
 

 
 ترکیبی (lesson Plan)طرح درس روزانه  

 و دوم و سوم  جلسه اول

 هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی هوشبری                                            :    پرستاری                 گروه آموزشی:   دانشکده 

 1400-1401سال تحصیلی  :  
 29/12/1400-22/12/1400-15/12/1400تاريخ ارائه درس :

 

 14-16شنبه         ساعت: يکروز:     2 آناتومینام درس )واحد(   
 نوع واحد: نظری 

 
 19تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو  2تعداد واحد:
 ايزانلومدرس: خانم  دقیقه  40مدت کالس: 

 1400اسفند تاريخ بازنگری: 

 
 گوارش  ستمی سعنوان جلسه : 

 دوازدهه،روده کوچک و بزرگ و غدد ضمیمه دستگاه گوارش  معدهدهان، مری، ساحتمان حلق،  :ی سیستم گوارشهاترجمان آشنایی با هدف کلی جلسه :  
 اهداف اختصاصی :  

 مربوطه به هر حلق را نام ببرد.  یهادانشجو باید بتواند  انواع حلق و لوزه 
 و انتهای مری را شرح دهد.  مبدأ-

 را مری را شرح دهد.  انحناهاو  های تنگ-
 توضیح دهد.حفره صفاق را توصیف کند. ساختمان صفاق -

 امنتوم های کوچک و بزرگ را توضیح دهد. -

 مزانتر،مزوکولون عرضی و مزوسیگموئید را توضیح دهد. -
 ی معده را بداند.انحنای کوچک و بزرگ معده را توضیح دهند. بند م یتقس-

 آن را توضیح دهند.  چهار بخشدوازدهه و -
 را شرح دهند.  نومژژ-

 ایلئوم را شرح دهند. -
 سکوم و آپاندیس را توضیح دهند. -

 را توضیح دهد.  هاآن کولون)صعودی، عرضی، نزولی و سیگموئید(و مجاورات -

 رکتوم و کانال مقعدی را توضیح دهد. -
 ی را شرح دهد. رزبان یزی و فکتحت ساختمان و مجاورات غدد پاروتید، -

 کبد را توضیح دهند.سطوح دیافراگمی و احشایی -
 کبدی را توضیح دهند.  Hو ناحیه  هالوب -

 ی کیسه صفرا را توضیح دهند. دهنده ل ی تشکی ها بخش مجاورات و -
 ی پانکراس و مجاورات آن را بداند. دهنده ل یتشک ی هابخش -

 مجاری صفراوی داخل کبدی و خارج کبدی را شرح دهد. -

 دهند. مجاری پانکراتیک)اصلی و فرعی( را شرح -
 توضیح دهد.  یطورکل دانشجو باید بتواند سیستم شریانی و وریدی دستگاه گوارش را به -

 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی امکانات آموزشی :  

 /          پروژه                تکلیف  فعالیت آموزشی :   

 میانترم  عنوان و نوع آزمون : 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی 

 
گروه اتاق عمل      

 



 منبع درس :  
 

 1399-چاپ سوم -انتشارات جامعه نگر -آناتومی برای پرستاران با رويکرد بالینی دکتر گلچینی

Gray's Anatomy for Students -Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell-edit:4-2020 

 مدت زمان:      دقیقه  قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این مقدمه :    •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس  ▪

 مدت زمان :    دقیقه 

 مدت زمان :    دقیقه 

 مدت زمان:      دقیقه 

 مدت زمان :    دقیقه  جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 جلسه چهارم 

 هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی هوشبری                                            :    پرستاری                 گروه آموزشی:   دانشکده 

 1400-1401سال تحصیلی  :  
 21/1/1401تاريخ ارائه درس :

 

 14-16شنبه         ساعت: روز:    يک 2آناتومی نام درس )واحد(   
 نوع واحد: نظری 

 
 19تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو  2تعداد واحد:
 ايزانلومدرس: خانم  دقیقه  40مدت کالس: 

 1400اسفند تاريخ بازنگری: 

 
 

 ی ادرار ستمی سعنوان جلسه : 
 ، حالب ها،مثانه و پیشابراههاه یکلهدف کلی جلسه :   

 اهداف اختصاصی :  
 دانشجو  در پایان مبحث باید بتواند: 

