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گاه علوم زپشکی و خدمات بهداشتی و ردمانی گیالنمعاونت آموزشی    دانش
 رمزک مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکی

 آموزش الکترونیک
 
 

 کودکان گروه آموزشی: غدد  :/کارگاه/دورهعنوان درس

 تعداد واحد/ساعت: )برای درس(

  6واحد

 شهریور 71مرکز آموزشی درمانی دانشکده/ مرکز آموزشی درمانی:

 

 سه ماه :/ کارگاه/دورهمدت زمان ارائه درس تعداد گروه هدف:

گروه  رشته  و مقطع تحصیلی

 کارآموزان رشته پزشکی :هدف 
 با شروع دوره کودکان زمان شروع:

 مشخصات استاد مسؤول:

 نام
نام 

 خانوادگی
 آدرس ایمیل تلفن همراه شماره تماس رتبه

دکتر 

 شاهین 
 Koohmana@yahoo.com 36588722136 00066333 یاردانش کوه منائی

 شخصات استادان/مدرسان همکار:م

 نام
نام 

 خانوادگی
 آدرس ایمیل تلفن همراه شماره تماس رتبه

 دورهرطح 
  الکترونیک

mailto:Koohmana@yahoo.com
mailto:Koohmana@yahoo.com
http://oa1.gums.ac.ir:7008,285902985726,PDF.TextOperations,285910325760
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دکتر 

 ستیال 
 Setiladalili1346@yahoo.com 36555355360 00066333 دانشیار دلیلی

      

      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معرفي و اهداف درس
 

 كلمه در مورد درس بنویسید. 022تا  052. معرفي مختصري در حدود 1
 کتواسیدوز -دیابت شیرین  –دیابت بی مزه –هیپوتیروئیدی –ریکتز  -ابهام تناسلی –کوتاهی قد  –بیماریهای متابولیک 

 

 

 /كارگاه/دوره:اهداف كلي درس

توسط کارورز به منظور رسیدن به  غدد کودکانکسب مهارتهای شناختی ، عملی و نگرش الزم در برخورد با بیماریهای  -5

 تشخیص و آشنایی با اصول درمان آنها
8- 

0- 

 /كارگاه/دوره:اهداف اختصاصي درس

mailto:Setiladalili1346@yahoo.com
mailto:Setiladalili1346@yahoo.com
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 :دورهدستیار انتظار می رود در پایان دانشجو/ از 
 معاینه تیروئید -5 .7

 بیماري هیپوتیروئیدي .2

 بیماري هیپرتیروئیدي .3

 بیماري گواتر .4

 بیماري هیپوپاراتیروئیدسیم .5

 هیپرپاراتیروئیدسیم .6

 ينارسایی غدد فوق کلیو .1

 سندرم آدرنوژنیتال       .8

 ینگبیماری کوش .9

 فیزیولوژی گنادها .71

 سندرم ترنر .77

 یستیکبیماری تخمدانهای پلی ک .72

 دیابت ملیتوس .73

 بتیکتواسیدوز دیا .74

 دیابت بیمزه .75

 

 

 .......................نیمسال  -تقویم درسي الکترونیکي

 مدرس عنوان جلسه
 بازه زمانی

 )روز(

 نوع

 اي(سانهر) صوتی/ چند 
 تاریخ پایان تاریخ شروع

7 

دكتر شاهین  هیپوتیروئیدی

 كوه منایي

پاورپونت صدگزاري  روز 02

شده و فیلم 

 صداگذاري شده

شروع دوره 

 كودكان

پایان دوره 

 كودكان

2 

 شیرین دیابت 

 

 

