
  

 
 

 

  ( مجازیCOURSE PLAN)طرح دوره 

 

 معرفی درس:

 یو تناسل ی،ادراریگوارش ستمیمغز و اعصاب،س ستمیس یکامل با ساختمان ها ییدرس دانشجو ضمن آشنا نیدر ا

با توجه به شرایط به وجود آمده  ..دیاستفاده نما ماریب نیخود در بال یاز دانسته ها یقادر خواهد بود به صورت کاربرد

و عدم امکان برگزاری کالسها به صورت حضوری،کلیه جلسات این درس به  91در خصوص شیوع بیماری کووید 

صورت مجازی برگزار خواهد شد. استاد مربوطه محتوای درس را  که توسط نرم افزار های تولید محتوا آماده شده 

بارگذاری می نماید. دانشجو موظف است در مدت زمان تعیین شده محتوا را است، در سامانه نوید در بخش منابع 

مشاهده کند و تیک تایید مطالعه را بزند. استاد مربوطه می تواند بر اساس لیست حضور و غیاب و میزان پاسخ دهی 

دانشجو موظف  دانشجویان به تکالیف، ارزیابی الزم را انجام دهد. جهت این درس چهار تکلیف مشخص خواهد شد که

است در زمان تعیین شده توسط استاد پاسخ مناسبی را ارائه دهد، در غیر این صورت از نمره ارزشیابی ایشان کسر 

 کارشناسی پیوسته اتاق عملمقطع و رشته تحصیلی:                       اتاق عملگروه آموزشی:        پرستاریدانشکده :  

 ۲ :  تعداد واحد 2تشریح    :  نام درس

 عملی0.5 -نظری1.5 نوع واحد :

 کالس:    یروز و ساعت برگزار ندارد  پیش نیاز:

 نظری 91-91شنبه 

 عملی91-91یکشنبه

 عملی 91-91دوشنبه

 )س(نبیحضرت ز ی: دانشکده پرستاریبرگزار مکان

                                              سرکار خانم ایزانلومسئول برنامه :  

 izanloosafoura@gmail.comآدرس پست الکترونیکی:                         2245009:  دانشکده شماره تماس

 خانم ایزانلو  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 سرکار خانم ایزانلوتهیه و تنظیم : 

 ۹۹ دیبازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



خواهد شد. جهت این درس امتحان میان ترم در نظر گرفته شده که در جدول زمانبندی این درس تاریخ برگزاری 

 امتحان مشخص شده است.

 
 

 مل موارد زیر می باشد :عناوین کلی این درس شا

 گوارش ستمیس

 

 یادرار ستمیس

 

 یتناسل ستمیس

 

 یینایب ستمیس

 

 ییشنوا ستمیس

 

 یعصب ستمیس

  

 ف کلیاهدا 

 گوارش ستمیبا س ییآشنا 

 اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

ر سیستم ها و ارگان ها تشخیص دهداین سیستم را از سای   

 گوارشی را نام ببرد.اجزای سیستم 

 مجاورات سیستم گوارش را تشخیص دهد.

 شکم را نام ببرد تقسیمات چهار گانه و نه گانه

 حفره صفاقی بزرگ و کوچک تشخیص و تعریف کند.

 

 هدف کلی 

 

 آشنایی با سیستم ادراری

 

 اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 از سایر سیستم ها و ارگان ها تشخیص دهد. دانشجو باید بتواند این سیستم را

 اجزای سیستم ادراری را نام ببرد.

 مجاورات سیستم ادراری را تشخیص دهد.

 تفاوتهای این سیستم را در دو جنس مونث و مذکر درک کند.
 

 هدف کلی 

 



 آشنایی با سیستم تناسلی

 

 اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 تناسلی زنان و مردان را نام ببرد. اجزای سیستم

 مجاورات سیستم تناسلی در مرد و زن را تشخیص دهد.

 اجزای مثلث های قدامی و خلفی را در مرد و زن نام ببرد.

 اجزای پرینه سطحی و عمقی را در مرد و زن نام ببرد.

 
 

 

 

 هدف کلی 

 

 آشنایی باسیستم عصبی

 

 اهداف اختصاصی 

 

 باید بتواند:دانشجو  در پایان دوره 

 انواع سیستم عصبی را نام ببرد.

 تقسیمات سیستم عصبی را به اختصار توضیح دهد.

 قادر باشد نوع عصبدهی یک ارگان را بیان کند.

 

 هدف کلی 

 

 آشنایی با حسهای ویژه

 

 اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 الیه های کره ی چشم را نام ببرد.

 چشم را نام ببرد.اتاقک های 

 عضالت چشم را نام ببرد.دستگاه اشکی را توضیح دهد.

 تقسیمات گوش و اجزای هرکدام را نام ببرد.

