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شتي ردماني جهرم گاه علوم زپشكي و خدمات بهدا  دانش

)غیرحضوری(دوره طرح  

Course plan           
 

 

  
 

 تهيه کنندگان:

پوست اساتيد گروه  

و    

کاری   و مرکز آموزش مجازی   عه آموزش زپشكيمرکز مطالعات و توس  ربانمه رزیی ردسي  كميته با هم

 دکتر محمد درايش تدوين کننده:استاد 

 

1399سال  

 

 

 ..........پزشکی...... دانشگاه / دانشکده
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 3 تعداد واحد : کارآموزی بیماری های پوست نام درس :

)یک ماه در میان:  -یک سال تحصیلي مدت زمان ارائه درس :  ينیمقطع بال ،يعموم يپزشک  رشته و مقطع تحصیلي :

 شهریور و...(-تیر-اردیبهشت

دکتر محمد :  و استاد مربوطه اساتید همکار ،مسئول درس 

 ، دکتر محمد جواد رحمانیاندرایش

 اه شمسيیک م زمان شروع و پایان :

آموزش غیر حضوری : استفاده از سامانه  آموزش:فضای   پیشنیاز :

 مدیریت 

 

و در طی این درس متناسب با ساعات لحاظ شده به تدریج محتوای مجازی در سامانه  ارائه می گرددو حضوری  انشجویان ورودی ...... بصورت تیمی )چنداستاد(بصورت غیرحضوری دراین درس جهت دشرح دوره : 

جویان و دریافت بازخورد و ارائه بازخورد از استاد به منظور ارزیابی تکوینی از یادگیری دانشججو انججا  یادگیری الکترونیک به صورت افالین یا آنالین قرار می گیرد شایان ذکر است براساس این طرح دوره تعامالت دانش

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

 ف نهایي دوره: اهدا
 

 ف نهایي دورهاهدا ردیف

نان  و سایر اعضای تیم سالمت به نحو شایسته ارتباط برقرار کند و ویژگي های رفتار حرفه ای با مراجعان، بیماران، کارک 1

 مناسب را در تعامالت خود به نحو مطلوب نشان دهد.

از بیمار مبتال به عالئم و شکایات شایع و مهم مرتبط با این بخش شرح حال بگیرد معاینات فیزیکي الزم را انجام دهد،  2

 فتراقي مهم را مطرح کند و تشخیص و نحوه مدیریت مشکل بیمار را پیشنهاد دهد.تشخیص های ا

را شناسایي کند، بر اساس شواهد علمي و مشکالت بیماران مبتال به بیماری های شایع و مهم مرتبط با این بخش  3

با آموزش بیمار در حد مورد  گایدالینهای بومي، در مورد اقدامات پیشگیری، درمان، پیگیری، ارجاع و توان بخشي همراه

انتظار از پزشک عمومي استدالل و پیشنهاد نماید ودر مدیریت مشکل بیمار بر اساس استانداردهای بخش  زیر نظر 

 سطوح باالتر مشارکت کند.
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با پروسیجر هاس ضروری مرتبط با این بخش را با رعایت اصول ایمني بیمار و تحت نظارت مناسب سطوح باالتر )مطابق  4

 ضوابط بخش( انجام دهد.

 جدول زمانبندي دروس
روش ها و مدلهای ارائه **** سرفصل مطالب

 درس بصورت غیر مجازی 

ابزارهای تعاملی استاد با *** نوع محتوا*

 دانشجو جهت ارائه محتوای درس

)فضای آموزش  

 غیرحضوری(

ساعت 

 ارائه

آموزشهای **

 حمایتی و مکمل 

 روش ارزشیابی

)تکوینی و 

 یانی(پا

 سطح یادگیری

***** 

P/E(Physical Exam) 

In dermatology 

آموووووووووووووووووووووز   حضوری/مجازی

حضوووووری/آموز  آ  

 الین

اسووودهااز از آمووووز  مجازی 

مواتد  -سامانه نوید – اسکایپ

 مدیا

آموووووووووز  حضوووووووووری  

مواتد  -سونناان  -پاورپوینت

 مدیا

اسوووودهااز از  2 اسدهااز از اسکایپ

 اسکایپ

 سامانه نوید

فووو ها  وووای 

 وزش آم

 آزمو  آسک 

آزمو  پایوا  

 بنش

به یادسپاری، 

فهمیجججججدن، 

 کاربرد

 

Acne 

آموووووووووووووووووووووز   حضوری/مجازی

حضوووووری/آموز  آ  

 الین

آمووووز  مجازی اسووودهااز از 

مواتد  -سامانه نوید –اسکایپ 

 مدیا

آموووووووووز  حضوووووووووری  

مواتد  -سونناان  -پاورپوینت

 مدیا

اسوووودهااز از  2 اسدهااز از اسکایپ

 اسکایپ

 سامانه نوید

ا  وووای فووو ه

 آموزش 

 آزمو  آسک 

آزمو  پایوا  

 بنش

به یادسپاری، 

فهمیجججججدن، 

 کاربرد

 

