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 آزاد اسالمی علوم پزشکی دانشگاه 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

 آزاد اسالمی بندرعباس

  .کارشناسی پیوسته پرستاری رشته

 تشریح رشته رپستاری پیوسته:  طرح درس مجازی

 : کارشناسی مقطع تحصیلی
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                  : اول نیمسال تحصیلی      دکتر اشرف بیرامی  مدرس نام
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  14 -16:30یکشنبه ساعت  ساعت برگزاری کالس:روز/ 

 

 

 

  

   هدف کلی:

گآشنایی دانشجو    انشی ا ز بیماریهاتالالت اههای بدن و ربرسی و شنناخت اخ با ساختار بدن انسان رد وضعیت آانتومیک جهت شناخت عملکرد دست
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شماره 

 جلسه

عنوان 

 جلسه
 روش آموزش رفتاریاهداف  نام مدرس

 )آنالین/آفالین/ترکیبی(
 نحوه ارزشیابی جلسه

و مهلت یف لتک نوع

 ارائه و نمره

محتوای 

کمک 

 آموزشی

 

 اهداف رفتاری( هدف رفتاری دارای مخاطب، فعل رفتاری،   

 درجه و معیار و شرایط انجام است(

حات رایج الاصط دانشجو بتواند علم اناتومی را تعریف کندو- 1

 آنرا شناخته و آنها رابطور صحیح بکارگیرد

ذکر  دانشجو بتواند بافت های عمومی بدن را با عملکرد آنها- 2

 نموده و آنها را زیر میکروسکوپ تشخیص دهد.

مختلف بدن را شناخته، نام برده دانشجو بتواند استخوانهای -3

و استخوانهای هر ناحیه را در میان سایر استخوانها جدا نمایدو 

 ژ پیاده کند.البطور صحیح بر روی مو دانسته های خود را

را  عضالتدانشجو بتواند نحوه نامگذاری و عملکرد - 4

 ذکرنمایدو بر اساس دانسته ها محل انها را در بدن نشان دهد

ادر باشد وظایف و ساختار و اجزای دستگاههای دانشجو ق-5

گردش خون ، تنفس ، گوارش را شرح دهدو چندین بیماری 

برده و برای انها راهکار درمانی پیشنهاد کند،  مرتبط با انها را نام

ژ و جسد الهم چنین دانسته های خود را بطور صحیح بر روی مو

 پیاده کند.

و اجزای دستگاههای  دانشجو قادر باشد وظایف و ساختار- 6

تولید مثل مذکر و مونث را شرح داده، تفاوت بین آنها را ذکر 

 کند.

استاد و دانشجو 

محوری ، طرح سوال 

در مورد مسئله، 

پرسش و پاسخ، 

استفاده از 

پاورپوینت و ویدیو 

 الژمو ،کامپیوتر، 

  5آزمون میان ترم 

آزمون نهایی کتبی با 

ترکیبی  سواالت

 5 )...تستی/تشریحی(

  5آزمون عملی 

  3تکلیف)  پرسش و پاسخ (

 2 حضور و غیاب

 

حضور به موقع و سر 

 -درس  کالسوقت در 

 سواالتارائه پاسخ به 

مطرح شده در جلسات 

حضور در  کالستئوری 

های  کالستمامی 

درس و جلوگیری از 

غیبت بیش از حد مجاز 

شرکت فعال در  -

پرسش و پاسخ های 

( عدم  مطرح شده

شرکت = کسر نمره 

خودداری از  - )مربوطه

زنگ زدن و یا پاسخ به 

تلفن همراه هنگام 

(در  کالسبرگزاری 

 ینالجلسات برگزاری آن
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دانشجو قادر باشد وظایف ، ساختار دستگاه عصبی را نام - 7

ببرد و بتواند سیستم عصبی را بطور صحیح دسته بندی نماید 

را بطور دقیق بازگو نماید و دانسته های  وتفاوت های بین انها

 و جسد پیاده کند. موالژخود را بطور صحیح بر روی 

 

 

 

 

  ترمیکتقویم  

 منابع عنوان درس جلسهشماره 

 اول

 طرح دوره 
آناتومی عمومی برای دانشجویان تاليف ایمانه شمایلی 

 یگانه
  (ع صادق امام+ ص پیامبر والدت: تعطیل)  دوم

  یحات رایج در آناتومالمقدمه و اصط سوم

  (نی و عصبیالپوششی، همبند، عض)بافت شناسی  چهارم

 پنجم
( انواع استخوان،استخوان سازی و رشد استخوان )استخوان شناسی

 و انواع مفاصل

 

  استخوان های اندام فوقانی و تحتانی ششم

  مهجمجاستخوان های تنه و  هفتم

  های جمجمه  استخوان  هشتم
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  )نواحی مختلف بدنالت نامگذاری، عملکرد و عضالت) عض نهم

 دهم
عقده لنفی، طحال، تیموس و  دستگاه گردش خون و لنفاوی( 

 )توراسیک داکت

 

  تنفسدستگاه  یازدهم

  )کبد و پانکراس )تگاه گوارش + غدد ضمیمه گوارش دس دوازدهم

  ادراریدستگاه  سیزدهم

  دستگاه تولید مثل مذکر چهاردهم

  دستگاه تولید مثل مونث پانزدهم

نخاع،اعصاب نخاعی، مغز و اعصاب مغزی ، ) دستگاه عصبی  شانزدهم
 )دستگاه اتونوم

 

   هفدهم

 

 :شوند بطور واضح مشخص شود( به تکالیفی که با تاخیر پاسخ داده مینین استراتژی مدرس در نمره دهی چدرصد تکالیف ارائه شده، درصد آزمون پایانی، هم): روش ارزشیابی دانشجو

 .بطور واضح در جدول شرح داده شد 

 :مقررات ردس و انتظارات از دانشجويان

 انالین بصورت پاسخ و پرسش جلسات و مجازی بصورت سهاالک برگزاری .1

 .گردید خواهد کسر آیتم این به یافته اختصاص نمره از دانشجو غیبت صورت در و بوده ارزیابی جهت پاسخ و پرسش جلسات .2

  سالک نماینده توسط فقط استاد با کالس به مربوط امورات و ها هماهنگی تمام انجام-- .3

 غیبت از خودداری و درس سالک در حضور .4
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 (رابط افراد)سایرین و دانشجو توسط ترم پایان در نمره درخواست از رهیزپ .5


