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شتي ردماني جهرم  دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا

(دوره طرح )غیرحضوری  

Course plan           
 

 

  

 

 تهيه کنندگان:

 گروه ارتوپدیاساتيد 

و    

کاری   و مرکز آموزش مجازی   توسعه آموزش زپشكيمرکز مطالعات و  ربانهم رزیی ردسي  كميته با هم

 خانم دکتر معصومه پورمختاریتدوين کننده:استاد 

 

1911سال  

 

 علوم پزشکی جهرم دانشگاه / دانشکده
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 2 تعداد واحد : ارتوپدی نام درس :

 یک ماه:مدت زمان ارائه درس   پزشکي،کارآموزی و کارورزی رشته و مقطع تحصيلي :

-دکتر پورمختاری:  و استاد مربوطه همکاراساتيد  ،مسئول درس 

 دکتر قائم مقامي-دکتر فخری نيا-دکتر شفا

 ماههای زوج زمان شروع و پایان :

آموزش غير حضوری : استفاده از سامانه  آموزش:فضای  مقاطع علوم پایه و فيزیوپاتولوژی پيشنياز :

 مدیریت 

و در طی این درس متناسب با ساعات لحاظ شده به تددری  محتدوای مجدادی در سدامانه یدادگیری       بصورت تیمی )چنداستاد(بصورت غیرحضوری ارائه می گردددراین درس جهت دانشجویان ورودی ...... شرح دوره : 

بادخورد اد استاد به منظور اردیابی تکوینی اد یادگیری دانشجو انجام خواهد گرفت الکترونیک به صورت افالین یا آنالین قرار می گیرد شایان ذکر است براساس این طرح دوره تعامالت دانشجویان و دریافت بادخورد و ارائه 

 و پس آدمون نهایی متناسب با شرایط به صورت آنالین و یا حضوری برگزار خواهد شد. .
 

 ف نهایي دوره: اهدا
 

 ف نهایي دورهاهدا ردیف
 آشنایي فراگيران با شکستگي های اندام فوقاني و تحتاني 1
 اشنایي فراگيران با گرفتن شرح حال و انجام معاینات باليني در رشته ارتوپدی  2
 اشنایي با فراگيران با اورژانس های ارتوپدی و توانایي مدیریت انها 3
 توانایي فراگيران در شناخت بيماری های شایع ارتوپدی 4
 آشنایي فراگيران با بيماری های شایع ارتوپدی در کودکان 5

 ي فراگيران با انواع مختلف گچ گيری و آتل گيری در بيماران ارتوپدیاشنای 6
 توانایي فراگيران در انجام کامل معاینات مفاصل و اندامها بر بالين بيمار 7
 اشنایي فراگيران با مدیریت بيمار تروما در فوریت ها 8
 Pelvisاشنایي فراگيران با شکستگي های ناحيه  9
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 وسجدول زمانبندي در
روش ها و مدلهای ارائه درس **** سرفصل مطالب

 بصورت غیر مجازی 

ابزارهای تعاملی *** نوع محتوا*

استاد با دانشجو جهت 

 ارائه محتوای درس

)فضای آموزش  

 غیرحضوری(

ساعت 

 ارائه

آموزشهای **

 حمایتی و مکمل 

 روش ارزشیابی

 )تکوینی و پایانی(

 سطح یادگیری

***** 

از استتادا     روماسکای  روماسکای  پاورپوینت با اسکای رومانالین  حال و معاینه بالینیشرح 
E.BOOK 

 ر کالس و  گوییپاسخ 

 اماحان آخر ما 

ترکیتتتتت  

 قضاوت

از استتادا     رومسکای ا کانکتب ا و پاورپوینت انالین های اندام تحاانیشکساگی 
E.BOOK 

 ر کالس و  گوییپاسخ 

 اماحان آخر ما 

ترکیتتتتت  

 قضاوت

از استتادا     روماسکای  کانکتب ا و پاورپوینت انالین های اندام فوقانیشکساگی 
E.BOOK 

