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 فرم طرح درس روزانه

طرح درس جلسه شماره 

 :1  

رشته تحصیلی:  2تعداد واحد: یتو مسموم یقانون یپزشک عنوان درس :
 پزشکی

 --ترم:  
 یت با مواد معدنیمسمومموضوع درس: 

 رسعید عطارچیدکتر میتدوین کننده:  و اخالق یقانون یپزشکگروه آموزشی:   یت ناشی از مواد معدنیبا مسموم ییآشنااهداف کلی: 

فعالیت های بعد از  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:

 تدریس

 هدف های رفتاری: رئوس مطالب )اهداف جزئی(

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود

 -رسانه -روش ها استاد/دانشجو نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

ت شیوه ارزشیابی و فعالی

 های تکمیلی

 یسخنران  شناختی و جهان بشناسد یرانرا در ا سیلیکوزیز یو فراوان یتاهم یلیکوزیزس

با  )صوت(

و  پاورپوینت 

 پرسش و پاسخ

با استفاده از پاور  استاد و دانشجو

 پوئنت

تکلیف در اخر  - 50-40

  درس

 یانپا یآزمون کتب -

 دوره

 را بشناسد یلیسس یباتانواع ترک

 مشاغل در معرض خطر را بشناسد

 را بشناسد یلیساز مواجهه با س یناش یمارهایانواع ب

 و انواع  را بداند یلیکوزیزس یفتعر

 را بداند یلیکوزیزس یزیوپاتولوژیف

را  یلیکوزیزانواع مختلف س ینیکیو پارکل ینیبال یمعال

 بداند

 بداندرا  یلیکوزیزس یو قانون ینیبال صینحوه تشخ

درمان  یریتو مد یلیکوزیزمبتال به س یمارنحوه برخورد با ب

 آن را بداند

 را بداند یلیکوزیزس یماریب ینحوه غربالگر
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 فرم طرح درس روزانه

 

طرح درس جلسه شماره 

 :2  

رشته تحصیلی:  2تعداد واحد: یتو مسموم یقانون یپزشک عنوان درس :
 پزشکی

 --ترم:  
 یت با مواد معدنیمسمومموضوع درس: 

 یعطارچ یرسعیددکتر متدوین کننده:  و اخالق یقانون یپزشکگروه آموزشی:  یاز مواد معدن یناش یتبا مسموم ییآشنااهداف کلی: 

ز فعالیت های بعد ا فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:

 تدریس

 هدف های رفتاری: رئوس مطالب )اهداف جزئی(

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود

 -رسانه -روش ها استاد/دانشجو نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و فعالیت 

 های تکمیلی

 )صوت( یسخنران  شناختی و جهان بشناسد یرانرا در ا یزآزبستوز یو فراوان یتاهم یزآزبستوز

و  با پاورپوینت 

 پرسش و پاسخ

با استفاده از پاور  استاد و دانشجو

 پوئنت

تکلیف در اخر  - 50-40

  درس

 یانپا یآزمون کتب -

 دوره

 یآزبست را بشناسد و از تفاوتها یانواع  رشته ها

 آنها اطالع داشته باشد یولوژیکب

 مشاغل در معرض خطر را بشناسد

 از مواجهه با آزبست را بشناسد یانواع اختالت ناش

  را بداند یمفهوم آزبست باد

 را بداند یزآزبستوز یزیوپاتولوژیف

 را بداند یزآزبستوز ینیکیو پارکل ینیبال یمعال

را  یزآزبستوز یو قانون ینیبال یصو نحوه تشخ یفتعر

 بداند

 یریتو مد یزمبتال به آزبستوز یمارنحوه برخورد با ب

 درمان آن را بداند

 را بداند یزآزبستوز یماریب ینحوه غربالگر

 یک جلسهمدت جلسه:  مجازی و سیستم نویدعرصه آموزش:  1911تاریخ تنظیم:    2028 یسونگولد فرانک و هارمنابع : 
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 فرم طرح درس روزانه

درس جلسه طرح 

  9شماره : 

