باسمه تعالی
داًطگبُ آزاد اسالهی ٍاحد ضْرکرد – داًطگدُ علَم پسضکی
طرح درس بْداضت -بْداضت خبًَادُ ()Course Plan

ًبم درس :کوک ّبی اٍلیِ

کد درس

هقطع :کبرداًی

تعداد ٍاحد:یک ٍاحد ( ًین ٍاحد تئَری ٍ ًین ٍاحد عولی)
زهبى ارائِ درسً :یوسبل اٍل تحصیلی79-79

پیص ًیبزً :دارد
هدرس :سید هحسي حسیٌی
ّدف کلی:
آضٌا ًوَدى داًطجَیاى با اصَل کوک ّای اٍلیِ
اّداف ٍیژُ عیٌی:
در پایاى ایي درس فزاگیز قادر خَاّذ بَد:
 کوک ّای اٍلیِ را تؼزیف کٌذ. ػالئن حیاتی را ًام بزدُ ٍ رٍش ّای اًذاسُ گیزی ّز یک را تَضیح دّذ. ضَک ٍ اًَاع آى را تطزیح کٌذ. هزاحل احیا قلبی ریَی پایِ را تَضیح دّذ.-

اقذاهات اٍلیِ در بزخَرد با سخوْا را بیاى کٌذ.

-

اقذاهات اٍلیِ در بزخَرد با سَختگی را بیاى کٌذ .رٍضْای تؼییي درصذ سَختگی را بیاى کٌذ

-

اقذهات اٍلیِ در آسیبْای اسکلتی ػضالًی را بیاى کٌذ.

 اقذاهات اٍلیِ در هسوَهیتْا را تَضیح دّذ.تکبلیف ٍ ٍظبیف داًطجَیبى:
حضَر فؼال ٍ هٌظن در کالس
هطارکت در بحث ّای کالس ٍ پزسص ٍ پاسخ
تکالیف کالسی (ارائِ کتبی یا ضفاّی هقالِ ،تزجوِ هقاالت رٍس)
ارائِ کٌفزاًس در هَرد هَضَػات هطخص ضذُ
رٍش تدریس:
سخٌزاًی ّوزاُ با بحث گزٍّی ٍ پزسص ٍ پاسخ
ٍسبیل آهَزضی:
کاهپیَتز ،دیتا پزٍصکتَرٍ ،ایت بزد

ًحَُ ارزضیببی:
ًحَُ هحاسبِ ارسضیابی:

ًوزُ

رٍش ارسضیابی
حضَر فؼال ٍ هطارکت در بحث ّای کالس

01

کَئیش

5

آسهَى هیاى تزم

01

فؼالیت ّای کالسی

5

آسهَى پایاى تزم

01

جوغ ًوزات

011

تاریخ

ساػت

هحل بزگشاری آسهَى

هقزرات:
 حذاقل ًوزُ قبَلی 01-

در صَرت غیبت هَجِ بیص اس سقف تؼییي ضذُ هٌجز بِ حذف درس ٍ غیبت غیز هَجِ هٌجز بِ کسب ًوزُ خَاّذ
ضذ.
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