 ر کالس و  گوییپاسخ 

 اماحان آخر ما 

ترکیتتتتت  

 قضاوت

از استتادا     روماسکای  روماسکای  پاورپوینت انالین های ارتوپدیاورژانس 
E.BOOK 

 ر کالس و  گوییپاسخ 

 اماحان آخر ما 

ترکیتتتتت  

 قضاوت

از استتادا     روماسکای  روماسکای  پاورپوینت انالین های لگنشکساگی 
E.BOOK 

 ر کالس و  گوییپاسخ 

 اماحان آخر ما 

ترکیتتتتت  

 قضاوت

از استتادا     روماسکای  کانکتب ا و پاورپوینت انالین های زانوآسی  
E.BOOK 

 ر کالس و  گوییپاسخ 

 اماحان آخر ما 

ترکیتتتتت  

 قضاوت

از استتادا     روماسکای  روماسکای  پاورپوینت انالین های اطدالیماری ب
E.BOOK 

 ر کالس و  گوییپاسخ 

 اماحان آخر ما 

ترکیتتتتت  

 قضاوت

از استتادا     روماسکای  روماسکای  پاورپوینت انالین های اطدالشکساگی 
E.BOOK 

 ر کالس و  گوییپاسخ 

 اماحان آخر ما 

ترکیتتتتت  

 قضاوت

از استتادا     روماسکای  روماسکای  پاورپوینت انالین اساخوانیعدونت 
E.BOOK 

 ر کالس و  گوییپاسخ 

 اماحان آخر ما 

ترکیتتتتت  

 قضاوت
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نختتور ن و بتتدجو   جتتو  

 خور ن

از استتادا     روماسکای  روماسکای  پاورپوینت انالین
E.BOOK 

 ر کالس و  گوییپاسخ 

 اماحان آخر ما 

ترکیتتتتت  

 قضاوت

 
 
 

 (و شکبه های اجتماعیadobe connect ، ،آمودش آنالین پادکست، ویدئوکست،مالتی مدیا، آدمونهای آنالین)نوع محتوا: شامل : *
  

 (،استفاده اد کتابخانه های دیجیتال استفاده اد شبکه اجتماعی )واتساپ، اینستا، تلگرام،آرمان و ایبوک ها)آمودشهای حمایتی و مکمل :  **
 

  (fccاسکایپ،دوم ،،روم ،اسکایکانکتادوب اده اد محیط استف)ابزارهای تعاملی استاد با دانشجو:  ***

 (... و pbl، مدلهای یادگیری ترکیبی ، فلیپ ، آمودش در گروههای کوچک )روشها و مدلهای ارائه درس بصورت غیرمجادی : **** 

 (سطح یادگیری : دانش:)به یادسپاری، فهمیدن، کاربرد، تجلیل، نقد واردیابی ، ترکیب قضاوت***** 

 (واکنش نشان دادن ، اردشگذاری، سادماندهی اردشها، درونی سادی حیطه نگرش عاطفی :)دریافت و توجه ، 

حیطه روان حرکتی : )تقلید، اجرای مستقل، سرعت و دقت ، هماهنگی حرکتی ، عادی شدن (
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، کمتژیاای سپرینگ  ، نرم افزاراسنگیت  نرم افزار بکارگرفته شده در تولید محتوا : به عنوان مثال صداگذاری روی اسالید

 ی الیناستور
 

 

 

 منابع درسی : 

 

 

 :نحوه ارزشيابي 

 ارزشيابي تکویني و ارزشيابي پایاني : 

 درصد نمره در نمره نهایی لحاظ می شدود بده دانشدجو تعلد       22در صورت رعایت مالک های دیر .ارزشيابي تکوویني :  -

 می گیرد.

 

 
 

 پاسخ به موقع به تکالیف فردی اد فضای یادگیری الکترونیک -

 

 
 

 و تاالر گفتگوآنالین رکت فعال در تعامالت ش -

 
 

 

 مشارکت فعاالنه در کوئیز های ثبت شده در سامانه -

 

 

 

 نحوه محاسبه نمره كل درس :
 

 .درصد کسب شده )کوئیزهای برگزارشده در طول ترم (22... 

 توسط هر دانشجو(درصد کسب شده )از انجام تکالیف فردی انجام شده  22.. 

 )مشارکت فعال در تعامالت و تاالر گفتگو(انجام تکالیف گروهی .درصد کسب شده از 22.. 

 ... درصد کسب شده در آزمون پایان ترم 52. 

 )پورتفولیو، تحقیق و ...(.....درصد کسب شده از پروژه های کالسی 12. 

 ه می باشد.نمره نهایی براساس جمع هرتعداد از آیتم های ذکر شد 
 
 

 مقررات : 
 نمره 12حد نمره قبولی : 

 های آنالین تعداد دفعات مجاد غیبت در کالس 

 مشارکت دانشجویان در کلیه آدمونهای حین ترم، کوئیزها و امتحان پایانی ضروری است 
 