رشته تحصیلی:  2تعداد واحد: یتو مسموم یقانون یپزشک عنوان درس :
 پزشکی

 --ترم:  
 فلزاتیت با مسمومموضوع درس: 

 یعطارچ یرسعیددکتر متدوین کننده:  و اخالق یقانون یپزشک گروه آموزشی: فلزاتاز  یناش یتبا مسموم ییآشنااهداف کلی: 

فعالیت های بعد از  فعالیت های حین تدریس ریس:فعالیت های قبل از تد

 تدریس

رئوس مطالب )اهداف 

 جزئی(

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود

 -روش ها استاد/دانشجو نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 وسیله -رسانه

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و فعالیت 

 های تکمیلی

و جهان  یرانبا سرب را در ا یتمسموم یو فراوان تیاهم با  سرب یتمسموم

 بشناسد

 )صوت( یسخنران  شناختی

و  با پاورپوینت 

 پرسش و پاسخ

با استفاده از  استاد و دانشجو

 پاور پوئنت

تکلیف در اخر  - 95-90

  درس

 یانپا یآزمون کتب -

 دوره

 مشاغل در معرض خطر را بشناسد

 سرب را بداند یسم شناس

 با سرب را بداند یتمسموم یزیوپاتولوژیف

با  یتاز مسموم یمختلف بدن ناش یستمهایس یریعالئم درگ

 سرب را بشناسد

از سرب را  یناش یتمسموم ینیکیپارکل یها یافته ییراتتغ

 بداند

آن را  یرسرب و نحوه تفس یتورینگمان یولوژیکموارد لزوم ب

 بداند

 با سرب را بداند یتمسموم یصنحوه تشخ

مزمن با سرب و حاد  یتنحوه برخورد و نحوه درمان مسموم

 را بداند

 با سرب را بداند یتمسموم ینحوه غربالگر

 

 نیم جلسهمدت جلسه:  نوید مجازی و سیستمعرصه آموزش:  1911تاریخ تنظیم:    2028 یسونگولد فرانک و هارمنابع : 
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 فرم طرح درس روزانه

طرح درس جلسه 

  4شماره : 

رشته تحصیلی:  2تعداد واحد: یتو مسموم یقانون یپزشک عنوان درس :
 پزشکی

 --ترم:  
 فلزاتیت با مسمومموضوع درس: 

 یعطارچ یرسعیددکتر مکننده:  تدوین و اخالق یقانون یپزشک گروه آموزشی: فلزاتاز  یناش یتبا مسموم ییآشنااهداف کلی: 

فعالیت های بعد از  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:

 تدریس

رئوس مطالب )اهداف 

 جزئی(

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود

 -رسانه -روش ها استاد/دانشجو نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

رزشیابی و فعالیت شیوه ا

 های تکمیلی

و جهان  یرانرا در ا جیوهبا  یتمسموم یو فراوان یتاهم جیوهبا   یتمسموم

 بشناسد

 )صوت( یسخنران  شناختی

و  با پاورپوینت 

 پرسش و پاسخ

با استفاده از پاور  استاد و دانشجو

 پوئنت

تکلیف در اخر  - 95-90

  درس

 یانپا یآزمون کتب -

 دوره

 عرض خطر را بشناسدمشاغل در م

 را بداند یوهج یسم شناس

 را بداند یوهجبا  یتمسموم یزیوپاتولوژیف

با  یتاز مسموم یمختلف بدن ناش یستمهایس یریعالئم درگ

 را بشناسد یوهج

را  یوهج از یناش یتمسموم ینیکیپارکل یها یافته ییراتتغ

 بداند

آن را  یرو نحوه تفس یوهج یتورینگمان یولوژیکلزوم بموارد 

 بداند

 را بداند یوهجبا  یتمسموم یصنحوه تشخ

را  یوهجبا  و مزمن حاد یتنحوه برخورد و نحوه درمان مسموم

 بداند

 را بداند یوهجبا  یتمسموم ینحوه غربالگر

 

 نیم جلسهمدت جلسه:  مجازی و سیستم نویدعرصه آموزش:  1911تاریخ تنظیم:    2028 یسونگولد فرانک و هارمنابع : 
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 فرم طرح درس روزانه

