ػٌَاى درس  :قزائت ٍ تزجوِ هتَى ػزتی پشضکی

تؼذاد ٍاحذ ٍ 2 :احذ

رضتِ تحصیلی :کارضٌاسی ارضذ تاریخ ػلَم پشضکی

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

ّذف کلی درس  :ارائِ هثاًی ػلن صزف 1
اّذاف ٍیژُ در پایاى کالس

رفتار ٍرٍدی

ضوارُ جلسِ 1 :
خالصِ هحتَای درس

(آهادگی السم داًطجَ

سهاى

رٍش تذریس

(دقیقِ)

هذت سهاى جلسِ  1/ 40 :ساػت
ٍسایل کوك

ارسضیاتی در حیي

فؼالیتْای

آهَسضی

تذریس

فزاگیزاى

ارسضیاتی پایاًی

قثل اس ضزٍع کالس ـ
ارسضیاتی آغاسیي)

ٍ پاسخ

5

ٍ ارائِ تِ

-ارسیاتی

استاد

تَاًایی

داًطجَ تایذ تتَاًذ :

هطالؼِ

 -تؼزیف صزف

10

-تا تؼاریف صزف ٍ ًحَ

کتاب

-اقسام کلوِ

10

آضٌا ضَد

-تؼزیف فؼل

10

 -اّویت درست خَاًی

-افؼال ثالثی ٍ رتاػی

10

رٍخَاًی هتَى

هتَى طثی تثییي ضَد

 -افؼال صحیح ٍ هؼتل

10

ػزتی

-هزٍری کلی تز هثاًی ػلن

 -افؼال السم ٍ هتؼذی

10

 -تَاًایی

صزف اًجام ضَد .

-افؼال هتصزف ٍ غیز هتصزف

10

درک هطلة

 -فؼل هؼزب ٍ هثٌی

10

هتَى ػزتی

-ادغام

10

پشضکی

-اػالل

10

هٌثغ اصلی :کتاب آهَسش ػزتی  ،صزف ٍ ًحَ کارتزدی در هتَى طة سٌتی
هٌاتغ ٍ سایتْای کوك کٌٌذُ  :آهَسش ػزتی خَاًساری

تحث گزٍّی

ٍایت تَرد

-پزسص

سهاى

-تزجوِ هتَى

MCQ-

ػٌَاى درس  :قزائت ٍ تزجوِ هتَى ػزتی پشضکی

تؼذاد ٍاحذ ٍ 2 :احذ

رضتِ تحصیلی :کارضٌاسی ارضذ تاریخ ػلَم پشضکی

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

ّذف کلی درس  :ارائِ هثاًی ػلن صزف 2
اّذاف ٍیژُ در پایاى کالس

رفتار ٍرٍدی

ضوارُ جلسِ 2 :
خالصِ هحتَای درس

(آهادگی السم داًطجَ

سهاى

رٍش تذریس

(دقیقِ)

هذت سهاى جلسِ  2 :ساػت
ٍسایل کوك

ارسضیاتی در حیي

فؼالیتْای

آهَسضی

تذریس

فزاگیزاى

ارسضیاتی پایاًی

قثل اس ضزٍع کالس ـ
ارسضیاتی آغاسیي)

ٍ پاسخ

5

ٍ ارائِ تِ

-ارسیاتی

استاد

تَاًایی

داًطجَ تایذ تتَاًذ :

 -تؼزیف اسن

10

-هزٍری کلی تز هثاًی ػلن

 -اقسام اسن

10

صزف اًجام ضَد .

 -اسن هتصزف ٍ غیز هتصزف

10

 -اسن ثالثی ٍ رتاػی ٍ

10

رٍخَاًی هتَى

خواسی

10

ػزتی

-اسن جاهذ ٍ هطتق

10

 -تَاًایی

 -اسن فاػل

10

درک هطلة

-اسن هفؼَل

10

هتَى ػزتی

--هصذر

10

پشضکی

-صفت هطثِْ ٍ صیغِ هثالغِ

10

-اسن سهاى ٍ هکاى

10

 -ضویز

10

اسن هؼزب ٍ هثٌیهٌثغ اصلی :کتاب آهَسش ػزتی  ،صزف ٍ ًحَ کارتزدی در هتَى طة سٌتی
هٌاتغ ٍ سایتْای کوك کٌٌذُ  :آهَسش ػزتی خَاًساری

تحث گزٍّی

ٍایت تَرد

-پزسص

سهاى

-تزجوِ هتَى

MCQ-

ػٌَاى درس  :قزائت ٍ تزجوِ هتَى ػزتی پشضکی

تؼذاد ٍاحذ ٍ 2 :احذ

رضتِ تحصیلی :کارضٌاسی ارضذ تاریخ ػلَم پشضکی

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

ّذف کلی درس  :ارائِ هثاًی ػلن ًحَ1
اّذاف ٍیژُ در پایاى کالس

رفتار ٍرٍدی

ضوارُ جلسِ 3 :
خالصِ هحتَای درس

(آهادگی السم داًطجَ

سهاى

رٍش تذریس

(دقیقِ)

هذت سهاى جلسِ  1/ 40 :ساػت
ٍسایل کوك

ارسضیاتی در حیي

فؼالیتْای

آهَسضی

تذریس

فزاگیزاى

ارسضیاتی پایاًی

قثل اس ضزٍع کالس ـ
ارسضیاتی آغاسیي)

داًطجَ تایذ تتَاًذ :

 -تؼزیف ػلن ًحَ

10

-هزٍری کلی تز هثاًی ػلن

-اػزاب فؼل هضارع

30

ًحَ اًجام ضَد .

