
 

دانطکذه 

 ترهی قبلب نگبرش طرح درس

 

 داًشجَیبى تشم اٍل کبسشٌبػی ػلَم آصهبیشگبّی :هخبطببى                                          آًبتَهی ػولی:  ػنواى درس 

:  سبػت پبسخگویی به سواالت فراگیر                               ٍاحذ1(یب سهن استبد از واحذ):تؼذادواحذ

 دکتش هحؼي طالِ :هذرس     (          95-96اول :  نیوسبل تحصیلی، 8-10:،سبػتچهبرضنبه : روز):زهبى ارائه درس

  ّوضهبى ثب آًبتَهی ًظشی:درس و پیص نیبز

 

 :هذف کلی درس 

 .آشٌبیی ثب آًبتَهی هبکشٍػکَپی ػیؼتوْبی ثذى اًؼبى دس حذی کِ ثشای کبسشٌبع ػلَم آصهبیشگبّی الصم اػت
 

 :اهذاف ویژه به تفکیک اهذاف کلی هر جلسه

 (جهت هر جلسه یک هذف): هذاف کلی جلسبت ا
 (تقؼین ثٌذی کلی)هفبّین کلی ػبختبسّبی صیؼتی شبهل ػطَح ػلَل، ثبفت، اسگبى، ػیؼتن، ػیؼتوْبی ثذى  -1

 (ثبفت اػتخَاًی شبهل اًَاع ثبفت، تقؼین ثٌذی اػتخَاى ّب اص ًظش شکل)ػیؼتن اػکلتبل  -2

.  تقؼین ثٌذی ػیؼتن اػکلتبل، کلیبت جوجوِ، ػتَى فقشات، قفؼِ ػیٌِ ٍ ضوبئن اػکلتی -3

 (تؼبسیف هفصل، اًَاع هفبصل)هفبصل  -4

 (اًَاع ػضالت)ػضالت  -5

ػضالت ًَاحی هختلف ثذى  -6

  (جبیگبُ، ػطَح، حفشات قلت ثِ طَس کلی)دػتگبُ گشدؽ خَى شبهل قلت  -7

ششیبى، ػیؼتن ٍسیذی ثَیظُ ٍسیذّبی ػطحی اًذاهْب  -8

  (ثیٌی، حٌجشُ، ًبی)ساُ ّبی تٌفغ فَقبًی : دػتگبُ تٌفغ شبهل -9

 ٍ پلَس (ػطَح، ًبف، سیِ) ساُ ّبی تٌفؼی تحتبًی شبهل سیِ ّب  -10

 آًبتَهی کلی لَلِ گَاسشی : دػتگبُ گَاسؽ -11

 غذد ضویوِ گَاسشی  -12

کلیِ ّب، هجبسی ادساسی ٍ هثبًِ : دػتگبُ ادساسی شبهل -13

آشٌبیی کلی ثب دػتگبُ تٌبػلی هزکش ٍ هًَث شبهل غذد تٌبػلی، دػتگبُ تٌبػلی خبسجی : دػتگبُ تٌبػلی شبهل -14

 تقؼین ثٌذی ػیؼتن اػصبة، ساُ ّبی ػصجی ٍ ػبقِ هغضی: دػتگبُ ػصجی شبهل -15

  آًبتَهی هبکشٍػکَپی ًخبع  -16

  هخچِ ٍ ًیوکشُ ّبی هخ   -17

 

 

 

 

 اهذاف ویژه به تفکیک اهذاف کلی هر جلسه

جلسه اول 

هفبهین کلی سبختبرهبی زیستی آضنبیی بب   :هذف کلی

: اهذاف ویژه

در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ 

. سا ثِ صَست ػولی یشٌبػذ (تقؼین ثٌذی کلی)ػطَح ػلَل، ثبفت، اسگبى، ػیؼتن، ػیؼتوْبی ثذى -1-1



 دومجلسه 

  آضنبیی بب سیستن اسکلتبل  :هذف کلی

 :اهذاف ویژه

 در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ

. سا ثِ صَست ػولی یشٌبػذ (ثبفت اػتخَاًی شبهل اًَاع ثبفت، تقؼین ثٌذی اػتخَاى ّب اص ًظش شکل)ػیؼتن اػکلتبل - 1-2

 سومجلسه 

 تقسین بنذی سیستن اسکلتبلآضنبیی بب  :هذف کلی

 :اهذاف ویژه

 در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ

. تقؼین ثٌذی ػیؼتن اػکلتبل، کلیبت جوجوِ، ػتَى فقشات، قفؼِ ػیٌِ ٍ ضوبئن اػکلتی سا ثِ صَست ػولی ثشٌبػذ- 1-3

