
 
 

 

  

 
 

 

 مجازی (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول
 

 کارشناسی پیوسته پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:              علوم پایهگروه آموزشی:                     پرستاری:  دانشکده

 4999تاريخ ارائه درس : ۹۹-۰۴۴سال تحصيلي  :  

 51-51ساعت: سه شنبه                 روز: تشريحنام درس )واحد(  :  

 عملي1/0نظری و   1/5نوع واحد:
 

 40تعداد دانشجويان  :

 صفورا ايزانلوخانم مسئول درس: 2تعداد واحد:

 زانلويخانم صفورا امدرس: دقيقه۰۴مدت كالس: 

 ۹۹شهريور بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 کلیات ترمینولوژی آناتومی و بافت شناسی:  جلسهعنوان 

مدي  بدن  مختلف ستمهايیس فیشناخت و آگاهي از تعاريف و اصطالحات علم تشريح به منظور توص:   جلسههدف کلی 

 دسدتگاههاي و اعضدا اجزاي سداختماني به برد  پي منظور به بن  در آنها چگونگي و اصلي بافتهاي انواع شناخت .باشن
 .آنها میباشن اختالالت و گوناگو 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 در پایان تدریس دانشجو باید بتواند:

 . آناتومي را تعريف كرده و انواع آنرا نام ببرد 

   صفحات انجام مي شود را ذكر كنن.صفحات فرضي و حركاتي كه در آ 

 مختلف بن  را نام ببرد . ستمهايیس 

 انواع آ  ، بافت  تعريف انواع بافتهاي بن  شامل: بافت پوششي ، بافت همبنن، ساختما  بافت همبنن و

  غضروفي و بافت استخواني.

 

 

 ترکیبی       /          مجازی   حضوری         /    روش آموزش :  

 سامانه نوید -نرم افزار های تولید محتوای الکترونیکی امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگوتکلیف           فعالیت آموزشی :  

 مجازی در میانترمعنوان و نوع آزمون : 

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

 ۷۹۳۱سال  -چاپ اول -یدریانتشارات ح -نگهدار دونیبدن دکتر فر یدستگاه ها یآناتوم

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
 گروه اتاق عمل

 



 دقيقه      :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 

 دقيقهمدت زمان :    

 دقيقهمدت زمان :    

 دقيقهمدت زمان:      

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 سوم و جلسه دوم

 کارشناسی پیوسته پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:              علوم پایهگروه آموزشی:                     پرستاری:  دانشکده

 9/99/ 56 -9/9/99تاريخ ارائه درس : ۹۹-۰۴۴سال تحصيلي  :  

 51-51ساعت:يکشنبه              روز:  تشريحنام درس )واحد(  :  

 عملي1/0نظری و   1/5نوع واحد:
 

 40تعداد دانشجويان  :

 خانم صفورا ايزانلومسئول درس: 2تعداد واحد:

 زانلويخانم صفورا امدرس: دقيقه۰۴مدت كالس: 

 ۹۹شهريور  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 سیستم اسکلتی:  جلسهعنوان 

و  اسكلتي ستمیس مبننيیشناخت ساختما  استخوا  و مفاصل، انواع استخوا ، استخوا  سازي، تقس:   جلسههدف کلی 

 میباشن. آنها فیتوص

 

 :  اختصاصیاهداف 
 در پایان تدریس دانشجو باید بتواند:

 محوري) اسكلت مورد در (Axial skeleton 

 ببرد نام را سر كاسه و صورت استخوانهاي و كرده تعريف را جمجمه . 

 دهن توضیح مختلف ايھنما در را جمجمه . 

  نماين بیا  را مهرهها مشترك وخصوصیات مهرهاي ستو . 

 نماين بیا  را خاجي و كمري پشتي گردني مهرههاي مشخصات 

 اي) ضمیمه اسكلت ( Appendicular skeleton 

 

 دهن توضیح مختصر بطور را كنام هر و برده نام را فوقاني اننام استخوانهاي. 

 دهن توضیح مختصر بطور را هركنام و برده نام را تحتاني اننام استخوانهاي 

 كنن بیا  مرد و ز  در آنرا تفاوت و لگنها انواع. 

 مفصل ( Joint) 

 ببرد نام آنرا انواع و كرده تعريف را مفصل. 

