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شتي ردماني جهرم  دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا

)غیرحضوری(دوره طرح  

Course plan           
 

 

  
 

 تهيه کنندگان:

گروه فارماکولوژی: اساتيد گروه  

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

 آتش پوردکتر  تدوين کننده:استاد 

 

1911سال  

 

 ..........پزشکی...... دانشگاه / دانشکده
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 9 تعداد واحد : فارماکولوژی بالینیکارآموزی  نام درس :

 ل تحصیلییک سا مدت زمان ارائه درس :  ینیمقطع بال ،یعموم یپزشک  رشته و مقطع تحصیلی :

آتش پور و دکتر :  و استاد مربوطه اساتید همکار ،مسئول درس 

 اساتید بالینی

 ماه شمسی 6 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 ساامانه یاادگیری  غیرحضوری ارائه می گردد دراین درس جهت دانشجویان ورودی ...... بصورت تیمی )چنداستاد(بصورتشرح دوره : 

ارزیابی تکوینی از یادگیری دانشجو انجام خواهد گرفت بازخورد از استاد به منظور الکترونیک 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 نهایی دوره: اهدا
 

 ف نهایی دورهاهدا ردیف
1  
2  
3  
4  
5  
6  
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 جدول زمانبندي دروس
روش ها و مدلهای ارائه **** سرفصل مطالب

 رس بصورت غیر مجازی د

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

***** 

Drugs and seizure ویدئوکست آموزش آن الین مجازی 

 ینتارائه پاورپو

 بارگذاری در سامانه نوید

 

واتتتت  استتادادا از 

 سامانه نوید –آپ 

استتتتادادا از  2

 وات  آپ

 سامانه نوید

 

آزمون پایتان 

 بخش

به یادسپاری، 

فهمیااااادن، 

 کاربرد،

 
Drugs and headache 

 ارائه پاورپوینت آموزش آن الین مجازی

 بارگذاری در سامانه نوید

 

استتادادا از واتتتت  

 سامانه نوید –آپ 

استتتتادادا از  2

 وات  آپ

 سامانه نوید

 

آزمون پایتان 

 بخش

به یادسپاری، 

فهمیااااادن، 

 کاربرد،

 
Drugs and anemia 

استتادادا از واتتتت   پاورپوینت-سخنرانی حضوریآموزش  حضوری

 سامانه نوید –آپ 

استتتتادادا از  2

 وات  آپ

 سامانه نوید

 آموزشی

آزمون پایتان 

 بخش

به یادسپاری، 

فهمیااااادن، 

 کاربرد،

Drugs and anxiety ارائه پاورپوینت آموزش آن الین مجازی 

 بارگذاری در سامانه نوید

 

استتادادا از واتتتت  

 سامانه نوید –آپ 

استتتتادادا از  2

 وات  آپ

 سامانه نوید

 

آزمون پایتان 

 بخش

به یادسپاری، 

فهمیااااادن، 

 کاربرد،

Drugs and depression ارائه پاورپوینت آموزش آن الین  مجازی 

 در سامانه نویدبارگذاری 

 

استتادادا از واتتتت  

 سامانه نوید –آپ 

استتتتادادا از  2

 وات  آپ

 سامانه نوید

 

آزمون پایتان 

 بخش

به یادسپاری، 

فهمیااااادن، 

 کاربرد،

Drugs and psychosis ارائه پاورپوینت آموزش آن الین مجازی 

 بارگذاری در سامانه نوید

 

استتادادا از واتتتت  

 سامانه نوید –آپ 

استتتتادادا از  2

 وات  آپ

 سامانه نوید

 

آزمون پایتان 

 بخش

به یادسپاری، 

فهمیااااادن، 

 کاربرد،
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Drugs and hypertension 
Drugs and heart failure 

 ارائه پاورپوینت و وی  آموزش آن الین مجازی

 بارگذاری در سامانه نوید

 

استتادادا از واتتتت  

 سامانه نوید –آپ 

استتتتادادا از  2

 وات  آپ

 سامانه نوید

 

یتان آزمون پا

 بخش

به یادسپاری، 

فهمیااااادن، 

 کاربرد،

Drugs and angina pectoris/ 
coagulation 

 ارائه پاورپوینت آموزش آن الین مجازی

 بارگذاری در سامانه نوید

 

استتادادا از واتتتت  

 سامانه نوید –آپ 

استتتتادادا از  2

 وات  آپ

 سامانه نوید

 

آزمون پایتان 

 بخش

به یادسپاری، 

فهمیااااادن، 

 کاربرد،

Drugs and shock 

Drugs and arrhythmias 
 پاورپوینت -سخنرانی  حضوریآموزش  حضوری

 

استتادادا از واتتتت  

 سامانه نوید –آپ 

استتتتادادا از  2

 وات  آپ

 سامانه نوید

 

