
 
 

 

  

 
 

 

 1 آناتومی حضوری (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول
 

 هوشبری  و  ناپیوسته وستهیپ یکارشناسمقطع / رشته تحصیلی: پایهعلوم گروه آموزشی:   )س(نبیحضرت ز یپرستار:    دانشکد

 تاريخ ارائه درس : 401-402سال تحصيلی  :  

 10-12ساعت:                          يکشنبهروز:     1 آناتومینام درس )واحد(  :  

 عملی 0.5نظری و  1.5نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجويان  :

 دکتر اميرخانیسرکار خانم  مسئول درس: 2واحد:تعداد 

 دکتر اميرخانیسرکار خانم  :مدرس دقيقه 50مدت کالس: 

 401شهريوربازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 آناتومی  اتیکل:  جلسهعنوان 

 باشد. یمختلف بدن م های ستمیس فیاز تعاریف و اصطالحات علم تشریح به منظور توص یشناخت و آگاه:   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 ببرد نام را آن انواع و كرده تعريف را آناتومي . 

 كند ذكر را شود مي انجام صفحات آن در كه حركاتي و فرضي صفحات . 

 ببرد نام را بدن مختلف هاي سیستم. 
 

 

 ترکیبی       /       مجازی      /           حضوری  روش آموزش :  

 دنوی سامانه – اسالید-ویدئو پروژکتور -کالس حضوری امکانات آموزشی : 

 پروژه        /        تاالر گفتگو          /تکلیف             :فعالیت آموزشی 

 حضوریترم بصورت  میانعنوان و نوع آزمون : 

 ۱۳۹۷سال  -چاپ اول -یدریانتشارات ح -نگهدار دونیبدن دکتر فر یدستگاه ها یآناتوممنبع درس : 

 چاپ نیآخر -نشر جامعه نگر -گانهی یلیشما مانیا یعموم یآناتوم

 

 دقيقه5      :مدت زمان (جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.صرفا )این قسمت :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه20مدت زمان :    

 دقيقه 5مدت زمان :   

 دقيقه 15مدت زمان:     

  دقيقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 



 
 

 جلسه دوم

 هوشبری و  ناپیوسته وستهیپ یکارشناسمقطع / رشته تحصیلی: علوم پایهگروه آموزشی:   )س(نبیحضرت ز یپرستار:    دانشکد

 تاريخ ارائه درس : 401-402سال تحصيلی  :  

 10-12ساعت:                          يکشنبهروز:     1 آناتومینام درس )واحد(  :  

 عملی 0.5نظری و  1.5نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجويان  :

 دکتر اميرخانیسرکار خانم  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 دکتر اميرخانیسرکار خانم  :مدرس دقيقه 50مدت کالس: 

 401شهريورتاريخ تدوين / بازنگری:
 

 شناسيبافت :  جلسهعنوان 

 اجيااي بيه بيردن پيي منظور به بدن در آنها چگونگي و اصلي هاي بافت انواع شناخت:   جلسههدف کلی 

 . آنها اختالالت و گوناگون هاي دستگاه و اعضا ساختماني

 

 

 بافت ساختمان همبند، بافت ، پوششي بافت :شامل بدن هاي بافت انواع تعريف:  اختصاصیاهداف 

 .استخواني بافت و غضروفي بافت ، آن انواع و همبند

 

 ترکیبی       /         مجازی  /              حضوری روش آموزش :  

 دنوی سامانه – اسالید-ویدئو پروژکتور -کالس حضوری امکانات آموزشی : 

 تاالر گفتگو      پروژه        /            /تکلیف            : فعالیت آموزشی 

 حضوریترم بصورت  عنوان و نوع آزمون : میان

 ۱۳۹۷سال  -چاپ اول -یدریانتشارات ح -نگهدار دونیبدن دکتر فر یدستگاه ها یآناتوم منبع درس :

 چاپ نیآخر -نشر جامعه نگر -گانهی یلیشما مانیا یعموم یآناتوم

 

  دقيقه5مدت زمان:       تکمیل گردد.(مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه20مدت زمان :    

