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  مقدمه

  

 (Course plan) طـرح دوره اين راهنمـا بـا هـدف ارتقـاء دانـش ونگـرش اسـاتيد درمـورد چگـونگي تنظـيم           

منطبـق بـا اصـول ومبـاني اصـلي       طراحـي دوره سـاختار   دهسـعي شـ   در تهيـه ايـن راهنمـا   . تهيه شده اسـت  

نوشـته شـده وبهتـر اسـت     ايـن راهنمـا بـراي مطالعـه وتفكـر اسـاتيد قبـل از نگـارش         . باشـد  طرح دوره تهيه 

، چـك ليسـت ارزيـابي را در نهايـت     طـرح دوره براي اسـتفاده بهينـه از مطالـب ايـن راهنمـا، پـس از نگـارش        

  .ره خود اطمينان حاصل نماييدتكميل تا از تدوين صحيح طرح ئو

بــه مركــز مطالعــات و توســعه خواهشــمند اســت پــس از مطالعــه ايــن راهنمــا نظــرات وپيشــنهادات خــود را  

  .ايميل فرماييد آموزش پزشكي دانشگاه به آدرس زير

  EDC@gums.ac.ir  

 

 

 

 مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

  علوم پزشكي گيالن  دانشگاه
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  : هدف كلي 

   طرح دوره مفهومآشنايي اساتيد با  •

  :اهداف جزئي

 .راشرح دهندطرح دوره  ضرورت تهيه •

  .تفاوت طرح درس و طرح دوره را بيان كند •

  .طرح دوره دروس ترم آينده رابه روش صحيح بنويسند •

 ) :طرح تدريس( ضرورت واهميت نگارش طرح دوره آموزشي 

ايـن  . ي آموزش نوين است يكي از اصول پذيرفته شده (planned teaching)ده ريزي ش امروزه تدريس برنامه

گيرنـده تهيـه    مبناي اهداف آموزشي مشخص، كه با هدف ايجاد تغيير در رفتار و عملكرد آموزش نوع تدريس بر

  . پردازد چه آموزش دهنده بايد به آموزش گيرنده ارائه دهد، مي به تعريف آن گيرد و در واقع شوند صورت مي مي

هايي كه برنامه ريزي و سازمان دادن به مجموعه فعاليت ابزاري است براي(Course Plan)  طرح دوره آموزشي

بـراي مـدت زمـان مشـخص     نشـجويان  هاي دان هاي آموزشي، محتواي درس و توانائي استاد در ارتباط با هدف

  .تدوين مي نمايد 

-مجموعه شرايط، به جلسات مفيد آموزشي تقسيم نكند و فعاليـت آموزشي را با توجه به  اگر استادي طول دوره

هاي آموزشي هر جلسه را براساس اهداف تنظيم ننمايد، هرگز نمي تواند انتظار كارآيي مؤثر از تـدريس خـود و   

حداكثر يادگيري از دانشجويان خود داشته باشد، لذا بهتر است حتي االمكان كليه فعاليت هاي طول دوره را بـه  

ت يك جدول زمان بندي شده با درج عنوان اصلي و هدف كلي به انضمام تاريخ ارزشـيابي تهيـه و قبـل از    صور

آشنايي دانشجويان از مجموعه فعاليت هاي طول سال به تفكيك . شروع و آغاز فعاليت يه دانشجويان ارائه نمايد

  .ا دو چندان كندجلسات مي تواند اثربخشي تدريس استاد و انگيزه ي يادگيري دانشجويان ر

   (Course Plan)طرح دوره ،)  (Lesson planطرح درس تفاوت 

-طرح دوره فعاليت هاي مربوط به يك موضوع درسي يا يك جلسه تدريس اماعبارت است از فعا ليتطرح درس 

  .استهاي آموزشي در طول يك ترم يا دوره تحصيلي 



  (Course Plan) روش نگارش و تنظيم طرح دوره

هـاي  هيه و تنظيم طرح دوره، اساتيد بايد در ابتداي هر ترم تحصيلي براسـاس اصـول معـين بـين هـدف     براي ت

باتوجـه بـه سرفصـل درس بـه      آموزشي و برنامه هفتگي، ترتيبي اتخاذ كنند كه مجموعه فعاليت هاي آموزشـي 

راحي و تنظيم يك براي تحقق چنين مقاصدي ط. موقع، بدون وقفه در طول يك ترم يا سال تحصيلي اجرا شود

در آموزش هاي رسمي دانشگاهي ، ،هر واحد درسي يـك سـر   . جدول زماني مي تواند بسيار مفيد و مؤثر باشند

