
 

 

 

 

 

 

 

سبص ٍ کبس هذٍى بشای اجشا دقیق ٍ هٌبسب بشًبهِ 

 آهَصضی کبسضٌبسی فٌبٍسی اطالػبت سالهت

  

فناوری اطالعات سالمت  گروه   

 دادکشنه پیرازپشکی

 1400سبل  ثبصًگشی



 

 تؼشیف سضتِ

وبهپیَتشی ثِ پشداصش  یافضاسّب ًشمٍ  افضاسّب سختاص ػلَم پضضىی است وِ ثب استفبدُ اص  یا ضبخِاعالػبت سالهت،  یفٌبٍسسضتِ  

سالهت ٍ داًص سا ثشای تسْیل  یّب دادُسا رخیشُ، ثبصیبثی ٍ ثِ اضتشان گزاضتِ ٍ اهىبى استفبدُ اص  ّب آىاعالػبت پشداختِ، 

 (.1) دسبص یهفشاّن  یسبص نیتصواستجبعبت ٍ 

 کلی اّذاف

 .ثبضٌذ داضتِ فؼبلیت صیش ّبی صهیٌِ دس ثتَاًٌذ وِ وبسآهذی افشاد تشثیت اص است ػجبست ثشًبهِ ایي ولی ّذف

 ٍ( آهبسی هحبسجبت ٍ ثٌذی عجمِ ،دّی سبصهبى) ّب دادُ پشداصش ٍ آٍسی جوغ ثش هطتول سالهت اعالػبت فٌبٍسی ثخص هذیشیت -1

 اعالػبت ثبصیبثی ٍ سبصی رخیشُ

 حفظ عشیك اص دسهبًی ثْذاضتی وبسوٌبى ٍ هؤسسبت ،وٌٌذُ هشاجؼِ/ ثیوبس حمَق اص دفبع جْت ًیبص هَسد اعالػبت تأهیي -2

 ثْذاضتی هشالجت اعالػبت هستٌذات

 پضضىی هختلف ّبی سضتِ ثِ هشتجظ آهبسی ٍ خذهبتی پژٍّطی، آهَصضی، ّبی ثشداسی ثْشُ هٌظَس ثِ ًیبص هَسد اعالػبت تأهیي -3

 سالهت اعالػبت هذیشیت حَصُ دس اعالػبت یفٌبٍس وبسگیشی ثِ -4

 اختصبصی اّذاف 

 :ثبضذ هی صیش اٍلَیت تشتیت ثِ سبصهبى سسبلت ٍ ولی اّذاف ثِ تَجِ ثب سالهت اعالػبت فٌبٍسی گشٍّی اختصبصی اّذاف

 سالهت استمبی دس تَاًوٌذ وبسضٌبس یه ػٌَاى ثِ خذهت اسائِ جْت دس وبسآهذ اًسبًی ًیشٍی تشثیت تَسؼِ  •

 هتخصص ػلوی ّیئت اػضبء تؼذاد تَسؼِ  •

 وبسضٌبس اًسبًی ًیشٍی تَسؼِ  •

 غیشحضَسی ٍ حضَسی ٍجِ دٍ دس آهَصضی ّبی ثشًبهِ ثْجَد  •

 پیشاپضضىی داًطىذُ دس هختلف ّبیگشٍُ ثب ای سضتِ ثیي استجبط تمَیت  •

 داًطجَ ٍ استبد ثیي تؼبهل افضایص  •

 آهَصضی ّبی وبسگبُ دس ضشوت ثب آهَصضی ًَیي ّبی ضیَُ دسثبسُ ػلوی ّیئت اػضبی تَاًوٌذی افضایص  •



 

 سٍ پیص همتضیبت ثب آهذُ پیص آهَصضی ًیبصّبی دس یگش هغبلجِ ٍ پزیشی هسئَلیت استمبء  •

 هجبصی فضبی دس تذسیس ّبی ضیَُ دسثبسُ ػلوی ّیئت اػضبی تَاًوٌذی افضایص  •

 آهَصش حَصُ دس داًطجَیبى دس خالق تفىش ثِ تطَیك ٍ خاللیت سٍحیِ تَسؼِ  •

 سالهت ثخص دس اجتوبػی پزیشی هسئَلیت جْت دس پژٍّطی الصم ّبی صیشسبخت تَسؼِ  •

 تساله اعالػبت فٌبٍسی سضتِ داًطجَیبى ٍ ػلوی ّیئت اػضبی پژٍّطی تَاًوٌذی افضایص •

 هطخصبت دٍسُ

 فٌبٍسی اعالػبت سالهت َستةیپًبم دٍسُ: وبسضٌبسی -1

ّبی وبسضٌبسی پیَستِ هصَة ضَسای آهَصضی دٍسُ ًبهة يیآئهغبثك  آىآى: عَل دٍسُ ٍ ًظبم آهَصضی  سبختبس ٍعَل دٍسُ  -2

