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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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  تعداد واحد : زی بیماریهای کودکان رآموکا نام درس :

 ماه  2 مدت زمان ارائه درس :  ی بیماریهای کودکانآموزکار  رشته و مقطع تحصیلي :

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

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  دددراین درس جهت دانشجویان ورودی ...... بصورت تیمی )چنداستاد(بصورت غیرحضوری ارائه می گرشرح دوره : 

گیری دانشجو انجام خواهد گرفت بازخورد از استاد به منظور ارزیابی تکوینی از یادالکترونیک 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

 دانشجو باید بتواند: 1

 الف( درمواجهه با هریک از عالئم و شکایات مهم :

 تعریف آن را بیان کند.-1

 برای رویکرد به آن را شرح دهد .یکی الزم معاینات فیز-2

 تشخیص های افتراقی مهم را مطرح کند و گامهای ضروری برای رسیدن به تشخیص و مدیریت مشکل بیمار را پیشنهاد دهد .-3

 ب(در موردبیماریهای شایع و مهم :

 تعریف اتیولوژی و اپیدمیولوژی بیماری را شرح دهد . -1

 ه بیماریهای شایع و مهم را توضیح دهد .مشکالت بیماران مبتال ب-2

 بیماری را شرح دهد.روشهای تشخیص -3

تظار از مهمترین اقدامات پیشگیری درسطوح مختلف ، مشتمل بر درمان و توانبخشی بیمار را بر اساس شواهد علمی و گایدالینهای بومی در حد مورد ان-4

 پزشک عمومی توضیح دهد .

دهای تشخیصی یاا رح موارد بیماران مرتبط با این بیماریها ، دانش آموخته شده را برای استدالل بالینی و پیشنهاد رویکردر مواجهه با سناریو یا ش-5

 درمانی به کاربندد.

 به مسائل مهمی که مراعات آن در محیط بالینی این حیطه ضرورت دارد توجه کند.ج (نسبت 
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 جدول زمانبندي دروس
دلهای ارائه روش ها و م**** 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

 و  صدددددددد        روضوریوضوری/غ تر

 ،  سالی   سنگیت

 مولتی م یا

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری، رپعزعه رواتساپ سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

بترسر ررحردریع فر رنرغ تیع فرر رنر

اب اررارززعب رهموردررکودکعنربعرتوجر ر

سررع ورنربرر ربتهع رر رک رروریرکررودکر
early child development 

ر

صدددددددد         و   وضوری/غ تروضوری

 ،  سالی   سنگیت

رمولتی م یا

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

تغذزرر ربررعرحرر ت عدرر،  ررعنر ر ررعدرر

زهررعیر ررعدررنر  ررت رحرر تد ر،رب معر

ردارنهعردرردنرانرح تده 

         و  صدددددددد وضوری/غ تروضوری

 ،  سالی   سنگیت

رمولتی م یا

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت

 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

تغذز ردرردنرانر خ لفرازرحشر عهگ ر

ز عنربلوغر)رارززرعب ر،ر  رعنر ربربرعرتع

ورنروج رب ربتهع  رک وریرکودکرسع ت
early child developmentر

صدددددددد         و   وضوری/غ تروضوری

 ،  سالی   سنگیت

رمولتی م یا

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

د، کاربر

ترکیب 

 قضاوت

  رر  ترتغذزرر رایرحررعزوردرردنرانر

کودک رنرهوجواه ربعرتوجر ربر ربتهع ر ر

،رچرعی رنرFTTیرکودکرسرع ور)رک ور

رکمعودررز  غذیرهعرب

صدددددددد         و   وضوری/غ تروضوری

 ،  سالی   سنگیت

رمولتی م یا

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  اپ تسوا سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 
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 قضاوتر

ارتقرررعالرسررر  ترکودکرررعنردررز  یررر ر

مو  ت،رپ  رررگ تیرازرورررواد ر،ر  ررر

سررررو  گ ر،رب معرزهررررعیرناگ ررررترنر

هقشرپ حر ربرعرتوجر ربر رر–غ تناگ تر

ربتهع  رک وریرکودکرسع ور
 

صدددددددد         و   وضوری/غ تروضوری

 ،  سالی   سنگیت

رمولتی م یا

،رسرع عه ررکانکاتادوب محیط 

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

رعس ونرناک  ی

ر

صدددددددد         و   وضوری/غ تروضوری

 ،  سالی   سنگیت

رمولتی م یا

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  رسععتر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