درصورت به روز بودن ،اين سرفصل، اصلي .فصل مصوب دارد كه درآن هدف كلي وشرح درس تعيين شده است 

 .ترين ابزار تنظيم طرح دوره مي باشد

    گام اول  

  ف كلي آموزشي  درس نوشتن ا هدا

  :اهداف كلي آموزشي 

هر هدف كلـي  . را بيان كنند) learning outcome(اين اهداف بايد به صورتي نوشته شوند كه پيامد آموزش 

شود و پيامد آموزشي را به صورت كلي اما روشن، با يك فعـل كلـي بيـان     فقط يك موضوع يا محور را شامل مي

معموال اهداف كلي درچند جملـه و بـه   . ا توجه به نوع مهارت، قابل انعطاف استتعداد اين اهداف كلي ب. كند مي

بايد توجه نمود كـه مـا دراينجـا اهـداف     . مشابهت زيادي با عنوان درس دارد صورت كلي بيان مي شود و تقريباً

  . آموزشي فرآيند آموزش را بيان مي نماييم ونه نتيجه آموزش را 

  :مثال

  بهداشت فردي آشنايي فراگير با اصول

تقسيم اهـداف كلـي بـه     ما  آسان ترين روشا. هاي مختلفي براي نوشتن اهداف كلي آموزشي وجود دارد روش

محور مهم را پوشش مي دهيد مي توانيد هر محـور را   8اگر دريك درس  مثالً .محورهاي مهم درس است تعداد

   .به عنوان يك هدف كلي مطرح نمائيد

    اهداف كلي

ف نسبت به اهداف آرماني شفافيت بيشتري داشته و مالك هاي عيني تري را بـراي ارزيـابي و انـدازه    ااين اهد  

شـوند كـه   اطالق مي) مقاصدي ( ها و يا توانش هايي گيري بدست مي دهند و به آن دسته از دانش ها ، نگرش

كه فراگيـران پـس از شـركت در ايـن     ها بوده و استاد انتظار دارد فراگيران قبل از ورود به دوره آموزشي فاقد آن

ها معلم بايـد از شـرح وظـايف شـغلي و     لذا براي تدوين آن .ها دست يابندبه آن) در پايان دوره ( دوره آموزشي 



اي آينـده فراگيـران   حرفه اي فراگيران در آينده آگاه بوده و ارتباط منطقي بين هدف كلي درس و وظايف حرفه

  .ايجاد كند

هداف كلي جهت حركت و محدوده فعاليت را مشخص مي سازد چه اين فعاليت براي يك انتخاب و تدوين ا

نيز  آن اين نوع اهداف به لحاظ كلي بودن ، هدف نگارش. جلسه تدريس باشد و چه برگزاري يك دوره آموزشي

ند داشت و بطوريكه افراد برداشت هاي متفاوتي از آن خواه ،كلي، مبهم، گنگ و قابل تاويل و تفسير مي باشند

به آساني قابل اندازه گيري نبوده و همچنين به آساني قابل وصول نيستند در واقع اين نوع اهداف مشخص مي 

كنند كه فراگيران را به كجا خواهيم برد يعني غايت هاي فرايند آموزشي را روشن مي كند لذا وقتي به آنها 

  .دست مي يابيم احساس مفيد بودن و غرور مي كنيم

  :اي از افعالي كه در اهداف كلي مي توان بكار بردنمونه 

فهميدن، دانستن، بكار بردن، ارج نهادن ، آشنا شدن، تسلط يافتن، خلق كردن، ايجاد كردن ، قدرداني كردن، 

  شناختن

  :مثال

 .آشنايي دستياران گروه داخلي با اورژانس هاي طب داخلي  )1

 ) CHF ( آشنايي فراگيران با نارسائي احتقاني قلب  )2

 ) Regional Blocks( تسلط يافتن فراگيران به انواع روش هاي بلوك هاي ناحيه اي   )3

 .كنند رعايت بيمار managementفراگيران اخالق پزشكي را در   )4

  )جزيي اهداف( اختصاصي اهداف

 لذا ،كنند يداپ بيشتري صراحت تا نمود تقسيم كوچكتر اجزاء به هاآن است الزم كلي اهداف بودن مبهم بدليل

. محدودترند و تر عيني تر، مشخص تر، جزئي هاآن به نسبت و گرفته سرچشمه كلي اهداف از جزئي اهداف

