
 1 

                                                                         

شتي ردماني جهرم گاه علوم زپشكي و خدمات بهدا  دانش

)غیرحضوری(دوره طرح  

Course plan           
 

 

  
 

 تهيه کنندگان:

کودکان اساتيد گروه   

و    

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

 تدوين کننده:استاد 

 

1399سال  

 

 

 علوم پزشکی جهرم  دانشگاه / دانشکده
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 8 تعداد واحد : کارورزی بیماریهای کودکان  نام درس :

 ماه  2 مدت زمان ارائه درس :  کارورزی بیماریهای کودکان  رشته و مقطع تحصیلي :

 ابتدای ماه اول لغایت پایان ماه دوم  زمان شروع و پایان : دکتر وحید مقرب:  و استاد مربوطه راساتید همکا ،مسئول درس 

آموزش غیر حضوری : استفاده از سامانه  آموزش:فضای  کارآموزی بیماریهای کودکان  پیشنیاز :

 مدیریت 

 

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

ظور ارزیابی تکوینی از یادگیری دانشجو انجام خواهد گرفت بازخورد از استاد به منالکترونیک 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

 کارورز باید بتواند با کارکنان وسایر اعضای تیم سالمت به نحو شایسته همکاری کند . 1

ویژگی های رفتار حرفه ای مناسب را در تعامالت خود به نحو مطلوب نشان دهد . خصوصا در شرایط مختلف بالینی نشان دهدد کده مسدیولیت  2

 پذیری ، ورزیدگی و اعتماد به نفس الزم برای انجام وظایف حرفه ای را به دست آورده است . 

این بش شرح حال بگیرد ، معاینات فیزیکی الزم را بانجام دهد . تشخیص هدای افترایدی مهدم را از بیمار مبتال به عالئم و شکایات شایع و مهم  3

از پزشدکان عمدومی و متناسدب بدا اسدتانداردهی فهرست کند، ایدامات ضروری برای تشخیص و مدیریت مشکل بیمار را در حد مورد انتظار 

 ، زیر نظر استاد مربوطه انجام دهد . بخش بالینی محل آموزش

4 

 

 مشکالت بیماران مبتال به بیماریهای شایع و مهم در این بخش را تشخیص دهد . بر اسای شواهد علمی و

 گایدالینهای بومی در مورد ایدامات پیشگیری ، مشتمل بر درمان و توانبخشی بیمار در حد انتظار از پزشک عمومی 

 ر را بر اسای استانداردهای بخش با نظارت استدالل و پیشنهاد نماید و مراحل مدیریت و درمان مشکل بیما

 سطوح باالتر ) طبق ضوابط بخش ( انجام دهد .

 پروسیجرهای ضروری مزتبط با این بخش را با رعایت اصول ایمنی بیمار ،به طور مستقل با نظارت مناسب ) مطابق ضوابط بخش ( انجام دهد .   5

