
 

 بسمه تعالی 

 
شتی ردمانی سیرجان  دادکشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی

 واحد ربانهم رزیی ردسی   

 

 طرح دوره دروس نظری و عملی  
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 :مشخصات درس   

 نفر 24 تعداد دانشجو  پزشکی عمومی گروه آموزشی

 ساعت( 8 جلسه/ 4) 5/0 تعداد واحد قوانین و مقررات آموزشی عنوان درس

 دورهو پایان تاریخ شروع  پزشکی تحصیلی شتهو ر مقطع
19/06/1401 

  14/10/1401 

 روز و ساعت جلسات 1401 اول نیمسال تحصیلی
 یکشنبه

 (10-12) 

 - دروس پیش نیاز آزادبخت آقای دکتر مدرس/مدرسین درس

 مسئول درس

 )دروس اشتراکی(
 محل برگزاری آقای دکتر آزادبخت

 پزشکیدانشکده 

   (102)کالس 

 

واحد نوع 

 )نظری/عملی(
 نظری

روش برگزاری 

 )حضوری/مجازی/ترکیبی(
 ترکیبی

 

 شرح کلی درس:  

 توصیفی کوتاه و مختصر از درس را در یک یا دو پاراگراف بنویسید.

مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش  دوره دکتری پزشکی عمومی آیین نامه آموزشیآشنایی دانشجویان با درس قوانین و مقررات آموزشی کلیاتی در ارتباط با 

به طورکلی دانشجویان با کلیات مجموع قوانین و مقررات آموزشی حاکم بر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی آشنا ( می باشد. 01/05/1۳96 پزشکی )تاریخ تصویب:

  .نندپیدا می کو قوانین کلی حاکم بر آن بت به دوران تحصیل د و یک چشم انداز کلی نسنشومی 
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 هدف/اهداف کلی درس: 

 با مراجعه به کوریکولوم رشته، هدف/اهداف کلی درس را بنویسید.

 .دکتری پزشکی عمومیبر اساس آیین نامه آموزشی دوره  جاری در دانشگاه قوانین و مقررات آموزشیآشنایی دانشجو با . 1

 . آشنایی مختصر با آیین نامه انضباطی دانشجویان.2

 منشور عفاف و ججاب.. آشنایی با ۳

 

 روش تدریس:

ارکت روش تدریس را بر اساس موضوع، زمان کالس، منابع و امکانات و نحوه مش. نماییدروش تدریسی در آموزش استفاده میمشخص کنید از چه 

  انتخاب کنید و در صورت امکان مشارکت فراگیران و شرکت آنان در بحث های کالسی را در اولویت قرار دهید. فراگیران

 

 سایر موارد:

 

 .در آغاز هر جلسه جهت آمادگی بهتر دانشجویان و فهم پیوستگی مطالبوس مطالب ئرو  ارائه طرح درس -1

گرفته و پس از ارائه نظر دانشجویان پاسخ نهایی توسط استاد یی و مشاوره استاد مورد بحث قرار در هر جلسه پاسخ سئواالت مطرح شده در جلسات قبل با راهنما -۳

 ☐ روش تدریس مبتنی بر حل مسئله ☒ روش تدریس سخنرانی
 ☐ روش تدریس ایفای نقش ☒ روش تدریس بحث گروهی

 ☐ تدریس مبتنی بر کار تیمی روش                             ☐ روش تدریس پرسش و پاسخ
 ☐ روش تدریس اکتشافی                                                                    ☐                                روش تدریس نمایشی

      ☐ های کوچکروش تدریس در گروه                                                                    ☐ روش تدریس آزمایشگاهی
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 ارائه می شود.

می  ارائهجویان مطالعه مطالب دارد، به دانشبه  ازیکه ن از نمونه مشکالت آموزشی سالهای گذشته دانشجویان (یوالی کاربردئ)به صورت س فیهرجلسه درس یک تکل -2

 .ابندیدر دسترس، پاسخ آن را باستفاده از منابع معرفی شده و  شود که با

 .دارد شتریبه مطالعه ب ازیکه ن مباحثی نییتع -4

 پیشنهادی دانشجویان و در صورت لزوم اختصاص وقت اضافی و تشکیل جلسات جبرانی. و طرح موارد آموزشیاستقبال از موضوعات  -5

 . جمع بندی مطالب بحث شده و تاکید بر نکات کلیدی در پایان جلسات درس.6

 

 

 مواد و وسایل آموزشی:

 یادگیری، در آموزش خود از چه وسایل آموزشی استفاده می کنید. -به منظور تسهیل فرآیند یاددهی

  --سایر موارد:   

  جزوه  پاورپوینت

  کتاب       فیلم آموزشی     

 ☐        وایت برد          ☐         نرم افزار   
 ☐ تصویر ☐ ماکت

 ☐ چارت    ☐        لوازم واقعی 
 ☐ فایل صوتی ☐ پوستر

  



 

5 

 