 -اػزاب اسن

30

 -تَاتغ

30

تحث گزٍّی

ٍایت تَرد

-پزسص

سهاى

-تزجوِ هتَى

MCQ-

ٍ پاسخ

5

ٍ ارائِ تِ

-ارسیاتی

استاد

تَاًایی
رٍخَاًی هتَى
ػزتی
 تَاًاییدرک هطلة
هتَى ػزتی
پشضکی

هٌثغ اصلی :کتاب آهَسش ػزتی  ،صزف ٍ ًحَ کارتزدی در هتَى طة سٌتی
هٌاتغ ٍ سایتْای کوك کٌٌذُ  :آهَسش ػزتی خَاًساری

ػٌَاى درس  :قزائت ٍ تزجوِ هتَى ػزتی پشضکی

تؼذاد ٍاحذ ٍ 2 :احذ

رضتِ تحصیلی :کارضٌاسی ارضذ تاریخ ػلَم پشضکی

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

ّذف کلی درس  :ارائِ هثاًی ػلن ًحَ2
اّذاف ٍیژُ در پایاى کالس

رفتار ٍرٍدی

ضوارُ جلسِ 4 :
خالصِ هحتَای درس

(آهادگی السم داًطجَ

سهاى

رٍش تذریس

(دقیقِ)

هذت سهاى جلسِ  1/ 35 :ساػت
ٍسایل کوك

ارسضیاتی در حیي

فؼالیتْای

آهَسضی

تذریس

فزاگیزاى

ارسضیاتی پایاًی

قثل اس ضزٍع کالس ـ
ارسضیاتی آغاسیي)

داًطجَ تایذ تتَاًذ :

-اًَاع اػزاب کلوات

5

-هزٍری کلی تز هثاًی ػلن

-هزفَػات

30

ًحَ اًجام ضَد .

 -هٌصَتات

30

 -هجزٍرات

30

تحث گزٍّی

ٍایت تَرد

-پزسص

سهاى

-تزجوِ هتَى

MCQ-

ٍ پاسخ

5

ٍ ارائِ تِ

-ارسیاتی

استاد

تَاًایی
رٍخَاًی هتَى
ػزتی
 تَاًاییدرک هطلة
هتَى ػزتی
پشضکی

هٌثغ اصلی :کتاب آهَسش ػزتی  ،صزف ٍ ًحَ کارتزدی در هتَى طة سٌتی
هٌاتغ ٍ سایتْای کوك کٌٌذُ  :آهَسش ػزتی خَاًساری

ػٌَاى درس  :قزائت ٍ تزجوِ هتَى ػزتی پشضکی

رضتِ تحصیلی :کارضٌاسی ارضذ تاریخ ػلَم پشضکی

تؼذاد ٍاحذ ٍ 2 :احذ

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

ّذف کلی درس  :تَاًایی در خَاًذى ،اػزاب گذاری ٍ درک هطلة هتَى ػزتی پشضکی (کٌاش فی الطة ٍ کتاب ضزح فصَل تقزاط )
ضوارُ جلسِ 5 :
اّذاف ٍیژُ در پایاى کالس

هذت سهاى جلسِ  1/ 30 :ساػت
خالصِ هحتَای درس

رفتار ٍرٍدی
(آهادگی السم داًطجَ

سهاى

رٍش تذریس

(دقیقِ)

ٍسایل کوك

ارسضیاتی در حیي

فؼالیتْای

آهَسضی

تذریس

فزاگیزاى

ارسضیاتی پایاًی

قثل اس ضزٍع کالس ـ
ارسضیاتی آغاسیي)

داًطجَ تایذ تتَاًذ :
هتي کتة ػزتی پشضکیرا تخَاًذ

هطالؼِ

سهاى

قثلی هتَى

5

 -خَاًذى صفحات  300تا 30 311

تحث گزٍّی

کتاب کٌاش فی الطة

دقیقِ -خَاًذى صفحات  59تا 20 60

 -اػزاب صحیح ٍ ًقص

کتاب ضزح فصَل تقزاط

کلوات را در جولِ تذاًذ

 -اػزاب گذاری کلوات هتي

 -تَاًایی در درک هفَْم

کتاب

لغات طثی ػزتی داضتِ

 -درک هفَْم هتَى کتاب

ٍایت تَرد

-پزسص

سهاى

-تزجوِ هتَى

MCQ-

ٍ پاسخ

5

ٍ ارائِ تِ

-ارسیاتی

استاد

تَاًایی
رٍخَاًی هتَى

20

ػزتی
 -تَاًایی

20

تاضذ.