 کار این سیستم را شرح دهد.  -
 اجزای این سیستم را نام ببرد. -
 موقعیت هرکدام از اجزا را شرح دهد. -
 ساختار داخلی کلیه را روی اطلس و موالژ نشان دهد. -
 نام ببرد.   بیبه ترتی  کلیه را هاپوشش -
 نام ببرد.  بیبه ترتعناصر ناف کلیه را -
 مجاورات حالب را در مرد و زن درک کند. -
 مجاورات مثانه را در مرد و زن درک کند. -

 ی پیشابراه زنان را با مردان بیان  کند. هاتفاوت 
 

 

    مجازیروش آموزش :  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی امکانات آموزشی :  

 /          پروژه                تکلیف  فعالیت آموزشی :   

 میانترم  عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :  
 

 1399-چاپ سوم -انتشارات جامعه نگر -آناتومی برای پرستاران با رويکرد بالینی دکتر گلچینی

Gray's Anatomy for Students -Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell-edit:4-2020 

 مدت زمان:      دقیقه  )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه :    •



  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس  ▪

 مدت زمان :    دقیقه 

 مدت زمان :   دقیقه 

 دقیقه مدت زمان:  

 دقیقه مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 

 جلسه پنجم و ششم

 هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی هوشبری                                            :    پرستاری                 گروه آموزشی:   دانشکده 

 1400-1401سال تحصیلی  :  
 4/2/1401-28/1/1401تاريخ ارائه درس :

 

 14-16شنبه         ساعت: روز:    يک 2آناتومی نام درس )واحد(   
 نوع واحد: نظری 

 
 19تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو  2تعداد واحد:
 ايزانلومدرس: خانم  دقیقه  40مدت کالس: 

 1400اسفند تاريخ بازنگری: 

 
 سیستم تناسلی عنوان جلسه : 

 دستگاه ژنیتال داخلی و خارجی در افراد مذکر و مونثهدف کلی جلسه :   
 اهداف اختصاصی :  

 دانشجو  در پایان مبحث باید بتواند: 
 و اپی دیدیم را شرح دهد.  هاضه یب-

 پروستات را توضیح دهد. -
 غدد بولبواورترال را توضیح دهد. -

 را توضیح دهد.  هاتخمدان -
 شرح دهد. ی رحمی را هالولهرحم و -

 واژن ر ا توضیح دهد. -

 ی رحمی را شرح دهد.هارباط -

 
 

          حضوریروش آموزش :  

 کامپیوتر  و ،ویدوئوپروژکتور اسالید پروژکتور- نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

 /          پروژه                تکلیف  فعالیت آموزشی :   

 پايانترم عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :  
 

 1399-چاپ سوم -انتشارات جامعه نگر -آناتومی برای پرستاران با رويکرد بالینی دکتر گلچینی

Gray's Anatomy for Students -Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell-edit:4-2020 

 دقیقه 5مدت زمان:       قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این مقدمه :    •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس  ▪

 دقیقه 30مدت زمان :    

 دقیقه   10مدت زمان :   

 دقیقه 30مدت زمان:      

 دقیقه 15مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری   •

 



 هشتمجلسه هفتم و 
 

 هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی هوشبری                                            :    پرستاری                 گروه آموزشی:   دانشکده 

 1400-1401سال تحصیلی  :  
 18/2/1401- 11/2/1401تاريخ ارائه درس :

 

 14-16شنبه         ساعت: روز:    يک 2آناتومی نام درس )واحد(   
 نوع واحد: نظری 

 
 19تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو  2تعداد واحد:
 ايزانلومدرس: خانم  دقیقه  40مدت کالس: 

 1400اسفند تاريخ بازنگری: 

 
 ی ویژه هاحس عنوان جلسه : 

 و گوش ساختمان چشم هدف کلی جلسه :  
 اهداف اختصاصی :  

 دانشجو  در پایان مبحث باید بتواند: 

 ی عمومی و اختصاصی را نام  ببرد. هاحس انواع -
 انواع رسپتورهای سطحی و عمقی را بیان کنند. -

 ی چشم و ساختمان شبکیه، میدان بینایی و عصب بینایی را توضیح دهد. دهنده ل یتشک ی هاپرده-