ارززررعب رکررودکربرردوعاربررعرتوجرر ربرر ر

ربتهع  رک وریر عهع

ر

صدددددددد         و   وضوری/غ تروضوری

 ،  سالی   سنگیت

رامولتی م ی

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

ری، به یادسپا پعزعه  واتساپ  سععترر2

ن، فهمید

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

 فعزی رهوزادرتتمرنر تایعترهرعیران  ر ر

راتعقرزازمعنر

صدددددددد         و   وضوری/غ تروضوری

 ،  سالی   سنگیت

رمولتی م یا

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

دز  تسرتیف ر ر،رپپیر رنرسر عهوزردرر

رکودکعنر

صدددددددد         و   وضوری/غ تروضوری

 ،  سالی   سنگیت

رمولتی م یا

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت

 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

برد، کار

ترکیب 

 قضاوت

صدددددددد         و   وضوری/غ تروضوریرزردیرهوزادی

 ،  سالی   سنگیت

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 
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ترکیب رمولتی م یا

 قضاوت

صدددددددد         و   وضوری/غ تروضوریرت یجرنره پوگل  م ردررهوزادانر

 ،  سالی   سنگیت

رم یامولتی 

،رسرع عه ررکانکاتادوب محیط 

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

تغذزرر رنر ررعزوردر ررعه ردررهرروزادانرنر

رکودکعنر

صدددددددد         و   وضوری/غ تروضوری

 ،  سالی   سنگیت

رمولتی م یا

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رکانکت محیط ادوب
  عه رهوزد،رسع

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

صدددددددد         و   وضوری/غ تروضوریرتبردررکودکعنر

 ،  سالی   سنگیت

رمولتی م یا

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت

 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

دن، فهمی

کاربرد، 

 ترکیب

 قضاوت

صدددددددد         و   وضوری/غ تروضوریرعنرداردرردررکودک

 ،  سالی   سنگیت

رمولتی م یا

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

صدددددددد         و   وریغ تروضوضوری/راسهعارنراس فتاغردررکودکعنر

 ،  سالی   سنگیت

رمولتی م یا

ر،رسرع عه رمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

صدددددددد         و   وضوری/غ تروضوریرزعوستردررکودکعنر

 ،  سالی   سنگیت

رمولتی م یا

،رسرع عه ررب کانکاتمحیط ادو

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت

 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

د، کاربر

ترکیب 
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 قضاوت

صدددددددد         و   وضوری/غ تروضوریرزردیردررکودکعنر

 ،  سالی   سنگیت

رمولتی م یا

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

صدددددددد         و   وضوری/غ تروضوریرهپعتواسپلیو گع  ردررکودکعنر

 ،  سالی   سنگیت

رم یامولتی 

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

کیب تر

 قضاوت

صدددددددد         و   وضوری/غ تروضوریرنلجرحلروعدردررکودکعنر

 ،  سالی   سنگیت

رمولتی م یا

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت

 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  اتساپ و سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

    و     صدددددددد   وضوری/غ تروضوریر یفعدهوپعت ردررکودکعنر

 ،  سالی   سنگیت

رمولتی م یا

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

        و  صدددددددد  وضوری/غ تروضوریرپل رانریردررکودکعنر

 ،  سالی   سنگیت

رمولتی م یا

عه رسرع ،ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

صدددددددد         و   وضوری/غ تروضوریرعفوهتردررکودکعنر

 ،  سالی   سنگیت

رمولتی م یا

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رانکتمحیط ادوب ک

 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 
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 قضاوت

عفوهررتردسرر گع رتیف رر رتد ررعه ردرر

رکودکعنر

صدددددددد         و   وضوری/غ تروضوری

 ،  سالی   سنگیت

رمولتی م یا

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

ربرد، کا

کیب تر

 تقضاو

عفوهتردس گع رتیف  فویعه رنررنز رتدر

ب رکودکر ع  رب ردز ر تسرتیف ر رنر

اه دادررا رهواز ر)رکتنپر،راپ گلوت ترنر

رج ور عرج رب

صدددددددد         و   وضوری/غ تروضوری

 ،  سالی   سنگیت

رمولتی م یا

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

یادسپاری، به  پعزعه  پ واتسا سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

عفوهرررررتر غررررر یردررکودکرررررعنر)ر

رپعتون  زو وژیر،رع ئورنره عه رهعرب

صدددددددد         و   وضوری/غ تروضوری

 ،  سالی   سنگیت

رمولتی م یا

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت

 ،رسع عه رهوزد

پاری، به یادس پعزعه  واتساپ  سععترر2

همیدن، ف

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

صدددددددد         و   وضوری/غ تروضوریرستدردردررکودکعنر

 ،  سالی   سنگیت

رمولتی م یا

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

صدددددددد         و   یوضوری/غ تروضوررت یجردررکودکعنر

 ،  سالی   سنگیت

رمولتی م یا

عه ر،رسرع رمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

ع ئوربرع  ی رنره رعه رهرعرنرت رخ  ر

ب معرزهعیرع رع رعضر ه رحرعزوردرر

رحلربررکودکعنر)رکودک

صدددددددد         و   وضوری/غ تروضوری

 ،  سالی   سنگیت

رمولتی م یا

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رادوب کانکتمحیط 

 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 
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 قضاوت

