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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ریزیواحد برنامه

 برای دروس مجازی طرح درس ترمی

 

 واحدی( دوبرای یک درس  هساعت دوی جلسه 17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:  

  درس: مشخصات كلي

 

 مامایي                    يکارشناس تحصیلي: یرشتهو  مقطع         مامایي و بهداشت باروری  گروه آموزشي:               پرستاری و مامایي دانشکده:

 ناتیو معا ينشانه شناس :نیاز پیش       نظری :دنوع واح   3       تعداد واحد:            1 يداخل یهايماریو ب یوپاتولوژيزیف: نام درس

 هیدروس علوم پا ،يکیزیف

 4: كالس شماره یمکان برگزار   10-13ساعت:  شنبهدوزمان برگزاری كالس: روز:

   ييمسئول درس: دكتر چنگا                                                                       نفر 23 :انيدانشجو تعداد

 ، دكتر حسنيييحروف الفبا(: دكتر چنگا بی)به ترت دیاسات

 

 

  :درس معرفي

ستگاه ها نیا ساختمان د ضمن مرور  شناخت ب یدرس  س یهایماریبدن به  ستگاه تنف  نیپردازد. در ا يادرار م یو مجار هیکل ،يقلب و عروق، د

 شوند. يفوق آشنا م یهایماریمبتال به ب مارانیو درمان و مراقبت از ب صیتشخ ها،یماریبا انواع ب انیدرس دانشجو

 

 )لطفا شرح دهید(هدف كلي: 

و علل، گوارش و  نحوه  يادرار، تنفسججج یو مجار هیعمده قلب و عروق،کل یهایماریکند تا با ب يکمک م انیدرس به دانشججججو نیا

 .اموزندیرا ب مارانیب نیا يو درمان آنها آشنا شده و اصول مراقبت صیتشخ

 

 همان اهداف كلي طرح درس است()در واقع  بینابیني:اهداف 
قابل تقسیم  اهداف بینابیني دهد.و محورهای اصلي برنامه را نشان مياست تر تر و شفافروشن ،نسبت به اهداف کلي که است هدف کلي به اجزای تخصصي شکستن، منظور)

 .(هستندکه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهدافشدن به اجزای اختصاصي

 

 را شرح دهند. يقلب يهیماریعالئم تشخیص و درمان ب - -1

 دهند. حیرا توض یویکل یهای ماریمراقبتهای مربوط به ب -2

 دهند. حیرا توض يتنفس یهایماریو درمان ب صیعالئم، تشخ -3

 دهند.. حیرا توض يگوارش یهایماریو درمان ب صیعالئم، تشخ -4

 راشرح دهد. یباردار ریو غ یرا در باردار یادرار ی. انواع عفونتها6

 را شرح دهد. یماریانسان در هنگام سالمت و ب یازهای. ن7

 

 

 

 های تدريس:شیوه
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 پرسش و پاسخ*   سخنراني برنامه ریزی شده*   سخنراني

 (TBLیادگیری مبتني بر تیم)  (PBLیادگیری مبتني بر حل مسئله) بحث گروهي*

 

 

 :(در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک) وظايف و تکالیف دانشجو

 شرکت منظم در کالسها -

 انجام تکالیف محوله در زمان مقرر -

 شرکت در جلسات پرسش و پاسخ -

 

 

 )در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(: قوانین و مقررات كالس

 

 خواهد شدار زکالسها طبق طرح درس و در زمان مقرر برگ -

 و برای آن نمره لحاظ خواهد شد کالسها الزامي استدر فعال حضور  -

 به تکالیفي که دیرتر از موعد ارسال گردد نمره تعلق نمي گیرد -

 

 وسايل آموزشي:  

 * وب سرویس کالس آنالین    *سامانه مدیریت یادگیری          *   کامپیوتر              پروژکتورویدئو   وایت برد

 : ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد        *سامانه آزمون مجازی فرادید 
 

 

 های مختلف دانشجو:نحوه ارزشیابي دانشجو و سهم هر كدام از فعالیت

 

 