 دقيقه 5مدت زمان :   

 دقيقه 15مدت زمان:     

  دقيقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ،چهارم، پنجم  جلسه سوم

 هوشبری و  ناپیوسته وستهیپ یکارشناسمقطع / رشته تحصیلی: علوم پایهگروه آموزشی:   )س(نبیحضرت ز یپرستار:    دانشکد

 تاريخ ارائه درس : 401-402سال تحصيلی  :  

 10-12ساعت:                          يکشنبهروز:     1 آناتومینام درس )واحد(  :  

 عملی 0.5نظری و  1.5واحد:نوع 
 

 20تعداد دانشجويان  :

 دکتر اميرخانیسرکار خانم  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 دکتر اميرخانیسرکار خانم  :مدرس دقيقه 50مدت کالس: 

 401شهريورتاريخ تدوين / بازنگری:
 
 

 سیستم اسکلتيعنوان جلسه : 

 هدف کلی جلسه :
 آنها مي باشد. وتوصیف اسکلتي سیستم بندي تقسیم سازي، استخوان استخوان، انواع مفاصل، و استخوان ساختمان شناخت 

 

 اهداف اختصاصی : 
 نمايد بیان را اسکلتي سیستم وظايف 

 . باند مثالي كدام هر از و نمايد بندي تقسیم را استخوانها 

 . دهد توضیح اختصار بطور را سازي استخوان 

 . نمايد بندي تقسیم را اسکلتي سیستم 

 (( Axial skeleton محوري اسکلت مورد در
 . ببرد نام را سر كاسه و صورت استخوانهاي و كرده تعريف را جمجمه 

 . دهد توضیح مختلف ايھنما در را جمجمه 

 . نمايد بیان را مهرهها مشترك وخصوصیات مهرهاي ستون 

 . نمايد بیان را خاجي و كمري پشتي گردني مهرههاي مشخصات 

 ( Appendicular skeleton)  ضمیمهاي اسکلت

 دهد توضیح مختصر بطور را كدام هر و برده نام را فوقاني اندام استخوانهاي. 

 دهد توضیح مختصر بطور را هركدام و برده نام را تحتاني اندام استخوانهاي. 

 كند بیان مرد و زن در آنرا تفاوت و لگنها انواع. 

 ( Joint ) مفصل

 ببرد نام آنرا انواع و كرده تعريف را مفصل. 

 باند مثالي كدام هر از و كرده ذكر را سینويال مفصل انواع و خصوصیات. 

 /        ترکیبی         مجازی/               حضوری روش آموزش :  

 دنوی سامانه – اسالید -ویدئو پروژکتور-کالس حضوریامکانات آموزشی :  

 پروژه        /        تاالر گفتگو          /تکلیف           :   فعالیت آموزشی

 حضوریترم بصورت  عنوان و نوع آزمون : میان

 ۱۳۹۷سال  -چاپ اول -یدریانتشارات ح -نگهدار دونیبدن دکتر فر یدستگاه ها یآناتوممنبع درس : 

 چاپ نیآخر -نشر جامعه نگر -گانهی یلیشما مانیا یعموم یآناتوم

 

 دقيقه5مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه20مدت زمان :    

 دقيقه 5مدت زمان :   

 دقيقه 15مدت زمان:     

  دقيقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 
 هفتم و هشتم و نهم ششم ،جلسه 

 هوشبری و  ناپیوسته وستهیپ یکارشناسمقطع / رشته تحصیلی: علوم پایهگروه آموزشی:   )س(نبیحضرت ز یپرستار:    دانشکد

 تاريخ ارائه درس : 401-402سال تحصيلی  :  

 10-12ساعت:                          يکشنبهروز:     1 آناتومینام درس )واحد(  :  

 عملی 0.5نظری و  1.5نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجويان  :

 دکتر اميرخانیمسئول درس:سرکار خانم  2تعداد واحد:

 دکتر اميرخانیسرکار خانم : مدرس دقيقه 50مدت کالس: 

 401شهريور تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 عضالنيسیستم  عنوان جلسه : 

 باشد. بدن مي مختلف حركات در آنها نقش و گوناگون عضالت بررسي و آن انواع ، عضله ساختمان شناختهدف کلی جلسه :  

 . ببرد نام و کرده بندی تقسيم را عضالنی بافتاهداف اختصاصی : 

 كند بیان را قلبي و صاف ، مخطط عضله مشخصات . 

