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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ریزیواحد برنامه

 حضوری-برای دروس مجازی طرح درس ترمی

 

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

 

کارشناسی مامايی :تحصیلی یرشتهو  مقطعمامايی  :گروه آموزشی       پرستاری و مامايی خرم آباد   :دانشکده

 1401-1402نیمسال دوم 

 حیتشر   :یش نیازپ   نظری :دنوع واح 1: تعداد واحد  یکیزیف ناتیو معا ینشانه شناس :نام درس

   یو قارچ شناس ی، انگل شناس ینظر یشناس کربی، م یشناس یمنی، ا 2و1 یولوژیزی،ف2و1

 دانشکده پرستاری و مامایی  : مکان برگزاری            8-10  :ساعت              شنبه یک :روز   5: زمان برگزاری کالس

https://lumsnavid.vums.ac.ir/  وhttps://www.skyroom.online/ch/lums/dr.janani 

دکتر  –دکتر جنانی :مدرسین )به ترتیب حروف الفبا( جنانی دکتر  :مسئول درس         نفر 15 :تعداد دانشجويان

 کردستانی 

 

 

شنا آ یکيزیف ناتيانجام معا ی، گرفتن شرح حال و چگونگ مارانیب ینیبال ناتيبا اصول معا انيدرس دانشجو نيشرح دوره: در ا

 .   گردندیم

 

  یکيزیف ناتيانجام معا یو گرفتن شرح حال و چگونگ ینیبال نهيکامل با اصول معا يی: آشنایکل هدف

 

 (دیسيها و سطوح مختلف بنو طهی:)اهداف را با توجه به حینینابیب اهداف

 از اتمام برنامه دانشجو قادر خواهد بود : پس

 شنا شود. شروع مصاحبه آ یو چگونگ مارینحوه برخورد با ب نیو همچن هايماریب صیتشخ یبا روشها -1

 کند.  ستیرا ل یشرح حال کامل پزشک کي یاجزا -2

 .  دياخذ نما حیرا بطور صح ماریشرح حال از ب -3

 . ديآماده نما نهيمعا یرا برا ماریب -4

 را بشناسد.  نهيمعا ازیلوازم مورد ن -5

 و....( شرح دهد.    یاری، سطح هوش هيرا ) بر اساس قد ، وزن ، تغذ ماریب یعموم تیوضع -6

 .  دينما یریرا اندازه گ ماریب یاتیح ميعال -7

 .  دينما نهيو معا یبدن را بررس یاندامها -8

 دهد.   حیرا توض مارینوشتن پرونده ب قهيطر -9

 .   دهد شرح را روزانه گزارش نوشتن نحوه – 10

 

 های تدريس:شیوه

 ☒ پرسش و پاسخ        ☒ سخنرانی برنامه ریزی شده  ☒ سخنرانی

https://lumsnavid.vums.ac.ir/
https://www.skyroom.online/ch/lums/dr.janani
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 ☐ (TBL) یادگیری مبتنی بر تیم  ☐ (PBL) یادگیری مبتنی بر حل مسئله  ☒ بحث گروهی

 :سایر موارد

 

 .حضور بموقع در کالس1 : وظايف و تکالیف دانشجو

 .حضور فعال وبانشاط درکالس 2

  لی. خاموش نمودن موبا3

 .دیدر کالس شرکت نما یباآمادگ ی.در جلسات آموزش4

 زدیوهمهمه درکالس بپره ی.از شلوغ5

 :  یکمک آموزش لیوسا فی. مشارکت فعاالنه در انجام امور محوله و انجام تکال6
 

 به تفکیک(: حضوری)در جلسات آفالین و جلسات  قوانین و مقررات کالس

 . حضور با آمادگی در کالس 1

 .شرکت در فعالیتهای آموزشی 2

 . پاسخ دهی به موقع به تکالیف و فعالیتهای کالسی 3

 

 

 وسايل آموزشی:  

 ☐ وب سرویس کالس آنالین    ☒ سامانه مدیریت یادگیری         ☐ کامپیوتر          ☒ پروژکتورویدئو  ☒ وایت برد

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

 

 های مختلف دانشجو:نحوه ارزشیابی دانشجو و سهم هر کدام از فعالیت

 

 

 نمره از بیست فعالیت رديف

 1 انجام تکالیف  1

 2 های کالسی آزمون 2

 1 در کالسفعال  حضور  3

 16 امتحان پايان ترم 5

 

 

 نوع آزمون

  ☒ غلط -صحیح ☒ جور کردنی          ☒ ایچندگزینه       ☒ پاسخ کوتاه     ☒ تشریحی

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

  
 

 (:ديمنابع پیشنهادی برای مطالعه: )لطفا نام ببر

 1396ع،یرف شهيگرفتن شرح حال، انتشارات اند یو روش ها ینیبال ناتيم ، معا یم م و قارون انیرتیباربارا، ترجمه غ تزیب -

 -. Lynn S. Bickley. Bates' Guide to Physical Examination and History Taking 2017. 12th Edition. Wolters Kluwer   

 - Jensen Sh. Nursing Health Assessment. A Best Practice Approach.2014. 2th edition. Lippincott Williams& Wilkins  

 توضیحات مهم: .



  

3 

 

  کردبه صورت آفالین و یا آنالین برگزار  توانرا میهرجلسه. 

 حسوب پایه م به عنوان استاندارد ،جلسه مربوط بهای اری محتوای چندرسانهذبارگ ،در صورت انتخاب جلسه به صورت آفالین

ید نسبت به توانمی ،بنابراین .های جلسات آفالین نیز استفاده نمایدماژولسایر تواند عالوه بر آن از گردد و استاد درس میمی

 گذاری بخش ماژول جلسات آفالین در ستون مربوطه اقدام نمایید.عالمت

 ًکالس  متری شود کع، سزیاد استشبکه در ساعاتی که ترافیک  انتخاب زمان ارائه جلسات آنالین بر عهده مدرس است ولی ترجیحا

 .شود برگزار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بندی ارائه برنامه درسجدول زمان

 عنوان جلسه تاریخ ردیف

های تکمیلی جلسات فعالیت شیوه ارائه جلسه

 آفالین
ساعت 

 برگزاری 
 مدرس

 گفتگو تکلیف خودآزمون آفالین آنالین حضوری 

1 16/11/1401 
شرح حال پزشکی و 

 اجزای آن 
☒ ☐ 

☒ ☐ ☐ ☐ 
 دکتر جنانی 10-8

2 23/11 
عالیم حیاتی و معاینه  

 پوست  و ضمائم  
 یدکتر جنان 10-8 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☒

 یدکتر جنان 8-10 ☒ ☐ ☒ ☒ ☐ ☒ سرو گردن   و شکم   30/12 3

4 7/12 
معاینه پستان ، دستگاه 

 ادراری و تناسلی  
 یجناندکتر  10-8 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☒

5 14/12 
معاینه چشم ، گوش 

 وحلق و بینی  
دکتر  10-8 ☒ ☐ ☐ ☒ ☐ ☒

 کردستانی 

6 21/12 

بررسی سیستم عصبی ) 

اندامها و ستون فقرات (  

 وعضالت 

دکتر  10-8 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☒

  یکردستان

7 20/1/1402 
دکتر  8-10 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☒ معاینه ریه 

  یکردستان

8 27/1 
دکتر  8-10 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☒ معاینه قلب و عروق  

  یکردستان
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