 داراي نتيجه در كند و مي تعيين را مقاصد جزئي هدف حاليكه در كند مي مشخص را حركت جهت كلي هدف

 مختلفي هاي بخش از عموماً دهد مي تشكيل را كلي هدف كه علمي موضوع هر. است بيشتري عملي هاي جنبه

در نوشتن اين اهداف بايد ازجمالتي استفاده نمود كه . شوند مي قلمداد جزئي اهداف عنوان يه كه يافته تشكيل

 اهداف. مشاهده باشند قابل اندازه گيري و تفسير مختلف نباشند وترجيحاً قابل تعبير و روشن وصريح باشند و

 كه برخودارند شمول و جامعيت نوعي از ليكن كلي، اهداف به نسبت بيشتر وضوح و صراحت عليرغم جزئي

 تشكيل فعاليت پاره چند يا دو از است ممكن جزيي هدف يك بطوريكه نيستند ارزيابي و سنجش قابل براحتي

  .  رساند مي را اهداف بودن نسبي كه كنند مي بازي را كلي هدف نقش گاهي جزيي اهداف لذا باشد شده



  :)شامل كوچكتري اهداف شامل تواند مي خود كه(  فراگيران توسط دراز هاي استخوان تشريح ) :1 مثال

 .كند تشريح را دراز هاي استخوان پريوست -

 .كند تشريح را دراز هاي استخوان فيز اپي -

 .كند تشريح را دراز هاي استخوان ديافيز -

 .كند تشريح را دراز هاي استخوان رشد صفحه -

 تواند مي عصبي هاي بلوك انجام در جزيي هدف يك عنوان به(  استريل روش به دستكش پوشيدن :) 2 مثال

  : )مثل كوچكتري اهداف شامل

 .كند خارج كاپشن از استريل روش به و گرفته چپ دست با را دستكش راست لنگه داخلي سطوح -

 .بپوشد استريل روش به را راست لنگه دستكش -

 .كند خارج كاپشن از گرفته را چپ لنگه خارجي لبه هاي راست دست با -

  .بپوشد استريل روش به را چپ لنگه دستكش -

  گام دوم 

  جدول زمانبندي ارائه برنامه درستدوين  

عبارت است از تنظيم موضوعات آموزشي براي يك ترم تحصيلي به صورت جـدولي كـه تعـداد    جدول زمانبندي 

آموزشي كه براي تدريس درس مورد نظر پيش بينـي شـده اسـت در    هاي جلسا ت آموزشي را با محاسبه ساعت

بـه عبـارتي   ، بعد از نوشتن طرح كلي تدريس، مدرس بايد تقويم درسي براي آن درس تهيه نمايد .نظر مي گيرد

از آنجـا كـه برخـي     .به جلسات درس تقسيم نمايد به طوري كه توالي منطقي داشته باشد كل محتواي درس را

از يك استاد تدريس مي شود، تقويم درس تعيين مي نمايـد كـه چـه مبحثـي توسـط چـه        دروس توسط بيش

هاي آموزشي و امكانات مورد نياز هر جلسـه بـا توجـه بـه     ضمناً روش .در چه زماني تدريس مي شود استادي و

  .گرددعرصه آموزش آن مشخص مي

  گام سوم

تشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظردر عنوان كتاب، نام نويسنده، سال و محل ان( منابع اصلي درس

-مشـخص مـي   )در صورتي كه مطالعه همه كتاب يا  همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروري نباشـد -اين درس

  .گردد



  گام چهارم

  امكانات آموزشي

را  جلسهدر هر  مورد نيازپس از تعيين هدف كلي هر جلسه، الزم است مدرس پيش بيني امكانات و وسايل الزم 

  .... و ويدئو پروژكتور، كامپيوتر، تابلوي هوشمند :مثالً نمايددقيقاً مشخص 

  پنجمگام 

  رم مربوط به هر ارزشيابيانحوه ارزشيابي دانشجو و ب

هاي ارزشيابي و معيارهاي آن  از روش, بهتر است دانشجويان در آغاز آموزش, جهت برآورده شدن اهداف آموزشي

   .مطلع شوند

هايي كه دانشجو به طور مستقل يا ي آموزشي با ذكر فعاليتارزشيابي دانشجو در طول دوره :تكويني ارزشيابي

هاي تشخيصي ادواري، ميان ترم و هاي مختلف، آزمونانجام پروژه: نظير. دهدبا راهنمايي استاد انجام مي

 log book, portfolioآمادگي، 

  :  تواند شامل موارد زير باشدجو در پايان دوره كه ميارزشيابي دانش :ارزشيابي تراكمي يا پاياني

 ها و پرسش هاهاي كتبي، شفاهي و يا عملي با ذكر انواع آزمونآزمون

         log book     و  portfolio  بررسي

  Global rating form استفاده از

  ششمگام 

  مقررات و انتظارات از دانشجو

 :مانند .توسط گروه تعيين مي گرددكه مقررات آموزشي  هر دانشجو طي دوره ملزم به رعايت
 رعايت حسن اخالق و شئونات اسالمي  �
 احترام و تكريم بيماران  �
 حضور مرتب و منظم در تمامي روزهاي كارآموزي �
� ... 

