
 1 

 بسمه تعالي

 دانشگاه علوم پزشكي سمنان ـ معاونت آموزشي ـ مديريت مركز مطالعه و توسعه آموزش پزشكي                                      
 فرم تدوين طرح درس استاد در يك نيمسال تحصيلي

 0 عملي: 1تئوري:  1تعداد كل واحد:   كالس درسعرضه آموزشي:   زبان تخصصيموضوع درس: 

 

 كارداني11دانشجويان دوره رشته و مقطع تحصيلي: 

 فوريت هاي پزشكي

 3ترم: 

از متون  يريظور بهره گبه من ميآنها در مطالعه و درک مفاه يو ارتقاء توانائ يمارستانيب شيپ يها تيدر فور جيرا يبا واژه ها انيدانشجوهدف كلي درس: 

 و مجالت مرتبط يتخصص

 عالئيسيف ا... تدوين كننده:  

 نحوه ارائه درس، رسانه و وسيله حيطه هدف رفتاري هر جلسه درس: )دانشجو در پايان هر جلسه قادر خواهد بود( رئوس مطلب تاريخ جلسه

نحوه ارائه درس، رسانه و 

 وسيله

 ارزشيابي و فعاليتهاي تكميلي

 -درسآشنائی با اهمیت  28/1/1397 1

  قرائت مطلب

 هددتخصصي را با ذكر يک مثال شرح اهميت يادگيري زبان  -

 در بين دروس ديگر ترمي ارزشگذاري نمايد زبان تخصصي را -

 Emergency Medicine Clinical Guidelinesكتاب خط از مطالب  4قرائت وترجمه  -

 طرح سئواالت شفاهي سخنراني ـ پاورپوينت آگاهي و نگرش

ه های واژ -قرائت مطلب 4/2/1397 2

 پزشکی

 يدواژه پزشكي مربوط به اورژانس هاي قلبي  را تشريح نما 3 حداقل -

 مايدمربوط به اورژانس هاي قلبي را ذكر ن Prefixمورد از  2 -

 Emergency triage assessmentكتاب خط از مطالب  4ترجمه -

 پرسش و پاسخ شفاهي سخنراني ـ پاورپوينت آگاهي 

ه های واژ -قرائت مطلب 11/2/1397 3

 پزشکی

 واژه پزشكي مربوط به اورژانس هاي قلبي  را تشريح نمايد 3حداقل  -

 مايدمربوط به اورژانس هاي قلبي را ذكر ن Prefixمورد از  2 -

 Emergency triage assessmentكتاب خط از مطالب  4ترجمه -

 پرسش و پاسخ شفاهي سخنراني ـ پاورپوينت آگاهي 

 واژه های -قرائت مطلب 18/2/1397 4

 پزشکی

 واژه پزشكي مربوط به اورژانس هاي قلبي  را تشريح نمايد 3 حداقل -

 مايدمربوط به اورژانس هاي قلبي را ذكر ن Prefixمورد از  2 -

 Emergency Medicine Clinical Guidelines خط از مطالب 4قرائت و ترجمه  -

 پرسش و پاسخ شفاهي سخنراني ـ پاورپوينت آگاهي 

 كتبيارائه گزارش 

 
 ارزشيابي و فعاليتهاي تكميلي نحوه ارائه درس، رسانه و وسيله حيطه هدف رفتاري هر جلسه درس: )دانشجو در پايان هر جلسه قادر خواهد بود( رئوس مطلب تاريخ جلسه
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ای هواژه  -قرائت مطلب 25/2/1397 5

 پزشکی

 را تشريح نمايد يا قلبي تنفسيبوط به اورژانس هاي واژه پزشكي مر 3حداقل  -

 لبي را ذكر نمايدق تنفسي يا مربوط به اورژانس هاي postfixمورد از  2 -

 ()متن انگلیسیارائه كنفرانس در مورد دو داروي آتروپين و اپي نفرين  -

 پرسش و پاسخ شفاهي سخنراني ـ پاورپوينت آگاهي 

 ارائه گزارش كتبي

ای هواژه  -قرائت مطلب 1/3/1397 6

 پزشکی

 واژه پزشكي مربوط به اورژانس هاي قلبي را تشريح نمايد 3حداقل  -

 خط قرائت نمايد 5الصه اي از مطالب مربوط به جلسه قبل را به اندازه خ -

 Emergency triage assessmentكتاب خط از مطالب  4ترجمه -

 پرسش و پاسخ شفاهي سخنراني ـ پاورپوينت آگاهي 

 ارائه گزارش كتبي

 يدخط مطلب نوشته و ارائه نما 4به اندازه  نيدوكائيل يدر مورد دو دارو داروها -قرائت مطلب 8/3/1397 7

 Emergency Medicine Clinical Guidelines خط از مطالب 4قرائت و ترجمه  - -

 پرسش و پاسخ شفاهي سخنراني ـ پاورپوينت آگاهي 

 ارائه گزارش كتبي

    تعطيل رسمي  15/3/1397 8

 مايدخط مطلب نوشته و ارائه ن 4به اندازه  نيدوپام يدر مورد دو دارو - داروها -قرائت مطلب 22/3/1397 9

 Emergency Medicine Clinical Guidelines خط از مطالب 4قرائت و ترجمه  - -

 يدخط مطلب نوشته و ارائه نما 4به اندازه  دستگاه الكتروشوکدر مورد  -

 پرسش و پاسخ شفاهي سخنراني ـ پاورپوينت آگاهي 

 ارائه گزارش كتبي
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