فرم طرح ديرٌ آمًزش عملی/بالیىی/کارآمًزی ي کاريرزی  -----دوداوپسشکی کًدکان عملی()1
اطالعات عمًمی
تعذاد ٍ ًَع ٍاحذٍ 6 :احذ عولی (فبًتَم ٍ کلیٌیک)
گرٍُ :دًذاًپسضکی کَدکبى
پیص ًیبز ٍ ّن ًیبز- :
سبعت آهَزضی در طَل دٍرُ 204 :سبعت
سبل تحصیلی 1399-1398 :
هقطع تحصیلی :دکتری تخصصی
رضتِ :دًذاًپسضکی کَدکبى
هذرسیي :دکتر بحرالعلَهی -دکتر فتَحی -دکتر حلَاًی -دکتر اعیبى -دکتر زارع بیذکی
هسئَل دٍرُ :دکتر بحرالعلَهی
مقدمٍ:
ایي ٍاحذ درسی تخصصی ضبهل اًجبم درهبى ّبی دًذاًپسضکی جْت ًگْذاری دًذاى ّبی ضیری ٍ یب حفظ فضبی دًذاى ّبی ضیری
از دست رفتِ ،بررٍی هذل ّبی آهَزضی هی ببضذ کِ دستیبر تخصصی تَاًبیی عولی الزم جْت اًجبم ایي درهبى را بر رٍی بیوبر
بذست آٍرد.
پیامد َای یادگیری( آًچِ فراگیر در آیٌذُ ضغلی  ،در رابطِ بب ایي درس قرار است هَرد استفبدُ قرار دّذ):
آگبّی دستیبراى تخصصی از اًَاع درهبًْبی پبلپ دًذاًْبی ضیری
آگبّی از رٍش ّبی ترهین دًذاًْبی کَدکبى
آگبّی از هَارد استفبدُ ٍ ًحَُ تراش ّ SSCب
آگبّی از اًَاع فضبًگْذارّب تْیِ سبخت آًْب
آگبّی از اًَاع اسپلیٌت ّبی دًذاًی ٍ رٍش ًصب آى
َدف کلی:
بصَرت عولی رٍضْبی درهبًی دًذاًپسضکی کَدکبى را رٍی هذل ،هبًکي ٍ ضبیِ سبزّب در ازهبیطگبُ ٍ فبًتَم اًجبم دادُ ،بر رٍی بیوبراى
پیبدُ کٌذ.

اَداف عیىی

عىايیه مًرد

حیطٍ اَداف

فرصت َای

ريش ارزیابی

مدرس/مدرسیه

بحث

آمًزشی

درهبى ّبیترهیوی ٍ رٍکص
دًذاى ضیری
درهبى ّبی پبلپدًذاى ّبی ضیری
فضبًگْذار ّب-اسپلیٌت ّب

ًگرضی/عولکردی

یادگیری/فعالیت

فراگیر

فراگیر
در پبیبى ایي دٍرُ
دستیبر ببیذ بتَاًذ:
 -1هذل ّبی هطبلعِ
را تْیِ ًوبیذ.
-2درهبى ّبی
ترهیوی ٍ پبلپ رٍی
هذل تْیِ ضذُ را
اًجبم دّذ.
 -3آهبدُ سبزی،
تراش ٍ ًصب رٍکص
استٌلس استیل رٍی
دًذاى ّبی ضیری ٍ
دائوی در البراتَار را
اًجبم دّذ.
 -4تْیِ ٍ ًصب
اسپلیٌت رٍی هذل را
اًجبم دّذ.
 -5اًَاع هبتریکس
ّبی هَرد استفبدُ در
ترهین ّبی دًذاى
ضیری ٍ دائوی را
بکبر برد.
 -6آهبدُ سبزی ٍ
کبربرد ٍ ًصب رابردم
بر رٍی ًَاحی
هختلف هَرد استفبدُ
در هذل آهبدُ ضذُ را
اًجبم دّذ.
 -7فضبًگْذار ثببت
ٍ هتحرک در هذل
ّبی دًذاًی در
دسترس را بسبزد.

ایي درس در بخص
فبًتَم ٍ رٍی هبًکي
ّب ،هذل ّبی
آکریلی ،گچی ٍ
اًَاع ضبیِ سبزّبی
آهبدُ یب رایبًِ ای بب
تَجِ بِ اهکبًبت
داًطکذُ اًجبم
هیطَد.

ارزیببی ٍ ًورُدّی درهبى ّب بر
رٍی هذل ّبی
آهَزضی

اعضبی ّیئت
علوی گرٍُ