   (Course Plan ) نمونه فرم طرح دوره

ساده هاي فرم هيل اين امر،تس نيز ومركز جهت هماهنگ سازي طرح تدريس اساتيد وانتشار آن در وب سايت 

جهت استفاده اساتيد براي دروي تئوري، عملي، كارآموزي و كارورزي زير با استفاده از انواع فرم هاي موجود 

  .طراحي شده است 
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  ):عملي/رينظ( تعداد واحد و نوع واحد  :نام و شماره درس

  :مدت زمان ارائه درس  :رشته و مقطع تحصيلي

  :محل برگزاري  :نيازدروس پيش

  :تلفن و روزهاي تماس  :نام مسئول برنامه

    :آدرس ايميل
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  مدرس  موضوع جلسه  ساعت  تاريخ  رديف
روش هاي 

  آموزش

امكانات 

  مورد نياز

عرصه  

  آموزش

1                

2                

3                

4                
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  وگارش ي تىظيم طرح درسريش  (Lesson Plan)  

تْتش است تِ غیش اص تذٍیي عشح تذسیس تشای یک ٍاحذ دسسی ، دس عی یک تشم ، تشای تذسیس دس ّش جلسِ ًیض عشحی 

    عشح دسس دسٍاقغ ّواى عشح تذسیس هی تاضذ کِ تشای یک جلسِ تٌظین هی گشدد .داضتِ تاضین .

هجوَػِ فؼالیت ّایی است کِ هذسس اص پیص تشای سسیذى تِ یک یا چٌذ ّذف آهَصضی عشح دسس ضاهل پیص تیٌی 

دس یک جلسِ تذسیس یا یک هَضَع تذسیس، تذاسک هی تیٌذ. عشح دسس جلسات آهَصضی سثة هی ضَد کِ هذسس 

اجشا کٌذ ٍ فؼالیت ّای آهَصضی سا تِ تشتیة ٍ یکی تؼذ اص دیگشی دس هشاحل ٍ صهاًْای هطخص ٍ تِ ضیَُ ای هٌغقی 

ًتایج حاصل اص آى سا تشای تذسیس دس هشاحل تؼذی آهَصش، هَسد استفادُ قشاس دّذ. دس ٍاقغ عشاحی ّش جلسِ آهَصضی، 

یادگیشی سا سثة هی ضَد. عشح دسس جضئیات الصم تشای  -ساصهاًذّی ٍ اسصیاتی دائوی جشیاى فؼالیت ّای یاددّی 

تؼییي هی کٌذ. دسسْا هوکي است کَتاُ ٍ سی دقیقِ ای تاضٌذ ٍ یا آهَصش یک یا چٌذ دسس دس هَسد یک هَضَع سا 

چٌذ ساػت تِ عَل تیاًجاهذ. هحتَا، تلَؽ رٌّی ٍ فؼالیت ّایی کِ داًطجَیاى تایذ اًجام دٌّذ، اص ػَاهلی ّستٌذ کِ 

آهَصضی  هذت صهاى تذسیس سا هطخص هی ساصًذ .دس تٌظین عشح دسس، اّذاف سفتاسی، اًتخاب هحتَا ٍ فؼالیت ّای

 تایذ دس ّستِ هشکضی آى قشاس گیشًذ .

سٍد کِ دس پایاى ّش جلسِ، داًطجَ تِ اّذاف پیص تیٌی ضذُ سسیذُ  آهیض عشح دسس اًتظاس هی دس صَست اجشای هَفقیت

 تاضذ .

