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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:  

 (2 مانيو زا ی)باردار یدر باردار يو جراح يداخل یهايماریب درس: مشخصات كلي

 

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

                                                    1         د:واح تعداد(    2 مانيو زا یباردار) یدر باردار يو جراح يداخل یهايماریب: نام درس

                                              يحجرا یهايماریو ب یوپاتولوژيزی، ف (2و  1)يداخل یهايماریو ب یوپاتولوژيزیف  :نیاز پیش                           نظری :دنوع واح

                                                  نفر 21 :انيدانشجو عدادت      مجازی: یکان برگزارم    8 - 10شنبه  ساعت: چهار كالس: روز:زمان برگزاری 

 ييحروف الفبا(: دكتر چنگا بی)به ترت دیاسات                        ييمسئول درس: دكتر چنگا

 

 

  :درس معرفي

 یاردارآن در ب راتیتغی و يو جراح يداخل یهایماریزنان باردار مبتال به ب ياساس یازهایندر این درس دانشجویان با 

 آشنا مي شوند. مانیزا و

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف كلي: 

 روشهای تشخیص و درمان آنو  بیماریهای داخلي جراحي در بارداریآشنایي با 

 

 

 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

 

 :دانشجو قادر خواهد بود

 دهند . حیمادر باردار راتوض تیوضع يابیارز -1

 کنند .  انیراب يعروق يقلب یماریمراقبت از مادران مبتال به ب يچگونگ -2

 کنند .  انیراب یویر یماریمراقبت از مادران باردار مبتال به ب يچگونگ  -3

 کند .  انیاعصاب و روان راب یهایماریو مراقبت از مادران باردارمبتال به ب صیتشخ  -4

 راشرح دهد .  مانیوزا یکبد در باردار ژهیبو عیشا يگوارش یهایماریانواع ب  -5

 دهند .  حیراتوض یها ودرمان آن در باردار يخونم انواع ک  -6

 کنند .  انیب یغددرادر باردار یهایماریبرخورد با ب يچگونگ  -7

 .کند انیراب هیکل یهایماریو مراقبت از مادران باردارمبتال به ب صیتشخ  -8
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 های تدريس:شیوه

 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

 مجازیشرکت منظم در کالسهای  -

 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 حضور در کالسهای اسکای روم الزامي است -

 تکالیفي که دیرتر از موعد ارسال گردد نمره تعلق نمي گیردبه  -

 

 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:ارزشیابي دانشجو و سهم هر كدام از فعالیت نحوه

 

 

 نمره از بیست فعالیت رديف

 2 انجام تکالیف در سامانه نويد در زمان مقرر 1

 2 های كالسي در سامانه نويدآزمون 2

 2 های مجازی آنالينحضور در كالس 3

 4 مستمرامتحان  4

 10 امتحان پايان ترم 5

 

 

 نوع آزمون

    غلط -صحیح   جور کردني          * ایچندگزینه       *  پاسخ کوتاه     تشریحي

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

  



  

3 

 

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 
 

 :منابع انگلیسي
 

1-http//:www.uptodate.com 

 منابع فارسي:

 

 ویلیامز، جلد سوم، آخرین چاپ. بارداری و زایمان 1

 

 

 توضیحات مهم:

 

  کردبه صورت آفالین و یا آنالین برگزار  توانرا ميهرجلسه. 

 

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

گذاری توانید نسبت به عالمتمي ،بنابراین .های جلسات آفالین نیز استفاده نمایدماژولایر ستواند 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  انتخاب زمان ارائه جلسات آنالین بر عهده مدرس است ولي ترجیحا

 .شود برگزار

 

 

 جدول زمانبندی درس
 

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

 دکتر چنگایی یدر باردار يخون مانواع ک 16/8/401 اول

 دکتر چنگایی یباردار در یادرار یو مجار هیکل یهایماریب 23/8 دوم

 دکتر چنگایی یگوارش در باردار یهایماریب 30/8 سوم

 دکتر چنگایی یکبد در باردار یهایماریب 7/9 چهارم

 دکتر چنگایی یغدد در باردار یهایماریب 14/9 پنجم

 دکتر چنگایی یدر باردار هیر یهایماریب 21/9 ششم

 دکتر چنگایی یدر باردار يعروق يقلب یهایماریب 28/9 هفتم

 دکتر چنگایی یاعصاب در باردار یهایماریب 5/10 هشتم

 