 ثبضذ.سیضی ػلَم پضضىی هیػبلی ثشًبهِ

 تؼذاد ول ٍاحذّبی دسسی: -3

 ثبضذ.ٍاحذ ثِ ضشح ریل هی 130تؼذاد ول ٍاحذ دسسی دس ایي دٍسُ 

ٍاحذ 24 دسٍس ػوَهی  

ٍاحذ 21 س پبیٍِسد  

ٍاجذ 66 دسٍس تخصصی  

ٍاحذ 16 وبسآهَصی ٍ وبسآهَصی دس ػشصِ  

ٍاحذ 130 جوغ ول  

 

 سبػت 17ٍاحذ ًظشی=  1

 سبػت 34ٍاحذ ػولی ٍ آصهبیطگبّی= 1

 سبػت 51ٍاحذ وبسآهَصی  1

 سبػت 51ٍاحذ وبسآهَصی دس ػشصِ =  1

 



 

 آهَزضی هصَة: چگًَگی اجرای دقیق ثرًبهِف( ال

 هحتَای آهَزضی ثر اسبس آخریي ثرًبهِ آهَزضی هصَة  -1

a: چیٌص درٍس آرایص درٍس 

بشًبهِ آهَصضی تؼییي ضذُ اص سَی  بش اسبعجْت تطبیق بشًبهِ آهَصضی تذٍیي ضذُ  فٌبٍسی اطالػبت سالهتگشٍُ 

تشم  8چیٌص دسٍع ٍاحذّب سا دس  ،ّن ًیبص ٍ سػبیت تسْیل دس یبدگیشی فشاگیش ًیبص یصپٍصاست ٍ سػبیت اصَل 

 .گشدد یه یسسبً اطالعٍ داًطجَیبى ًیض  ػلوی یئتًّوَدُ است ٍ ایي بشًبهِ بِ اػضبء  یضیس بشًبهِ

  1331سبل  ضْریَرهبُ، هطبثق سرفصل ًیورخ تحصیلی رضتِ فٌبٍری اطالػبت سالهت

 ترم اٍل

 ًَع درس ًبم درس کذ درس فیدر
 سبػت تؼذاد ٍاحذ

 / ّن ًیبز ًیبز پیص
 جوغ یػول یًظر جوغ ػولی ًظری

 -- 51 -- 51 3 -- 3 اختصبصی فیضیَلَطی 01 1

 -- 43 17 26 2 5/0 5/1 اختصبصی آًبتَهی 02 2

 -- 34 -- 34 2 -- 2 اختصبصی بت پبیِسیبضی 05 3

 -- 26 17 9 1 5/0 5/0 اختصبصی هببًی کبهپیَتش 08 4

 34 34 -- 1 1 -- اختصبصی هببًی کبهپیَتش آصهبیطگبُ 09 5
ّوضهبى بب هببًی 

 کبهپیَتش

 -- 34 -- 34 2 -- 2 اختصبصی 1اصطالحبت پضضکی  12 6

 -- 34 -- 34 2 -- 2 ػوَهی داًطگبّی پیصصببى  -- 7

 -- 34 34 -- 1 1 -- ػوَهی 1 بذًی تشبیت -- 8

 -- 51 -- 51 3 -- 3 ػوَهی ادبیبت فبسسی -- 9

 -- 34 -- 34 2 -- 2 هؼبسف  1اًذیطِ  -- 11

 -- 34 -- 34 2 -- 2 هؼبسف دفبع هقذع ّبی اسصش -- 11

سبػت 409 ٍاحذ 21 هجوَع   

  



 

 ترم دٍم ،ًیورخ تحصیلی رضتِ فٌبٍری اطالػبت سالهت

 فیدر
 کذ

 درس
 ًَع درس ًبم درس

 سبػت تؼذاد ٍاحذ
 / ّن ًیبز ًیبز پیص

 جوغ یػول یًظر جوغ ػولی ًظری

 -- 34 -- 34 2 -- 2 اختصبصی صا بیوبسیآضٌبیی بب ػَاهل  03 1

1اصطالحبت پضضکی  34 -- 34 2 -- 2 اختصبصی 2اصطالحبت پضضکی  13 2  

 -- 34 -- 34 2 -- 2 اختصبصی یَلَطیذهیاپهببًی  07 3

 -- 34 -- 34 2 -- 2 اختصبصی اصَل هذیشیت 11 4

 34 -- 34 2 -- 2 اختصبصی 1 یضٌبس یوبسیب 14 5
/  آًبتَهیفیضیَلَطی / 

1اصطالحبت پضضکی   

 26 17 9 1 5/0 5/0 اختصبصی کبسبشدی ّبی بشًبهِآضٌبیی بب  35 6
هببًی کبهپیَتش / 

هببًی کبهپیَتش آصهبیطگبُ  

 34 34 -- 1 1 -- اختصبصی کبسبشدی ّبی بشًبهِ آصهبیطگبُ 36 7
ّوضهبى بب آضٌبیی بب 

کبسبشدی ّبی بشًبهِ  

بت پبیِسیبضی 34 17 17 5/1 5/0 1 اختصبصی هقذهبتی ًَیسی بشًبهِ 37 8  

 17 17 -- 5/0 5/0 -- اختصبصی هقذهبتی ًَیسی بشًبهِ آصهبیطگبُ 38 9
 ًَیسی بشًبهِّوضهبى بب 