 باند مثالي كدام هر از و كرده ذكر را عضالت نامگذاري علل . 

 . نمايد ذكر را آنها عمل و برده نام را صورت دهنده حالت عضالت: گردن و سر ناحیه عضالت

 نمايد ذكر را آنها عمل و نموده بندي تقسیم را گردن ناحیه عضالت . 

 نمايد ذكر را آنها عصب و محل ، برده نام را جونده عضالت . 

 . نمايد بندي گروه را تنه عضالت: تنه ناحیه عضالت

 كند ذكر را هركدام مشخصات و برده نام را سینه قفسه خارجي و داخلي عضالت . 

 كند ذكر را هركدام مشخصات و برده نام را شکم عضالت . 

 كند ذكر را هركدام مشخصات و برده نام را لگن عضالت . 

 كند ذكر را هركدام مشخصات و برده نام مختلف هاي اليه در را تنه خلفي جدار عضالت . 

 . نمايد بندي گروه را فوقاني اندام عضالت: فوقاني اندام عضالت

 دهد توضیح و برده نام كند مي وصل مهرهاي ستون به را فوقاني اندام كه عضالتي . 

 دهد توضیح و برده نام كند مي وصل سینه قفسه به را فوقاني اندام كه عضالتي . 

 دهد توضیح و برده نام را كتف ناحیه عضالت . 

 دهد توضیح و برده نام را بازو ناحیه عضالت. 

 دهد توضیح و برده نام را ساعد ناحیه عضالت. 

 دهد توضیح و برده نام را دست ناحیه عضالت. 

 . نمايد بندي گروه را تحتاني اندام عضالت: تحتاني اندام عضالت

 دهد. توضیح و برده نام را گلوتئال ناحیه عضالت

 دهد توضیح و برده نام را ران ناحیه عضالت. 

 دهد توضیح و برده نام را ساق ناحیه عضالت. 

 دهد توضیح و برده نام را پا ناحیه عضالت. 

 /        ترکیبی         مجازی/               حضوری روش آموزش :  

 دنوی سامانه – اسالید  -ویدئو پروژکتور-کالس حضوریامکانات آموزشی :  

 پروژه        /        تاالر گفتگو          /تکلیف            : فعالیت آموزشی 

 حضوریترم بصورت  عنوان و نوع آزمون : میان

 ۱۳۹۷سال  -چاپ اول -یدریانتشارات ح -نگهدار دونیبدن دکتر فر یدستگاه ها یآناتوممنبع درس : 

 چاپ نیآخر -نگرنشر جامعه  -گانهی یلیشما مانیا یعموم یآناتوم

 ).دقيقه5مدت زمان:       مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد 

  کلیات درس

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه20مدت زمان :    

 دقيقه 5مدت زمان :   

 دقيقه 15مدت زمان:     

  دقيقه 5:   مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 
 

 يازدهم و دوازدهم دهم ،جلسه 

 هوشبری و  ناپیوسته وستهیپ یکارشناسمقطع / رشته تحصیلی: علوم پایهگروه آموزشی:   )س(نبیحضرت ز یپرستار:    دانشکد

 تاريخ ارائه درس : 401-402سال تحصيلی  :  

 10-12ساعت:                          يکشنبهروز:     1 آناتومینام درس )واحد(  :  

 عملی 0.5نظری و  1.5نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجويان  :

 دکتر اميرخانیسرکار خانم  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 سرکار خانم دکتر اميرخانی:مدرس دقيقه 50مدت کالس: 

 401شهريورتاريخ تدوين / بازنگری:
 

 گردش خون سیستمعنوان جلسه : 

 هدف کلی جلسه :  
 ها سیستم ساير تغذيه و رساني خون در سیستم اين نقش و اهمیت آن، به وابسته عروق آن، جايگاه قلب، ساختمان شناخت

 اهداف اختصاصی : 
 دهد توضیح را آن هاي مجاورت و قلب جايگاه. 

