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 دانشکده

 قالب نگارش طرح درس

 

 ورزیدانشجویان پزشکی دوره کارمخاطبان:                      بیماری های پوست ، مو و ناخن       عنوان درس : 

 

 دساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر: آزا                                                                    تعدادواحد:       

 مدرس: دکتر نجفیدوره یک ماهه زمان ارائه درس: 

  مشخص بودن درس پیش نیاز:

 

 کسب دانش و مهارت الزم درزمینه بیماریهای شایع پوست ( هدف کلی دوره:

 

 اهداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف

 

 اهداف ویژه رفتاری به تفکیک هر جلسه:

 

 آکنه ولگاریس ،انواع واریته های آکنه ولگاریس  نمای بالینیآشنایی با  هدف کلی جلسه اول:

 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 ولگاریس ،داروهایی که باعث آکنه می شود .ولگاریس از سایر علل آکنه ، آشنایی با علل تشدید آکنه  آکنهافتراق کامل آشنایی با -1

 آشنایی با کمپلیکاسیون های  آکنه -2

 آشنایی با اسکارهای آکنه -3

. 

 ،عوارض دارویی ،آشنایی با آکنه روزاسه  آکنهف کلی جلسه دوم: آشنایی با درمان های موضعی و سیستمیک هد

 در پایان دانشجو قادر باشد

 درمان صحیح و عللی آکنه را بداند،از تجویز داروهای بیهوده و بی اثر و بدون اندیکاسیون خودداری کند. -1

 امل و سیر طبیعی درمان را بداند. تداخل دارویی را بداند ،درمان ک-2

 شایع و افتراق کامل بین اختالالت پیگمانتاسیون اختالالت پیگمانتاسیون  نمای بالینی انواع:آشنایی با هدف کلی جلسه سوم

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 کتسابی و مشخص شدن اختالالت ارثی و ا انواع اختالالت پیگمانتاسیون بیماری ازتوانایی افتراق -1

 صحیح و هدایت بیمار  تفهیم درست و منطقی درمان-2

 ارتباط اختالالت پیگمانتاسیون با بیماری های داخلی و اندوکرین  -3

 میشوند.  PIHآشنایی با اختالالت پیگمانتاسیون از سایر بیماریهایی که باعث -4

 گزش و گال  نمای کلینیکیهدف کلی جلسه چهارم و پنجم: آشنایی با 

 پایان دانشجو قادر باشد:  در

 درمان صحیح بیماری -1

 بیماری را از سایر علل خارش افتراق دهد . -2

 آگاهی از توصیه های بهداشتی جهت کنترل و درمان بیماری . -3

 آگاهی از داروهای مرسوم و عوارض آن  -4

 افتراق بیماری گال در شیر خواران از سایر درماتوز های خارش دار نوزادان  -5

 نروژی و درمان صحیح و درست آن  آشمایی با گال -6
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  منابع:

 بیماری پوست هبیف

 بیماری های پوست اندروز
 

 بحث گروهی پرسش و پاسخ در ابتدای جلسه بعد -سخنرانی و ارائه سرفصل به دانشجو با سی دی اسالیدهای کالس روش تدریس:

 

 کامپیوتر و پروژکتور و وایت بورد رسانه های کمک آموزشی :

 

 

 ارزشیابیسنجش و 
 ساعت تاریخ  نمره روش آژمون آزمون

معاینه بیماران  آزمون بالینی
 سرپایی

 صبح 8-10 هر جلسه 30%

فعالیت های 
 آموزشی

و  کنفرانس
 ژورنال کالب

 12-11/5 هفتگی 20%

 

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو:

 نظم حضور در کالس و پرهیز از غیبت غیر مجاز )دقت در عدم تداخل با سایر واحدها

 مطالعه مطالب بعد از هر کالس

 پاسخگویی به سواالت شفاهی در آغاز جلسه بعد

 حضور فعال در بحث کالسی 
 ویزیت بیماران و تشخیص و درمان صحیح
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 نام درس : بیماریهای پوست  
 
 

 جدول زمان بندی درس 
 

 (10-12روز و ساعت جلسه: دوشنبه و چهارشنبه ) 

                          موضوع درس جلسه
 مدرس

          
روش 
 تدریس

وسیله کمک 
 آموزشی

آشنایی با عالیم بالینی، علل، عوارض ، تشخیص  1
 1آکنه ، درمان و مراقبت های بیماری های

 

دکتر  خانم
 نجفی

حث سخنرانی،ب

گروهی،پرسش 

 پاسخ

 کامپیوتر

آشنایی با عالیم بالینی، علل، عوارض ،  2
 تشخیص ، درمان و مراقبت های بیماری های

 2آکنه

دکتر  خانم
 نجفی

سخنرانی،بحث 

گروهی،پرسش 

 پاسخ

 کامپیوتر

آشنایی با عالیم بالینی، علل، عوارض ، تشخیص  3
 اختالالت پیگمانتاسیون، درمان و مراقبت های 

 

دکتر  نمخا
 نجفی

سخنرانی،بحث 

گروهی،پرسش 

 پاسخ

 کامپیوتر

آشنایی با عالیم بالینی، علل، عوارض ، تشخیص  4

 گزش، درمان و مراقبت های بیماری 
 

دکتر  خانم

 نجفی

سخنرانی،بحث 

گروهی،پرسش 

 پاسخ

 کامپیوتر

آشنایی با عالیم بالینی، علل، عوارض ، تشخیص  5

 الگ، درمان و مراقبت های بیماری 
 

دکتر  خانم

 نجفی

سخنرانی،بحث 

گروهی،پرسش 

 پاسخ

 کامپیوتر
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 درسچك ليست ارزشيابي طرح    

 

 

 95-94 : اول سال تحصیلی نیمسالدکترنجفی          مدرس نام و نام خانوادگی

          اریخ بررسی :ت

 بیماری های پوست ، مو و ناخننام درس : 

 

 

 

 ليست نمره چك نمره كسب شده موضوع رديف

 1   مشخص بودن عنوان درس 1

 1  مشخص بودن مخاطبان 2

 2  مشخص بودن تعداد واحد 3

 1  مشخص بودن زمان ارائه درس 4

 1  مشخص بودن نام مدرس 5

 1  مشخص بودن  درس پیش نیاز 6

 5  مشخص بودن هدف کلی دوره 7

 4  مشخص بودن اهداف کلی جلسات )هر جلسه یک هدف ( 8

 6  بودن اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه مشخص 9

 4  رعایت تعداد جلسات با توجه به میزان واحد 10

 4  مشخص بودن منابع مورد استفاده 11

 4  مشخص بودن روش تدریس 12

 4  مشخص بودن رسانه های کمک آموزشی 13

 4  انجام کوئیزبرای ارزشیابی دانشجویان  14

 4  زمون میان دوره برای ارزشیابی دانشجویانانجام آ 15

 4  انجام آزمون پایان ترم برای  ارزشیابی دانشجویان 16

 50 جمع نمره

 50 نمره نهايي
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