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

***** 

گررتن شرحررتلروررعارنر فعزیرر رن  ز رر ر

رکودکر

صاااااداگراری روی ر توضوریوضوریر/رغ

ر،راسنگیت اسالید

  ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

رواتساپ سععترر2
ایبااوه هاااا 

،اساااتهاده از 

کتابخانه های 

ردیجیتال(

به یادسپاری، رپعزعه 

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

بترسر ررحردریع فر رنرغ تیع فرر رنر

 رهموردررکودکعنربعرتوجر راب اررارززعب

برر ربتهع رر رک رروریرکررودکرسررعل رنر
early child development 

ر

صاااااداگراری روی  وضوریر/رغ توضوری

ر،راسنگیت اسالید

ر ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

 واتساپ  سععترر2

ایبوه ها 

،استهاده از 

کتابخانه های 

 دیجیتال(

به یادسپاری،  عه پعز

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

تغذزرر ربررعرحرر ت عدرر،  ررعنر ر ررعدرر

حرر تد ر،رب معرزیررعیر ررعدررنر  ررت ر

ردارنهعردرردنرانرح تده 

صداگراری روی  وضوریر/رغ توضوری

 ،راسالید اسنگیت

  ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

 تساپ وا سععترر2

ایبوه ها 

،استهاده از 

کتابخانه های 

 دیجیتال(

به یادسپاری،  پعزعه 

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

تغذز ردرردنرانر خ لفرازرحشر عهگ ر

تعز عنربلوغر)رارززرعب ر،ر  رعنر ربربرعر

توج رب ربتهع  رک وریرکودکرسعل رنر
early child developmentر

صداگراری روی  وضوریر/رغ توضوری

 ،رالید اسنگیتاس

  ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

 واتساپ  سععترر2

ایبوه ها 

،استهاده از 

کتابخانه های 

 دیجیتال(

به یادسپاری،  پعزعه 

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

  رر  ترتغذزرر رایرحررعزوردرردنرانر

رکودک رنرهوجواه ربعرتوجر ربر ربتهع ر 

،رچرعی رنرFTTک وریرکودکرسرعل ر)ر

رکمعودررز  غذیرهعرب

ر

صداگراری روی  وضوریر/رغ توضوری

 ،راسالید اسنگیت

  ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

 واتساپ  سععترر2

ایبوه ها 

،استهاده از 

کتابخانه های 

 دیجیتال

به یادسپاری،  پعزعه 

فهمیدن، 

ربرد، کا

ترکیب 

 قضاوت

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2رکانکتمحیط ادوب ،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکاتصداگراری روی  وضوریر/رغ توضوریارتقرررعالرسررر  ترکودکرررعنردررز  یررر ر

فهمیدن، 
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پ  رررگ تیرازروررروادمر،ر ،رررمو  ت،ر

سررررو  گ ر،رب معرزیررررعیرناگ ررررترنر

هقشرپ حر ربرعرتوجر ربر رر–غ تناگ تر

ربتهع  رک وریرکودکرسعل ر
 

 ،راسالید اسنگیت

  ول  ر دزع

کاربرد،  ،رسع عه رهوزدرهوزد

ترکیب 

 قضاوت

رناک، یعس ونر

ر

صداگراری روی  وضوریر/رغ توضوری

 ،راسالید اسنگیت

  ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت

 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

دن، فهمی

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

ارززررعب رکررودکربرردوعاربررعرتوجرر ربرر ر

ربتهع  رک وریر عهع

ر

صداگراری روی  وضوریر/رغ توضوری

 ،راسالید اسنگیت

  ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

 فعزی رهوزادرتتمرنر تایعترهرعیرانل ر ر

راتعقرزازمعنر

صداگراری روی  وضوریر/رغ توضوری

 ،راسالید اسنگیت

  ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

هوزردرردز، تسرتیف،ر ر،رپپیر رنرسر ع

رکودکعنر

صداگراری روی  وضوریر/رغ توضوری

 ،راسالید اسنگیت

  ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

صداگراری روی  وضوریر/رغ توضوریرزردیرهوزادی

 ،راسالید اسنگیت

 ول  ر دزع 

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت
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صداگراری روی  وضوریر/رغ توضوریرت یجرنره پوگل ،م ردررهوزادانر

 ،راسالید اسنگیت

  ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رادوب کانکت محیط
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

تغذزرر رنر ررعزوردر ررعه ردررهرروزادانرنر

رکودکعنر

صداگراری روی  وضوریر/رغ توضوری

 ،راسالید اسنگیت

  ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

صداگراری روی  وضوریر/رغ توضوریرتبردررکودکعنر

 ،راسالید اسنگیت

  ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

صداگراری روی  وضوریر/رغ توضوریردرردررکودکعنرردا

 ،راسالید اسنگیت

  ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

صداگراری روی  وضوریر/رغ توضوریراسیعارنراس فتاغردررکودکعنر

 ،رالید اسنگیتاس

  ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت

 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

صداگراری روی  وضوریر/رغ توضوریرزعوستردررکودکعنر

 ،راسالید اسنگیت

  ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

ریط ادوب کانکتمح
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت
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صداگراری روی  وضوریر/رغ توضوریرزردیردررکودکعنر