دكتر شاهین 

 كوه منایي

پاورپونت صدگزاري  روز 02

شده و فیلم 

شروع دوره 

 كودكان

پایان دوره 

 كودكان
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 صداگذاري شده

3 

دكتر شاهین  کتواسیدوز

 كوه منایي

پاورپونت صدگزاري  روز 02

شده و فیلم 

 صداگذاري شده

شروع دوره 

 كودكان

پایان دوره 

 كودكان

4 

دكتر شاهین  دیابت بی مزه

 كوه منایي

پاورپونت صدگزاري  روز 02

شده و فیلم 

 صداگذاري شده

شروع دوره 

 كودكان

پایان دوره 

 كودكان

5 

دكتر ستیال   تناسلی ابهام

 دلیلي

شروع دوره  فیلم صداگذاري شده روز  02

 كودكان

پایان دوره 

 كودكان

6 

دكتر ستیال  ریکتز

 دلیلي

شروع دوره  داگذاري شدهفیلم ص روز  02

 كودكان

پایان دوره 

 كودكان

1 

دكتر ستیال  بیماریهای متابولیک

 دلیلي

شروع دوره  فیلم صداگذاري شده روز  02

 كودكان

پایان دوره 

 كودكان

8 

دكتر ستیال  کوتاهی قد

 دلیلي

شروع دوره  فیلم صداگذاري شده روز  02

 كودكان

پایان دوره 

 كودكان

9       

71       

77       

72 
      

73 
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 نحوه تدریس:

 

 انتخاب

 

 ها ماژول

 استاد وظایف /شركت كنندگاندانشجو وظایف توضیح خیر بلي

 ارائه اسالید صداگزاری شده شرکت به موقع در کالس    و منابع اصلیمحتوای 

 ارئه منابع     بیشتر مطالعه منابع

 ینطرح تمر حل تمرینات    تمرین ها

      تاالر گفتگو

پاسخدهی صحیح به سواالت مطرح     طرح سوال

 شده

 طرح سوال

      سواالت متداول

      آزمون

      اتاق گفتگو

      کالس آنالین

      اخبار

      نظرسنجی

      خود آزمون

      هاتکالیف و پروژه

 

 ًاز طریق  اريروش برگز در خصوص كالس آنالین لطفا(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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 :منابع اصلي درس
در صورتی -ن کتاب، نام نویسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول یا صفحات مورد نظردر این درس) عنوا

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

7. Nelson essentials  of  pediatrics (last edition) 

 

2. Nelson textbook of pediatrics  (last edition) ()به صورت موردي 
 

0- 

 :بیشتر مطالعه منابع
5- 

8- 

0- 
 نوع محتوا

  فیلم اتوران اسکورم انیمیشن پاورپوینت تصویر (Word, Pdf)متن پاورپوینت همراه با صوت
 )توضیح دهید.....(  سایر موارد   صوتی

 غیر قابل دانلود قابل دانلود
 

 تکالیف و پروژه ها: 

  تکالیف طول ترم 

ای تنظیم تکالیف توجه کنید لطفا به تقویم تحصیلی نیمسال توجه کرده و زمانبندی مناسبی در تکالیف درس خود بر

 لحاظ نمایید.

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 دانشجویان

فیدبک 

 مدرس
 هدف از ارائه تکلیف

5      

8      

0      

3      

1      

 مره مربوط به هر ارزشیابي:نحوه ارزشیابي دانشجو و ن

 ب(  پایان دوره                   الف(  در طول ترم

 تاریخ / درصدنمره ارزشیابیروش 
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OSCE 
 دوره یانپا 51/23

حضور و غیاب در 

 بخش و

رعایت مقررات  

 دوره

 دوره یانپا 1/53

 در طول ترم 1/53 شرح حال

 : نیان/شركت كنندگامقررات و انتظارات از دانشجو

 طی دوره ملزم به رعایت مقررات آموزشی  به شرح  زیر است: / 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  حولم  تکالیف  موقع به   رائها 

 حضور و شرکت فعال در تاالر گفتگو  و فضاهای مشارکتی 

 شرکت در آزمون آنالین  )در صورت لزوم( و یا حضوری میان ترم و پایان ترم 

 

 

 

 

 

  


