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شتي ردماني جهرم  دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا

)غیرحضوری(دوره طرح  

Course plan           
 

 

  
 

 تهيه کنندگان:

 اساتيد گروه ............

 ت علمیبیماریهای عفونی و عضو هیئ دانشیاردکتر رحیم رئوفی 

 بیماریهای عفونی و عضو هیئت علمیحشمت اهلل شاکری استادیاردکتر 

 بیماریهای عفونی و عضو هیئت علمی علیرضا عباسی استادیاردکتر

 

و    

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

 تدوين کننده:استاد 

 

1911سال  
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 ................ / دانشکده دانشگاه
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  تعداد واحد : بیماریهای عفونی نام درس :

  مدت زمان ارائه درس :  پزشکی عمومی  رشته و مقطع تحصیلی :

  زمان شروع و پایان : :  و استاد مربوطه اساتید همکار ،مسئول درس 

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

 یت مدیر

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

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

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

 ف نهایی دوره: اهدا
 

 ف نهایی دورهاهدا ردیف

ائي بننا باراهاينناي شننااي و ننرژي س اسهآاژ ننياي آبر ورننرژري بارننرهف بننا بارنناهاب و ننرژي بنن  ح حننره ههننازب بنن    نن ا   نن ا  س آ ننا ي ا  آشنن  
 هسشياي پا رااي س ا رل فهحاژي

 اش ائی با حياهت اژجام پاسهاجا ای    اصی  

  ك ب ژراش ح اهب فه 

o  هواات ا رل هفتاه حاف  اي س ارالقي ح اهب 

o   كااحت س حقرق اژ اژي باراه س راژرافه اا ابپذااش 

o   پذااش اه شياي فافي ر اوتقافي س حقرق باراه س راژرافه اا اب 
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 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 

 پایانی(

 سطح یادگیری

***** 

Covid19         

fuo 

 
        

 

 مارکرهای التهابی

        

 

اپررر ب بررخ ص رری ب هررای ب  ار هررای 

 عفونی

        

 اپر ب بخ صب  راش 

 

        

 

 HIVاپر ب بخ 

        

 

 اپر ب بخ سل نهفتخ  

        

 

 اند کارد ت در چخ مصنوعی

        

اپرررر ب برررخ عفونرررت ا    نرررت هرررای 

 ا رصوپدی

        

         اپر ب بخ عفونت شانت مغزی

         اپر ب بخ عفونت د و س های عر قی
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         اپر ب بخ عفونت پای د ابتی

         اشنائی  کلی با  انتی ب وص ک ها

         معرفی ک س 

         اشنائی با گرافی های قفسخ س نخ 

پر ف  کسرری انترری ب وص ررک در اع ررا  

 جراحی

        

         اپر ب بخ پلورا  اف وژن,  سا ر ما عات 

         اپر ب بخ ارصر ت س ت ک 

         اپر ب بخ گاستر انتر ت التهابی 

         بخ پنومونی حاد   مزمن اپر ب 

         اخ ق حر فخ ای 

         بر ر ی مد   LPمهارت انجام 

         مهارت انجام ارصر سنتز بر ر ی مد  

         مهارت انجام پلور سنتز بر ر ی مد  

         مهارت انجام پر تنوسنتز بر ر ی مد 
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 (و شکبه های اجتماعیadobe connect ، ،آموزش آنالینکست،مالتی مدیا، آزمونهای آنالین پادکست، ویدئو)نوع محتوا: شامل : *
  

 (،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 ه از محیط اداستف)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***** 

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

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

 استوری الین

 

 

 

 منابع درسي : 

 آخرين چاپ كتاب مندل  -

 آخرين چاپ كتاب هاريسون  -

- uptodate 

 NEJMو  CID های  منابع اينترنتي و كتابخانه ديجيتال و ژورنال -

 يكل های درماني مركز مبارزه با بيماريهای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكتين ها و پروگايدال -

 
 

 

 :نحوه ارزشیابی 

 ارزشیابی تکوینی و ارزشیابی پایانی : 

 در صورت رعایت مالک های زیر .... درصد نمره در نمره نهاایی لحااظ مای شاود باه دانشاجو تعلا  ارزشیابی تکوینی : -

 می گیرد.

 

 
 

 پاسخ به موقع به تکالیف فردی از فضای یادگیری الکترونیک -
 

 
 

 و تاالر گفتگونالین آشرکت فعال در تعامالت  -

 
 

 

 مشارکت فعاالنه در کوئیز های ثبت شده در سامانه -

 

 

 

 نحوه محاسبه نمره كل درس :
 

 درصد کسب شده )کوئیزهای برگزارشده در طول ترم ( 11 

 توسط هر دانشجو(درصد کسب شده )از انجام تکالیف فردی انجام شده  11 

 ارکت فعال در تعامالت و تاالر گفتگو()مشدرصد کسب شده از انجام تکالیف گروهی   11 
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 درصد کسب شده از آزمون میانترم بصورت غیر حضوری 11 

 درصد کسب شده در آزمون پایان ترم  51 

 )پورتفولیو، تحقیق و ...(درصد کسب شده از پروژه های کالسی  11 

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

 
 
 

 

 

 مقررات : 

 نمره 01حد نمره قبولی : 

 های آنالین تعداد دفعات مجاز غیبت در کالس 

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