درک هطلة
هتَى ػزتی
پشضکی

هٌثغ اصلی :کتاب کٌاش فی الطة
کتاب ضزح فصَل تقزاط
هٌاتغ ٍ سایتْای کوك کٌٌذُ  :کتاب آهَسش ػزتی  ،صزف ٍ ًحَ کارتزدی در هتَى طة سٌتی

ػٌَاى درس  :قزائت ٍ تزجوِ هتَى ػزتی پشضکی

رضتِ تحصیلی :کارضٌاسی ارضذ تاریخ ػلَم پشضکی

تؼذاد ٍاحذ ٍ 2 :احذ

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

ّذف کلی درس  :تَاًایی در خَاًذى ،اػزاب گذاری ٍ درک هطلة هتَى ػزتی پشضکی (کٌاش فی الطة ٍ کتاب الوأُ فی الطة )
ضوارُ جلسِ 6 :
هذت سهاى جلسِ  1/ 30 :ساػت
اّذاف ٍیژُ در پایاى کالس

خالصِ هحتَای درس

رفتار ٍرٍدی
(آهادگی السم داًطجَ

سهاى

رٍش تذریس

(دقیقِ)

ٍسایل کوك

ارسضیاتی در حیي

فؼالیتْای

آهَسضی

تذریس

فزاگیزاى

ارسضیاتی پایاًی

قثل اس ضزٍع کالس ـ
ارسضیاتی آغاسیي)

داًطجَ تایذ تتَاًذ :
-هتي کتة ػزتی پشضکی

هطالؼِ

سهاى

قثلی هتَى

5

را تخَاًذ

 -خَاًذى صفحات  300تا 30 311

تحث گزٍّی

کتاب کٌاش فی الطة

دقیقِ  -خَاًذى صفحات  63تا 15 64

 -اػزاب صحیح ٍ ًقص

کتاب الوأُ فی الطة

کلوات را در جولِ تذاًذ

 -اػزاب گذاری کلوات هتي

 -تَاًایی در درک هفَْم

کتاب

لغات طثی ػزتی داضتِ

 -درک هفَْم هتَى کتاب

ٍایت تَرد

-پزسص

سهاى

-تزجوِ هتَى

MCQ-

ٍ پاسخ

5

ٍ ارائِ تِ

-ارسیاتی

استاد

تَاًایی
رٍخَاًی هتَى

20

ػزتی
 -تَاًایی

20

تاضذ.

درک هطلة
هتَى ػزتی
پشضکی

هٌثغ اصلی :کتاب کٌاش فی الطة
کتاب الوأُ فی الطة
هٌاتغ ٍ سایتْای کوك کٌٌذُ  :کتاب آهَسش ػزتی  ،صزف ٍ ًحَ کارتزدی در هتَى طة سٌتی

ػٌَاى درس  :قزائت ٍ تزجوِ هتَى ػزتی پشضکی

رضتِ تحصیلی :کارضٌاسی ارضذ تاریخ ػلَم پشضکی

تؼذاد ٍاحذ ٍ 2 :احذ

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

ّذف کلی درس  :تَاًایی در خَاًذى ،اػزاب گذاری ٍ درک هطلة هتَى ػزتی پشضکی ( تذکزُ اٍلی االلثاب ٍ کتاب ػیَى االًثا ػي طثقات االطثا )
ضوارُ جلسِ 7 :
اّذاف ٍیژُ در پایاى کالس

هذت سهاى جلسِ  1/ 30 :ساػت
خالصِ هحتَای درس

رفتار ٍرٍدی
(آهادگی السم داًطجَ

سهاى

رٍش تذریس

(دقیقِ)

ٍسایل کوك

ارسضیاتی در حیي

فؼالیتْای

آهَسضی

تذریس

فزاگیزاى

ارسضیاتی پایاًی

قثل اس ضزٍع کالس ـ
ارسضیاتی آغاسیي)

داًطجَ تایذ تتَاًذ :
هتي کتة ػزتی پشضکیرا تخَاًذ

هطالؼِ

سهاى

قثلی هتَى

5

 -خَاًذى صفحات  669تا 20

تحث گزٍّی

 670کتاب تذکزُ اٍلی االلثاب

دقیقِ خَاًذى صفحات  183تا 185

 -اػزاب صحیح ٍ ًقص

کتاب ػیَى االًثا ػي طثقات

کلوات را در جولِ تذاًذ

االطثا

 -تَاًایی در درک هفَْم

 -اػزاب گذاری کلوات هتي

لغات طثی ػزتی داضتِ

کتاب

تاضذ.

