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شتي ردماني جهرم گاه علوم زپشكي و خدمات بهدا  دانش

)غیرحضوری(دوره طرح  

Course plan           
 

 

  
 

 تهيه کنندگان:

داخلیاساتيد گروه   

و    

کاری   و مرکز آموزش مجازی   ات و توسعه آموزش زپشكيمرکز مطالع ربانمه رزیی ردسي  كميته با هم

 دکتر مسيح اله شاکریتدوين کننده:استاد 

 

1399سال  

 

 

 علوم پزشکی جهرم دانشگاه / دانشکده
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 2 تعداد واحد : بیماری های کلیوی نام درس :

 ساعت34 مدت زمان ارائه درس :  پزشکي اینترن   رشته و مقطع تحصیلي :

 از مهرماه زمان شروع و پایان : :  و استاد مربوطه مکاراساتید ه ،مسئول درس 

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

 مدیریت 

 

سب با ساعات لحاظ شده به تدریج محتوای مجازی در ساامانه یاادگیری و در طی این درس متنا دراین درس جهت دانشجویان ورودی ...... بصورت تیمی )چنداستاد(بصورت غیرحضوری ارائه می گرددشرح دوره : 

گرفت  بازخورد از استاد به منظور ارزیابی تکوینی از یادگیری دانشجو انجام خواهدالکترونیک به صورت افالین یا آنالین قرار می گیرد شایان ذکر است براساس این طرح دوره تعامالت دانشجویان و دریافت بازخورد و ارائه 

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

 ف نهایي دوره: اهدا
 

 ف نهایي دورهاهدا ردیف

 تفسیر آزمایش های بیماری کلیوی 1

 تفسیر آنالیز ادراری 2

 چگونگي شرح حال گرفتن هدفمند در بیماران با شکایت بیماری کلیوی 3

 بیماری کلیوی Dxي نوشتن توانای 4

 دانستن داروهای نفروتوکسیک 5

 حساب کردن کلیرانس کلیوی 6

 تعدیل دوز دارو در بیماران کلیوی 7
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 جدول زمانبندي دروس
روش ها و مدلهای ارائه **** سرفصل مطالب

 درس بصورت غیر مجازی 

ابزارهای تعاملی استاد با *** نوع محتوا*

 محتوای درسدانشجو جهت ارائه 

)فضای آموزش  

 غیرحضوری(

ساعت 

 ارائه

آموزشهای **

 حمایتی و مکمل 

 روش ارزشیابی

)تکوینی و 

 پایانی(

 سطح یادگیری

***** 

بعددد  4-1 مجازی واتساپ و سامانه نوید آفالین پاورپوینت + ویس نارسایی حاد کلیوی

 از ظهر

 فهمیدن امتحان واتساپ

 نارسایی مزمن کلیوی

 

بعد  4-1 مجازی واتساپ و سامانه نوید آفالین + ویسپاورپوینت 

 از ظهر

 فهمیدن امتحان واتساپ

 بیماری های گلومرولی

 

Skyp+آفالین سوال و جواب skyp بعد  4-1 مجازی

 از ظهر

skyp فهمیدن امتحان 

 عفونت های مجاری ادراری

 

بعد  4-1 مجازی واتساپ و سامانه نوید آفالین پاورپوینت + ویس

 از ظهر

 فهمیدن امتحان واتساپ

 اسیدوز و آلکالوز

 

بعد  4-1 مجازی واتساپ و سامانه نوید آفالین پاورپوینت + ویس

 از ظهر

 فهمیدن امتحان واتساپ

 بیماری های اتوواسکوالر
 

بعد  4-1 مجازی واتساپ و سامانه نوید آفالین پاورپوینت + ویس

 از ظهر

 فهمیدن امتحان واتساپ

 ترولیتاختالالت آب و الک

 

بعد  4-1 مجازی واتساپ و سامانه نوید آفالین پاورپوینت + ویس

 از ظهر

 فهمیدن امتحان واتساپ

 ازوتمی

 

بعد  4-1 مجازی واتساپ و سامانه نوید آفالین پاورپوینت + ویس

 از ظهر

 فهمیدن امتحان واتساپ

بعد  4-1 مجازی واتساپ و سامانه نوید آفالین پاورپوینت + ویس نفرولتیاز

 از ظهر

 فهمیدن امتحان واتساپ

بعد  4-1 مجازی واتساپ و سامانه نوید آفالین پاورپوینت + ویس بیماری توبولواینترستیشیال

 از ظهر

 فهمیدن امتحان واتساپ

بعد  4-1 مجازی واتساپ و سامانه نوید آفالین پاورپوینت + ویس انسداد ادراری

 از ظهر

 فهمیدن امتحان واتساپ

 
 (و شکبه های اجتماعیadobe connect ، ،آموزش آنالینپادکست، ویدئوکست،مالتی مدیا، آزمونهای آنالین )محتوا: شامل :  نوع*
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 (،استفاده از کتابخانه های دیجیتال استفاده از شبکه اجتماعی )واتساپ، اینستا، تلگرام،آرمان و ایبوک ها)آموزشهای حمایتی و مکمل :  **

 

  (fcc،اسکایپ،زوم ،روم ،اسکایکانکتادوب اده از محیط استف)املی استاد با دانشجو: ابزارهای تع ***

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

 (د وارزیابی ، ترکیب قضاوتسطح یادگیری : دانش:)به یادسپاری، فهمیدن، کاربرد، تجلیل، نق***** 

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

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

 استوری الین
 

 

 

 کتاب هاریسونمنابع درسی : 

 
 

 

 :نحوه ارزشیابي 

 نمره الگ بوک3نمره عملي+7نمره نمره کتبي+10ارزشیابي تکویني و ارزشیابي پایاني : 

 مره نهایی لحااظ مای شاود باه دانشاجو تعلا  درصد نمره در ن 15در صورت رعایت مالک های زیر ارزشیابي تکویني : -

 می گیرد.

 

 
 

 درصد نمره کل5:  پاسخ به موقع به تکالیف فردی از فضای یادگیری الکترونیک -

 

 
 

 درصد نمره کل 5: و تاالر گفتگوآنالین شرکت فعال در تعامالت  -

 
 

 

 درصد نمره کل5:  مشارکت فعاالنه در کوئیز های ثبت شده در سامانه -

 

 

 

 حوه محاسبه نمره کل درس :ن
 

 درصد کسب شده )کوئیزهای برگزارشده در طول ترم (5 -

 توسط هر دانشجو(درصد کسب شده )از انجام تکالیف فردی انجام شده  5 -

 )مشارکت فعال در تعامالت و تاالر گفتگو(درصد کسب شده از انجام تکالیف گروهی 5. -

 وری.درصد کسب شده از آزمون میانترم بصورت غیر حض5 -

 . درصد کسب شده در آزمون پایان ترم 5 -

 )پورتفولیو، تحقیق و ...(.درصد کسب شده از پروژه های کالسی 5 -

 نمره نهایی براساس جمع هرتعداد از آیتم های ذکر شده می باشد. -
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 مقررات : 

 نمره 10حد نمره قبولی : 

 که از قبل اطالع داده شود. :فقط یک جلسه موجههای آنالین تعداد دفعات مجاز غیبت در کالس 

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