 هقذهبتی

داًطگبّی پیصصببى  51 -- 51 3 -- 3 ػوَهی صببى ػوَهی -- 11  

 -- 34 -- 34 2 -- 2 هؼبسف دسٍع هؼبسف -- 11

  سبػت  366 ٍاحذ 19 هجوَع

 

  



 

 ترم سَم  ،فٌبٍری اطالػبت سالهتًیورخ تحصیلی رضتِ 

 ًَع درس ًبم درس درس کذ فیدر
 سبػت تؼذاد ٍاحذ

 / ّن ًیبز ًیبز پیص
 جوغ یػول یًظر جوغ ػولی ًظری

 سیبضیبت پبیِ 34 -- 34 2 -- 2 اختصبصی حیبتی هقذهبتی آهبس 06 1

1 ضٌبسی بیوبسی 34 -- 34 2 -- 2 اختصبصی 2 ضٌبسی بیوبسی 15 2  

ػوَهیاًگلیسی صببى  51 -- 51 3 -- 3 اختصبصی HITصببى اختصبصی  19 3  

4 23 
دس هشاکض  هذیشیت بْبَد ػولکشد

 بْذاضتی دسهبًی
 اصَل هذیشیت 34 -- 34 2 -- 2 اختصبصی

 -- 34 -- 34 2 -- 2 اختصبصی 1هذیشیت اطالػبت سالهت  27 5

1 ضٌبسی بیوبسی 43 17 26 2 5/0 5/1 اختصبصی 1 ّب بیوبسیکذگزاسی  29 6  

 34 -- 34 2 -- 2 اختصبصی ّب دادُسبختوبى  39 7
/ هببًی  پبیِ سیبضیبت

 کبهپیَتش

 -- 34 -- 34 2 -- 2 اختصبصی داسٍضٌبسی 04 8

 -- 34 -- 34 2 -- 2 هؼبسف دسٍع هؼبسف -- 9

  سبػت 332 ٍاحذ 19 هجوَع

 

 

 

 

  



 

 ترم چْبرم  ،فٌبٍری اطالػبت سالهتًیورخ تحصیلی رضتِ 

 ًَع درس ًبم درس درس کذ فیدر
 سبػت تؼذاد ٍاحذ

 / ّن ًیبز ًیبز پیص
 جوغ یػول یًظر جوغ ػولی ًظری

 1 سالهت اطالػبت تیشیهذ 34 -- 34 2 -- 2 اختصبصی 2هذیشیت اطالػبت سالهت  28 1

 سیبضیبت پبیِ 34 -- 34 2 -- 2 اختصبصی حسببذاسی ٍ اقتصبد سالهتهببًی  22 2

 آهبس حیبتی هقذهبتی 43 17 26 2 5/0 5/1 اختصبصی حیبتی استٌببطی آهبس 18 3

 1 ّب بیوبسی کذگزاسی 51 34 17 2 1 1 اختصبصی 2 ّب بیوبسی کذگزاسی 30 4

 1 ضٌبسی بیوبسی 34 -- 34 2 -- 2 اختصبصی 3 ضٌبسی بیوبسی 16 5

 ّب دادُسبختوبى  34 17 17 5/1 5/0 1 اختصبصی پیطشفتِ ًَیسی بشًبهِ 40 6

 17 17 -- 5/0 5/0 -- اختصبصی پیطشفتِ ًَیسی بشًبهِ آصهبیطگبُ 41 7
 ًَیسی بشًبهِّوضهبى بب 

 پیطشفتِ

 1هذیشیت اطالػبت سالهت  34 -- 34 2 -- 2 اختصبصی اطالػبت سالهت ّبی سیستن 46 8

 102 102 -- 2 2 -- اختصبصی 1ٍ2هذیشیت اطالػبت سالهت   کبسآهَصی 53 9
هذیشیت ّوضهبى بب 

 2اطالػبت سالهت 

 -- 34 -- 34 2 -- 2 هؼبسف دسٍع هؼبسف -- 11

 1 بذًی تشبیت 34 34 -- 1 1 -- ػوَهی 2 بذًی تشبیت -- 11

  سبػت 451 ٍاحذ 19 هجوَع

 

 

  



 