 -درک هفَْم هتَى کتاب

20

ٍایت تَرد

-پزسص

سهاى

-تزجوِ هتَى

MCQ-

ٍ پاسخ

5

ٍ ارائِ تِ

-ارسیاتی

استاد

تَاًایی
رٍخَاًی هتَى
ػزتی

30

 تَاًاییدرک هطلة

20

هتَى ػزتی
پشضکی

هٌثغ اصلی :کتاب تذکزُ اٍلی االلثاب
کتاب ػیَى االًثا ػي طثقات االطثا
هٌاتغ ٍ سایتْای کوك کٌٌذُ  :کتاب آهَسش ػزتی  ،صزف ٍ ًحَ کارتزدی در هتَى طة سٌتی

ػٌَاى درس  :قزائت ٍ تزجوِ هتَى ػزتی پشضکی

رضتِ تحصیلی :کارضٌاسی ارضذ تاریخ ػلَم پشضکی

تؼذاد ٍاحذ ٍ 2 :احذ

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

ّذف کلی درس  :تَاًایی در خَاًذى ،اػزاب گذاری ٍ درک هطلة هتَى ػزتی پشضکی (اهزاض الؼیي ٍ ػالجاتْا ٍ تحزالجَاّز )
ضوارُ جلسِ 8 :
اّذاف ٍیژُ در پایاى کالس

هذت سهاى جلسِ  1/ 30 :ساػت
خالصِ هحتَای درس

رفتار ٍرٍدی
(آهادگی السم داًطجَ

سهاى

رٍش تذریس

(دقیقِ)

ٍسایل کوك

ارسضیاتی در حیي

فؼالیتْای

آهَسضی

تذریس

فزاگیزاى

ارسضیاتی پایاًی

قثل اس ضزٍع کالس ـ
ارسضیاتی آغاسیي)

داًطجَ تایذ تتَاًذ :
-هتي کتة ػزتی پشضکی

هطالؼِ

سهاى

قثلی هتَى

5

را تخَاًذ

 -خَاًذى صفحات  74تا 20 75

تحث گزٍّی

کتاب اهزاض الؼیي ٍ ػالجاتْا

دقیقِ خَاًذى صفحات

 335تا 20

 -اػزاب صحیح ٍ ًقص

 336کتاب تحزالجَاّز

کلوات را در جولِ تذاًذ

 -اػزاب گذاری کلوات هتي

 -تَاًایی در درک هفَْم

کتاب

لغات طثی ػزتی داضتِ

 -درک هفَْم هتَى کتاب

ٍایت تَرد

-پزسص

سهاى

-تزجوِ هتَى

MCQ-

ٍ پاسخ

5

ٍ ارائِ تِ

-ارسیاتی

استاد

تَاًایی
رٍخَاًی هتَى

30

ػزتی
 -تَاًایی

20

تاضذ.

درک هطلة
هتَى ػزتی
پشضکی

هٌثغ اصلی :کتاب اهزاض الؼیي ٍ ػالجاتْا
کتاب تحزالجَاّز
هٌاتغ ٍ سایتْای کوك کٌٌذُ  :کتاب آهَسش ػزتی  ،صزف ٍ ًحَ کارتزدی در هتَى طة سٌتی

ػٌَاى درس  :قزائت ٍ تزجوِ هتَى ػزتی پشضکی

رضتِ تحصیلی :کارضٌاسی ارضذ تاریخ ػلَم پشضکی

تؼذاد ٍاحذ ٍ 2 :احذ

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

ّذف کلی درس  :تَاًایی در خَاًذى ،اػزاب گذاری ٍ درک هطلة هتَى ػزتی پشضکی (فزدٍس الحکوِ ٍ کتاب تسْیل الؼالج )
ضوارُ جلسِ 9 :
اّذاف ٍیژُ در پایاى کالس

هذت سهاى جلسِ  1/ 30 :ساػت
خالصِ هحتَای درس

رفتار ٍرٍدی
(آهادگی السم داًطجَ

سهاى

رٍش تذریس

(دقیقِ)

ٍسایل کوك

ارسضیاتی در حیي

فؼالیتْای

آهَسضی

تذریس

فزاگیزاى

ارسضیاتی پایاًی

قثل اس ضزٍع کالس ـ
ارسضیاتی آغاسیي)

داًطجَ تایذ تتَاًذ :
-هتي کتة ػزتی پشضکی

هطالؼِ

سهاى

قثلی هتَى

5

را تخَاًذ

 -خَاًذى صفحات  82تا 20 83

تحث گزٍّی

کتاب فزدٍس الحکوِ

دقیقِ خَاًذى صفحات  104تا 20 105

 -اػزاب صحیح ٍ ًقص

کتاب تسْیل الؼالج

کلوات را در جولِ تذاًذ

 -اػزاب گذاری کلوات هتي

 -تَاًایی در درک هفَْم

کتاب

لغات طثی ػزتی داضتِ

 -درک هفَْم هتَى کتاب

ٍایت تَرد

-پزسص

سهاى

-تزجوِ هتَى

MCQ-

ٍ پاسخ

5

ٍ ارائِ تِ

-ارسیاتی

استاد

تَاًایی
رٍخَاًی هتَى

30

ػزتی
 -تَاًایی

20

تاضذ.