Drug reaction 

(SJS,TEN,EM) 

آموووووووووووووووووووووز   حضوری/مجازی

حضوووووری/آموز  آ  

 الین

آمووووز  مجازی اسووودهااز از 

مواتد  -سامانه نوید –اسکایپ 

 مدیا

آموووووووووز  حضوووووووووری  

مواتد  -سونناان  -پاورپوینت

 مدیا

هااز از اسوووود 2 اسدهااز از اسکایپ

 اسکایپ

 سامانه نوید

فووو ها  وووای 

 آموزش 

 آزمو  آسک 

آزمو  پایوا  

 بنش

به یادسپاری، 

فهمیجججججدن، 

 کاربرد

Skin Tumor 
 

آموووووووووووووووووووووز   حضوری/مجازی

حضوووووری/آموز  آ  

آمووووز  مجازی اسووودهااز از 

مواتد  -سامانه نوید –اسکایپ 

اسوووودهااز از  2 اسدهااز از اسکایپ

 اسکایپ

 آزمو  آسک 

آزمو  پایوا  

به یادسپاری، 

فهمیجججججدن، 

 کاربرد
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 مدیا الین

آموووووووووز  حضوووووووووری  

 سنناان  -پاورپوینت

 سامانه نوید

فووو ها  وووای 

 آموزش 

 بنش

Psoriasis                          
 

آموووووووووووووووووووووز   حضوری/مجازی

حضوووووری/آموز  آ  

 الین 

آمووووز  مجازی اسووودهااز از 

مواتد  -سامانه نوید –اسکایپ 

 مدیا

آموووووووووز  حضوووووووووری  

مواتد  -سونناان  -پاورپوینت

 مدیا

اسوووودهااز از  2 اسدهااز از اسکایپ

 اسکایپ

 سامانه نوید

فووو ها  وووای 

 آموزش 

 آزمو  آسک 

آزمو  پایوا  

 بنش

به یادسپاری، 

فهمیجججججدن، 

 کاربرد

Skin Viral dx      And Skin 

Infection 
 

موووووووووووووووووووز  2آ حضوری/مجازی

حضوووووری/آموز  آ  

 الین

آمووووز  مجازی اسووودهااز از 

مواتد  -ه نویدسامان –اسکایپ 

 مدیا

آموووووووووز  حضوووووووووری  

مواتد  -سونناان  -پاورپوینت

 مدیا

اسوووودهااز از  2 اسدهااز از اسکایپ

 اسکایپ

 سامانه نوید

فووو ها  وووای 

 آموزش 

 آزمو  آسک 

آزمو  پایوا  

 بنش

به یادسپاری، 

فهمیجججججدن، 

 کاربرد

Bacterial Infection 
 

آموووووووووووووووووووووز   حضوری/مجازی

حضوووووری/آموز  آ  

 الین

دهااز از آمووووز  مجازی اسووو

مواتد  -سامانه نوید –اسکایپ 

 مدیا

آموووووووووز  حضوووووووووری  

مواتد  -سونناان  -پاورپوینت

 مدیا

اسوووودهااز از  2 اسدهااز از اسکایپ

 اسکایپ

 سامانه نوید

فووو ها  وووای 

 آموزش 

 آزمو  آسک 

آزمو  پایوا  

 بنش

به یادسپاری، 

فهمیجججججدن، 

 کاربرد

Sebirrtic Dermatitis آموووووووووووووووووووووز   حضوری/مجازی

آ   حضوووووری/آموز 

 الین

آمووووز  مجازی اسووودهااز از 

مواتد  -سامانه نوید –اسکایپ 

 مدیا

آموووووووووز  حضوووووووووری  

مواتد  -سونناان  -پاورپوینت

 مدیا

اسوووودهااز از  2 اسدهااز از اسکایپ

 اسکایپ

 سامانه نوید

فووو ها  وووای 

 آموزش 

 آزمو  آسک 

آزمو  پایوا  

 بنش

به یادسپاری، 

فهمیجججججدن، 

 کاربرد
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planus lichen آموووووووووووووووووووووز   حضوری/مجازی