 بزنن مثالي كنام هر از و كرده ذكر را سینويال مفصل انواع و خصوصیات 
 
 



 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید -نرم افزار های تولید محتوای الکترونیکی امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگوتکلیف           فعالیت آموزشی :  

 مجازی در میانترمعنوان و نوع آزمون : 

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

 ۷۹۳۱سال  -چاپ اول -یدریانتشارات ح -نگهدار دونیبدن دکتر فر یدستگاه ها یآناتوم

 مدت زمان:      دقيقه )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 :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 چهارم وپنجمجلسه 

 کارشناسی پیوسته پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:              علوم پایهگروه آموزشی:                     پرستاری:  دانشکده

 2199910999تاريخ ارائه درس : ۹۹-۰۴۴سال تحصيلي  :  

 51-51ساعت:                             يکشنبهروز:  تشريحنام درس )واحد(  :  

 عملي1/0نظری و   1/5نوع واحد:
 

 40تعداد دانشجويان  :

 خانم صفورا ايزانلومسئول درس: 2تعداد واحد:

 زانلويخانم صفورا امدرس: دقيقه۰۴مدت كالس: 

 ۹۹شهريور  تاريخ تدوين / بازنگری:
 
 

 سیستم عضالنی:  جلسهعنوان 

 مختلف بن  شناخت ساختما  عضله ، انواع آ  و بررسي عضالت گوناگو  و نقش آنها در حركات:   جلسههدف کلی 

 اهناف اختصاصي 

 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 در پایان تدریس دانشجو باید بتواند:

 كنن. انواع بافت عضالني را مشخص 

 توضیح دهن. ساختما  پوششي عضالني را 

 ازعضالت مثالي بزنن. براي نامگذاري هركنام 

 كنن. عضالت سرو صورت را لیست 

 نامگذاري كنن عضالت پشت و جلو تنه را 

 دهن ا روي موالژ نشا پايیني ر  عضالت اننامهاي بااليي و 



 
 

 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید -نرم افزار های تولید محتوای الکترونیکی امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگوتکلیف           فعالیت آموزشی :  

 آزمون : مجازی در میانترمعنوان و نوع 

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

 ۷۹۳۱سال  -چاپ اول -یدریانتشارات ح -نگهدار دونیبدن دکتر فر یدستگاه ها یآناتوم

 مدت زمان:      دقيقه )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 :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 ششم وهفتمجلسه 

 کارشناسی پیوسته پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:              علوم پایهگروه آموزشی:                     پرستاری:  دانشکده

 7509995099تاريخ ارائه درس : ۹۹-۰۴۴سال تحصيلي  :  

 51-51ساعت:                             يکشنبه و سه شنبهروز:  تشريحنام درس )واحد(  :  

 عملي1/0نظری و   1/5نوع واحد:
 

 40تعداد دانشجويان  :

 خانم صفورا ايزانلومسئول درس: 2تعداد واحد:

 زانلويخانم صفورا امدرس: دقيقه۰۴مدت كالس: 

 ۹۹شهريور  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 سیستم گوارشی:  جلسهعنوان 

 دانشجو باين پس از گذرانن  اين كالس : ساختما  و اجزاي لوله گوارشي را بشناسن وهدف کلی جلسه :  

با غند بزاقي ، كبن ، كیسه و  گانه معاينه شكمي اننامهاي گوارشي را تشخیص دهندر نواحي نه 

 صفرا و پانكراس آشنا شود.

 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 در پایان تدریس دانشجو باید بتواند:

 را نام ببرد. قسمتهاي مختلف لوله گوارش 

 توضیح دهن. ساختما  حفره دها  و زبا  را 

 در موالژ نشا  دهن. محل قرارگیري حلق و مري را 

 بنويسن. خصوصیات ساختما  معنه را 

 كنن . اجزاء روده باريك را نامگذاري 



 را لیست كنن. قسمتهاي مختلف روده بزرگ 

 توضیح دهن. محل قراگیري غند بزاقي را 

 كنن . ساختما  كبن را تشريح 

 . كیسه صفرا و مجاري آنرانشا  دهن 

 دهن. آنرا شرح و محل قرارگیري قسمتهاي مختلف پانكراس 

 لیست كنن. گوارشي در دئودنوم را انواع ترشح آنزيمهاي 

 
 
 

 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید -نرم افزار های تولید محتوای الکترونیکی امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو        /          پروژهتکلیف           فعالیت آموزشی :  

 عنوان و نوع آزمون : مجازی در میانترم

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

 ۷۹۳۱سال  -چاپ اول -یدریانتشارات ح -نگهدار دونیبدن دکتر فر یدستگاه ها یآناتوم

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

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 هشتم و نهمجلسه 

 کارشناسی پیوسته پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:              علوم پایهگروه آموزشی:                     پرستاری:  دانشکده

 545099565099تاريخ ارائه درس : ۹۹-۰۴۴سال تحصيلي  :  

 تشريحنام درس )واحد(  :  
                                            يکشنبه و سه شنبه روز:

 51-51ساعت:
 عملي1/0نظری و   1/5نوع واحد:

 
 40تعداد دانشجويان  :

 خانم صفورا ايزانلومسئول درس: 2تعداد واحد:

 زانلويخانم صفورا امدرس: دقيقه۰۴مدت كالس: 

 ۹۹شهريور  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 سیستم گردش خون و لنفاوی:  جلسهعنوان 

 گذرانن  اين كالس : با ساختما  قفسه سینه ، قلب و حفره هاي آ  آشدنا شدود ودانشجو باين پس از :   جلسههدف کلی 