درک هطلة
هتَى ػزتی
پشضکی

هٌثغ اصلی :کتاب فزدٍس الحکوِ
کتاب تسْیل الؼالج
هٌاتغ ٍ سایتْای کوك کٌٌذُ  :کتاب آهَسش ػزتی  ،صزف ٍ ًحَ کارتزدی در هتَى طة سٌتی

ػٌَاى درس  :قزائت ٍ تزجوِ هتَى ػزتی پشضکی

رضتِ تحصیلی :کارضٌاسی ارضذ تاریخ ػلَم پشضکی

تؼذاد ٍاحذ ٍ 2 :احذ

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

ّذف کلی درس  :تَاًایی در خَاًذى ،اػزاب گذاری ٍ درک هطلة هتَى ػزتی پشضکی (القاًَى فی الطة )
ضوارُ جلسِ 10 :
هذت سهاى جلسِ  1/ 30 :ساػت
اّذاف ٍیژُ در پایاى کالس

خالصِ هحتَای درس

رفتار ٍرٍدی
(آهادگی السم داًطجَ

سهاى

رٍش تذریس

(دقیقِ)

ٍسایل کوك

ارسضیاتی در حیي

فؼالیتْای

آهَسضی

تذریس

فزاگیزاى

ارسضیاتی پایاًی

قثل اس ضزٍع کالس ـ
ارسضیاتی آغاسیي)

داًطجَ تایذ تتَاًذ :
هتي کتة ػزتی پشضکیرا تخَاًذ

هطالؼِ

سهاى

قثلی هتَى

5

 -خَاًذى صفحات  7تا 30 37

تحث گزٍّی

کتاب القاًَى فی الطة

دقیقِ  -اػزاب گذاری کلوات هتي

 -اػزاب صحیح ٍ ًقص

کتاب

کلوات را در جولِ تذاًذ

 -درک هفَْم هتَى کتاب

20

ٍایت تَرد

-پزسص

سهاى

-تزجوِ هتَى

MCQ-

ٍ پاسخ

5

ٍ ارائِ تِ

-ارسیاتی

استاد

تَاًایی
رٍخَاًی هتَى

40

ػزتی

 -تَاًایی در درک هفَْم

 -تَاًایی

لغات طثی ػزتی داضتِ

درک هطلة

تاضذ.

هتَى ػزتی
پشضکی
هٌثغ اصلی :کتاب القاًَى فی الطة
هٌاتغ ٍ سایتْای کوك کٌٌذُ  :کتاب آهَسش ػزتی  ،صزف ٍ ًحَ کارتزدی در هتَى طة سٌتی

ػٌَاى درس  :قزائت ٍ تزجوِ هتَى ػزتی پشضکی

رضتِ تحصیلی :کارضٌاسی ارضذ تاریخ ػلَم پشضکی

تؼذاد ٍاحذ ٍ 2 :احذ

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

ّذف کلی درس  :تَاًایی در خَاًذى ،اػزاب گذاری ٍ درک هطلة هتَى ػزتی پشضکی ( کتاب الوسائل فی الطة ٍ کتاب کاهل الصٌاػِ الطثیِ )
ضوارُ جلسِ 11 :
هذت سهاى جلسِ  1/ 30 :ساػت
اّذاف ٍیژُ در پایاى کالس

خالصِ هحتَای درس

رفتار ٍرٍدی
(آهادگی السم داًطجَ

سهاى

رٍش تذریس

(دقیقِ)

ٍسایل کوك

ارسضیاتی در حیي

فؼالیتْای

آهَسضی

تذریس

فزاگیزاى

ارسضیاتی پایاًی

قثل اس ضزٍع کالس ـ
ارسضیاتی آغاسیي)

داًطجَ تایذ تتَاًذ :
هتي کتة ػزتی پشضکیرا تخَاًذ

هطالؼِ

سهاى

قثلی هتَى

5

 -خَاًذى صفحات  237تا 25

تحث گزٍّی

 241کتاب الوسائل فی الطة

دقیقِ  -خَاًذى صفحات  16تا 25 17

 -اػزاب صحیح ٍ ًقص

کتاب کاهل الصٌاػِ الطثیِ

کلوات را در جولِ تذاًذ

 -اػزاب گذاری کلوات هتي

 -تَاًایی در درک هفَْم

کتاب

لغات طثی ػزتی داضتِ

 -درک هفَْم هتَى کتاب

ٍایت تَرد

-پزسص

سهاى

-تزجوِ هتَى

MCQ-

ٍ پاسخ

5

ٍ ارائِ تِ

-ارسیاتی

استاد

تَاًایی
رٍخَاًی هتَى

20

ػزتی
 -تَاًایی

20

تاضذ.