صدددددددد         و   وضوری/غ تروضوریرا   التراهفقعدیردررکودکعنر

 ، یت سالی   سنگ

رمولتی م یا

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

د، کاربر

ترکیب 

 قضاوت

صدددددددد         و   وضوری/غ تروضوریرپهم ردررکودکعنر

 ،  سالی   سنگیت

رمولتی م یا

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رکتمحیط ادوب کان
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

بلوغریع ف رنره عه رهعیربلوغریع ف رنر

رغ تریع ف ر

صدددددددد         و   وضوری/غ تروضوری

 ، ی   سنگیت سال

رمولتی م یا

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت

 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  ساپ وات سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

ه پوکل ررم رنررز  رر ردررکودکررعنرنر

رهوزادانر

صدددددددد         و   وضوری/غ تروضوری

 ،  سالی   سنگیت

رمولتی م یا

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رط ادوب کانکتمحی
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

برد، کار

ترکیب 

 قضاوت

عفوهترادراریردررکودکعنر)رب رصورتر

self-readingربر

صدددددددد         و   وضوری/غ تروضوری

 ،  سالی   سنگیت

رمولتی م یا

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

ادسپاری، به ی پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

زررترنرسرریدرمرهفتنت رر ردررگلو تنهفت

رکودکعنر

صدددددددد         و   وضوری/غ تروضوری

 ،  سالی   سنگیت

رمولتی م یا

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت

 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 
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 قضاوت

صدددددددد         و   وضوریوضوری/غ تررکل  ردررکودکعنران  گوریرنرهعرسعز ر

 ،  سالی   سنگیت

رمولتی م یا

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

صدددددددد         و   وضوری/غ تروضوریرپسور

 ،  سالی   سنگیت

رمولتی م یا

ر،رسرع عه رمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رادوب کانکت محیط
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

که رررتر،رپهازرررروادمر،رپهعن  ک رررر رنر

ردر عت تراتوپ  رنرب معریرستمر

صدددددددد         و   وضوری/غ تروضوری

 ،  سالی   سنگیت

رمولتی م یا

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رکانکت محیط ادوب

 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  تساپ وا سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

صدددددددد         و   وضوری/غ تروضوریربتنسلوزر-سع موهلوزر

 ،  سالی   سنگیت

رمولتی م یا

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

، به یادسپاری پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

صدددددددد         و   وضوری/غ تروضوریرس ع رستن ر،ردزف تیرنرک ازر

 ،  سالی   سنگیت

رمولتی م یا

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

صدددددددد         و   وضوری/غ تروضوریرند رب معرزهعیراهگل رر

 ،  سالی   سنگیت

رمولتی م یا

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رط ادوب کانکتمحی

 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 
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 قضاوت

صدددددددد         و   وضوری/غ تروضوریراس ئو  ل ترنرپرتتزترسپ   ر

 ،  سالی   سنگیت

رمولتی م یا

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

رد، کارب

ترکیب 

 قضاوت

ب معرزهررعیرحررعزورنزتنسرر رب رروری)ر

سررت   ر،ر خملرر ر،ررنزئرروالر،رپبلرر ر

ر تغعنرب

صدددددددد         و   وضوری/غ تروضوری

 ،  سالی   سنگیت

رم یا مولتی

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

صدددددددد         و   وضوری/غ تروضوریرعزورنزتنس رغ تب وریب معرزهعیرح

 ،  سالی   سنگیت

رمولتی م یا

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رب کانکتمحیط ادو

 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

ه پوت تنئ رررردیر/ه پتت تنئ رررردیردرر

رکودکعنر

صدددددددد         و   وضوری/غ تروضوری

 ،  سالی   سنگیت

ریامولتی م 

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

صدددددددد         و   وضوری/غ تروضوریرسلردررکودکعنر

 ،  سالی   سنگیت

رمولتی م یا

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

یادسپاری،  به پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

هگلرر رحررعزور)رکررعالپزاررنرب معرزهررعیرا

ر عالرزعرب

صدددددددد         و   وضوری/غ تروضوری

 ،  سالی   سنگیت

رمولتی م یا

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت

 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 
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 قضاوت