 ترم پٌجن   ،اطالػبت سالهتفٌبٍری ًیورخ تحصیلی رضتِ 

 فیدر
کذ 

 درس
 ًَع درس ًبم درس

 سبػت تؼذاد ٍاحذ
 / ّن ًیبز ًیبز پیص

 جوغ یػول یًظر جوغ ػولی ًظری

 HITاختصبصی صببى  51 -- 51 3 -- 3 اختصبصی HIMصببى اختصبصی  20 1

 استٌببطیآهبس حیبتی  34 -- 34 2 -- 2 اختصبصی ی سالهتّب دادٍُ تحلیل  ّب ضبخص 21 2

3 17 
 ،اقذاهبت جشاحی خذهبت تطخیصی

 دسهبًی ٍ هلضٍهبت هصشفی پضضکی
 3 ضٌبسی بیوبسی 34 -- 34 2 -- 2 اختصبصی

 2 ّب بیوبسی کذگزاسی 43 17 26 2 5/0 5/1 اختصبصی 3 ّب بیوبسیکذگزاسی  31 4

 پیطشفتِ ًَیسی بشًبهِ 34 17 17 5/1 5/0 1 اختصبصی ّب دادُپبیگبُ  44 5

 ّب دادُپبیگبُ ّوضهبى بب  17 17 -- 5/0 5/0 -- اختصبصی ّب دادُپبیگبُ  آصهبیطگبُ 45 6

 حیبتی هقذهبتی آهبس 34 17 17 5/1 5/0 1 اختصبصی ی سالهتّب دادُتحلیل ٍ ًوبیص  50 7

8 51 
ی ّب دادُتحلیل ٍ ًوبیص  آصهبیطگبُ

 سالهت
 17 17 -- 5/0 5/0 -- اختصبصی

تحلیل ٍ ّوضهبى بب 

 ی سالهتّب دادًُوبیص 

9 54 
ی ّب دادُ تحلیل ٍ ّب ضبخص کبسآهَصی

 سالهت
 51 51 -- 1 1 -- اختصبصی

 ٍ ّب ضبخصّوضهبى بب 

ی ّب دادُتحلیل 

 بْذاضتی

11 24 
سسیذگی ٍ هحبسبِ اسٌبد بیوِ 

 بیوبسستبًی
 51 34 17 2 1 1 اختصبصی

 - یداسٍضٌبس

 -2صطالحبت پضضکی ا

ٍ  2ٍ  1  ضٌبسی بیوبسی

، جشاحی اقذاهبت -3

خذهبت تطخیصی، 

دسهبًی ٍ هلضٍهبت 

 هصشفی پضضکی

 -- 34 -- 34 2 -- 2 هؼبسف دسٍع هؼبسف -- 11

  سبػت 400 ٍاحذ 18 هجوَع

 



 

ترم ضطن ،فٌبٍری اطالػبت سالهتًیورخ تحصیلی رضتِ   

 ًَع درس ًبم درس کذ درس فیدر
 سبػت تؼذاد ٍاحذ

 / ّن ًیبز ًیبز پیص
 جوغ یػول یًظر جوغ ػولی ًظری

 هببًی کبهپیَتش 34 17 17 5/1 5/0 1 اختصبصی کبهپیَتشی ّبی ضبکِ 42 1

 17 17 -- 5/0 5/0 -- اختصبصی کبهپیَتشی ّبی ضبکِ آصهبیطگبُ 43 2
 ّبی ضبکِّوضهبى بب 

 کبهپیَتشی

 34 -- 34 2 -- 2 اختصبصی اطالػبت سالهت ّبی سیستنکبسبشد  48 3

هذیشیت ّوضهبى بب 

اطالػبت  ّبی سیستن

 سالهت

4 49 
اطالػبت  ّبی سیستنکبسبشد  آصهبیطگبُ

 سالهت
 34 34 -- 1 1 -- اختصبصی

کبسبشد ّوضهبى بب 

اطالػبت  ّبی سیستن

 سالهت

 حیبتی استٌببطی آهبس 43 17 26 2 5/0 5/1 اختصبصی سٍش تحقیق 10 5

6 25 
بیوِ سشپبیی ٍ سسیذگی ٍ هحبسبِ اسٌبد 

 پبساکلیٌیک
 51 34 17 2 1 1 اختصبصی

صطالحبت ا - یداسٍضٌبس

 ضٌبسی بیوبسی -2پضضکی 

، هبت جشاحیااقذ -3ٍ  2ٍ 

خذهبت تطخیصی، دسهبًی 

ٍ 

 هلضٍهبت هصشفی پضضکی

 26 17 9 1 5/0 5/0 اختصبصی کذگزاسی اقذاهبت پضضکی 32 7

، خذهبت هبت جشاحیااقذ

تطخیصی، دسهبًی ٍ 

 هلضٍهبت هصشفی پضضکی

 1 ّب بیوبسی کذگزاسی -

 34 -- 34 2 -- 2 اختصبصی اطالػبت سالهت ّبی سیستنهذیشیت  46 8
اطالػبت  ّبی سیستن

 سالهت

 51 51 -- 1 1 -- اختصبصی کذگزاسی کبسآهَصی 55 9
کذگزاسی اقذاهبت پضضکی 

– 

 2 ّب بیوبسیکذگزاسی 

 -- 34 -- 34 2 -- 2 ػوَهی دسٍع هؼبسف -- 11

  سبػت 358 ٍاحذ 15  هجوَع

 