 چهبرمجلسه 

 آضنبیی بب هقبصل :هذف کلی

 :اهذاف ویژه

 در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ

. اًَاع هقبصل سا ثِ صَست ػولی ثشٌبػذ- 1-4 

 پنجنجلسه 

 آضنبیی بب ػضالت :هذف کلی

 :اهذاف ویژه

 در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ

. اًَاع ػضالت سا ثِ صَست ػولی ثشٌبػذ- 1-5

 ضطنجلسه 

 آضنبیی بب ػضالت نواحی هختلف بذى :هذف کلی

 :اهذاف ویژه

 در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ

. ػضالت ًَاحی هختلف ثذى سا ثِ صَست ػولی ثشٌبػذ- 1-6 

  هفتنجلسه

 آضنبیی بب دستگبه گردش خوى :هذف کلی

 :اهذاف ویژه

 در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ

. سا ثِ صَست ػولی ثشٌبػذ (جبیگبُ، ػطَح، حفشات قلت ثِ طَس کلی)دػتگبُ گشدؽ خَى شبهل قلت - 1-7

  هطتنجلسه

 آضنبیی بب دستگبه گردش خوى ػروقی :هذف کلی

 :اهذاف ویژه

 در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ

. دػتگبُ گشدؽ خَى ػشٍقی شبهل ششیبى، ػیؼتن ٍسیذی ثَیظُ ٍسیذّبی ػطحی اًذاهْب سا ثِ صَست ػولی ثشٌبػذ- 1-8

  نهنجلسه

 آضنبیی بب دستگبه تنفس فوقبنی :هذف کلی

 :اهذاف ویژه

 در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ

. سا ثِ صَست ػولی ثشٌبػذ(ثیٌی، حٌجشُ، ًبی)دػتگبُ تٌفغ شبهل ساُ ّبی تٌفغ فَقبًی - 1-9



  دهنجلسه

 آضنبیی بب دستگبه تنفس تحتبنی :هذف کلی

 :اهذاف ویژه

 در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ
. ٍ پلَس سا ثِ صَست ػولی ثشٌبػذ (ػطَح، ًبف، سیِ)ّب  ّبی تٌفؼی تحتبًی شبهل سیِ ساُ- 1-10

  یبزدهنجلسه

 آضنبیی بب دستگبه گوارش :هذف کلی

 :اهذاف ویژه

 در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ

. دػتگبُ گَاسؽ، آًبتَهی کلی لَلِ گَاسشی  سا ثِ صَست ػولی ثشٌبػذ- 1-11

  دوازدهنجلسه

 آضنبیی بب غذد ضویوه دستگبه گوارش :هذف کلی

 :اهذاف ویژه

 در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ
. غذد ضویوِ دػتگبُ گَاسؽ سا ثِ صَست ػولی ثشٌبػذ- 1-12

  سیسدهنجلسه

 آضنبیی بب دستگبه ادراری :هذف کلی

 :اهذاف ویژه

 در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ
. ّب، هجبسی ادساسی ٍ هثبًِ سا ثِ صَست ػولی ثشٌبػذ دػتگبُ ادساسی شبهل، کلیِ- 1-13

  چهبردهنجلسه

 آضنبیی بب دستگبه تنبسلی :هذف کلی

 :اهذاف ویژه

 در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ

.  غذد تٌبػلی ٍ دػتگبُ تٌبػلی خبسجی سا ثِ صَست ػولی ثشٌبػذ،دػتگبُ تٌبػلی شبهل دػتگبُ تٌبػلی هزکش ٍ هًَث- 1-14

 پبنسدهن جلسه

 آضنبیی کلی بب دستگبه ػصبی :هذف کلی

 :اهذاف ویژه

 در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ

. ّبی ػصجی ٍ ػبقِ هغضی سا ثِ صَست ػولی ثشٌبػذ دػتگبُ ػصجی شبهل تقؼین ثٌذی ػیؼتن اػصبة، ساُ- 1-15

 ضبنسدهن جلسه

 آضنبیی بب دستگبه ػصبی :هذف کلی

 :اهذاف ویژه

 در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ

. آًبتَهی هبکشٍػکَپی ًخبع سا ثِ صَست ػولی ثشٌبػذ- 1-16

  هفذهن جلسه

 آضنبیی بب دستگبه ػصبی :هذف کلی

 :اهذاف ویژه

 در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ

. ّبی هخ سا ثِ صَست ػولی ثشٌبػذ هخچِ ٍ ًیوکشُ- 1-17



 :هنببغ 

کتبة ّبی آًبتَهی ػوَهی  .1

 ّبی آًبتَهی اطلغ .2

: روش تذریس

سبیل . تذسیغ ػولی آًبتَهی هبکشٍػکَپی ػیؼتوْبی ثذى اًؼبى ثب اػتفبدُ اص هَالط ، پَػتش ٍ دس حذ اهکبى جؼذ آهبدُ ػبصی شذُ

 هتٌبػت ثب ٍاحذ تئَسی کبس ثب هَالط ٍ دس تؼذادی جلؼبت، هشبّذُ ػوَهی ثش سٍی جؼذ :آهوزضی 
 

سنجص و ارزضیببی  

سبػت تبریخ   (بر حسب درصذ)سهن از نوره کل     روش  آزهوى 

//////////////////////// ///////////////////////////  %10 کتجیکوئیس 

 12:30- 13:30 ثشاثش ثب جلؼِ ًْن %25 ػولی ترم آزهوى هیبى 

  طجق ثشًبهِ اهتحبًبت %60 ػولیآزهوى پبیبى ترم 

اًجبم حضَس ٍ غیبة ور فؼبل در کالس ضح

 هؼتوش

5%   

 