طرح درس جلسه 

 5شماره : 

رشته تحصیلی:  2تعداد واحد: یتو مسموم یقانون یپزشک عنوان درس :
 پزشکی

 --ترم:  
 فلزاتیت با مسمومموضوع درس: 

 یعطارچ یرسعیددکتر متدوین کننده:  و اخالق یقانون یپزشک گروه آموزشی: فلزاتاز  یناش یتبا مسموم ییشناآاهداف کلی: 

فعالیت های بعد از  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:

 تدریس

رئوس مطالب )اهداف 

 جزئی(

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود

 -رسانه -روش ها استاد/دانشجو نحوه ارائه درس هطبق حیطه

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و فعالیت 

 های تکمیلی

با   یتمسموم

 آرسنیک

و جهان  یرانرا در ا آرسنیکبا  یتمسموم یو فراوان یتاهم

 بشناسد

 )صوت( یسخنران  شناختی

و  با پاورپوینت 

 پرسش و پاسخ

پاور  با استفاده از استاد و دانشجو

 پوئنت

تکلیف در اخر  - 95-90

  درس

 یانپا یآزمون کتب -

 دوره

 مشاغل در معرض خطر را بشناسد

 را بداند یکآرسن یسم شناس

 را بداند یکآرسنبا  یتمسموم یزیوپاتولوژیف

با  یتاز مسموم یمختلف بدن ناش یستمهایس یریعالئم درگ

 را بشناسد یکآرسن

را  یکآرسن از یناش یتمسموم ینیکیپارکل یها یافته ییراتتغ

 بداند

آن  یرو نحوه تفس یکآرسن یتورینگمان یولوژیکموارد لزوم ب

 را بداند

 را بداند یکآرسنبا  یتمسموم یصنحوه تشخ

 یکآرسنبا  و مزمن حاد یتنحوه برخورد و نحوه درمان مسموم

 درا بدان

 را بداند یکآرسنبا  یتمسموم ینحوه غربالگر

 

 نیم جلسهمدت جلسه:  مجازی و سیستم نویدعرصه آموزش:  1911تاریخ تنظیم:    2028 یسونگولد فرانک و هارمنابع : 
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 فرم طرح درس روزانه

طرح درس جلسه شماره 

 :6  

رشته تحصیلی:  2تعداد واحد: اخالق پزشکی عنوان درس :
 پزشکی

در آموزش  یمالحظات اخالقموضوع درس:  --ترم:  

 یپزشک

 یعطارچ یرسعیددکتر متدوین کننده:  و اخالق یقانون یپزشکگروه آموزشی:  یدر آموزش پزشک یمالحظات اخالقآشنایی با چالش های اهداف کلی: 

عد از فعالیت های ب فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:

 تدریس

 هدف های رفتاری: رئوس مطالب )اهداف جزئی(

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود

 -روش ها استاد/دانشجو نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 وسیله -رسانه

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و فعالیت 

 های تکمیلی

در  یمالحظات اخالق

 یآموزش پزشک

اخالق در نظرات موجود در  یلنگرش و تحل

 را بشناسد. یاموزش پزشک

 یسخنران  شناختی

با  )صوت(

و  پاورپوینت 

 پرسش و پاسخ

با استفاده از  استاد و دانشجو

 پاور پوئنت

پرسش در اخر  - 60

 کالس 

 یانپا یآزمون کتب -

 دوره

 logاستفاده از  -

Book 

را در  یکاربرد اصول چهارگانه ی اخالق پزشک

عام و حاالت  یطشرادر  یی آموزش پزشک یطهح

 کند. یحخاص تشر

 یشناخت

یمار از ب یاستفاده ی آموزش یتهایبتواند موقع

را بر اساس اصول  ()زنده، فوت شده و جسد

 کند یلو تحل یهچهارگانه تجز

 نگرش

 یشناخت را بداند. یشیو افزا یذات یسکمفهوم ر

در  الزم را خطر و اقدام  یکسنحوه استفاده از ماتر

 بداند. مورد رعایت اخالق در آموزش را

 یشناخت

بر اساس نوع اقدامات مورد نظر، سطح توانمند 

در مورد نوع مشارکت  یمار،ب یطیهای خود و شرا

برای  یدرمان -تشخیصی خود در انجام اقدامات

 .یدنما یریگ یمتصم یمارانب

 یشناخت

 یک جلسهمدت جلسه:  مجازی و سیستم نویدعرصه آموزش:  1911تاریخ تنظیم:    2932 دکتر الریجانیاخالقی  مالحظاتپزشک و منابع : کتاب 
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 فرم طرح درس روزانه