  :اجساي طرح درس

 مًضًع يا ػىًان درس در َر جلسٍ -1

تگزاسین، ػٌَاى گَیایی ًیست، تلکِ « ٍاکسیٌاسیَى »دسس سا  ػٌَاى دسس تایذ تِ عَس دقیق ًَضتِ ضَد؛ هثالً اگش ػٌَاى

هذسس ّش اًذاصُ تِ تجضیِ ٍ تحلیل هَضَػات هسلظ «. ًحَُ سػایت صًجیشُ سشها دس ٍاکسیٌاسیَى  »تْتش است تٌَیسین: 

 تاضذ تْتش هی تَاًذ تشای آى، ػٌَاى هٌاسة اًتخاب کٌذ.

 براي َر جلسٍ وًشته َدف کلي درس -2 

ذف کلی یک جلسِ تذسیس، ّواًٌذ ّذف کلی یک دٍسُ آهَصضی است؛ اها دس قالة یک هَضَع هحذٍد .  ًَضتي ّ

تحقق هجوَع ّذفْای کلی جلسات تایذ هَجة تحقیق اّذاف کلی دٍسُ ضًَذ. تِ ػثاست دیگش اّذاف کلی ّش جلسِ 

ّذف کلی ّش جلسِ ًیض هؼوَالً اص تذسیس، ػٌاصش یا هشاحل سسیذى تِ اّذاف کلی دٍسُ سا هطخص هی کٌٌذ. دس ًَضتي 

 افؼال کلی استفادُ هی ضَد. رکش ضشایظ ٍ هؼیاس دس ایي ًَع اص اّذاف ضشٍستی ًذاسد.

 تؼييه ػىاييه فرػي يا رئًس مطالب َر جلسٍ درس -3

پس اص تؼییي ٍ ًَضتي هَضَع دسس، عشاح تایذ ػٌاٍیي فشػی هَضَع دسس سا هطخص ساصد، تشتیة ٍ تَالی هٌاسة 

ٍیي فشػی ّوَاسُ تایذ هَسد تَجِ قشاس گیشد. ػٌاٍیي فشػی، تْتشیي ساٌّوای ًگاسش ّذفْای جضئی است .  صیشا ػٌا

 تشاساس ّش ػٌَاى فشػی هی تَاى یک ّذف جضئی ًَضتِ ضَد

 وگارش ي تىظيم َدفُاي ييژٌ َر جلسٍ درس -4

شاساس ّش هَضَع فشػی یک ّذف جضئی سادُ تشیي ساُ ًَضتي اّذاف ٍیژُ )جضئی ( یک جلسِ دسس، ایي است کِ ت

ًَضتِ ضَد. هاّیت اّذاف جضئی ّواًٌذ ّذف کلی دسس است؛ اها دس قالة هَضَػی سیضتش ٍ هحذٍدتش هی تاضٌذ. تِ 

ػثاست دیگش، ّذفْای جضئی دسس، اّذاف صیشهجوَػِ ّذف کلی دسس هی تاضٌذ. دقت دس ًَضتي اّذاف جضئی ٍ تٌظین 

 َجة ًظن تیطتش فؼالیت ّای آهَصضی ضَد ٍ دس ًْایت، تحقق ّذف کلی سا تضویي ًوایذ.دسست تَالی آى، هی تَاًذ ه



 وگارش ي تىظيم َدفُاي رفتاري َرجلسٍ درس -5

پس اص ًَضتي ّذفْای جضئی، استاد تایذ ّذفْای جضئی سا تثذیل تِ ّذفْای سفتاسی ًوایذ. ّذفْای سفتاسی ّش جلسِ 

ٍ اهکاًات هتٌاسة تا سغَح هختلف حیغِ ّای یادگیشی تٌظین ضَد. سپس  تذسیس تایذ تا تَجِ تِ ضشایظ، ضَاتظ

تشاساس سلسلِ هشاتة اص آساى تِ هطکل ٍ یا تِ صَست پیص ًیاص ٍ پس ًیاص هشتة گشدد. دس ّذفْای سفتاسی: ػولکشد 

 )ًَع سفتاس(، ضشایظ ٍ هؼیاس دقیقاً تایذ هطخص ضَد.