 را توضیح دهد.  هاآنی دهنده ل یتشکی مختلف گوش و اجزای هابخش -

 
 

     حضوریروش آموزش :  

 کامپیوتر  و ،ویدوئوپروژکتور اسالید پروژکتور- نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

 /          پروژه                تکلیف  فعالیت آموزشی :   

 پايانترم عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :  
 

 1399-چاپ سوم -انتشارات جامعه نگر -آناتومی برای پرستاران با رويکرد بالینی دکتر گلچینی

Gray's Anatomy for Students -Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell-edit:4-2020 

 دقیقه 5مدت زمان:       قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این مقدمه :    •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس  ▪

 دقیقه 30مدت زمان :    

 دقیقه   10مدت زمان :   

 دقیقه 30مدت زمان:      

 دقیقه 15مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 جلسه نهم

 هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی هوشبری                                            :    پرستاری                 گروه آموزشی:   دانشکده 

 1400-1401سال تحصیلی  :  
 25/2/1401تاريخ ارائه درس :

 

 14-16شنبه         ساعت: روز:    يک 2آناتومی نام درس )واحد(   
 نوع واحد: نظری 

 
 19تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو  2تعداد واحد:
 ايزانلومدرس: خانم  دقیقه  40مدت کالس: 

 1400اسفند تاريخ بازنگری: 



 
 سیستم عصبی عنوان جلسه : 

 داخلی نخاع و ساقه مغزی انواع سیستم عصبی و شکل ظاهری و ساختمان هدف کلی جلسه :  
 اهداف اختصاصی :  

 دانشجو  در پایان مبحث باید بتواند: 

 انواع دستگاه عصبی را نام ببرد.  -

 ی عصبی )نورون و گلیال( را شرح دهند. هاسلول -

 ی مختلف نورون را توضیح دهد. ها قسمت -

 ی کند. بندمیتقساشکال و عملکرد  بر اساسرا  هانورون -

 را شرح دهد.  هاآنی  هاهیالی پوششی مغز و نخاع)مننژ( را و ها پرده -

 )داس مغزی،داس و چادرینه مخچه( را شرح دهد. شامهسختی هااستطاله -

 با جزئیات شکل طاهری و جایگاه نخاع را شرح دهد.  -

 ی خروج( و سگمان های نخاعی را توضیح دهد. نحوهاعصاب)جهت و  -

 خلفی و طرفی( را بیان نماید.  ی قدامی وهاشاخماده خاکستری نخاع ) -

 ی قدامی،خلفی و طرفی(را شرح دهد. ها طنابماده سفید نخاع ) -

 ی و طرفی و خلفی(را بیان نماید. قدامی ساقه مغز را نام ببرد.شکل ظاهری ساقه مغزی)سطح  ها بخش -

 ی)سوم تا دوازدهم(را در ساقه مغز نام ببرند. اجمجمهی اعصاب ها رشتهمحل خروج  -

 ساختمان داخلی بصل النخاع و پل مغزی را شرح دهند.  -

 ی را شرح دهد. انیمغزم دهندهلیتشک ی ها بخش -

 (را شرح دهند. ها کیپاو  هاهستهمخچه)شکل ظاهری، ساختمان داخلی، -

 بطن چهارم)سقف، کف، اضالع طرفی( را توضیح دهد.  -

 

       حضوریروش آموزش :  

 کامپیوتر  و ،ویدوئوپروژکتور اسالید پروژکتور- نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

 /          پروژه                تکلیف  فعالیت آموزشی :   

 پايانترم عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :  
 

 1399-چاپ سوم -انتشارات جامعه نگر -آناتومی برای پرستاران با رويکرد بالینی دکتر گلچینی

Gray's Anatomy for Students -Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell-edit:4-2020 

 دقیقه 5مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه :    •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس  ▪

 دقیقه 30مدت زمان :    

 دقیقه   10مدت زمان :   

 دقیقه 30مدت زمان:      

 دقیقه 15مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 
 

 جلسه دهم 

 هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی هوشبری                                            :    پرستاری                 گروه آموزشی:   دانشکده 

 1400-1401سال تحصیلی  :  
 1/3/1401تاريخ ارائه درس :

 