آزمون پایتان 

 بخش

به یادسپاری، 

فهمیااااادن، 

 کاربرد،

Drugs and pregnancy and lactation ویدئوکست آموزش آن الین مجازی 

 ورپوینتارائه پا

 بارگذاری در سامانه نوید

 

استتادادا از واتتتت  

 سامانه نوید –آپ 

استتتتادادا از  2

 وات  آپ

 سامانه نوید

 

آزمون پایتان 

 بخش

به یادسپاری، 

فهمیااااادن، 

 کاربرد

Drugs and abnormal uterine 

bleeding 
 ویدئوکست آموزش آن الین مجازی

 ارائه پاورپوینت

 بارگذاری در سامانه نوید

 

 

ادا از واتتتت  استتاد

 سامانه نوید –آپ 

استتتتادادا از  2

 وات  آپ

 سامانه نوید

 

آزمون پایتان 

 بخش

به یادسپاری، 

فهمیااااادن، 

 کاربرد

Pediatric drugs ارائه پاورپوینت آموزش آن الین مجازی 

 بارگذاری در سامانه نوید

 

استتادادا از واتتتت  

 سامانه نوید –آپ 

استتتتادادا از  2

 وات  آپ

 سامانه نوید

 

ن پایتان آزمو

 بخش

به یادسپاری، 

فهمیااااادن، 

 کاربرد

Drugs and thyroid disorders استتادادا از واتتتت   و ارائه پاورپوینت سخنرانی حضوریآموزش  حضوری

 سامانه نوید –آپ 

استتتتادادا از  2

 وات  آپ

 سامانه نوید

آزمون پایتان 

 بخش

به یادسپاری، 

فهمیااااادن، 

 کاربرد
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Drugs and diabetes استتادادا از واتتتت   سخنرانی و ارائه پاورپوینت  حضوری آموزش حضوری

 سامانه نوید –آپ 

استتتتادادا از  2

 وات  آپ

 سامانه نوید

 

آزمون پایتان 

 بخش

به یادسپاری، 

فهمیااااادن، 

 کاربرد

Drugs and urinary tract infection ارائه پاورپوینت آموزش آن الین مجازی 

 بارگذاری در سامانه نوید

 

استتادادا از واتتتت  

 سامانه نوید –آپ 

استتتتادادا از  2

 وات  آپ

 سامانه نوید

 

آزمون پایتان 

 بخش

به یادسپاری، 

فهمیااااادن، 

 کاربرد

Drugs and allergic rhinitis استتادادا از واتتتت   سخنرانی و ارائه پاورپوینت  آموزش حضوری حضوری

 سامانه نوید –آپ 

استتتتادادا از  2

 وات  آپ

 سامانه نوید

 

آزمون پایتان 

 بخش

ادسپاری، به ی

فهمیااااادن، 

 کاربرد

Drugs and lower and upper 
respiratory infections 

 ارائه پاورپوینت آموزش آن الین مجازی

 ارائه وی 

 بارگذاری در سامانه نوید

 

استتادادا از واتتتت  

 سامانه نوید –آپ 

استتتتادادا از  2

 وات  آپ

 سامانه نوید

 

آزمون پایتان 

 بخش

به یادسپاری، 

فهمیااااادن، 

 کاربرد

Drugs and hyperlipidemia ارائه پاورپوینت آموزش آن الین مجازی 

 بارگذاری در سامانه نوید

 

اسادادا از وات  

 سامانه نوید –آپ 

استتتتادادا از  2

 وات  آپ

آزمون پایان 

 بخش

به یادسپاری، 

فهمیااااادن، 

 کاربرد

Drugs & gastroenteritis infective 
diarrhea 

 اورپوینتارائه پ آموزش آن الین مجازی

 بارگذاری در سامانه نوید

اسادادا از وات  

 سامانه نوید –آپ 

آزمون پایان  سامانه نوید 2

 بخش

به یادسپاری، 

فهمیااااادن، 

 کاربرد
Drugs and rheumatoid arthritis ارائه پاورپوینت آموزش آن الین مجازی 

 بارگذاری در سامانه نوید

اسادادا از وات  

 سامانه نوید –آپ 

دا از استتتتادا 2

 وات  آپ

 سامانه نوید

آزمون پایان 

 بخش

به یادسپاری، 

فهمیااااادن، 

 کاربرد

Drugs and osteoporosis ارائه پاورپوینت آموزش آن الین مجازی 

 بارگذاری در سامانه نوید

اسادادا از وات  

 سامانه نوید –آپ 

استتتتادادا از  2

 وات  آپ

آزمون پایان 

 بخش

به یادسپاری، 

 فهمیااااادن،
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 کاربرد سامانه نوید