حررعزوردررکودکررعنر)ررناسرر و  ترهررعی

ریوخربکعنازاک ر،ره

صدددددددد         و   وضوری/غ تروضوری

 ،  سالی   سنگیت

رمولتی م یا

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

صدددددددد         و   وضوری/غ تروضوریرDKAنزعبترییدیرنر

 ،  سالی   سنگیت

ر یامولتی م

،رسرع عه رریط ادوب کانکاتمح

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

پحیعز ربعرب معرزهرعیر رعدرزادیریلعر ر

رحعزورنر هور

صدددددددد         و   وضوری/غ تروضوری

 ،  سالی   سنگیت

رمولتی م یا

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت

 ه رهوزد،رسع ع

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

صدددددددد         و   وضوری/غ تروضوریرن عر ونربعالردررکودکعنر

 ،  سالی   سنگیت

رمولتی م یا

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

صدددددددد         و   وضوری/غ تروضوریرز ریلبردررکودکعنرهعرسع

 ،  سالی   سنگیت

رمولتی م یا

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

صدددددددد         و   وضوری/غ تروضوریرعار   شراسه

 ،  سالی   سنگیت

رمولتی م یا

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت

 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 
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 قضاوت

سرریدرمرهررعیرحررعزورژه   رر ر)رحررع لر

MRرب

صدددددددد         و   وضوری/غ تروضوری

 ، ی   سنگیت سال

صد         مولتی مد یا

 ،  و   سالی   سنگیت

رمولتی م یا

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 سع عه رهوزد،ر

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

صدددددددد         و   وضوری/غ تروضوریرع ئورحعزورب معرزهعیر  عبو   رارث ر

 ، ی   سنگیت سال

رمولتی م یا

،رسرع عه ررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

کیب تر

 قضاوت

صدددددددد         و   وضوری/غ تروضوریرب معرزهعیرحعزورپوس  ردررکودکعنر

 ،  سالی   سنگیت

رمولتی م یا

ع عه ر،رسررمحیط ادوب کانکات

رهوزد

رمحیط ادوب کانکت
 ،رسع عه رهوزد

به یادسپاری،  پعزعه  واتساپ  سععترر2

فهمیدن، 

کاربرد، 

ترکیب 

 قضاوت

 
 (و شکبه های اجتماعیadobe connect ، ،آموزش آنالینونهای آنالین پادکست، ویدئوکست،مالتی مدیا، آزم)نوع محتوا: شامل : *
  

 (،استفاده از کتابخانه های دیجیتال اده از شبکه اجتماعی )واتساپ، اینستا، تلگرام،آرمان و ایبوک هااستف)آموزشهای حمایتی و مکمل :  **
 

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

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

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

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

 اجرای مستقل، سرعت و دقت ، هماهنگی حرکتی ، عادی شدن ( حیطه روان حرکتی : )تقلید،

 

 ، استوری الینکمتژیاای سپرینگ  ، نرم افزاراسنگیت  نرم افزار بکارگرفته شده در تولید محتوا : به عنوان مثال صداگذاری روی اسالید
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 منابع درسی : 
Nelson textbook of pediatrics 

 

 

 :نحوه ارزشیابي 

 ني و ارزشیابي پایاني : ارزشیابي تکوی

 در صااااورت رعایاااات مااااالک هااااای زیاااار .... درصااااد نمااااره در نمااااره نهااااایی لحاااااظ ماااای شااااود بااااه دانشااااجو تعلاااا  ارزشیییییابي تکییییویني : -

 می گیرد.
 

 یف فردی از فضای یادگیری الکترونیکپاسخ به موقع به تکال -

 

 
 

 و تاالر گفتگوآنالین شرکت فعال در تعامالت  -

 
 

 

 ه در کوئیز های ثبت شده در سامانه نمشارکت فعاال -

 

 امتحان پایان بخش  -

 فعالیت های فردی و گروهی  -

 مشارکت در بحث  -

 نظم و انضباط در طول دوره  -

 

 نحوه محاسبه نمره كل درس :
 

 سب شده )کوئیزهای برگزارشده در طول ترم (....درصد ک -

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

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

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

 ن پایان ترم .... درصد کسب شده در آزمو -
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 )پورتفولیو، تحقیق و ...(......درصد کسب شده از پروژه های کالسی  -

 داد از آیتم های ذکر شده می باشدهرتع براساس جمع نمره نهایی -

 نمره 10آزمون کتبی:  -

 نمره 10فرم نمره عملی: -

 

 مقررات : 
 نمره 12حد نمره قبولی :  -

 نمره امتحان پایان بخش  %50کسب حداقل  -

 بخش حضور در جلسه امتحان و پایان  -

   نداشتن غیبت غیرموجه در طول دوره  -
 