 

  



 

 ترم ّفتن   ،فٌبٍری اطالػبت سالهتًیورخ تحصیلی رضتِ 

 ًَع درس ًبم درس کذ درس فیدر
 سبػت تؼذاد ٍاحذ

 / ّن ًیبز ًیبز پیص
 جوغ یػول یًظر جوغ ػولی ًظری

1 33 
 الوللی بیي ّبی بٌذی طبقِ

 تخصصی
 3 ّب بیوبسی کذگزاسی 51 34 17 2 1 1 اختصبصی

 3 ّب بیوبسی کذگزاسی 43 17 26 2 5/0 5/1 اختصبصی شیٍه هشگکذگزاسی  34 2

3 26 
ًحَُ ًظبست ٍ ببصسسی اص هشاکض 

 دسهبًی
 43 26 17 1 5/0 5/0 اختصبصی

 هحبسبِ ٍسیذگی س - یداسٍضٌبس

 ٍسیذگی س - یاسٌبد بیوِ بیوبسستبً

اسٌبد بیوِ سشپبیی ٍ  هحبسبِ

 پبساکلیٌیک

 سٍش تحقیق 68 68 -- 2 2 -- اختصبصی پشٍطُ تحقیق 52 4

 شیٍه هشگکذگزاسی ّوضهبى بب  51 51 -- 1 1 -- اختصبصی شیٍه هشگکذگزاسی  کبسآهَصی 57 5

6 56 
 ّبی سیستنکبسآهَصی کبسبشد 

 اطالػبت سالهت
 51 51 -- 1 1 -- اختصبصی

 ّبی سیستنکبسبشد ّوضهبى بب 

/ قبل اص کبسآهَصی  اطالػبت سالهت

 دس ػشصِ

 -- 34 -- 34 2 -- 2 هؼبسف داًص خبًَادُ -- 7

 -- 34 -- 34 2 -- 2 هؼبسف ع هؼبسفدسٍ -- 8

  سبػت 375 ٍاحذ 13 هجوَع

 

 ّطتنترم  ،فٌبٍری اطالػبت سالهتًیورخ تحصیلی رضتِ 

 ًَع درس ًبم درس کذ درس فیدر
 سبػت تؼذاد ٍاحذ

 / ّن ًیبز ًیبز پیص
 جوغ یػول یًظر جوغ ػولی ًظری

 کلیِ دسٍع 255 255 -- 5 5 -- اختصبصی 1دس ػشصِ  کبسآهَصی 58 4

 کلیِ دسٍع 255 255 -- 5 5 -- اختصبصی 2دس ػشصِ  کبسآهَصی 59 5

  سبػت 510 ٍاحذ 10 هجوَع

 

b:  تذٍیي ثرًبهِ درسی اسبتیذ 



 

، اجشا ٍ اسائِ بِ داًطجَیبى (cours plan)ٍ طشح دٍسُ  (lesson plan)کلیِ اسبتیذ هَظف بِ تْیِ ٍ تذٍیي طشح دسع 

فشاگیشاى دس  ّبی یتَاًوٌذدستیببی بِ  ٌذیفشاٍ اسصیببی تطبیق بشًبهِ آهَصضی ٍ  ّستٌذدس ضشٍع ّش کالع دسسی 

 .گیشد یهصَست  شگشٍُیهذتَسط  ستیل چکقبلب 

Lesson plan 

 

یٌیببل   یػول  یتئَسًَع ٍاحذ:    تؼذاد ٍاحذ:     : دسع ًبم

 

 سضتِ:   : جلسبتتؼذاد     : یصهبى بشگضاس

 هحل اجشا:    هذسع: ًبم       تشم:

 استبد: یکیتشًٍکآدسع ال   : یلیسبل تحص   : بىیتؼذاد داًطجَ

 

 

 ضرح درس:

 

 

 

 

 

 :درس یلکف اّذا

 

 

 

 

 



 

 
 

ضوبرُ 

 جلسبت
 طِیح یاختصبصاّذاف  رئَس هطبلت

رٍش 

 سیتذر

لِ یًَع ٍس

 یآهَزض
 ت داًطجَیفؼبل

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 :یبثیرٍش ارزض

 ب درصذیًورُ     یٌیَکت یبثیارزض

 ت داًطجَیفؼبل

 هٌظن داًطجَ رحضَ

 نکترا یبثیارزض

 :هٌبثغ

 یاصل الف(

 ٍاثستِ ة(



 