 14-16شنبه         ساعت: روز:    يک 2آناتومی نام درس )واحد(   
 نوع واحد: نظری 

 
 19تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو  2واحد:تعداد 
 ايزانلومدرس: خانم  دقیقه  40مدت کالس: 

 1400اسفند تاريخ بازنگری: 

 



 
 

 سیستم عصبی عنوان جلسه : 
 ی مغزی ، سیستم عروقی مغز هابطن قشر مغز ،   -ساختمان مغز قدامی و میانی و خلفیهدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی :  
 مبحث باید بتواند: دانشجو  در پایان 

 عناصر مغز خلفی را نام ببرد. -

 دهد.   را شرحساختار بصل النخاع  -

 دهد.  را شرحساختار پل مغزی  -

 دهد.  را شرحساختار مخچه  -
 ی( را شرح دهد. ان یمغزمساختار مزانسفال ) -

 ی مخ( را شرح دهد. هامکره ی نهریک از اجزای مغز قدامی )تاالموس، هیپوتاالموس،مخ،  -

 ی مغزی )سطوح فوقانی و میانی و تحتانی( را بیان کند. ها مکره ینشکل ظاهری  -

 ی مغزی را نام ببرد. هامکره ی ن دری موجود هاشکنج و  ارهایش -

 را شرح دهد.  هامکره ینساختمان داخلی  -

 طرفی را توضیح دهد. بطن و شاخ  -

 ( را توضیح دهد. شامهنرم ، عنکبوتیه و شامهسخت ی مغز)هاپوشش  -

 قشر خاکستری مغز را توضیح هد.  -

 
 

          حضوریروش آموزش :  

 کامپیوتر  و ،ویدوئوپروژکتور اسالید پروژکتور- نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

 /          پروژه                تکلیف  فعالیت آموزشی :   

 پايانترم عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :  
 

 1399-چاپ سوم -انتشارات جامعه نگر -آناتومی برای پرستاران با رويکرد بالینی دکتر گلچینی

Gray's Anatomy for Students -Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell-edit:4-2020 

 دقیقه 5مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه :    •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس  ▪

 دقیقه 30مدت زمان :    

 دقیقه   10مدت زمان :   

 دقیقه 30مدت زمان:      

 دقیقه 15مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 

 جلسه يازدهم 

 هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی هوشبری                                            :    پرستاری                 گروه آموزشی:   دانشکده 

 1400-1401سال تحصیلی  :  
 8/3/1401تاريخ ارائه درس : 

 

 14-16شنبه         ساعت: روز:    يک 2آناتومی نام درس )واحد(   
 نوع واحد: نظری 

 
 19تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو  2تعداد واحد:
 ايزانلومدرس: خانم  دقیقه  40مدت کالس: 

 1400اسفند تاريخ بازنگری: 

 
 سیستم عصبی محیطی عنوان جلسه : 



 ( خودمختارسیستم عصبی محیطی)اعصاب تخاعی و مغزی و  هدف کلی جلسه :   
 اهداف اختصاصی :  

 دانشجو  در پایان مبحث باید بتواند: 
 ی را نام ببرد. اجمجمه اعصاب مغزی یا  -

 اعصاب مغزی زوج اول تا دوازدهم را شرح دهد.  -

 اعصاب نخاعی را توضیح دهد.  -

 توضیح دهد.  هاشاخه ن یترمهم شبکه گردنی و بازویی را با  -

 اعصاب نخاعی و شبکه کمری خاجی را با اعصاب مربوطه توضیح دهد.  -

 را شرح دهد.  خودمختاردستگاه عصبی  -

 اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک را توضیح  دهد.  -

 ی را شرح دهد. اعقده ی و پس ا عقده ی پیش هارشته  -

 شرح دهد. زنجیر سمپاتیک را  -

 
 

        حضوریروش آموزش :  

 کامپیوتر  و ،ویدوئوپروژکتور اسالید پروژکتور- نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

 /          پروژه                تکلیف  فعالیت آموزشی :   

 پايانترم عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :  
 

 1399-چاپ سوم -انتشارات جامعه نگر -پرستاران با رويکرد بالینی دکتر گلچینیآناتومی برای 
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 دقیقه 5مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه :    •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس  ▪

 دقیقه 30مدت زمان :    

 دقیقه   10مدت زمان :   

 دقیقه 30مدت زمان:      

 دقیقه 15مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 