: هقررات کالس و انتظبرات از دانطجو
اص داًشجَیبى ػضیض اًتظبس هی سٍد کِ ثب تَجِ ثِ اّویت ٍ حؼبػیت دسع ٍ تٌَع هطبلت ٍ هحذٍدیت صهبًی ٍ ثِ هٌظَس ثْشُ ثشداسی ّشچِ ثیشتش ثِ 

 :ًکبت ریل تَجِ فشهبیٌذ

. ثِ هٌبثغ هؼشفی شذُ هشاجؼِ ٍ هطبلت کبهل ثحث ّب سا هطبلؼِ ًوبیٌذ ٍ دس صَست ٍجَد ّشگًَِ اشکبل دس ػبػت ّبی هشبٍسُ هطشح ًوبیٌذ -1

 .(غیجت دس کالع دس اسصشیبثی تأثیش داسد)ثِ حضَس هٌظن ٍ تَأم ثب آهبدگی دس توبم جلؼبت اّویت دٌّذ -2

 .دس ثحث ّبی گشٍّی کالع ششکت فؼبل داشتِ ثبشٌذ -3

 

 

:  دانطکذهEDOنبم و اهضبی هسئول:                             نبم و اهضبی هذیر گروه:                                       نبم و اهضبی هذرس

 

 

 

 :تبریخ ارسبل :                                                          تبریخ ارسبل:                                                      تبریخ تحویل

 

 

 

 

 

 

 

 



 درس آنبتوهی ػولی دانطجویبى رضته ػلوم آزهبیطگبهی: جذول زهبنبنذی

 8-10چهبرضنبه : روز و سبػت جلسه 

 

 هذرس هوضوع هر جلسه تبریخ جلسه

1 31/6/95 
 

هفبّین کلی ػبختبسّبی صیؼتی شبهل ػطَح ػلَل، ثبفت، اسگبى، 

 (تقؼین ثٌذی کلی)ػیؼتن، ػیؼتوْبی ثذى 

 دکتش هحؼي طالِ

ثبفت اػتخَاًی شبهل اًَاع ثبفت، تقؼین ثٌذی )ػیؼتن اػکلتبل  7/7/95 2

 (اػتخَاى ّب اص ًظش شکل
 دکتش هحؼي طالِ

تقؼین ثٌذی ػیؼتن اػکلتبل، کلیبت جوجوِ، ػتَى فقشات،  14/7/95 3

. قفؼِ ػیٌِ ٍ ضوبئن اػکلتی
 دکتش هحؼي طالِ

4 21/7/95 

 ججشاًی

 دکتش هحؼي طالِ (اًَاع هفبصل)هفبصل 

5 28/7/95 
 

 دکتش هحؼي طالِ (اًَاع ػضالت)ػضالت 

 دکتش هحؼي طالِ ػضالت ًَاحی هختلف ثذى 5/8/95 6

7 12/8/95 
 

جبیگبُ، ػطَح، حفشات قلت ثِ )دػتگبُ گشدؽ خَى شبهل قلت 

 (طَس کلی
 دکتش هحؼي طالِ

 دکتش هحؼي طالِ ششیبى، ػیؼتن ٍسیذی ثَیظُ ٍسیذّبی ػطحی اًذاهْب 19/8/95 8

9 26/8/95 
 

 دکتش هحؼي طالِ (ثیٌی، حٌجشُ، ًبی)ساُ ّبی تٌفغ فَقبًی : دػتگبُ تٌفغ شبهل

 دکتش هحؼي طالِ ٍ پلَس (ػطَح، ًبف، سیِ)ّب  ّبی تٌفؼی تحتبًی شبهل سیِ ساُ 3/9/95 10

11 
 

10/9/95 

 ججشاًی
 

 دکتش هحؼي طالِ آًبتَهی کلی لَلِ گَاسشی: دػتگبُ گَاسؽ

12 17/9/95 
 

 دکتش هحؼي طالِ غذد ضویوِ دػتگبُ گَاسؽ

 دکتش هحؼي طالِ ّب، هجبسی ادساسی ٍ هثبًِ کلیِ: دػتگبُ ادساسی شبهل 24/9/95 13

آشٌبیی کلی ثب دػتگبُ تٌبػلی هزکش ٍ : دػتگبُ تٌبػلی شبهل 1/10/95 14

 غذد تٌبػلی، دػتگبُ تٌبػلی خبسجی ،هًَث

دکتش هحؼي طالِ 

ّبی  تقؼین ثٌذی ػیؼتن اػصبة، ساُ: دػتگبُ ػصجی شبهل 8/10/95 15

ػصجی، ػبقِ هغضی 
 دکتش هحؼي طالِ

16 15/10/95 
 

 دکتش هحؼي طالِ آًبتَهی هبکشٍػکَپی ًخبع

17 22/10/95 
 

 دکتش هحؼي طالِ ّبی هخ هخچِ ٍ ًیوکشُ

 