 ،راسالید اسنگیت

  ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

پاری، به یادس پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

صداگراری روی  وضوریر/رغ توضوریرهپعتواسپلیو گعل ردررکودکعنر

 ،راسالید اسنگیت

  ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

صداگراری روی  وضوریر/رغ توضوریردررکودکعنرنلجرحلروعدر

 ،راسالید اسنگیت

  ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

صداگراری روی  وضوریر/رغ توضوریرلیفعدهوپعت ردررکودکعنر

 ،رگیتاسالید اسن

  ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

صداگراری روی  وضوریر/رغ توضوریرپل رانریردررکودکعنر

 ،راسالید اسنگیت

  ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

روب کانکتمحیط اد

 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

صداگراری روی  وضوریر/رغ توضوریرعفوهتردررکودکعنر

 ،راسالید اسنگیت

  ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

، به یادسپاری پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت



 7 

عفوهررتردسرر گع رتیف،رر رتد ررعه ردرر

رکودکعنر

صداگراری روی  وضوریر/رغ توضوری

 ،راسالید اسنگیت

  ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

دس گع رتیف، فویعه رنررنز رتدرعفوهتر

ب رکودکر ع  رب ردز،ر تسرتیف،ر رنر

اه،دادررا رهواز ر)رکتنپر،راپ گلوت ترنر

رج، ر عرج رب

صداگراری روی  وضوریر/رغ توضوری

 ،راسالید اسنگیت

  ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

سپاری، به یاد پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

عفوهرررررتر غررررر یردررکودکرررررعنر)ر

رپعتون  زولوژیر،رع ئ رنره عه رهعرب

صداگراری روی  وضوریر/رغ توضوری

 ،راسالید اسنگیت

  ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

صداگراری روی  وضوریر/رغ توضوریرستدردردررکودکعنر

 ،راسالید اسنگیت

  ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

صداگراری روی  وضوریر/رغ توضوریرت یجردررکودکعنر

 ،راسالید اسنگیت

  ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت

 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

ع ئ ربرعل ی رنره رعه رهرعرنرت رخ  ر

ب معرزیعیرع رع رعضر ه رحرعزوردرر

ردکرحلربرکودکعنر)رکو

صداگراری روی  وضوریر/رغ توضوری

 ،راسالید اسنگیت

  ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت
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صداگراری روی  وضوریر/رغ توضوریرا   التراهفقعدیردررکودکعنر

 ،راسنگیتاسالید 

  ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

صداگراری روی  وضوریر/رغ توضوریرپهم ردررکودکعنر

 ،راسالید اسنگیت

  ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رب کانکتمحیط ادو
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

بلوغریع ف رنره عه رهعیربلوغریع ف رنر

رغ تریع ف ر

صداگراری روی  وضوریر/رغ توضوری

 ،راسالید اسنگیت

  ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  ترسععر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

ه پوکل،ررم رنررز  رر ردررکودکررعنرنر

رهوزادانر

صداگراری روی  وضوریر/رغ توضوری

 ،راسالید اسنگیت

  ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

دن، فهمی

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

عفوهترادراریردررکودکعنر)رب رصورتر

self-readingربر

صداگراری روی  وضوریر/رغ توضوری

 ،راسالید اسنگیت

 
  ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت

 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

گلو تنهفتزررترنرسرریدرمرهفتنت رر ردرر

رکودکعنر

صداگراری روی  وضوریر/رغ توضوری

 ،راسالید اسنگیت

  ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت
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صداگراری روی  وضوریر/رغ توضوریرانل گوریرنرهعرسعز رکل  ردررکودکعنر

 ،راسالید اسنگیت

  ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

صداگراری روی  وضوریر/رغ توضوریرپس ر

 ،راسالید اسنگیت

  ول  ر دزع

،رسرع عه ررنکاتمحیط ادوب کا

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

کی رررتر،رپهازرررروادمر،رپهعن  ک،رررر رنر

ردر عت تراتوپ  رنرب معریرستمر

صداگراری روی  وضوریر/رغ توضوری

 ،راسالید اسنگیت

  ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

روزده

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

صداگراری روی  وضوریر/رغ توضوریربتنسلوزر-سعلموهلوزر

 ،راسالید اسنگیت

  ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  ه پعزع واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

صداگراری روی  وضوریر/رغ توضوریرس ع رستن ر،ردزف تیرنرک ازر

 ،راسالید اسنگیت

 
  ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت

 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

صداگراری روی  وضوریر/رغ توضوریر معرزیعیراهگل ررند رب

 ،راسالید اسنگیت

  ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت
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روی صداگراری  وضوریر/رغ توضوریراس ئو  ل ترنرپرتتزترسپ   ر