 اطالػبت درس

  :درس ًبم

  :تؼذاد ٍاحذ

 ...........داًشجَیبى هقطغ :هخبطببى

خبًَادگی استبد ًبم ٍ ًبم 

 :هسئَل

 

استبد  اطالػبت توبس

 هسئَل:

 

 استبد یکیترًٍکال پست

 هسئَل:

 

آدرس پبسخگَیی بِ 

داًشجَیبى در  ّبی پیبم

سبهبًِ ًَیذ  ٍ ... )استبد 

 هسئَل(:

 

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی استبد 

 ّوکبر:

 

استبد  اطالػبت توبس

 ّوکبر:

 

آدرس پبسخگَیی بِ 

داًشجَیبى در  ّبی پیبم

سبهبًِ ًَیذ ٍ ... )استبد 

 ّوکبر(:

 

 

 

 

 

 

 



 

 شرح درس:

 

 

 

 

 

 

 

 

  کلی درس: اّذاف

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

     



 

شوبرُ 

 جلسبت

ػٌَاى 

 درس

 کِ یدرصَرتًبم استبد )

درس بِ طَر هشترک ارائِ 

 (شَد هی

اّذاف 

 1اختصبصی

 

رٍش 

 2تذریس

 

 رٍش ارائِ
ًَع هحتَا )اسالیذ 

پبٍرپَیٌت، جسٍُ، فیلن 

 آهَزشی(

 3تکبلیف
 غیرحضَری حضَری 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

 

  

                                                           
  ياقع اوتظاراتی است کٍ مذرس در پایان ديرٌ از داوطجًیان دارد.َذف کلی درس در قالب چىذ َذف اختصاصی بیان می ضًد ي در 1

ريضُایی است کٍ مذرس برای آمًزش ديرٌ بٍ کار میگیرد ماوىذ: سخىراوی، بحث گريَی، پرسص ي پاسخ، ريش حل مسالٍ، ريش پريشٌ ای،  2

 م، ريش تذریس کارگاَیومایطی، گردضگری، کايضگری بٍ ضیًٌ حقًقی، ایفای وقص، سمیىار، کىفراوس، سمپًزیً
3
میلی(، بر اساس تعذاد ياحذ درسی ي بٍ صالحذیذ استاد درس از َر مًرد بٍ تعذاد مًرد ویاز در وظر گرفتٍ ضًد: تمریه، ارائٍ مقالٍ )تحصیالت تک  

  ...ارائٍ کالسی، تاالر گفتگً، ارزیابی َمتا، پريشٌ پایان ترم ي



 

 ارزشیببی

 ًورُ بِ درصذ ارزشیببی ّبی رٍش

  حضَر هٌظن داًشجَ

  اًجبم تکبلیف هحَلِ

  ، تکبلیف ٍ ...(ّب آزهَى خَد) تکَیٌی یببیارزش

  وی )ًْبیی(کارزشیببی ترا

 

 4هٌببغ درسی

هٌببغ اصلی )هشخصبت کتبة شبهل ػٌَاى، ًَیسٌذگبى، هترجویي، اًتشبرات، سبل 

 ٍ ًَبت چبپ(
 شذُ هشخص ّبی فصلصفحبت ٍ 

 برای آزهَى

  

  

  

  
ًَیسٌذگبى، هجلِ، سبل ٍ شوبرُ اًتشبر هٌببغ ٍابستِ )هشخصبت هقبلِ شبهل ػٌَاى، 

 ٍ صفحبت(
 لیٌک هقبلِ

  

  

  

  

 

  

                                                           
 محتًایی کٍ بٍ عىًان مىبع آزمًن بٍ داوطجًیان معرفی می ضًد بایذ اَذاف درس را پًضص دَذ ي آزمًن وُایی داوطجًیان ویس با اَذاف درس 4

  مطابقت داضتٍ باضذ.



 

ّبی درسی از طریق ریل در اختیبر ثرًبهِ آهَزضی هصَة ثرای توبم ثرًبهِ ًبهِ یَُض -2

 :گیرد یهقرار  ػلوی یئتّفراگیراى ٍ اػضبی 

 اص عشیك سبیت داًطىذُ ٍ گشٍُ الف( 

 ثشد آهَصضیة( 

 اسائِ چیٌص دسٍس ثِ ًوبیٌذگبى ّش دٍسُ ج( 

 ثِ داًطجَیبى دس ضشٍع ّش والس  ّب دسستذٍیي ٍ اسائِ عشح د( 

اختصبصی ٍ ػوَهی فراگیراى  ّبی یتَاًوٌذکلیِ اسبتیذ هَظف ّستٌذ ثِ هٌظَر دستیبثی ثِ  -3