حضوووووری/آموز  آ  

 الین

آمووووز  مجازی اسووودهااز از 

مواتد  -سامانه نوید –اسکایپ 

 مدیا

آموووووووووز  حضوووووووووری  

مواتد  -سونناان  -پاورپوینت

 مدیا

اسوووودهااز از  2 اسدهااز از اسکایپ

 اسکایپ

 سامانه نوید

فووو ها  وووای 

 آموزش 

 آزمو  آسک 

آزمو  پایوا  

 بنش

به یادسپاری، 

فهمیجججججدن، 

 کاربرد

Neurologic Dx in 

Dermatology 
آموووووووووووووووووووووز   حضوری/مجازی

حضوووووری/آموز  آ  

 الین

آمووووز  مجازی اسووودهااز از 

مواتد  -سامانه نوید –اسکایپ 

 مدیا

آموووووووووز  حضوووووووووری  

مواتد  -سونناان  -پاورپوینت

 مدیا

اسوووودهااز از  2 اسدهااز از اسکایپ

 اسکایپ

 سامانه نوید

فووو ها  وووای 

 آموزش 

 آزمو  آسک 

آزمو  پایوا  

 بنش

به یادسپاری، 

فهمیجججججدن، 

 کاربرد

Dermatophte infection آموووووووووووووووووووووز   حضوری/مجازی

حضوووووری/آموز  آ  

 الین

آمووووز  مجازی اسووودهااز از 

مواتد  -سامانه نوید –اسکایپ 

 مدیا

آموووووووووز  حضوووووووووری  

مواتد  -سونناان  -پاورپوینت

 مدیا

اسوووودهااز از  2 اسدهااز از اسکایپ

 اسکایپ

 سامانه نوید

فووو ها  وووای 

 آموزش 

 آزمو  آسک 

آزمو  پایوا  

 بنش

به یادسپاری، 

فهمیجججججدن، 

 کاربرد

Vitiligo آموووووووووووووووووووووز   حضوری/مجازی

حضوووووری/آموز  آ  

 الین

آمووووز  مجازی اسووودهااز از 

مواتد  -سامانه نوید  –اسکایپ

 مدیا

آموووووووووز  حضوووووووووری  

مواتد  -سونناان  -پاورپوینت

 مدیا

اسوووودهااز از  2 اسدهااز از اسکایپ

 اسکایپ

 سامانه نوید

 وووای  فووو ها

 آموزش 

 آزمو  آسک 

آزمو  پایوا  

 بنش

به یادسپاری، 

فهمیجججججدن، 

 کاربرد

آموووووووووووووووووووووز   حضوری/مجازی اورژانسهای پوست

حضوووووری/آموز  آ  

 الین

آمووووز  مجازی اسووودهااز از 

مواتد  -سامانه نوید –اسکایپ 

 مدیا

آموووووووووز  حضوووووووووری  

اسوووودهااز از  2 اسدهااز از اسکایپ

 پاسکای

 سامانه نوید

فووو ها  وووای 

 آزمو  آسک 

آزمو  پایوا  

 بنش

به یادسپاری، 

فهمیجججججدن، 

 کاربرد

https://search.mysearch.com/web?p2=%5ECTR%5Echr999%5EB2BMS%5E99&ptb=217FF01E-E0DF-455E-ABEB-57C3FD758B36&n=7867adb8&ln=en&si=&trs=wtt&brwsid=A7935915-2A7C-4130-84F9-7B4084E1C87A&gct=tab&guid=217FF01E-E0DF-455E-ABEB-57C3FD758B36&apn_uid=217FF01E-E0DF-455E-ABEB-57C3FD758B36&doi=2020-06-06&b=ttb&st=tab&tpr=6&q=lichen+planus&ots=1592644423936
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مواتد  -سونناان  -پاورپوینت

 مدیا

 آموزش 

آموووووووووووووووووووووز   حضوری/مجازی اگزما

حضوووووری/آموز  آ  

 الین 

آمووووز  مجازی اسووودهااز از 

مواتد  -سامانه نوید –اسکایپ 

 مدیا

آموووووووووز  حضوووووووووری  

مواتد  -سونناان  -پاورپوینت

 مدیا

از  اسوووودهااز 2 اسدهااز از اسکایپ

 اسکایپ

 سامانه نوید

فووو ها  وووای 

 آموزش 

 آزمو  آسک 

آزمو  پایوا  

 بنش

به یادسپاری، 

فهمیجججججدن، 

 کاربرد

 درماتوفیتوز

 بیماری های تاولی

آموووووووووووووووووووووز   حضوری/مجازی

حضوووووری/آموز  آ  

 الین

آمووووز  مجازی اسووودهااز از 

مواتد  -سامانه نوید –اسکایپ 

 مدیا

آموووووووووز  حضوووووووووری  

مواتد  -سونناان  -پاورپوینت

 دیام

اسوووودهااز از   اسدهااز از اسکایپ

 اسکایپ

 سامانه نوید

فووو ها  وووای 

 آموزش 

 آزمو  آسک 

آزمو  پایوا  

 بنش

به یادسپاری، 

فهمیجججججدن، 

 کاربرد

 