 بخش های تعادلی و شنوایی گوش را از هم تمییز دهد

 

 روش آموزش 
 

 حضوری  ترکیبی                                          مجازی                                    



 شرایط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی  در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع/مقاله آیا کتاب 

 زیر را تکمیل کنید:در صورت وجود جدول 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 

آخرین چاپ  -آناتومی گری  

آخرین چاپ -بهرام الهی  

آخرین چاپ -گری برای دانشجویان   

آخرین چاپ -فریدون نگهدار(-شیرازیدکتر  -علی والیانی -آناتومی عمومی) شمایلی یگانه  

 

 

 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** بارگذاری

  متعاقبا اعالم خواهد شدمشخصات آن   

    

    



 

 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر

، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیکتاب فوق یا به تنهایی به عنوان 

 آن را ضمیمه نمایید: فایل

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهمحتوای بارگذاری شده بر روی سامانهمنظور اسالید پاور پوینت، جزوه، فیلم آموزشی،  *

 

  منبع در صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای به دانشجویان معرفی کنید مطالعه بیشتر

 این موارد در نظر گرفته شده است.(

.  
 مشخصات آن متعاقبا اعالم خواهد شد1

 آزمون های خود ارزیابی

 خیر  بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

  ها را ذکر کنید.نوع خودآزموندر صورت وجود تعداد و 

فمهلت ارائه بازخورد به تکالی مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره  

 مثال

ازمون مبحث 

امه نیازسنجی در برن

 درسی

تستی چهار 

 جوابی
  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

    

    



 

 

 

 

 

 

 های دانشجویانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

 

 یریادگی یها تیفعال ریسا 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

پاسخ  مهلت

دادن 

 دانشجویان

 مهلت فیدبک

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

ل تکلیف او

 کالسی

ارائه 

سواالت به 

صورت 

تشریحی و 

تستی 

،بارگذاری 

در ماجول 

تکلیف در 

 سامانه نوید

 در اسرع وقت در سامانه اعالم خواهد شد

حداکثر یک 

ه هفته پس از ارائ

 تکلیف

حداکثر یک 

هفته پس از 

 پاسخ دانشجو

مروری بر 

 جلسات تدریس

 شده

وم تکلیف د

 کالسی

ارائه 

سواالت به 

صورت 

تشریحی و 

تستی 

،بارگذاری 

در ماجول 

تکلیف در 

 سامانه نوید

 در اسرع وقت در سامانه اعالم خواهد شد

حداکثر یک 

ه هفته پس از ارائ

 تکلیف

حداکثر یک 

هفته پس از 

 پاسخ دانشجو

مروری بر 

 جلسات تدریس

 شده



مباحثه دقت  تیو هدا یدر طراح (، وجود دارد. اگررهمزمانیاتاق بحث )غ یدر سامانه امکان فعال ساز

به  لی. در صورت تمادینما یادیکمک ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

 مشخصات آن متعاقبا اعالم خواهد شدبحث:  موضوع

 ارزشیابی دانشجویان

 بارم نمره ارزشیابیموارد 

 7 آزمون میان ترم

 10 آزمون پایان ترم

 0.5 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 2.5 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 

 مقررات 

                                        حداقل نمره قبولی 

 تعداددفعات مجاز غیبت در کالس                      

 

 آن یو مراقبت ها وندیپ ،یپوست و سوختگ ک،یپالست ،یمیاتاق عمل ترم یدرس تکنولوژجدول زمانبندی 

شماره 

 جلسه

تاریخ 

 ارائه

ساعت 

 ارائه

 مدرس
 موضوع جلسه

نحوه 

 ارائه

امکانات 

 مورد نیاز

روش 

 ارزشیابی
1  

 

11/1/00 11-11 

خانم 

 ایزانلو

  مجازی

رم افزار تولید ن

 توامح

 

 ترمامتحان میان 

 تکلیف

 آزمون پایانی

2 21/1/00 11-11 

خانم 

 ایزانلو

  مجازی

رم افزار تولید ن

 توامح

 

 امتحان میان ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

3 22/1/00 11-11 
خانم 

 ایزانلو

  مجازی

رم افزار تولید ن

 توامح

 

 امتحان میان ترم

 تکلیف



 آزمون پایانی

1 1/2/00 11-11 

خانم 

 ایزانلو

  مجازی

رم افزار تولید ن

 توامح

 

 امتحان میان ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

 12/2/00امتحان میانترم مباحث گوارش و ادراری

5 11/2/00 11-11 

خانم 

 ایزانلو

  مجازی

رم افزار تولید ن

 توامح

 امتحان میان ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

1 12/2/00 11-11 

خانم 

 ایزانلو

  مجازی

رم افزار تولید ن

 توامح

 

 امتحان میان ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

7 2/3/00  11-11 

خانم 

 ایزانلو

  مجازی 

رم افزار تولید ن

 توامح

 

 امتحان میان ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

2 00/3/15 11-11 

خانم 

 ایزانلو

  مجازی

رم افزار تولید ن

 توامح

 امتحان میان ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

9 22/3/00  11-11 

خانم 

 ایزانلو

  مجازی 

رم افزار تولید ن

 توامح

 

 امتحان میان ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

10 29/3/00 11-11 

خانم 

 ایزانلو

  مجازی

رم افزار تولید ن

 توامح

 امتحان میان ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

11 5/1/00 11-11 

خانم 

 ایزانلو

  مجازی

رم افزار تولید ن

 توامح

 

 امتحان میان ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی



 91-91ساعت  11اتاق عمل  2برنامه زمانبندی کالس های عملی تشریح 

 مباحث استاد مربوطه تاریخ گروه

1 21/2/00  خانم ایزانلو 

2 گوارش ستمیس
27/2/00 

1 
زانلویخانم ا 22/2/00  

 یادرار ستمیس
2

29/2/00 

1
زانلویخانم ا 1/3/00  

 یتناسل ستمیس
2 

2/3/00 

1
زانلویخانم ا 3/3/00  

 چشم و گوش
2 

1/3/00 

زانلویخانم ا مجازی 1  عصبی ستمیس 
 مجازی 2

 مجازی

9/1/00 

 پایان ترم OSCEامتحان            خانم ایزانلو

 