درک هطلة
هتَى ػزتی
پشضکی

هٌثغ اصلی :کتاب الوسائل فی الطة
کتاب کاهل الصٌاػِ الطثیِ
هٌاتغ ٍ سایتْای کوك کٌٌذُ  :کتاب آهَسش ػزتی  ،صزف ٍ ًحَ کارتزدی در هتَى طة سٌتی

ػٌَاى درس  :قزائت ٍ تزجوِ هتَى ػزتی پشضکی

رضتِ تحصیلی :کارضٌاسی ارضذ تاریخ ػلَم پشضکی

تؼذاد ٍاحذ ٍ 2 :احذ

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

ّذف کلی درس  :تَاًایی در خَاًذى ،اػزاب گذاری ٍ درک هطلة هتَى ػزتی پشضکی (طة الفقزا ٍ الوساکیي ٍ کتاب الصیذًِ)
ضوارُ جلسِ 12 :
هذت سهاى جلسِ  1/ 30 :ساػت
اّذاف ٍیژُ در پایاى کالس

رفتار ٍرٍدی

خالصِ هحتَای درس

(آهادگی السم داًطجَ

سهاى

رٍش تذریس

(دقیقِ)

ٍسایل کوك

ارسضیاتی در حیي

فؼالیتْای

آهَسضی

تذریس

فزاگیزاى

ارسضیاتی پایاًی

قثل اس ضزٍع کالس ـ
ارسضیاتی آغاسیي)

داًطجَ تایذ تتَاًذ :
-هتي کتة ػزتی پشضکی

هطالؼِ

سهاى

قثلی هتَى

5

را تخَاًذ

 -خَاًذى صفحات  46تا 20 52

تحث گزٍّی

کتاب طة الفقزا ٍ الوساکیي

دقیقِ  -خَاًذى صفحات  165تا 10

 -اػزاب صحیح ٍ ًقص

 166کتاب الصیذًِ

کلوات را در جولِ تذاًذ

 -اػزاب گذاری کلوات هتي

 -تَاًایی در درک هفَْم

کتاب

لغات طثی ػزتی داضتِ

 -درک هفَْم هتَى کتاب

ٍایت تَرد

-پزسص

سهاى

-تزجوِ هتَى

MCQ-

ٍ پاسخ

5

ٍ ارائِ تِ

-ارسیاتی

استاد

تَاًایی
رٍخَاًی هتَى

30

ػزتی
 -تَاًایی

30

تاضذ.

درک هطلة
هتَى ػزتی
پچشضکی

هٌثغ اصلی :کتاب طة الفقزا ٍ الوساکیي
کتاب الصیذًِ
هٌاتغ ٍ سایتْای کوك کٌٌذُ  :کتاب آهَسش ػزتی  ،صزف ٍ ًحَ کارتزدی در هتَى طة سٌتی

ػٌَاى درس  :قزائت ٍ تزجوِ هتَى ػزتی پشضکی

رضتِ تحصیلی :کارضٌاسی ارضذ تاریخ ػلَم پشضکی

تؼذاد ٍاحذ ٍ 2 :احذ

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

ّذف کلی درس  :تَاًایی در خَاًذى ،اػزاب گذاری ٍ درک هطلة هتَى ػزتی پشضکی (الوٌصَری فی الطة )
ضوارُ جلسِ 13 :
اّذاف ٍیژُ در پایاى کالس

هذت سهاى جلسِ  1/ 30 :ساػت
رفتار ٍرٍدی

سهاى

خالصِ هحتَای درس

(آهادگی السم داًطجَ

رٍش تذریس

(دقیقِ)

ٍسایل کوك

ارسضیاتی در حیي

فؼالیتْای

آهَسضی

تذریس

فزاگیزاى

ارسضیاتی پایاًی

قثل اس ضزٍع کالس ـ
ارسضیاتی آغاسیي)

داًطجَ تایذ تتَاًذ :
هتي کتة ػزتی پشضکیرا تخَاًذ

هطالؼِ

سهاى

قثلی هتَى

5

 -خَاًذى صفحات  83تا 30 94

تحث گزٍّی

کتاب الوٌصَری فی الطة

دقیقِ  -اػزاب گذاری کلوات هتي

 -اػزاب صحیح ٍ ًقص

کتاب

کلوات را در جولِ تذاًذ

 -درک هفَْم هتَى کتاب

30

ٍایت تَرد

-پزسص

سهاى

-تزجوِ هتَى

MCQ-

ٍ پاسخ

5

ٍ ارائِ تِ

-ارسیاتی

استاد

تَاًایی
رٍخَاًی هتَى
ػزتی

30

 -تَاًایی در درک هفَْم

 -تَاًایی

لغات طثی ػزتی داضتِ

درک هطلة

تاضذ.