 ارزیبثی اقذام کٌٌذ. یّب ستیل چکهطبثق ثرًبهِ آهَزضی از طریق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اختصبصی ٍ ػوَهی فراگیراى  ّبی یتَاًوٌذدستیبثی ثِ  ٌذیفرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسائِ ٍاحذّبی دسسی ثِ اسبتیذ

 ٍ   lesson planتْیِ ٍ تذٍیي

 cours plan َاسائِ ثِ داًطج ٍ 

اسصیبثی ثشًبهِ دٍسُ تَسظ هذیش گشٍُ 

 /داًطجَ
 اسصضیبثی فشاگیش ضٌبختی /هْبستی

 آصهًَْبی ًگشضی
ثشگضاسی آصهًَْبی 

 هْبستی

 آصهًَْبی ثشگضاسی

 داًطی

ّبی اختصبصی ٍ ثشسسی تَاًوٌذی

 ػوَهی

 تذٍیي آسایص دسٍس

تبیجاستخشاج ً  

 ًتبیج ثشسسی

 اصالح ٍ ثبصًگشی

تحصیلی ًیوسبل ّش دس سیضی ثشًبهِ  



 

 ة( ثررسی الگ ثَک

ٍ بِ  ببضذ یهداًطگبُ ػلَم پضضکی ضبّشٍد کبسضٌبسی پیَستِ  فٌبٍسی اطالػبت سالهتهقطغ تحصیل دس سضتِ  

 .گشدد یههٌظَس ثبت ػولکشد فشاگیش اص الگ بَک الکتشًٍیکی بِ ضشح ریل استفبدُ 

اختصبصی ٍ ػوَهی سا ثش اسبس آخشیي ثشًبهِ آهَصضی هصَة دس الي  یّب هْبستفشاگیشاى هَظف ّستٌذ  -1

 ثَن خَد دسج ًوبیٌذ.

ثِ صَست هستوش هَظف ّستٌذ الي ثَن تىویل ضذُ تَسظ فشاگیش سا ثشسسی ًوَدُ ٍ اسائِ ثبصخَسد   اسبتیذ -2

تأییذ استبد سا دس تَاًوٌذی اخز ضذُ  ،یبدگیشًذُ ،دادُ ٍ دس ًْبیت تأییذ ًوبیٌذ ٍ دس پبیبى دٍسُ هطخص ضذُ

 .ًوبیذ یههطبّذُ 

 ج( ثررسی هٌبثغ ٍ اهکبًبت 

 هٌبثغ اًسبًی  -1

a سا هتٌبسب بب اّذاف سضتِ ٍ تؼذاد  ػلوی یئتّگشٍُ بش آى است کِ تؼذاد ٍ تشکیب اػضبء  :ػلوی یئتّ: اػضبء

 .داًطجَیبى تٌظین ًوبیذ

bدس ساستبی استقبء کویت ٍ کیفیت فؼبلیت  بش آى است کِ فٌبٍسی اطالػبت سالهتگشٍُ  :: ًیرٍی اًسبًی کبرضٌبس

 .تؼذاد کبسضٌبسبى سا هتٌبسب بب فؼبلیت تَسؼِ دّذ ،گشٍُ

دس تؼلین داًطجَیبى تؼذاد  جبًبِ ّوِبب تَجِ بِ اهکبًبت  ّشسبل فٌبٍسی اطالػبت سالهتگشٍُ  :فراگیراى -2

 . کٌذ یهپزیشش داًطجَیبى سا اػالم 

گشٍُ الصم است اهکبًبت، تجْیضات ٍ تسْیالت هَسد ًیبص ٍ فضبی آهَصضی ببلیٌی سضتِ  :تجْیسات ٍ اهکبًبت -3

 .استبًذاسدّبی آهَصضی فشاّن ًوبیذسا هطببق بب 



 

پظٍّطی داًطجَیبى ٍ تطَیق ٍ  ّبی یتفؼبلبِ ابؼبد ٍ  فٌبٍسی اطالػبت سالهتگشٍُ  :پژٍّطی ّبی یتاٍلَ-4

تؼشیف ًطذُ است  ًبهِ یبىپباهب چَى دس هقطغ کبسضٌبسی . ٍسصد یهپظٍّطی هببدست  ّبی یتفؼبلتشغیب آًبى بِ اًجبم 

 .ًوبیذ یهلزا دس حذ اًجبم تحقیقبت داًطجَیی بب ساٌّوبیی اسبتیذ ٍ کویتِ تحقیقبت داًطجَیی اکتفب 

 آهَزضی  یّب ثرًبهُِ( ًظبرت ثر اجرای 

ًظبست سا تذٍیي ٍ اجشا  ٌذیفشا ّب ًبهِ ییيآآهَصضی هطببق بب  یّب بشًبهِهَظف است بِ هٌظَس اجشای صحیح  شگشٍُیهذ

