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  بازنگري فرمت هاي طرح درس و دوره 
سوق دادن  ،یکسان سازي فرمت ، با هدفیادگیري –طرح درس در بهبود امر یاددهیبسیار زیاد نقش و اهمیت با توجه به  

زمان و  یمیان مطالب درس بیشترتعادل برقراري  ،در سطوح باالتر حیطه هاي یادگیرياساتید به تدوین اهداف آموزشی 
 سؤاالت نمودن متناسبدرك روشن فراگیران از انتظارات اساتید شامل تکالیف، شیوه ارزشیابی و ، درجلسات آموزشی تدریس
موجود طرح درس فرمت هاي  مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی اقدام به بازنگري ،آموزشی هاي حیطه طبقات با آزمون
  .نمود

از ریافت بازخورد ارائه فرمت جدید و دجلسات حضوري با گروه هاي آموزشی علوم پایه و بالینی به منظور  ،بازنگريپس از 
  .گروه ها برگزار شد

  راهنماي تکمیل فرم هاي طرح درس
  با توجه به تغییر فرمت و نیاز گروه هاي (به منظور مطالعه و استفاده اساتید محترم  راهنماي تکمیل طرح درستدوین

   )آموزشی
 در فرمت تکمیل فرم هاي طرح درسراهنماي فایل  ارائه(PDF) ، سایت دانشگاهبرروي وب   
 براي تمامی گروه هاي آموزشی طرح درس تکمیلراهنماي  ارسال فرمت جدید و   

 ها درس طرح و ها دوره طرح بازنگري

 میکروبیولوژيو انگل وهاي قارچ گروه با آموزشی  -مشورتیحضوري  هجلس3 مشارکت در 

  اطفال گروه با آموزشی  -مشورتی حضوري هجلس2مشارکت در 

  داخلیگروه با  آموزشی -مشورتی حضوري هجلس3مشارکت در 

  فیزیک پزشکی  بیوشیمی و گروه با آموزشی  -مشورتی حضوري هجلس1مشارکت در 

  گروه فیزیولوژيو دوره ارزیابی طرح درس مشارکت در 

   فارماکولوژيگروه و دوره  درسارزیابی طرح مشارکت در 

  اطفال گروه ارزیابی طرح درسمشارکت در 

  داخلیگروه  ارزیابی طرح درسمشارکت در 

  گروه زنان ارزیابی طرح درسمشارکت در 

  قارچ و انگلگروه و دوره ارزیابی طرح درس مشارکت در 

  پاتولوژيگروه ارزیابی طرح درس مشارکت در 

  پزشکی اجتماعیگروه ودوره  ارزیابی طرح درسمشارکت در 

 برنامه هاي آموزشی،طراحی و اجراي مشارکت در بازنگري 

  دوره پزشکی عمومی برنامه آموزش طب سرپایی و درمانگاهیمشارکت در بازنگري 

  مشارکت در تدوین برنامه عملیاتی تغییر در آموزش طب سرپایی  
  با عالئم و شکایات شایعمشارکت در طراحی دوره آموزشی استدالل بالینی در برخورد  
 شکان عمومیرویکرد علل مراجعه بیماران به پز مشارکت درتعیین اولویتهاي آموزش طب سرپایی با  

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 ي تیمی در گروه فیزیولوژي و پزشکی اجتماعیدوره هاي آموزشی مبتنی بر یادگیراجراي  مشارکت در طراحی و 
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