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 به نام خـداوند جـان آفـرين 

 
 لرستان دانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي  ریزیواحد برنامه

 برای دروس مجازی  طرح درس ترمی

 

 واحدی( دوبرای یک درس  هساعت دوی جلسه 17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:  

 

   تمام گروهها :تحصیلی یرشتهو    مقطع 1  :گروه آموزشی          پلدختر و فوریت پزشکی پرستاری  :دانشکده

 -   :یش نیازپواحد تئوری           5/0  : تعداد واحد   پدافند غیر عاملکارگاه : نام درس

 روم یاسکا طیمح -سامانه نوید : مکان برگزاری (12-10شنبه ) پنج  :زمان برگزاری كالس

    خانم دکتر سپهوند :مسئول درس          نفر 40  :دانشجويانتعداد  

 

  شرح دوره:
و اموزش در قالب    یز یخود به برنامه ر  یو نقش پرستار در ان اشنا شده و با اتکا به اموخته ها   رعاملی پدافند غ  قیو مصاد  میدرس دانشجو با مفاه  نیدر ا

 پردازد.   یو خانواده م  ایبال  نیا  دگانید  بیاز اس  یمراقبت و درمان و توانبخش   ،ی ریشگی در جهت پ  یپرستار   یاز الگوها   یکی

 

 )لطفا شرح دهید(هدف كلی:  

 ان  یامدهایو پ  رعاملیپدافند غ  قیو مصاد میبا مفاه انیدانشجو ییآشنا

 

 )در واقع همان اهداف كلی طرح درس است( بینابینی:اهداف 

 

 دوره اشنا شده و نظرات خود در مورد آن را بیان نماید.طرح درس، اساتید و انتظارات  با (1

 پدافند غیر عامل و اهمیت انرا تعریف نماید. (2

 انواع حمالت شیمیایی را تعریف نماید. (3

 فعالیت های پیشگیری در حمالت شیمیایی را بیان دارد. (4

 فعالیت های پرستاری در حمالت شمیلیی را بیان دارد (5

 نماید. انواع حمالت هسته ای را تعریف (6

 فعالیت های پیشگیری در حمالت هسته ای را بیان دارد. (7

 فعالیت های پرستاری در حمالت هسته ای را بیان دارد. (8

 انواع مداخالت میکروبی و اب و هوایی را تعریف نماید. (9

 فعالیت های پیشگیری در حمالت میکروبی و اب و هوایی را بیان دارد. (10

 ی و اب و هوایی را بیان داردفعالیت های پرستاری در حمالت میکروب (11

 انواع جنگ سایبری را تعریف نماید. (12

 فعالیت های پیشگیری در جنگ سایبری را بیان دارد. (13

 آمادگیهای پرستاری در جنگ سایبری را بیان دارد. (14

 

 های تدريس:شیوه

 ☒ پرسش و پاسخ        ☐ سخنرانی برنامه ریزی شده  ☒ سخنرانی
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 ☐ (TBL) یادگیری مبتنی بر تیم  ☒ (PBL) یادگیری مبتنی بر حل مسئله  ☐ بحث گروهی

 :سایر موارد

 

 :(در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک)  وظايف و تکالیف دانشجو

 

 نیآنال یحضور به موقع و منظم در جلسات آموزش ✓

 آنالینمشارکت فعال در کالس  ✓

 محوله فیانجام به موقع تکال ✓

 گفتگو  ای امیپ  قیسواالت خود از طرطرح  ✓

 و حل مسئله قینقد، تحق ✓

 انجام تکالیف در زمان مقرر ✓

 

 )در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(:  قوانین و مقررات كالس

 

 حضور و غیاب در ابتدا و انتهای کالس آنالین ✓

 طرح سواالت در انتهای کالس آنالین ✓

 قسمت گفتگو در سامانه نویدطرح سواالت در قسمت پیام ها یا  ✓

 

 وسايل آموزشی:   

 ☒ وب سرویس کالس آنالین    ☒ سامانه مدیریت یادگیری         ☐ کامپیوتر          ☐ پروژکتورویدئو  ☐ وایت برد

 :  ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد        ☐ سامانه آزمون مجازی فرادید
 

 

 های مختلف دانشجو:سهم هر كدام از فعالیتنحوه ارزشیابی دانشجو و 

 

 

 نمره از بیست فعالیت رديف

 نمره  2 انجام تکالیف در سامانه نويد در زمان مقرر 1

 نمره  3 های كالسی در سامانه نويدآزمون 2

 نمره  1 های مجازی آنالينحضور در كالس 3

 نمره  1 مستمرامتحان  4

 نمره  13 امتحان پايان ترم 5

 

 

 نوع آزمون

  ☒ غلط -صحیح ☒ جور کردنی           ☒ ایچندگزینه       ☐ پاسخ کوتاه     ☒ تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
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 قیوپرورش/کارگروه پژوهش و تحقآموزش  رعاملیپدافند غ تهیکم فیتأل رعامل،یپدافند غ یهاوه یو اصول و ش یمبان (1

 .یفراهان یدکتر غالمرضا جالل د،یجد  داتیتهد کردیبا رو رعاملیپدافند غ ینظر یبر مبان یامقدمه (2

 .یفشارک  یدجوادهاشمیمهندس س/ یو مقررات، دکتر غالمرضا جالل نیقوان نهییدر آ  رعاملیپدافند غ (3

 رعاملیرغیمرتبط با پدافندغ یها تیکتب و مقاالت و سا (4

 توضیحات مهم:

 

 .کردبه صورت آفالین و یا آنالین برگزار  توانرا میهرجلسه  •

به عنوان استاندارد پایه محسوب  ،جلسه مربوط بهای اری محتوای چندرسانهذبارگ ،در صورت انتخاب جلسه به صورت آفالین •

توانید نسبت به می ،بنابراین .های جلسات آفالین نیز استفاده نمایدماژولسایر تواند عالوه بر آن از گردد و استاد درس میمی

 گذاری بخش ماژول جلسات آفالین در ستون مربوطه اقدام نمایید.عالمت

کالس  ، سعی شود کمترزیاد استشبکه در ساعاتی که ترافیک  انتخاب زمان ارائه جلسات آنالین بر عهده مدرس است ولی ترجیحاً •

 . شود برگزار

 
 

 بندی ارائه برنامه درس جدول زمان 

 عنوان جلسه  تاریخ ردیف
ساعت   های تکمیلی جلسات آفالین فعالیت شیوه ارائه جلسه 

 برگزاری  
 مدرس 

 گفتگو تکلیف خودآزمون آفالین آنالین

 سپهوندخانم دکتر  12-10 ☐ ☒ ☐ ☐ ☒ مقدمه -بیان طرح درس و اهداف 1/7/1400 1

 خانم دکتر سپهوند 12-10 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ییایمیعوامل ش 8/7/1400 2

 خانم دکتر سپهوند 12-10 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐  یو هسته ا یتشعشع عوامل 15/7/1400 3

4 22/7/1400 
هارپ( و  دهی) پد ییاب و هوا مداخالت

 ی، جنگ سایبریکروب یم
 خانم دکتر سپهوند 10-12 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐

 