 ،راسالید اسنگیت

  ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

ب معرزیررعیرحررعزورنزتنسرر رب رروری)ر

سررت   ر،ر خملرر ر،ررنزئرروالر،رپبلرر ر

ر تغعنرب

صداگراری روی  وضوریر/رغ توضوری

 ،رالید اسنگیتاس

  ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

صداگراری روی  وضوریر/رغ توضوریرب معرزیعیرحعزورنزتنس رغ تب وری

 ،راسالید اسنگیت

  ول  ر دزع

سرع عه ر،ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

ه پوت تنئ رررردیر/ه پتت تنئ رررردیردرر

رکودکعنر

صداگراری روی  وضوریر/رغ توضوری

 ،راسالید اسنگیت

 

  ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
  رهوزد،رسع عه

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

صداگراری روی  وضوریر/رغ توضوریرسلردررکودکعنر

 ،راسالید اسنگیت

  ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت

 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

رکیب ت

 قضاوت

ب معرزیررعیراهگلرر رحررعزور)رکررعالپزاررنر

ر عالرزعرب

صداگراری روی  وضوریر/رغ توضوری

 ،راسالید اسنگیت

  ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت
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دررکودکررعنر)رناسرر ول ترهررعیرحررعزور

رکعنازاک ر،رهیوخرب

صداگراری روی  وضوریر/رغ توضوری

 ،راسالید اسنگیت

  ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

وی صداگراری ر وضوریر/رغ توضوریرDKAنزعبترییدیرنر

 ،راسالید اسنگیت

  ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

پحیعز ربعرب معرزیرعیر رعدرزادیریلعر ر

رحعزورنر ی ر

صداگراری روی  وضوریر/رغ توضوری

 ،راسالید اسنگیت

 ع ول  ر دز

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

صداگراری روی  وضوریر/رغ توضوریرن عر ونربعالردررکودکعنر

 ،راسالید اسنگیت

  ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 سع عه رهوزد،ر

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

صداگراری روی  وضوریر/رغ توضوریرهعرسعز ریلبردررکودکعنر

 ،راسالید اسنگیت

  ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت

 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

یدن، فهم

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

صداگراری روی  وضوریر/رغ توضوریراسیعار   شر

 ،راسالید اسنگیت

  ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت
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سرریدرمرهررعیرحررعزورژه   رر ر)رحررع لر

MRرب

صداگراری روی  ریر/رغ توضوریوضو

 ،راسالید اسنگیت

  ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

صداگراری روی  وضوریر/رغ توضوریرع ئ رحعزورب معرزیعیر  عبول  رارث ر

 ،ریتاسالید اسنگ

  ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

صداگراری روی  وضوریر/رغ توضوریرب معرزیعیرحعزورپوس  ردررکودکعنر

 ،راسالید اسنگیت

 
  ول  ر دزع

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

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

 (،استهاده از کتابخانه های دیجیتال شبکه اجتماعی )واتساپ، اینستا، تلگرام،آرمان و ایبوه ها استهاده از)آموزشهای حمایتی و مکمل :  **
 

  (fcc،اسکایپ،زوم ،روم ،اسکایکانکتادوب اده از محیط استه)ابزارهای تعاملی استاد با دانشجو:  ***

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

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

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

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

 استوری الین
 

 

 

 منابع درسی : 

 
Nelson Textbook of pediatrics   

 

 :نحوه ارزشیابي 

 ارزشیابي پایاني :  ارزشیابي تکویني و

 در صورت رعایت ماله های زیر .... درصد نمره در نمره نهاایی لحااظ مای شاود باه دانشاجو تعلا  ارزشیابي تکویني : -

 می گیرد.

 

 
 

 پاسخ به موقع به تکالیف فردی از فضای یادگیری الکترونیک -

 

 
 

 و تاالر گهتگوآنالین شرکت فعال در تعامالت  -

 
 

 

 ه در کوئیز های ثبت شده در سامانهمشارکت فعاالن -

 

 امتحان پایان بخش  -

 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 ( -

 نشجو(توسط هر دا... 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 ...(......درصد کسب شده از پروژه های کالسی  -

 داد از آیتم های ذکر شده می باشدرتعنمره نهایی براساس جمع ه -

 آزمون کتبی:  -

 فرم نمره عملی: -

-  
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 مقررات : 
 نمره 12حد نمره قبولی :  -

 نمره امتحان پایان بخش  %50کسب حداقل  -

 : طبق آئین نامه آموزشی های آنالین تعداد دفعات مجاز غیبت در کالس -
 بخش حضور در جلسه امتحان و پایان  -

   ر طول دوره نداشتن غیبت غیرموجه د -
 