 آمًزشتؼييه يسايل يرساوٍ مًرد وياز جُت  -7

تَاًذ  ّا تستِ تِ اهکاًات داًطگاُ هی کٌذ. ایي سساًِ ی آهَصضی خاصی استفادُ هی هتٌاسة تا ّش ّذف, هؼلن اص سساًِ

 ضاهل اسالیذ, فیلن ٍ ... تاضذ

  مراجغ -8

 تَاى تِ عَس جذاگاًِ هطخص کشد. ی ػیٌی سا هی کتاب هشجغ ّش سفتاس ٍیژُ

 ريش آمًزش  -9

کٌذ. تِ ػثاستی آى چِ کِ هؼلن دس جشیاى آهَصش  سٍش آهَصش هحَسیت هؼلن یا داًطجَ سا دس کالس دسس هطخص هی

 دّذ، اػن اص سخٌشاًی کشدى, اًجام دادى هْاست, پاسخ دادى سا هطخص هی کٌذ.  ی ػیٌی اًجام هی ّش سفتاس ٍیژُ

 َاي داوشجً تؼييه فؼاليت-01 

دّذ،ٍضاهل  تْیِ گضاسش ،دسست کشدى یک  ای یادگیشی دس جشیاى آهَصش اًجام هیفؼالیتْایی است کِ داًطجَ تش 

 ٍسیلِ ،سؤال کشدى, هطاّذُ کشدى, اًجام دادى هْاست هی تاضذ . 

 َاي ارزشيابي شيًٌ-02

 یاتی ٍ هؼیاسّای آى هغلغ ّای اسصش جْت تشآٍسدُ ضذى اّذاف آهَصضی, تْتش است داًطجَیاى دس آغاص آهَصش , اص سٍش 

اغلة سؤال هی ضَد کِ هذسساى چگًَِ هی تَاًٌذ اعالػات پیص ًیاص یا سفتاس ٍسٍدی داًطجَیاى سا تطخیص  ضًَذ.

استاد تش اساس تخصص ٍ هْاستی کِ داسد تایذ اتتذا سفتاس  دٌّذ؟ ایي اهش تَسظ اسصضیاتی تطخیصی هوکي هی تاضذ.

هَسد تذسیس، سؤالْایی عشح ًوایذ.. ایي سؤالْا قثل اص ٍسٍدی سا پیص تیٌی کٌذ ٍ سپس تشاساس داًص پیص ًیاص دسس 

تذسیس تایذ اص داًطجَیاى پشسیذُ ضًَذ، تا ٍجَد یا ػذم ٍجَد پیص ًیاص هطخص ضَد. دس صَست ػذم تسلظ داًطجَیاى 

تش پیص ًیاص دسس هَسد تذسیس، هخصَصاً صهاًی کِ هَضَع دسس تا هَضَػات قثلی ٍ تؼذی استثاط تسلسلی داضتِ 

 ، حتواً تایذ سفتاس ٍسٍدی تشهین گشددتاضذ

 تمريه :

ضوا قثال تشای یکی اص دسٍس خَد عشح تذسیس ٍتقَین دسسی تذٍیي ًوَدُ ایذ .حاال تا استفادُ اص فشم صیش تشای یک 

 جلسِ اص ّواى دسس عشح دسس جضئی تٌَیسیذ .
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شتی و ردمانی گیالنمعاونت آمىزشی   دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 مرکز مطالعات و تىسعه آمىزش علىم زپشکی

 آمىزش الکترونیک

 
 

 گزٍُ آهَسشی: :/کبرگبُ/دٍرُػٌَاى درس

 داًشکذُ/ هزکش آهَسشی درهبًی: تؼذاد ٍاحذ/سبػت: )بزای درس(

 :کبرگبُ/دٍرُ/ هذت سهبى ارائِ درس تؼذاد گزٍُ ّذف:

 سهبى شزٍع: :گزٍُ ّذف  رشتِ  ٍ هقطغ تحصیلی

 هشخصبت استبد هسؤٍل:

 آدرس ایویل تلفي ّوزاُ شوبرُ توبس رتبِ ًبم خبًَادگی ًبم

      

 شخصبت استبداى/هذرسبى ّوکبر:ه

 آدرس ایویل تلفي ّوزاُ شوبرُ توبس رتبِ ًبم خبًَادگی ًبم

      

      

      

 

 

 

 
 

  الکترونیک دورهطرح 
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 في ي اَذاف درسمؼر

 كلمٍ در مًرد درس بىًیسیذ. 300تا  250. مؼرفي مختصري در حذيد 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /كارگاٌ/ديرٌ:اَذاف كلي درس
1- 

2- 

3- 

 

 

 /كارگاٌ/ديرٌ:اَذاف اختصاصي درس

 :دٍرُدستیبر اًتظبر هی رٍد در پبیبى داًشجَ/ اس 
1-  

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

9- 

10- 
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 .......................ویمسال  -تقًیم درسي الکتريویکي

 مدرس عنوان جلسه
 بازه زمانی

 )روز(

 نوع

 ای(سانهر) صوتی/ چند 
 تاریخ پایان تاریخ شروع

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

11       

11       

12 
      

13 
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 وحًٌ تذریس:

 

 اباوتخ

 

 َا ماشيل

 استاد يظایف /شركت كىىذگانداوشجً يظایف تًضیح خیر بلي

      ٍ هٌببغ اصلیهحتَای 

      بیشتز هطبلؼِ هٌببغ

      توزیي ّب

      تبالر گفتگَ

      طزح سَال

      سَاالت هتذاٍل

      آسهَى

      کالس آًالیي

      اخببر

      ًظزسٌجی

      خَد آسهَى

      ّبتکبلیف ٍ پزٍصُ

 

 ًاز طریق  ريش برگساري در خصًص كالس آوالیه لطفا(Adobe connect-Sky room .ي تاریخ ي ريز ي ساػت شريع ي پایان  برگساري را قیذ وماییذ 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
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 :مىابغ اصلي درس
در صَرتی -) ػٌَاى کتبة، ًبم ًَیسٌذُ، سبل ٍ هحل اًتشبر، ًبم ًبشز، شوبرُ فصَل یب صفحبت هَرد ًظزدر ایي درس

 ت آى بِ ػٌَاى هٌبغ ضزٍری ًببشذ(کِ هطبلؼِ ّوِ کتبة یب ّوِ هجال

1- 

2- 

3- 

 :بیشتر مطالؼٍ مىابغ
1- 

2- 

3- 

 وًع محتًا
  فیلن اتَراى اسکَرم اًیویشي پبٍرپَیٌت تصَیز (Word, Pdf)هتي پبٍرپَیٌت ّوزاُ بب صَت

 )تَضیح دّیذ.....(  سبیز هَارد   صَتی
 غیر قابل داولًد قابل داولًد

 

 تکالیف ي پريشٌ َا: 

  تکالیف طول ترم 

تکبلیف درس خَد بزای تٌظین تکبلیف تَجِ کٌیذ لطفب بِ تقَین تحصیلی ًیوسبل تَجِ کزدُ ٍ سهبًبٌذی هٌبسبی در 

 لحبظ ًوبییذ.

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 دانشجویان

فیدبک 

 مدرس
 هدف از ارائه تکلیف

1      

2      

3      

4      

5      

 وحًٌ ارزشیابي داوشجً ي ومرٌ مربًط بٍ َر ارزشیابي:

 ة(  پبیبى دٍرُ                   الف(  در طَل تزم

 تبریخ / درصذًوزُ شیببیارسرٍش 

   

   

   



 

6 

 

 : یان/شركت كىىذگانمقررات ي اوتظارات از داوشجً

 طی دٍرُ هلشم بِ رػبیت هقزرات آهَسشی  بِ شزح  سیز است: / شزکت کٌٌذُّز داًشجَ

 رػبیت حسي اخالق ٍ شئًَبت اسالهی 

 ِالکتزًٍیکی آدرس بِ  رٍساًِ هزاجؼ  http:// gumsnavid.vums.ac.ir 

 درس هحتَای ٍ  درسی هَضَػبت ذاخ  

 ِآهَسشی هحتَای  هطبلؼ 

 شذُ  هحَل  تکبلیف  هَقغ بِ   رائِا 

 حضَر ٍ شزکت فؼبل در تبالر گفتگَ  ٍ فضبّبی هشبرکتی 

 شزکت در آسهَى آًالیي  )در صَرت لشٍم( ٍ یب حضَری هیبى تزم ٍ پبیبى تزم 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
شتی و ردمانی گیالن  دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 دادکشنه ...........

 مرکز آمىزشی ردمانی..............
 :(کبرآمًزی/کبريرزیي وًع ياحذ) تعذاد ياحذ گريٌ: وبم

 :طًل مذت ديرٌ :وبم بخش

 زمبن ارائٍ ديرٌ: مسئًل بروبمٍ: وبم

 تلفه ي ريزَبی تمبس: آدرس ایمیل:

 :دوره ف کلیا هدا

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

ف اختصاصی:  اهدا

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

بالینی طرح دوره  



/کارورزی رد بخش...............................   جدول زمانبندی اراهئ کارآمىزی
 ماه........

 سال.....