هتَى ػزتی
پشضکی
هٌثغ اصلی :کتاب الوٌصَری فی الطة
هٌاتغ ٍ سایتْای کوك کٌٌذُ  :کتاب آهَسش ػزتی  ،صزف ٍ ًحَ کارتزدی در هتَى طة سٌتی
ػٌَاى درس  :قزائت ٍ تزجوِ هتَى ػزتی پشضکی

تؼذاد ٍاحذ ٍ 2 :احذ

رضتِ تحصیلی :کارضٌاسی ارضذ تاریخ ػلَم پشضکی

ًام استاد  :دکتز سیذ ػلی هظفزپَر

ًیوسال تحصیلی :اٍل سال تحصیلی 94-93

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

ّذف کلی درس  :تَاًایی در خَاًذى ،اػزاب گذاری ٍ درک هطلة هتَى ػزتی پشضکی ( ضزح االسثاب ٍ الؼالهات ٍ کتاب الکیات فی الطة )
جلسِ 14 :
اّذاف ٍیژُ در پایاى کالس

ضوارُ

هذت سهاى جلسِ  1/ 30 :ساػت
خالصِ هحتَای درس

رفتار ٍرٍدی
(آهادگی السم داًطجَ

سهاى

رٍش تذریس

(دقیقِ)

ٍسایل کوك

ارسضیاتی در حیي

فؼالیتْای

آهَسضی

تذریس

فزاگیزاى

ارسضیاتی پایاًی

قثل اس ضزٍع کالس ـ
ارسضیاتی آغاسیي)

داًطجَ تایذ تتَاًذ :
هتي کتة ػزتی پشضکیرا تخَاًذ

هطالؼِ

سهاى

قثلی هتَى

5

 -خَاًذى صفحات  25تا 20 26

تحث گزٍّی

جلذ اٍل کتاب ضزح االسثاب

دقیقِ ٍ الؼالهات
 109کتاب 20

 -اػزاب صحیح ٍ ًقص

خَاًذى صفحِ

کلوات را در جولِ تذاًذ

الکیات فی الطة

 -تَاًایی در درک هفَْم

 -اػزاب گذاری کلوات هتي

لغات طثی ػزتی داضتِ

کتاب

تاضذ.

 -درک هفَْم هتَى کتاب

ٍایت تَرد

-پزسص

سهاى

-تزجوِ هتَى

MCQ-

ٍ پاسخ

5

ٍ ارائِ تِ

-ارسیاتی

استاد

تَاًایی
رٍخَاًی هتَى
ػزتی

30

 تَاًاییدرک هطلة

30

هتَى ػزتی
پشضکی

هٌثغ اصلی :کتاب الوٌصَری فی الطة
کتاب الکیات فی الطة
هٌاتغ ٍ سایتْای کوك کٌٌذُ  :کتاب آهَسش ػزتی  ،صزف ٍ ًحَ کارتزدی در هتَى طة سٌتی

ػٌَاى درس  :قزائت ٍ تزجوِ هتَى ػزتی پشضکی

رضتِ تحصیلی :کارضٌاسی ارضذ تاریخ ػلَم پشضکی

تؼذاد ٍاحذ ٍ 2 :احذ

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

ّذف کلی درس  :تَاًایی در خَاًذى ،اػزاب گذاری ٍ درک هطلة هتَى ػزتی پشضکی
جلسِ 15:

(الحاٍی فی الطة ٍ کتاب الجاهغ لوفزدات االدٍیِ ٍ االغذیِ )

ضوارُ

هذت سهاى جلسِ  1/ 30 :ساػت

اّذاف ٍیژُ در پایاى کالس

خالصِ هحتَای درس

رفتار ٍرٍدی
(آهادگی السم داًطجَ

سهاى

رٍش تذریس

(دقیقِ)

ٍسایل کوك

ارسضیاتی در حیي

فؼالیتْای

آهَسضی

تذریس

فزاگیزاى

ارسضیاتی پایاًی

قثل اس ضزٍع کالس ـ
ارسضیاتی آغاسیي)

داًطجَ تایذ تتَاًذ :
هتي کتة ػزتی پشضکیرا تخَاًذ

هطالؼِ

سهاى

قثلی هتَى

5

 -خَاًذى صفحات  148تا 20

تحث گزٍّی

 149کتاب الحاٍی فی الطة

دقیقِ  -خَاًذى صفحات

 401تا 20

ٍایت تَرد

-پزسص

سهاى

-تزجوِ هتَى

MCQ-

ٍ پاسخ

5

ٍ ارائِ تِ

-ارسیاتی

استاد

تَاًایی

 -اػزاب صحیح ٍ ًقص

 402کتاب الجاهغ لوفزدات

رٍخَاًی هتَى

کلوات را در جولِ تذاًذ

االدٍیِ ٍ االغذیِ

ػزتی

 -تَاًایی در درک هفَْم

 -اػزاب گذاری کلوات هتي

لغات طثی ػزتی داضتِ

کتاب

تاضذ.