 (و شکبه های اجتماعیadobe connect ، ،آموزش آنالینپادکست، ویدئوکست،مالتی مدیا، آزمونهای آنالین )نوع محتوا: شامل : *
  

 (،استفاده از کتابخانه های دیجیتال استفاده از شبکه اجتماعی )واتساپ، اینستا، تلگرا ،آرمان و ایبوک ها)ایتی و مکمل : آموزشهای حم **
 

  (fcc،اسکایپ،زو  ،رو  ،اسکایکانکتادوب اده از محیط استف)ابزارهای تعاملی استاد با دانشجو:  ***

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

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

 (حیطه نگرش عاطفی :)دریافت و توجه ، واکنش نشان دادن ، ارزشگذاری، سازماندهی ارزشها، درونی سازی 

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

 استوری الین
 

 

 

 منابع درسی : 
 ین ویرایشآخر – تالیف وزارت بهداشت-درسنامه جامع پوست

 

 

 :نحوه ارزشیابي 

 ارزشیابي تکویني و ارزشیابي پایاني : 

 در صورت رعایت مالک های زیر .... درصد نمره در نمره نهجایی لحجاظ مجی شجود بجه دانشججو تعلج  ارزشیابي تکویني : -

 می گیرد.

 

 
 

 پاسخ به موقع به تکالیف فردی از فضای یادگیری الکترونیک -

 

 
 

 و تاالر گفتگوآنالین امالت شرکت فعال در تع -

 
 

 

 مشارکت فعاالنه در کوئیز های ثبت شده در سامانه -

 

 پایان بخش  آزمون -

 آزمون آسکی -

 فعالیت های فردی و گروهی  -

 مشارکت در بحث  -

 نظم و انضباط در طول دوره  -

 

 

 نحوه محاسبه نمره كل درس :
 

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

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

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

 ...درصد کسب شده از آزمون میانترم بصورت غیر حضوری -

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

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

 نمره نهایی براساس جمع هرتعداد از آیتم های ذکر شده می باشد. -
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 نمره 10آزمون پایان بخش: -

 نمره5آزمون آسکی: 
 نمره3نظم و انضباط، فعالیت کالسی: 

 نمره2الگ بوک: 
 

 مقررات : 
 خصوص دانشجویان نصب شده به دقت بخوانید.قبل از شروع بخش جزئیات اهداف آموزش و برنامه را که در بورد م -1

پوشیدن روپوش و استفاده از اتیکت در محیط درمانگاه و بیمارستان الزامی است لذا خواهشمند است قبل از شروع کنفرانس تا  -2

 ()حضوری پایان ساعات آموزشی، با روپوش سفید در درمانگاه یا بخش حاضر شوید.

 اسکایپ( در ساعت مشخص مققر شده. )غیر حضوری(حضور به موقع در کالس های ان الین) -3

 شرکت فعال داشتن در مباحث کالس های آن الین.)غیر حضوری( -4

 انجام دادن تکالیف در ساعات مشخص اعالم شده از سوی استاد.)غیرحضوری( -5

 ی شود. ترک درمانگاه در ساعات آموزشی بدون اطالع و موافقت استاد به هیچ عنوان مجاز نبوده و غیبت محسوب م -6

نمره( دانشجویان ملزم به رعایت کامل اصول اخالقی و سایر موارد فوق الذکر، مطالعه جدی و 10برای کسب نمره ارزشیابی) -7

شرکت فعال در برنامه های آموزشی بخش می باشند. در صورت تاخیر یا عدم حضور در برنامه های آموزشی بخش به ترتیب ذیل 

 از نمره ارزشیابی کسر خواهد شد:

 نمره وبرای سه بار یا بیشتر تکرار دوره.2نمره، برای بار دوم  1غیبت از کنفرانس برای بار اول -

 نمره.3غیبت غیر موجه از درمانگاه به ازای هر روز  -

 روز تکرار دوره. 3غیبت موجه یا غیر موجه بیشتر از -

 نمره. /5تاخیر در حضور در برنامه های آموزشی  -

 کل نمره بخش نیز تشکیل می دهد(. Logbook10%وره )؛ تمدید دlogbookعدم تحویل  -

نمره( و الگ 3نمره(، فعالیت کالسی و حضور و غیاب)5نمره(، آزمون آسکی) 10نمره کل هر دانشجو مجموعی از آزمون کتبی)  -8

 نمره( می باشد. 2بوک )

 

 نمره 12حد نمره قبولی : 

 های آنالین تعداد دفعات مجاز غیبت در کالس 

 جویان در کلیه آزمونهای حین تر ، کوئیزها و امتحان پایانی ضروری است مشارکت دانش
 


