
 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 
 

 مقطع / رشته تحصیلی:                                      گروه آموزشی:                                                 :     دانشکده

 26/6/98تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 13-15ساعت:                           سه شنبهروز:    آسيب شناسي و بافت شناسينام درس )واحد(  :  

 عملي 0.5نظری و  1.5نوع واحد:
 

 14دانشجويان  :تعداد 

 خانم صفورا ايزانلومسئول درس: 2تعداد واحد:

 مدرس:خانم  ايزانلو دقيقه 90مدت كالس: 

 جلسه اول .
 

 بافت پوششیعنوان درس : 

 هدف کلی درس :
و چگونگي آنها در بدن به منظور پي بردن به اجزاي ساختماني اعضا ودستگاههاي گوناگون و اختالالت  پوششي شناخت انواع بافتهاي اصلي  

. مي باشد آنها  

 

 
 دانشجو باید بتواند:اهداف جزئی : 

 .انواع بافت هاي پوششي را نام ببرد 

 .بافت پوششي ساده را بر روي الم نشان دهد 
 .بافت پوششي مطبق را بر روي الم نشان دهد 
 .بافت پوششي متغیر را بر روي الم نشان دهد 

 

 

 سخنراني، الم بافت شناسيروش آموزش :      

 کامپیوتر، ویدئوپروژکتورامکانات آموزشی : 

 انتشارات گلبان  -آخرین سال انتشار -راد بافت شناسي دکتر جعفر سلیماني منبع درس  :
 

  دقيقه  15    :مدت زمان مقدمه 

 کلیات درس  

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه35مدت زمان :    

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه  35مدت زمان:    

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه5مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 

 و سوم جلسه دوم

 
. 

 همبند عنوان درس : بافت

 هدف کلی درس :
 و چگونگي آنها در بدن به منظور پي بردن به اجزاي ساختماني اعضا ودستگاههاي گوناگون و اختالالت آنها همبند شناخت انواع بافتهاي اصلي  

. مي باشد  

 

 
 اهداف جزئی : دانشجو باید بتواند:

  را نام ببرد. همبندانواع بافت هاي 

 دهد شرح را آن انواع و غضروف. 

 دهد توضیح را سازي استخوان استخوان، بافت. 
  را بر روي الم نشان دهد. عضروفبافت 
  را بر روي الم نشان دهد. استخوانبافت 

 ببرد نام را خون دهنده تشکیل اجزاي. 

 دهد شرح را آن ترکیب و پالسما. 

 دهد شرح را آن ساختمان و قرمر گلبول. 

 دهد شرح را آن وظایف و سفید گلبول. 

 دهد توضیح را آن نقش و پالکت. 
 را بر روي الم نشان دهد. اجزاي خون 

 

 

 سخنراني، الم بافت شناسيروش آموزش :      

 کامپیوتر، ویدئوپروژکتورامکانات آموزشی : 

 انتشارات گلبان  -آخرین سال انتشار -راد بافت شناسي دکتر جعفر سلیماني منبع درس  :
 

  دقيقه  15مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه35مدت زمان :    

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه  35مدت زمان:    

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 



 دقيقه5مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 

 چهارمجلسه 
 
 

 عضالنی عنوان درس : بافت

: هدف کلی درس  
و چگونگي آنها در بدن به منظور پي بردن به اجزاي ساختماني اعضا ودستگاههاي گوناگون و اختالالت عضالني  شناخت انواع بافتهاي اصلي  

. مي باشد آنها  

 

 
 اهداف جزئی : دانشجو باید بتواند:

  را نام ببرد. عضالنيانواع بافت هاي 

 دهد شرح را قلبي یا ارادي غیر مخطط ماهیچه ارادي، غیر صاف ماهیچه اسکلتي، یا ارادي مخطط ماهیچه ساختمان. 

  را بر روي الم نشان دهد. عضالني مخططبافت 

 .بافت عضالني صاف را بر روي الم نشان دهد 

 .بافت عضالني قلب را بر روي الم نشان دهد 

 
 

 

 سخنراني، الم بافت شناسيروش آموزش :      

 کامپیوتر، ویدئوپروژکتورامکانات آموزشی : 

 انتشارات گلبان  -آخرین سال انتشار -راد بافت شناسي دکتر جعفر سلیماني منبع درس  :
 

  دقيقه  15مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه35مدت زمان :    

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه  35مدت زمان:    

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه5مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 جلسه پنجم

 عصبی عنوان درس : بافت



 هدف کلی درس :
 اختالالت آنهاو چگونگي آنها در بدن به منظور پي بردن به اجزاي ساختماني اعضا ودستگاههاي گوناگون و عصبي  شناخت انواع بافتهاي اصلي  

. مي باشد  

 

 
 اهداف جزئی : دانشجو باید بتواند:

  را نام ببرد. عصبيانواع بافت هاي 

 دهد شرح را نورون یک ساختمان و برده نام را عصبي سلول انواع. 

 دهد شرح را آن انواع و عصبي رشته. 

 دهد توضیح را آن انواع و سیناپس. 

 دهد شرح را عصبي دستگاه محافظ هاي سلول. 

 .سلول هاي بافت عصبي را بر روي الم نشان دهد 

 

 

 سخنراني، الم بافت شناسيروش آموزش :      

 کامپیوتر، ویدئوپروژکتورامکانات آموزشی : 

 انتشارات گلبان  -آخرین سال انتشار -راد بافت شناسي دکتر جعفر سلیماني منبع درس  :
 

  دقيقه  15مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه35مدت زمان :    

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه  35مدت زمان:    

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه5مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 
 
 

 گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:      :                                             دانشکده

 30/7/98تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 13-15ساعت:                              سه  شنبه روز: آسيب شناسي و بافت شناسينام درس )واحد(  :  

 عملي 0.5نظری و  1.5 نوع واحد:
 

 14تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلومسئول درس: 2تعداد واحد:

 آقای دكتر مدرسي:مدرس دقيقه 90مدت كالس: 

 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 آسیب شناسی عنوان درس : 



 آشنائی با نشانه های بالینی وآزمایشگاهی دستگاه های بدن و فرایند رشد طبیعی وغیرطبیعی سلول  هدف کلی درس :  

 

 

 آشنائی دانشجویان با مفاهیم پاتوفیزیولوژی ، التهاب ، عفونت ها ، تومور ، اختالالت مابعات و انواع ترمیم  اهداف جزئی : 

 

 

     امکانات سمعی بصریروش آموزش :          

 کامپیوتر، ویدئوپروژکتورامکانات آموزشی : 

 کتاب آسیب شناسی پایه عمومی رابینزمنبع درس  :

  دقيقه  15مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه35مدت زمان :    

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه  35مدت زمان:    

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه5مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 


