
  دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول دانشکده علوم پزشکی  

  دانشکده علوم پزشکی واحد علی آباد کتول 

 طرح درس نظری 

                  پيوسته مقطع: كارشناسي                                        اتاق عمل تکنولوژی رشته:                                        2تشريح عنوان درس: 

                 1تشريح  پيش نياز:                                              99-99 دومنيمسال:             واحد عملي 5/0 -نظری واحد5/1 تعداد واحد:

                         29/00/01 پايان كالس: تاريخ                                    22/11/00 شروع كالس:تاريخ                                                   02كد درس:  

                              02/02/01تاريخ آزمون:              )نظری( 12-15:00 /)عملي(10-11ساعت كالس:                                        شنبهيک شنبه/روزكالس:

محل اجرا: دانشکده علوم                              رسانه آموزشي: اساليد/ پروژكتور           روش تدريس: سخنراني/بحث گروهي               

 دكتر حيدری مدرس:                                                         نفر تعداد:           پزشکي                      

 

 شرح درس:

بدن شامل دستگاه عصبي، گوارش، ادراری  دستگاه هایتشريحي برخي از با ساختمان های در اين درس دانشجو ضمن آشنايي 

قادر خواهد بود به صورت كاربردی از دانسته های فوق  در بالين بيمار استفاده  آشنا شده و تناسلي، بينايي و شنوايي، توليد مثل 

 نمايد.

 

  :كلي هدف

 مي باشد.انسان  شناخت تشريح ارگانها و سيستم های مختلف بدن

 

 :اهداف رفتاری

 آشنا شود. آناتومي دستگاه عصبيدانشجو با 

 .آشنا شود گوارش آناتومي دستگاه بادانشجو 

 آشنا شود.ادراری  آناتومي دستگاه دانشجو با

 .شودتوليد مثل در مردان آشنا مي  آناتومي دستگاه دانشجو

 آناتومي دستگاه توليد مثل در زنان آشنا مي شود.دانشجو با 

 به ظور مختصر با آناتومي سيستم بينايي و شنوايي آشنا مي شود.دانشجو 
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 تدريس:  روش

ويديو پروژكتور و  -اورهد –کتور  اين درس با استفاده از  روش های سخنراني، پيش سازمان دهنده و گروه كوچك و با استفاده از پرو

 كامپيوتر بر حسب نياز تدريس خواهد شد.

در هر جلسه از دانشجويان انتظار مي رود كه مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده و شركت فعال در بحث داشته باشند و 

 همچنين در رابطه با موضوع درس، مقاالت جديدی را نيز در كالس ارايه نمايند.

 

 ابي دانشجو:روش ارزشي

 نمره 0نمره                       آزمون ميان ترم:  15نمره                     آزمون پايان ترم:  2پرسش و پاسخ در هرجلسه: 

 روز پس از اعمال نمره در سايت، دانشجو مي تواند اعتراض خود را نسبت به نمره وارد نمايد. 5حداكثر 

ط مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي در هر ترم انجام مي شود و نتايج آن در اختيار مسئول تجزيه و تحليل سواالت آزمون توس

 درس قرار مي كيرد.

 

 سياست ها و قوانين درس:

 رعايت اصول اخالق اسالمي، حرفه ای و حضور به موقع در كالس درس، الزاميست.

 

 

 منابع:

1. Joseph,J.Text book of regional anatomy macmillan press.latest ed. 

 

 

 تاريخ برگزاری جلسات:
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 مدرس اهداف رفتاری ساعت تاريخ جلسه

1 22/11/00 15:00-12  دكتر حيدری 1مروری بر آناتومي  

2 01/12/00 15:00-12  دكتر حيدری دستگاه عصبي 

0 09/12/00 15:00-12  دكتر حيدری دستگاه عصبي 

2 15/12/00 15:00-12  دكتر حيدری دستگاه عصبي 

5 22/12/00 15:00-12  دكتر حيدری دستگاه گوارش 

6 29/12/00 15:00-12  دكتر حيدری تعطيلي رسمي 

7 21/01/01 15:00-12  دكتر حيدری دستگاه گوارش 

9 29/01/01 15:00-12  دكتر حيدری دستگاه گوارش 

9 02/02/01 15:00-12  دكتر حيدری دستگاه ادراری 

10 11/02/01 15:00-12  دكتر حيدری سيستم ادراری 

11 19/02/01 15:00-12  دكتر حيدری آزمون ميان ترم 

12 25/02/01 15:00-12  دكتر حيدری دستگاه توليد مثل در مردان 

10 01/00/01 15:00-12  دكتر حيدری دستگاه توليد مثل در زنان 

12 09/00/01 15:00-12  دكتر حيدری آموزش عملي 

15 15/00/01 15:00-12  دكتر حيدری آموزش عملي 

16 22/00/01 15:00-12  دكتر حيدری آموزش عملي  

17 29/00/01 15:00-12  دكتر حيدری آموزش عملي 

 