 ،دسجِ اص دیذگبُ داًطجَیبى 360آهَصضی بِ صَست تکَیٌی ٍ تشاکوی ٍ تشجیحبً  یّب بشًبهِبشًبهِ ًظبست بش  ًوبیذ

 ًبهِ پشسصهؼبٍى آهَصضی ٍ هسئَلیي ٍ کبسضٌبسبى آهَصضی اص دیذگبُ کوی ٍ کیفی بب ابضاس  ،اسبتیذ ،آهَختگبى داًص

 دٌّذ. یهٍ بشگضاسی جلسبت ًتیجِ سا بِ هؼبٍى آهَصضی داًطکذُ ببصخَسد ٍ هصبحبِ 

 ٍ( ارزیبثی هحتَای ثرًبهِ آهَزضی

تکویل ضذُ ٍ استخشاج ًتبیج  یّب ًبهِ پشسص لیٍتحلِ یتجضبب  شگشٍُیهذاسصیببی هحتَای آهَصضی ًیض دس حیي ًظبست 

 گیشد. یهصَست  تبحذاهکبىداًطگبُ ٍ داًطکذُ ٍ سفغ اصالحبت  سبط یرٍ اسائِ ببصخَسد بِ هسئَلیي 

ارائِ ضذُ  یّب ثرًبهٍِ فراگیراى خَاستِ ضَد در خصَظ  ػلوی یئتّتحصیلی از اػضبء  در پبیبى ّر ًیوسبل -1

 .خَد را هطرح ًوبیٌذ یطٌْبدّبیپ

a: ػلوی یئتّاص اػضبء  یًظشسٌجفشم  

b: اص فشاگیشاى یًظشسٌجفشم 

 دّذ. یهجلسبتی تطکیل  یا دٍرُثِ صَرت  ػلوی یئتّگرٍُ جْت استفبدُ از اػضبء  -2

هذیر گرٍُ گسارش سبالًِ از چگًَگی رًٍذ اػوبل تغییرات ثر هجٌبی پیطٌْبدات تصَیت ضذُ در جلسِ تْیِ   -3

 دّذ. یهثِ هسئَلیي ریرثط ارجبع  صَرت یياٍ تغییرات الزم در حذ گرٍُ را اػوبل ٍ در غیر  کٌذ یه



 

ثِ صَرت هستور ثِ هؼبٍى آهَزضی ٍ رئیس  تغییرات پیطٌْبدی گرٍُ در خصَظ ثرًبهِ آهَزضی هصَة -4

 .ضَد یهداًطکذُ ارجبع دادُ 

 یّب ػرصِهٌبثغ، فضب ٍ )ز( ارزیبثی کوی ٍ کیفی اجرای ثرًبهِ آهَزضی گرٍُ 

 آهَزضی(

گرٍُ هرثَطِ از ًظر کوی ٍ کیفی  یّب ثرًبهٍِ  ّب دٍرُجْت ثررسی اجرای  فٌبٍری اطالػبت سالهتگرٍُ  -1

 دّذ.گًَبگَى هَرد ارزیبثی قرار هی یّب رٍش ثِگرٍُ را در اثؼبد هختلف ٍ  ّبی یتفؼبل

a:اسصیببی  ستیل چک 

b بشگضاسی جلسبت : 

c ٍ یشسسویغ: هصبحبِ سسوی  

گرٍُ  هذًظرٍ آهَزش در توبس ثب جبهؼِ فراگیراى ًیس  ّب یکبرٍرزٍ  ّب یکبرآهَزارزیبثی  -2

  ثبضذ یه

a هذسع  یذگبُد: اسصیببی اص 

b فشاگیش یذگبُد: اسصیببی اص 

 .یا دٍرُارزیبثی هٌبثغ آهَزضی ثِ صَرت  -3

a:  ستیل چکاسصیببی تَسط  

b:  ِاسصیببی تَسط هصبحب 

c:  یػلو ئتیّاسصیببی بب بشگضاسی جلسبت بب ًوبیٌذگبى داًطجَیبى ٍ اػضبء   



 

ٍ ًتبیج  ّب ستیل چککلیِ  لیٍتحلِ یتجسآٍری ٍ ثب جوغ فٌبٍری اطالػبت سالهتگرٍُ  -4

ٍ راّکبرّبی ثِ ًظر رسیذُ را جْت پیطجرد اّذاف گرٍُ ثِ صَرت  طٌْبدّبیپهستور  یّب یبثیارز

 .ذیًوب یهثِ هؼبٍى آهَزضی داًطکذُ یب ریبست داًطکذُ ارسبل  یا دٍرُ

 

 داًطگبُ ػلَم پضضکی ضبّشٍد فٌبٍسی اطالػبت سالهتتذٍیي ضذُ تَسط کبسگشٍُ 

 