 های فراگیران:تکالیف و مسئولیت  

 هایی در طول ترم دارند. چه وظایف و مسئولیتفراگیران مشخص کنید که 

 حضور منظم در جلسات درس حضوری و مجازی. 1

 مشارکت در فعالیت های کالسی به ویژه پرسش و پاسخ. 2

 قبلی طرح درس و اهداف آن به منظور آمادگی برای فهم بهتر مطالبمطالعه . ۳

 آمادگی جهت پرسش و پاسخ از مطالب جلسات گذشته. 4
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 نحوه ارزیابی فراگیران: 

 کنید.رای ارزیابی فراگیران استفاده میبا توجه به اهداف اختصاصی درس، مشخص کنید که از چه روشی ب -

 
 خواهد بود: 20نمره از  ارزیابی به صورت سایر موارد:

 از کل نمره(. 10%، پرسش و پاسخ )Take home test ،Take home message. ارزشیابی تکوینی: حضور فعال در بحث های کالسی، 1

 درصد از نمره کل(. 90%. آزمون پایان ترم کتبی )2

مشخص  نیزنمره و یا درصد مرتبط با هر فعالیت را همچنین میزان . تعیین می شودچه فعالیت هایی  با توجه بهمشخص کنید که نمره نهایی دانشجو  -

 کنید.

 

 نمره/درصد عناوین ردیف

فعال در بحث های کالسیو مشارکت حضور  1  2 - %10  

90% -18 آزمون پایان ترم کتبی 2   

 ☒ سئواالت چند گزینه ای ☒ کوتاه پاسخسئواالت تشریحی 
 ☒ غلط-سئواالت صحیح ☒ سئواالت تشریحی بلند پاسخ

 ☐ کار عملی ☒ سئواالت شفاهی
 ☐ چک لیست مشاهده عملکرد ☐ سئواالت جور کردنی

   ☒ های کالسیپرسش
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 سیاست ها و قوانین:  

 . ورت شفاف برای فراگیران شرح دهیدقوانین کالس خود را به ص

 جلسات درس الزامی است.حضور در تمامی . 1

حداکثر غیبت مجاز و موجه . 2
4

1۷
 مجموع ساعات درس می باشد. 

 :، از جملهآیین نامه انضباطی مربوط به حضور در کالس درس الزامی می باشد وارد ذکر شده درمرعایت . ۳

 .یاخالق و آداب اسالم ،یاصل ادب و احترام، فروتن رعایت

 .در جلسه درسهر گونه اخالل  جادیاز ا زیپره

 ورود و خروج دانشجو به ترتیب قبل و بعد از استاد درس.

 . طوالنی مدت دنیآشام و خوردن، کردن صحبتپرهیز از 

 . در موراد غیر آموزشی تبلت و از تلفن همراه، لپ تاپ استفادهپرهیز از 

 فراگیران می باشد.های و مسئولیت تکالیفمورد ذکر شده در بخش  4دانشجو مکلف به انجام . 4

 مطرح کنند. آموزش مجازی مورد تایید دانشگاه سامانه هایخود را می توانند از طریق دانشجویان سئواالت . 5

رت دقیقه استراحت می باشد. در مدت زمان استراحت دانشجو می تواند سئواالت خود را به صو 10دقیقه تدریس تعاملی و  105دقیقه، شامل 115مدت زمان کالس . 6

 انفرادی مطرح کند.
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 جدول زیر را بر اساس رئوس مطالبی که در هر جلسه آموزش می دهید کامل کنید.

 برنامه زمانبندی درس:

 عنوان جلسه جلسه

هدف کلی: هدف از 

یادگیری این مطلب آن 

 ...(با)است که دانشجو 

 مدرس/مدرسین ...(بتواند)اهداف رفتاری: دانشجو در پایان باید 

 

 

 

 

 

 

۱ 

 

 

 

آشنایی با برنامه آموزشی . 1

 تحصیلی نیمسال

درس قوانین و تعریف . 2

 مقررات آموزشی

. شرایط ورود و نام نویسی، ۳

نظام آموزشی، واحدهای 

 درسی و طول مدت تحصیل

 

 

 

 

در درس  دوره طاااارحبااااا . 1

 ابتدای جلسه آشنا شود.

 تعاااریف و اصااطالحات بااا . 2

موجود در آیین ناماه آموزشای   

  .آشنا شود

. با شرایط ورود و نام نویسای  ۳

نظام آموزشای، اناواع و تعاداد    

واحاادهای درساای، طااول دوره 

 تحصیل آشنا شود.

 گروه پزشکی، آموزشکده پزشکی، موسسه،  علوم، دانشکده ساختار دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده

 (دانش-)شناختی را تعریف کند و آزمایشی های آموزشی

  ،شناختی رشته و گرایش را تعریف کنداستاد، اصطالحات دوره )مقطع( آموزشی، اداره آموزش(-

 .(انشد

 (انشد-)شناختی دروس دانشگاهی را از لحاظ محتوا تقسیم بندی و تعریف کند. 

  دانش(-)شناختی تقسیم بندی و تعریف کندارتباط بین دروس دروس دانشگاهی را از لحاظ. 

  شناختی از لحاظ لزوم و عدم لزوم به انتخاب تقسیم بندی و تعریف کنددروس دانشگاهی را(-

 .دانش(

 دانش(-)شناختی دروس دانشگاهی را از لحاظ نحوه تعلیم و تدریس تقسیم بندی و تعریف کند. 