 -درک هفَْم هتَى کتاب

20

 تَاًاییدرک هطلة

30

هتَى ػزتی
پشضکی

هٌثغ اصلی :کتاب الحاٍی فی الطة
کتاب الجاهغ لوفزدات االدٍیِ ٍ االغذیِ
هٌاتغ ٍ سایتْای کوك کٌٌذُ  :کتاب آهَسش ػزتی  ،صزف ٍ ًحَ کارتزدی در هتَى طة سٌتی

ػٌَاى درس  :قزائت ٍ تزجوِ هتَى ػزتی پشضکی

رضتِ تحصیلی :کارضٌاسی ارضذ تاریخ ػلَم پشضکی

تؼذاد ٍاحذ ٍ 2 :احذ

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

ّذف کلی درس  :تَاًایی در خَاًذى ،اػزاب گذاری ٍ درک هطلة هتَى ػزتی پشضکی (القاًَى الصغیز فی کلیات الطة (قاًًَچِ) ٍ کتاب قزاتادیي )

ضوارُ

جلسِ 16 :
هذت سهاى جلسِ  1/ 30 :ساػت
اّذاف ٍیژُ در پایاى کالس

خالصِ هحتَای درس

رفتار ٍرٍدی
(آهادگی السم داًطجَ

سهاى

رٍش تذریس

(دقیقِ)

ٍسایل کهك

ارسضیاتی در حیي

فؼالیتْای

آهَسضی

تذریس

فزاگیزاى

ارسضیاتی پایاًی

قثل اس ضزٍع کالس ـ
ارسضیاتی آغاسیي)

داًطجَ تایذ تتَاًذ :
-هتي کتة ػزتی پشضکی

هطالؼِ

سهاى

قثلی هتَى

5

را تخَاًذ

 -خَاًذى صفحات  92تا 25 99

تحث گزٍّی

کتاب القاًَى الصغیز فی

دقیقِ کلیات الطة (قاًًَچِ )

ٍایت تَرد

-پزسص

سهاى

-تزجوِ هتَى

MCQ-

ٍ پاسخ

5

ٍ ارائِ تِ

-ارسیاتی

استاد

تَاًایی

 -اػزاب صحیح ٍ ًقص

خَاًذى صفحات  4تا  7کتاب 20

رٍخَاًی هتَى

کلوات را در جولِ تذاًذ

قزاتادیي

ػزتی

 -تَاًایی در درک هفَْم

 -اػزاب گذاری کلوات هتي

لغات طثی ػزتی داضتِ

کتاب

تاضذ.

 -درک هفَْم هتَى کتاب

20

 تَاًاییدرک هطلة

25

هتَى ػزتی
پشضکی

هٌثغ اصلی :کتاب القاًَى الصغیز فی کلیات الطة (قاًًَچِ )
کتاب قزاتادیي
هٌاتغ ٍ سایتْای کوك کٌٌذُ  :کتاب آهَسش ػزتی  ،صزف ٍ ًحَ کارتزدی در هتَى طة سٌتی

ػٌَاى درس  :قزائت ٍ تزجوِ هتَى ػزتی پشضکی

رضتِ تحصیلی :کارضٌاسی ارضذ تاریخ ػلَم پشضکی

تؼذاد ٍاحذ ٍ 2 :احذ

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

ّذف کلی درس  :تَاًایی در خَاًذى ،اػزاب گذاری ٍ درک هطلة هتَى ػزتی پشضکی (هختصز تذکزُ االهام السَیذی ٍ الوؼالجات الثقزاطیِ )

شهارُ جلسِ 17 :

هذت سهاى جلسِ  1/ 30 :ساػت
اّذاف ٍیژُ در پایاى کالس

خالصِ هحتَای درس

رفتار ٍرٍدی
(آهادگی السم داًطجَ

سهاى

رٍش تذریس

(دقیقِ)

ٍسایل کوك

ارسضیاتی در حیي

فؼالیتْای

آهَسضی

تذریس

فزاگیزاى

ارسضیاتی پایاًی

قثل اس ضزٍع کالس ـ
ارسضیاتی آغاسیي)

داًطجَ تایذ تتَاًذ :
هتي کتة ػزتی پشضکیرا تخَاًذ

هطالؼِ

سهاى

قثلی هتَى

5

 -خَاًذى صفحات

 130تا 25

تحث گزٍّی

 137کتاب هختصز تذکزُ

دقیقِ االهام السَیذی
 34تا 20 35

 -اػزاب صحیح ٍ ًقص

خَاًذى صفحات

کلوات را در جولِ تذاًذ

کتاب الوؼالجات الثقزاطیِ

 -تَاًایی در درک هفَْم

 -اػزاب گذاری کلوات هتي

لغات طثی ػزتی داضتِ

کتاب

تاضذ.

 -درک هفَْم هتَى کتاب

ٍایت تَرد

-پزسص

سهاى

-تزجوِ هتَى

MCQ-

ٍ پاسخ

5

ٍ ارائِ تِ

-ارسیاتی

استاد

تَاًایی
رٍخَاًی هتَى
ػزتی

20

 تَاًاییدرک هطلة

20

هتَى ػزتی
پشضکی

هٌثغ اصلی :کتاب هختصز تذکزُ االهام السَیذی
کتاب الوؼالجات الثقزاطیِ
هٌاتغ ٍ سایتْای کوك کٌٌذُ  :کتاب آهَسش ػزتی  ،صزف ٍ ًحَ کارتزدی در هتَى طة سٌتی