 كند بیان را ... )و شیارها ، ها كناره ، سطوح (قلب خارجي مشخصات . 

 كند بیان را قلب داخلي حفرات مشخصات . 

 دهد توضیح را قلب هاي پوشش. 

 كند ذكر را قلب اعصاب و عروق . 

 : قلب بارگ عروق

 ببرد نام را اصلي و بارگ عروق . 

 دهد توضیح را آن هاي شاخه و ريوي شريان. 

 كند ذكر را آن تقسیمات و آئورت شريان . 

 كند ذكر را شود مي جدا آئورت شريان مختلف قسمتهاي از كه هايي شاخه . 

 كند بیان را فوقاني اجوف وريد جايگاه و تشکیل نحوه . 

 كند بیان را تحتاني اجوف وريد جايگاه و تشکیل نحوه . 

 كند بیان را باب وريد جايگاه و تشکیل نحوه. 

 ترکیبی        /مجازی          /              حضوری روش آموزش :  

 دنوی سامانه – اسالید -ویدئو پروژکتور -کالس حضوریامکانات آموزشی :  

 پروژه        /        تاالر گفتگو          /تکلیف             :فعالیت آموزشی 

 حضوریترم بصورت  عنوان و نوع آزمون : میان

 ۱۳۹۷سال  -چاپ اول -یدریانتشارات ح -نگهدار دونیبدن دکتر فر یدستگاه ها یآناتوممنبع درس : 

 سال  چاپ نیآخر -نشر جامعه نگر -گانهی یلیشما مانیا یعموم یآناتوم

 دقيقه5مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه20مدت زمان :    

 دقيقه 5زمان :   مدت 

 دقيقه 15مدت زمان:     

  دقيقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 



 
 
 
 
 

 جلسه سيزدهم 
 

 هوشبری و  ناپیوسته وستهیپ یکارشناسمقطع / رشته تحصیلی: علوم پایهگروه آموزشی:   )س(نبیحضرت ز یپرستار:    دانشکد
 

 درس : تاريخ ارائه 401-402سال تحصيلی  :  

 10-12ساعت:                             شنبهيکروز:  1تشريح نام درس )واحد(  :  

 عملی5/0نظری و   5/1نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجويان  :

 خانم دکتر اميرخانی مسئول درس: 2تعداد واحد:

 دکتر اميرخانیخانم مدرس:  دقيقه50مدت کالس: 

 401شهريور  بازنگری:تاريخ تدوين / 
 

 سیستم تنفسی :  جلسهعنوان 

 را بشناسد هاي هدايتي آن دانشجو بايد پس از گذراندن اين كالس : سیستم تنفسي و بخش:   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 در پایان تدریس دانشجو باید بتواند:

 دهد . حفره بیني را نشان قسمتهاي مختلف 

 بنويسد. را هاي آن غضروف خصوصیات حنجره و 

 دهد. ها را توضیح برنش ساختمان ناي و 

 ريوي را نشان دهد . هاي شیارها و لوب 

 تشريح كند. و مجاري آلوئوالر را ها تقسیمات برونشیول 

 اري كندگذ ترتیب نامه ب پرده هاي جنب را 

 

 ترکیبی        /مجازی          /             حضوری  روش آموزش :  

 سامانه نوید - اسالید  -ویدئو پروژکتور -کالس حضوری امکانات آموزشی : 

 پروژه        /        تاالر گفتگو          /تکلیف           فعالیت آموزشی :  

 عنوان و نوع آزمون : حضوری در میان ترم

 چاپ نیآخر -نشر جامعه نگر -گانهی یلیشما مانیا یعموم یآناتوم منبع درس :

 ۱۳۹۷سال  -چاپ اول -یدریانتشارات ح -نگهدار دونیبدن دکتر فر یدستگاه ها یآناتوم

 دقيقه 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 

 دقيقه 20مدت زمان :   

 دقيقه 5مدت زمان :   

 دقيقه 15مدت زمان:     

  دقيقه5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 