Drugs and dermatological disorders 
Drug-induced skin disorders 

 سخنرانی آموزش حضوری حضوری

 پاورپوینت

اسادادا از وات  

 سامانه نوید –آپ 

استتتتادادا از  2

 وات  آپ

 سامانه نوید

آزمون پایان 

 بخش

به یادسپاری، 

فهمیااااادن، 

 کاربرد

Drugs and acne ائه پاورپوینتار آموزش آن الین مجازی 

 بارگذاری در سامانه نوید

اسادادا از وات  

 سامانه نوید –آپ 

استتتتادادا از  2

 وات  آپ

 سامانه نوید

آزمون پایان 

 بخش

به یادسپاری، 

فهمیااااادن، 

 کاربرد

Vitamins ارائه پاورپوینت آموزش آن الین مجازی 

 بارگذاری در سامانه نوید

اسادادا از وات  

 سامانه نوید –آپ 

دادا از استتتتا 2

 وات  آپ

 سامانه نوید

آزمون پایان 

 بخش

به یادسپاری، 

فهمیااااادن، 

 کاربرد

Drugs and IBD, IBS ارائه پاورپوینت آموزش آن الین مجازی 

 بارگذاری در سامانه نوید

اسادادا از وات  

 سامانه نوید –آپ 

استتتتادادا از  2

 وات  آپ

 سامانه نوید

آزمون پایان 

 بخش

به یادسپاری، 

فهمیااااادن، 

 اربردک

Drugs and emergency condition ارائه پاورپوینت آموزش آن الین مجازی 

 بارگذاری در سامانه نوید

اسادادا از وات  

 سامانه نوید –آپ 

استتتتادادا از  2

 وات  آپ

 سامانه نوید

آزمون پایان 

 بخش

به یادسپاری، 

فهمیااااادن، 

 کاربرد

Drugs and asthma/ COPD پاورپوینت ارائه آموزش آن الین مجازی 

 بارگذاری در سامانه نوید

اسادادا از وات  

 سامانه نوید –آپ 

استتتتادادا از  2

 وات  آپ

 سامانه نوید

آزمون پایان 

 بخش

به یادسپاری، 

فهمیااااادن، 

 کاربرد

Rational drugs prescription پاورپوینت آموزش آن الین مجازی 

 ویدیوکست

 وی 

اسادادا از وات  

 سامانه نوید –آپ 

ادا از استتتتاد 2

 وات  آپ

 سامانه نوید

آزمون پایان 

 بخش

به یادسپاری، 

فهمیااااادن، 

 کاربرد

Major drug interaction پاورپوینت آموزش آن الین مجازی 

 ویدیوکست

 وی 

اسادادا از وات  

 سامانه نوید –آپ 

استتتتادادا از  2

 وات  آپ

 سامانه نوید

آزمون پایان 

 بخش

به یادسپاری، 

فهمیااااادن، 

 کاربرد

Antibiotics پاورپوینت آموزش آن الین مجازی 

 ویدیوکست

اسادادا از وات  

 سامانه نوید –آپ 

استتتتادادا از  2

 وات  آپ

آزمون پایان 

 بخش

به یادسپاری، 

فهمیااااادن، 

 کاربرد
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 سامانه نوید وی 

Drugs and cough پاورپوینت آموزش آن الین مجازی 

 ویدیوکست

 وی 

اسادادا از وات  

 سامانه نوید –آپ 

دادا از استتتتا 2

 وات  آپ

 سامانه نوید

آزمون پایان 

 بخش

به یادسپاری، 

فهمیااااادن، 

 کاربرد

Drugs and pain ( NSAID, Muscle 

relaxant) 
 پاورپوینت آموزش آن الین مجازی

 ویدیوکست

 وی 

اسادادا از وات  

 سامانه نوید –آپ 

استتتتادادا از  2

 وات  آپ

 سامانه نوید

آزمون پایان 

 بخش

به یادسپاری، 

دن، فهمیااااا

 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، تلگرام،آرمان و ایبوک ها)آموزشهای حمایتی و مکمل :  **
 

  (fcc،اسکایپ،زوم ،روم ،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 : **** 

 (اربرد، تجلیل، نقد وارزیابی ، ترکیب قضاوتسطح یادگیری : دانش:)به یادسپاری، فهمیدن، ک***** 

 (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  به عنوان مثال صداگذاری روی اسالیدنرم افزار بکارگرفته شده در تولید محتوا : 

 استوری الین

 

 اسنگیت

 

 منابع درسی : 

 

 

 :نحوه ارزشیابی 

 ارزشیابی تکوینی و ارزشیابی پایانی : 

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

 می گیرد.

 

 
 

 پاسخ به موقع به تکالیف فردی از فضای یادگیری الکترونیک -

 
 

 و تاالر گفتگوآنالین شرکت فعال در تعامالت  -
 
 

 مشارکت فعاالنه در کوئیز های ثبت شده در سامانه -

 

 نظم و انضباط در طول دوره -

 

 

 نحوه محاسبه نمره كل درس :
 

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

 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 ...(..درصد کسب شده از پروژه های کالسی .... 

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

 نمره 12حد نمره قبولی : 

 های آنالین تعداد دفعات مجاز غیبت در کالس 

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


