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شتی و ردمانی گیالنمعاونت آموزشی   دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکی

 آموزش الکترونیک

 
 

   :/کارگاه/دورهعنوان درس

 کودکان 
 کودکان گروه آموزشی:

تعداد واحد/ساعت: )برای 

 واحد 6 درس(
 شهریور 71 دانشکده/ مرکز آموزشی درمانی:

 ماه 3 :/ کارگاه/دورهمدت زمان ارائه درس نفر 05 داد گروه هدف:تع

 رشته  و مقطع تحصیلی

  :گروه هدف 

 کارآموزان رشته پزشکی

 با شروع دوره کودکان زمان شروع:

 مشخصات استاد مسؤول:

 نام
نام 

 خانوادگی
 آدرس ایمیل تلفن همراه شماره تماس رتبه

 drtabrizi@email.com 56777313193 33366533 استادیار  تبریزی منیژه 

 شخصات استادان/مدرسان همکار:م

 نام
نام 

 خانوادگی
 آدرس ایمیل تلفن همراه شماره تماس رتبه

 Dr.azadehoseini@yahoo.com 56777336353 333366533 استادیارحسینی  آزاده 

  الکترونیک دورهطرح 
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 نوری

      

      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معرفي و اهداف درس

 

 كلمه در مورد درس بنویسید. 022تا  052ي در حدود . معرفي مختصر1
 

 

 بیماریهای انگلی  –عفونت تنفسی فوقانی معاینه بالینی در کودکان و نوزادان  –مسمومیت و سوختگی 

 

 

 /كارگاه/دوره:اهداف كلي درس
به  یدندکان به منظور رسالزم توسط کارورزان در برخورد با موارد اورژانس کو یو نگرشها یعمل ی،شناخت یکسب مهارتها -7

 با اصول درمان آنها ییو آشنا یصتشخ

9- 

3- 
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 /كارگاه/دوره:اهداف اختصاصي درس

 :دورهدستیار انتظار می رود در پایان دانشجو/ از 
  قلبی احیاء -7

 تشنج -9

 ها¬مسمومیت -3

 شدگی¬غرق -3

 گزش و نیش حشرات -0

 گاستروآنتریت و دهیدراتاسیون -6

 آسم -1

  یتگلوت اپی و کروپ -8

 جسم خارجی در بیماری هوایی -6

 خونریزیهای گوارشی -75

 آپاندیسیت  11- 

 انواژیناسیون-  12

 فیموزیس و پارافیموزیس- 13

  فاویسم 14

 یسوختگ 15

 کوما 16

 یانیگاز خون شر 17

 کات دان 18

 فالوت یتترا لوژ 19

 یبرق گرفتگ 20

 یدارصرع پا 21

 تاالسمی 22

 یقلب ینارسائ 23

 یابتید یدوزکتو اس 24

 پونکسیون لومبر 25
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 .......................نیمسال  -تقویم درسي الکترونیکي

 مدرس عنوان جلسه
 بازه زمانی

 )روز(

 نوع

 ای(سانهر) صوتی/ چند 
 تاریخ پایان تاریخ شروع

1 

دکتر منیژه  مسمومیت و سوختگی

 تبریزی 

ابتدای دوره 

اطفال تا 

 انتهای دوره

رپوینت صداگذاری پاو

 شده

دوره  یابتدا

 اطفال

 دوره یانتها

2 

 یژهدکتر من عفونت تنفسی تحتانی

 یزیتبر

دوره  یابتدا

اطفال تا 

 دوره یانتها

 یصداگذار ینتپاورپو

 شده

دوره  یابتدا

 اطفال

 دوره یانتها

3 

دکتر آزاده  معاینه بالینی در کودکان 

 حسینی نوری

دوره  یابتدا

اطفال تا 

 رهدو یانتها

 یصداگذار ینتپاورپو

 شده

دوره  یابتدا

 اطفال

 دوره یانتها

4 

دکتر آزاده  بیماریهای انگلی

 ینور ینیحس

دوره  یابتدا

اطفال تا 

 دوره یانتها

 یصداگذار ینتپاورپو

 شده

دوره  یابتدا

 اطفال

 دوره یانتها

5       

6       

7       

8       

9       

11       

11       

12 
      

13 
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 نحوه تدریس:

 

 انتخاب

 

 ها ماژول

 استاد وظایف /شركت كنندگاندانشجو وظایف توضیح خیر بلي

ارائه اسالید همراه با توضیح  شرکت در بازه زمانی تعیین شده   * و منابع اصلیمحتوای 

 صوتی

     * بیشتر مطالعه منابع

  ساعت 93حل تمرینات تا    * تمرین ها

     * تاالر گفتگو

پاسخدهی به سوال مطرح شده به    * طرح سوال

 صورت کالمی یکسان برای همگان

 

     * سواالت متداول

     * آزمون

     * اتاق گفتگو

     * کالس آنالین

     * اخبار

     * نظرسنجی

     * خود آزمون

     * هاتکالیف و پروژه

 

 از طریق  روش برگزاري طفاًدر خصوص كالس آنالین ل(Adobe connect-Sky room-Skype-Zoom,…..و تاریخ و روز و ساعت شروع و پایان  برگزاري را قید نمایید ) 
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............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
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 :ي درسمنابع اصل
در صورتی -) عنوان کتاب، نام نویسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول یا صفحات مورد نظردر این درس

 ت آن به عنوان منبع ضروری نباشد(که مطالعه همه کتاب یا همه مجال

7-nelson 2020 

9-essensial  2019 

3- 

 :بیشتر مطالعه منابع
7- 

9- 

3- 

 نوع محتوا
  فیلم اتوران اسکورم انیمیشن پاورپوینت تصویر (Word, Pdf)متن همراه با صوتپاورپوینت 

 )توضیح دهید.....(  سایر موارد   صوتی
 غیر قابل دانلود قابل دانلود

 

 تکالیف و پروژه ها: 

  تکالیف طول ترم 

انبندی مناسبی در تکالیف درس خود برای تنظیم تکالیف توجه کنید لطفا به تقویم تحصیلی نیمسال توجه کرده و زم

 لحاظ نمایید.

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 دانشجویان

فیدبک 

 مدرس
 هدف از ارائه تکلیف

7      

9      

3      

3      

0      

 نحوه ارزشیابي دانشجو و نمره مربوط به هر ارزشیابي:

 هیان دورب(  پا                   رمالف(  در طول ت

 تاریخ / درصدنمره ارزشیابیروش 

osce 70/85 پایان دوره کودکان 

 دوره کودکان یانپا  75/  0 حضور و غیاب

 دوره کودکان یانپا 75/ 0 شرح حال
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 : یان/شركت كنندگانمقررات و انتظارات از دانشجو

 زیر است:طی دوره ملزم به رعایت مقررات آموزشی  به شرح   / شرکت کنندههر دانشجو

 رعایت حسن اخالق و شئونات اسالمی 

 الکترونیکی آدرس به  روزانه مراجعه  http:// gumsnavid.vums.ac.ir 

 درس محتوای و  درسی موضوعات اخذ  

 آموزشی محتوای  مطالعه 

 شده  محول  تکالیف  موقع به   رائها 

 حضور و شرکت فعال در تاالر گفتگو  و فضاهای مشارکتی 

 ن آنالین  )در صورت لزوم( و یا حضوری میان ترم و پایان ترمشرکت در آزمو 

 

 

 

 

 

  