 تاریخ روز ردیف
 ساعت

8-7 

 ساعت

9-8 

 ساعت

01-9 

 ساعت

00-01 

 ساعت

01-00 

 ساعت

02-01 

 ساعت

03-02 

         شىبٍ 1

         یکشىبٍ 2

         ديشىبٍ 3

         سٍ شىبٍ 4

         چُبرشىبٍ 5

         پىجشىبٍ 6

         جمعٍ 7

         شىبٍ 8

         یکشىبٍ 9

         ديشىبٍ 11

         سٍ شىبٍ 11

         چُبرشىبٍ 12

         پىجشىبٍ 13

         جمعٍ 14

         شىبٍ 15

         یکشىبٍ 16

         ديشىبٍ 17

         سٍ شىبٍ 18

         چُبرشىبٍ 19

         پىجشىبٍ 21

         جمعٍ 21

         شىبٍ 22

         یکشىبٍ 23

         ديشىبٍ 24

         سٍ شىبٍ 25

         چُبرشىبٍ 26

         پىجشىبٍ 27

         جمعٍ 28

         شىبٍ 29

         یکشىبٍ 31



ت  آن هب رد صىرتی هک مطالعو همو کتاب یا  همو -منابع اصلی ردس) عنىان کتاب، انم نىیسنده، سال و محل ااشتنر، انم انشر، شماره فصىل یا صفحات مىرد نظررد ایه ردس مجلدا

 عنىان منبع ضروری نباشد(

1- 

2- 

3- 

 روش تدریس
 - 

 - 

كاانت آمىزشی   ام
 - 

 - 

 نحىه ارزشیابی دانشجى و ربم مربىط هب ره ارزشیابی:

 ب(  پایان دوره                                                                                        دوره الف(  رد طىل

 ساعت اترخی نمره آزمىنروش 

    

    

    

 مقررات و ااظتنرات از دانشجى: )تىسط گروه تعییه می گردد(

 ره دانشجى طی دوره ملزم هب رعایت مقررات آمىزشی  هب شرح  زری است:
 رعبیت حسه اخالق ي شئًوبت اسالمی 

 - 

 - 

 - 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
شتی و ردمانی گیالن  دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 دادکشنه ...........
 :و ووع واحد) وظری/ػملی( تؼداد واحد درس: و شمبره وبم

 مدت زمبن ارائه درس: :تحصیلی مقطغرشته و 

 برگساری: محل ویبز:پیشدروس 

 تلفه و روزهبی تمبس: مسئول بروبمه:وبم 

  آدرس ایمیل:

 

 ف کلی ردس:ا هدا

 - 

ف اختصاصی  :ردس اهدا

 - 

 - 

 - 

 -- 

 - 

ف کلی ردس:  اهدا

 - 

ف اختصاصی ردس:  اهدا

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 طرح دوره ردوس نظری و عملی



 نیمسال اول/دوم..................                                                                                       جدول زمانبندی اراهئ ربانهم ردس .................................                                

کاانت مىرد نیاز روش اهی آمىزش مدرس مىضىع جلسو ساعت اترخی ردیف  رعهص  آمىزش ام

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

11        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        
 

 



ت  آن هب رد صىرتی هک مطالعو همو -منابع اصلی ردس) عنىان کتاب، انم نىیسنده، سال و محل ااشتنر، انم انشر، شماره فصىل یا صفحات مىرد نظررد ایه ردس کتاب یا  همو مجلدا

 عنىان منبع ضروری نباشد(

1- 

2- 

3- 

کاانت آمىزشی   ام
 - 

 - 

 رم مربىط هب ره ارزشیابی:انحىه ارزشیابی دانشجى و ب

 الف(  رد طىل رتم                                                                                        ب(  پایان دوره

 ساعت اترخی نمره آزمىنروش 

    

    

    

 مقررات و ااظتنرات از دانشجى: )تىسط گروه تعییه می گردد(

 ره دانشجى طی دوره ملزم هب رعایت مقررات آمىزشی  هب شرح  زری است:

 رعایت حسه اخالق و شئىانت اسالمی 

 - 

 - 

 - 



شروع

توسط استاد CPو  LPتدوین 

توسط  CPو  LP  ارزیابی اولیه
گروه مدیر

صحیح است؟ CPو LPآیا نگارش 
خیر

دفتر توسعه آموزش دانشکده     
EDO 

بله

آیا ساختار استاندارد رعایت شده است؟

EDCبازخورد کتبی به 

بله

پایان

خیر 

CP: Course Plan طرح دوره
LP: Lesson Plan  طرح درس

بارگذاری در سایت

دانشکده با مدیران  EDOمکاتبه 
گروههای آموزشی جهت جمع آوری 

LP  وCP

         
فلوچارت بررسی روند ارزیابی طرح درس و طرح دوره اساتید       

ارسال برای اصلح  مدد 

جهت اصلح  مدد CPو  LPارسال 
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