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 دانشکده

 قالب نگارش طرح درس

 

 دانشجویان پزشکی دوره کار آموزی مخاطبان:       بیماریهای پوست و مو و ناخن                عنوان درس :

    12.5-11 ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:                                                  تعدادواحد:       
 دکترالیاس سلیمی  مدرس:                                             دوره یکماههزمان ارائه درس: 

  مشخص بودن درس پیش نیاز:

 

آشنا نمودن دانشجویان پزشکی با بیماری های شایع پوست ، مو و ناخن و نحوه رویکرد، تشخیص  هدف کلی دوره:

 و درمان 

 

 
 اهداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(

 

 آشنایی با عالیم بالینی، علل، عوارض ، تشخیص ، درمان و مراقبت های خالها -1
 آشنایی با عالیم بالینی، علل، عوارض ، تشخیص ، درمان و مراقبت های مالنومها -2

 آشنایی با نحوه برخورد با اورژانسهای پوستی )سوختگی(-3

 کهیر و بیماریهای ازدیاد حساسیتمراقبت های  آشنایی با عالیم بالینی، علل، عوارض ، تشخیص ، درمان و -4

 بیماریهای تاولی اتو ایمیونآشنایی با عالیم بالینی، علل، عوارض ، تشخیص ، درمان و مراقبت های  -5
 

 اهداف ویژه رفتاری به تفکیک هر جلسه:

 
 

 هدف کلی جلسه اول:

 الهاآشنایی با عالئم بالینی ،علل،عوارض،تشخیص،درمان و مراقبت های خ -

 آشنایی با نحوه برخورد با بیمار دچار سوختگی -

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 

  ینی ، عوارض ، تشخیص ،درمان و مراقبت های خالهالتعریف ، علل ، عالئم با-1
 

 
  هدف کلی جلسه دوم:

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

 

 :شجو قادر باشددر پایان دان
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 تعریف، علل، عالیم بالینی، نحوه تشخیص ، درمان و پیشگیری لنتایگو مالیگنا را توضیح دهد.-1

 تعریف، علل، عالیم بالینی، نحوه تشخیص ، درمان و پیشگیری مالنوم آکرال را توضیح دهد.-2

 را توضیح دهد تعریف، علل، عالیم بالینی، نحوه تشخیص ، درمان و پیشگیری مالنوم ندولر-3
 

 :سومهدف کلی جلسه 

 آشنایی با نحوه برخورد با بیمار دچار سوختگی -
 :در پایان دانشجو قادر باشد

 

 تعریف ، علل ، عالئم بالینی ، عوارض ، تشخیص ،درمان و مراقبت های سوختگی-1

 
 :چهارمهدف کلی جلسه 

 کهیر و بیماریهای ازدیاد حساسیتقبت های آشنایی با عالیم بالینی، علل، عوارض ، تشخیص ، درمان و مرا-

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 

 تعریف ، علل ، عالئم بالینی ، عوارض ، تشخیص ،درمان و مراقبت های کهیر و بیماریهای ازدیاد حساسیت-1

 

  
 :پنجمهدف کلی جلسه 

 تاولی اتو ایمیونبیماریهای آشنایی با عالئم بالینی ،علل،عوارض،تشخیص،درمان و مراقبت های  -

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 

 تاولی اتو ایمیونتعریف ، علل ، عالئم بالینی ، عوارض ، تشخیص ،درمان و مراقبت های بیماریهای -1

 

 

 منابع:

 بیماری پوست هبیف-1

 بیماری های پوست اندروز-2
 

 

پرسش و پاسخ در ابتدای جلسه  -ی کالسسخنرانی و ارائه سرفصل به دانشجو با سی دی اسالیدها روش تدریس:
 ویزیت و آموزش بر بالین بیمار -بعد

 

 کامپیوتر و پروژکتور رسانه های کمک آموزشی :
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 سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ  نمره مونزروش آ آزمون

معاینه بیماران  آزمون بالینی

 سرپایی

 صبح 8-10 هر جلسه 30%

ن هر دوره یک پایا| %50 کتبی آزمون پایان دوره

 ماهه

 صبح 10-8

فعالیت های 

 آموزشی

 12-11/5 هر جلسه %20 کنفرانس

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو:

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

 سمطالعه مطالب بعد از هر کال
 پاسخگویی به سواالت شفاهی در آغاز جلسه بعد
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 درسچك ليست ارزشيابي طرح    

 

 

 سال تحصیلی اول نیمسال                     دکتر الیاس سلیمی : مدرس نام و نام خانوادگی

: 93-94 

          اريخ بررسی :ت

 بیماريهای پوست   نام درس : 

 

 نمره چك ليست نمره كسب شده موضوع رديف

 1   مشخص بودن عنوان درس 1

 1  مشخص بودن مخاطبان 2

 2  اد واحدمشخص بودن تعد 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  مشخص بودن اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه 9

 4  ات با توجه به میزان واحدرعایت تعداد جلس 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  انجام آزمون میان دوره برای ارزشیابی دانشجویان 15

 4  ارزشیابی دانشجویان انجام آزمون پایان ترم برای  16

 50 جمع نمره

 50 نمره نهايي
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 جدول زمان بندی درس
 

 

 نام درس : بیماريهای پوست  
 
 

 (10-12روز و ساعت جلسه:سه شنبه ) 

     

                موضوع درس جلسه

 مدرس

روش           

 تدریس

 وسیله کمک آموزشی

الیم بالینی، علل، عوارض ، تشخیص ، درمان آشنایی با ع 1
 خالهاو مراقبت های 

 

آقای دکتر 
 سلیمی

سخنرانی،بحث 

گروهی،پرسش 

 پاسخ

 کامپیوتر

آشنایی با عالیم بالینی، علل، عوارض ، تشخیص ، درمان  2

 و مراقبت های مالنوما
 

آقای دکتر 

 سلیمی

سخنرانی،بحث 

گروهی،پرسش 

 پاسخ

 کامپیوتر

حوه برخورد با اورژانسهای پوستی آشنايی با ن 3

 )سوختگی(

 

آقای دکتر 

 سلیمی

سخنرانی،بحث 

گروهی،پرسش 

 پاسخ

 کامپیوتر

آشنايی با عاليم بالینی، علل، عوارض ، تشخیص ،  4

درمان و مراقبت های کهیر و بیماريهای ازدياد 

 حساسیت
 

آقای دکتر 
 سلیمی

سخنرانی،بحث 

گروهی،پرسش 

 پاسخ

 کامپیوتر



6 
 

 

 

 

با عاليم بالینی، علل، عوارض ، تشخیص ، آشنايی  5

 درمان و مراقبت های بیماريهای تاولی اتو ايمیون

آقای دکتر 
 سلیمی

سخنرانی،بحث 

گروهی،پرسش 

 پاسخ

 کامپیوتر