طرح درس جلسه شماره 

 :7  

رشته تحصیلی:  2تعداد واحد: اخالق پزشکی عنوان درس :
 پزشکی

 --ترم:  
 اخالق در پژوهشموضوع درس: 

 یعطارچ یرسعیددکتر متدوین کننده:  و اخالق یقانون یپزشکگروه آموزشی:  پژوهشدر  یحظات اخالقمالاهداف کلی: آشنایی با 

فعالیت های بعد از  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:

 تدریس

 هدف های رفتاری: رئوس مطالب )اهداف جزئی(

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود

 -روش ها استاد/دانشجو ائه درسنحوه ار طبقه حیطه

 وسیله -رسانه

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و فعالیت 

 های تکمیلی

در  یمالحظات اخالق

  پژوهش

  مصادیق تخلفات پژوهشی را بداند

 

 

 

 یشناخت

 

 یسخنران 

با  )صوت(

و  پاورپوینت 

 پرسش و پاسخ

با استفاده از  استاد و دانشجو

 پاور پوئنت

 پرسش در اخر - 60

 کالس 

 یانپا یآزمون کتب -

 دوره

 logاستفاده از  -

Book 

 گانه کمیته اخالق در پژوهش را بداند 91کدهای 

نحوه پژوهش اخالقی در مراحل مختلف پژوهش 

 آشنا باشد

 با تعارض منافع در پژوهش آشنا باشد

 پیشگیری از بروز تخلفات پژوهشی را بداند نحوه ی

با حق نویسندگی در چاپ مقاالت پژوهشی آشنا 

 باشد

 جلسه یکمدت جلسه:  مجازی و سیستم نویدعرصه آموزش:  1911تاریخ تنظیم:    2932 منابع : کتاب پزشک و مالحظات اخالقی دکتر الریجانی
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 فرم طرح درس روزانه

طرح درس جلسه 

  8شماره : 

رشته  2تعداد واحد: پزشکیاخالق  عنوان درس :

تحصیلی: 
 پزشکی

 --ترم:  

 تعارض منافع در طبموضوع درس: 

 یعطارچ یرسعیددکتر متدوین کننده:  و اخالق یقانون یپزشکگروه آموزشی:  تعارض منافع در طببا  ییآشنااهداف کلی: 

فعالیت های بعد از  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:

 تدریس

ئوس مطالب )اهداف ر

 جزئی(

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود

نحوه ارائه  طبقه حیطه

 درس

 -روش ها استاد/دانشجو

 وسیله -رسانه

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و فعالیت 

 های تکمیلی

تعارض منافع در 

 طب

 یسخنران  شناختی مصادیق تعارض منافع در طب را بداند

با  ()صوت

و  پاورپوینت 

پرسش و 

 پاسخ

با استفاده از  استاد و دانشجو

 پاور پوئنت

پرسش در اخر  - 60

 کالس 

 یانپا یآزمون کتب -

 دوره

 logاستفاده از  -

Book 

 تعارض منافع در خدمات پزشکی را بشناسد

 را بشناسد یپزشک آموزشتعارض منافع در 

 را بشناسد ستیپژوهش زیتعارض منافع در 

با آیین نامه نظام پژشکی در مورد تخلفات تعارض منافع در طب را  آشنا 

 باشد

 یگروه ها یماراندر ب یاخالق یمناسب جهت رفع چالش ها یراه کارها

 خاص را بداند

 را بداند تعارض منافع در طب از بروز  یشگیرینحوه ی پ

 را بداند ریت صحیح تعارض منافع در طبمدینحوه ی 
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