 شناختی نحوه ورود به دانشگاه و ثبت نام در بدو ورود و نیمسال های بعدی را توضیح دهد(-

 .دانش(

 ل تحصیلی، نظام واحدی و کلیات کوریکولوم آموزشی رشته خود را تعریف کندواحد درسی، سا  

 .دانش(-)شناختی

  تعداد کل واحدهای مقطع و شرایط انتخاب دروس )واحد(، دروس پیش دانشگاهی و طول دوره

 .دانش(-تحصیلی را بیان کند )شناختی

 دانش(-مراحل مختلف دوره دکتری پزشکی عمومی بیان کند )شناختی. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آقای دکتر

 آزادبخت
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۲ 

 

حضااور و غیاااب، حااذف و   

اضااافه، ارزیااابی پیشاارفت   

تحصیلی دانشاجو، مرخصای   

 تحصاااایلی و انصااااراف از  

 تحصیل، انتقال و جابجایی

با قوانین حضور و غیاب و نحوه 

حاااذف و اضاااافه، سااانجش   

پیشاارفت تحصاایلی و شاارایط  

مرخصی نحصیلی و انصاراف از  

نتقااال و جابجااایی  تحصاایل، ا

 دانشجو آشنا شود. 

 دانش(-)شناختی قوانین نحوه حضور و غیبت در کالس درس و جلسه امتحان را شرح دهد. 

         قوانین حذف و اضافه در مادت انتخااب دروس را توضایح دهاد و از آن در طاول مادت تحصایل

 .دانش(-)شناختی استفاده کند

  دانش(-)شناختی نمرات و معدل را بیان کندمعیارهای ارزیابی پیشرفت تحصیلی، نحوه اعالم. 

 دانش(-)شناختی .شرایط نام نویسی مشروط و اخراج دانشجوی مشروط را توضیح دهد. 

 دانش(-)شناختی .شرایط استفاده از مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل را بیان کند. 

 دانش(-)شناختی .شرایط انتقال و جابجایی دانشجو را بیان کند. 

 

 

آقای دکتر 

 آزادبخت

 

 

 

۳ 

دانشااجوی میهمااان، ت ییاار  

واحاادهای رشااته، پااذیرش  

فراغت از  درسی، پایان نامه و

 .تحصیل

با شرایط کلی میهمانی، ت ییار  

رشته، پذیرش واحدهای درس 

در دانشگاه مقصاد و فراغات از   

 تحصیل آشنا شود.

 

 دانش(-)شناختی شرایط میهمانی موقت و دائم را بیان کند. 

  شاناختی  ت ییر رشته، ت ییر رشته توام با انتقال و ت ییر رشته اضطراری را توضیح دهاد شرایط(-

 .دانش(

      شرایط معادلسازی و پذیرش واحدهای درسی در مقاطع قبل و یا در شارایط انتقاال باه دانشاگاه

 .دانش(-)شناختی مقصد را توضیح دهد

 دانش(-امه را بیان کند )شناختیزمان و نحوه انتخاب پایان نامه، نگارش و محتویات پایان ن. 

 دانش(-)شناختی شرایط فراغت از تحصیل و جبران معدل را بیان کند. 

 

 

 آقای دکتر

 آزادبخت

 

 

۴ 

چکیده ایی از قوانین مرباوط  

باطی، آیین نامه های انضا به 

ای رفتااار و پوشااش حرفااه  

 .دانشجویان

باااا خالصاااه ایااای از قاااوانین 

انضباطی دانشجویان و رفتاار و  

ای در محاایط حرفااه پوشااش

 دانشگاه آنشا شود.

      الزامات کلی که دانشجویان در محیط های آموزشی و پژوهشی بایاد رعایات کنناد را بیاان کناد 

 .دانش(-)شناختی

 دانش(-)شناختی را بیان کند ی بالینیالزامات کلی رفتار حرفه ای برای دانشجویان در مرحله. 

 دانش(-)شناختی را بیان کندای برای دانشجویان خانم و آقا پوشش حرفه. 

  ،مواردی که منجر باه صادور    و احکاممرجع رسیدگی به تخلفات و شکایات دانشجویی را بشناسد

 .دانش(-)شناختی شود را بیان کندمی انیدانشجو یانظباط یتوسط شورا حکم

 

 

 آقای دکتر

 آزادبخت
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 منابع درس:

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان، مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ کتاب  

 )منبع اصلی( .01/05/1۳96آیین نامه آموزشی دوره دکتری پزشکی عمومی مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ . 1

ها و دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور. مصوب شورای فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش  . آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان دانشکده2

 .15/05/1۳91پزشکی مورخ 

 مباحث مطرح شده در جلسات درس. ، فایل پاورپوینت وجزوه. ۳

 یارائه م و یا دانشجویان به دانشجو بحثرفع ابهامات م یموضوع آن جلسه برا ارتباط بادر  )تکمیلی( اضافه تر یمنابع و درخواست دانشجویان ه تناسب هر مطلبب. 4

 .گردد

 