 نمره از بیست فعالیت رديف

 1 انجام تکالیف در زمان مقرر 1

 1 های كالسي آزمون 2

 1 های در كالسفعال حضور  3

 1 مستمرامتحان  4

 16 امتحان پايان ترم 5

 

 

 نوع آزمون

    غلط -صحیح   جور کردني          * ایچندگزینه       *  پاسخ کوتاه     تشریحي

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

 

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
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 منابع فارسي:

 

 چاپ نیآخر ،ي، ترجمه روشنک قطب يعفون یهایماریب لیسیس يطب داخل يمبان.1

 چاپ نیکانینگهام و همکاران ، بارداری و زایمان ویلیامز . ترجمه : قاضي جهاني، بهرام . تهران، نشر گلبان آخر .2

 چاپ نی( ترجمه ارجمند، محسن و نجفي، ایرج . تهران، نشر نسل فردا، آخر2004آندرئولي و همکاران . مباني طب داخلي سسیل )  .3

 نی(. ترجمه ارجمند، محسن و نجفي، ایرج . تهران، نشر نسل فردا، آخر2005بران والد، جین وهمکاران ،  اصول طب داخلي هاریسون ) .4

 .چاپ
 

 

 

 

 

 توضیحات مهم:

 

  کردبه صورت آفالین و یا آنالین برگزار  توانرا ميهرجلسه. 

 

 گردد به عنوان استاندارد پایه محسوب مي ،جلسه مربوط بهای چندرسانهاری محتوای ذبارگ ،در صورت انتخاب جلسه به صورت آفالین

گذاری توانید نسبت به عالمتمي ،بنابراین .های جلسات آفالین نیز استفاده نمایدماژولسایر تواند عالوه بر آن از و استاد درس مي

 بخش ماژول جلسات آفالین در ستون مربوطه اقدام نمایید.

 

 کالس  ، سعي شود کمترزیاد استشبکه در ساعاتي که ترافیک  ئه جلسات آنالین بر عهده مدرس است ولي ترجیحاًانتخاب زمان ارا

 .شود برگزار
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 جدول زمانبندی درس
 

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

 چنگاییدکتر  آناتومي وفیزیولوژی قلب و گردش خون و تغییرات در بارداری 21/6/401 اول

 دکتر چنگایی تظاهرات، عالئم بالیني و انواع بیماریهای قلبي 28/6 دوم

 دکتر چنگایی يسمیتب رومات  -يقلب یينارسا 4/7 سوم

 دکتر چنگایی قلب یا چهیدر یهایماریب 11/7 چهارم

 دکتر چنگایی قلب یمادرزاد یهایماریب 18/7 پنجم

 دکتر چنگایی یدر باردار يقلب یهایماریب  -فشار خون 25/7 ششم

 دکتر چنگایی یدر باردار راتییدستگاه تنفس و تغ یولوژیزیو ف يآناتوم 2/8 هفتم

 دکتر چنگایی سل ، آبسه( ،یبرونشکتاز ،ي) پنومونهیر يعفون یهایماریب 9/8 هشتم

 حسنیدکتر  ریه ي هایمیدخی، هیر یانسداد یهایماریب 16/8 نهم

 23/8 دهم
آن در  راتییو تغ یو دستگاه ادرار هیکل یولوژیزیو ف يآناتوم

 يصیتشخ یو روشها عالئم -یباردار
 حسنیدکتر 

 حسنیدکتر  گلومرولونفریت حاد و مزمن 30/8 یازدهم

 حسنیدکتر  بیماریهای کلیوی در بارداری -هیکل یينارسا 7/9 دوازدهم

 14/9 سيزدهم
دستگاه گوارش  یهایماریب ،آناتومي و فیزیولوژی دستگاه گوارش

 يفوقان
 دکتر حسنی

 چنگاییدکتر ها يمیو بدخ يدستگاه گوارش تحتان یهایماریب 21/9 چهاردهم

 دکتر چنگایی صفرا سهیکبد و ک یهایماریب 28/9 پانزدهم

 دکتر چنگایی پانکراتیت و بیماریهای پانکراس 5/10 شانزدهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