 را ياد بگیرد.و سیستم لنفاوي  سیستم هنايتي قلب 

 



 :  اختصاصیاهداف 
 در پایان تدریس دانشجو باید بتواند:

 قرارگیري قلب را تشريح كنن. ساختما  قفسه سینه و محل 

 آناتومي  ها، حفرات و سیستم هنايتي آنرا( و آناتومي پريكارد و قلب )سطوح،جناره

 بگیرد. سطحي قلب را ياد

 بگیرد. گردش خوني بزرگ و كوچك را ياد 

 خالصه ياد بگیرد آناتومي قلب و مجاورات آنرا را بطور 

 .عروق اصلي و بزرگ قلب را نام ببرد 

 روشن به قلب و از قلب را شرح دهن مسیر عروقي خوني حاوي خو  تیره و 

   دهن. خونرساني به ريه را توضیح دهن. ريوي و شاخه هاي آنرا توضیحشريا 

 قسمت از بن  را  نماين. شريانهاي اصلي خونرسا  به هر شريا  آئورت و انشعابات آنرا ذكر

 بنانن.

 پوستي و باب را  شاخه هاي مغذي آنها و ورينهاي زير ورينهاي اجوف فوقاني و تحتاني و

 ياد بگیرد.

  را توضیح دهن.گردش خوني مغز 

 لیست كنن. اعضاي سیستم لنفاوي را 

 لنفاوي در بن  را توضیح دهن. ساختما  وعملكرد مويرگهاي 

 نشا  دهن. جريا  عمومي لنف بن  را 

 
 

 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید -نرم افزار های تولید محتوای الکترونیکی امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگوتکلیف           فعالیت آموزشی :  

 عنوان و نوع آزمون : مجازی در میانترم

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

 ۷۹۳۱سال  -چاپ اول -یدریانتشارات ح -نگهدار دونیبدن دکتر فر یدستگاه ها یآناتوم

 مدت زمان:      دقيقه )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 :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 زمان:      دقيقهمدت 

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 جلسه دهم و يازدهم 

 کارشناسی پیوسته پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:              علوم پایهگروه آموزشی:                     پرستاری:  دانشکده

 255099215099تاريخ ارائه درس : ۹۹-۰۴۴سال تحصيلي  :  



 51-51ساعت:                             يکشنبه و سه شنبهروز:  تشريحنام درس )واحد(  :  

 عملي1/0نظری و   1/5نوع واحد:
 

 40تعداد دانشجويان  :

 خانم صفورا ايزانلومسئول درس: 2تعداد واحد:

 زانلويخانم صفورا امدرس: دقيقه۰۴مدت كالس: 

 ۹۹شهريور  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 سیستم عصبی:  جلسهعنوان 

دانشجو باين پس از گذرانن  اين كالس : با سلولهاي عصبي ، تقسیمات مغزي و شیارهاي :   جلسههدف کلی 

 اصلي مغز آشنا

با ساختما  نخاع و  و شودو پرده هاي مغزي و سیستم بطني مايع مغزي نخاعي را بشناسن

با اعصاب مغزي و سیستم  .اعصاب محیطي را بشناسن تقسیمات آ  آشنا شودو مبنا و مقصن

 .سمپاتیك و پاراسمپاتیك آشنا شود

 

 :  اختصاصیاهداف 
 در پایان تدریس دانشجو باید بتواند:

 .دستگاه عصبي راتعريف كنن 

 توضیح دهن. رو  و زواين سلول عصبي راون 

 .انواع بافت عصبي را نام ببرد 

 تفكیك كنن .رااز هم  بخشهاي مختلف مغز پیشین 

 .تقسیمات مغز میاني را بنويسن 

 ببرد. تقسیمات مغز پسین را نام 

  دهن . شیارهاي اصلي مغز را نشا 

 توضیح دهن. خصوصیات پرده هاي مغزي را 

 مغزي و نخاعي ترسیم كنن. سیستم ترشح و جريا  مايع 

 سیستم لیمبیك را شرح دهن 

 .طناب نخاعي را توضیح دهن 

 كنن ساختما  نخاع را تشريح 

 را برروي اسالين نشا  دهن. .ساختما  يك عصب محیطي 

 .اعصاب نخاعي را لیست كنن 

 . مبنا و مقصن شبكه گردني رابنويسن 

 نام ببرد. شاخه هاي شبكه بازويي را 

 شرح دهن . مبنا و مقصن شبكه كمري را 

 كنن لیست شاخه هاي شبكه خاجي را 

 ببرد. جفت عصب مغزي را نام 

 نشا  دهن. هاي حسي و حركتي آنرا محل عصب دهي و شاخه 

 توضیح دهن. دستگاه عصب سمپاتیك را 



 سمپاتیك را بنويسن. رونهايومبنا خروج ن 

  سمپاتیك مثالي بزنن. مقصن اعصاب 6براي حناقل 

 پاراسمپاتیك را لیست كنن مبنا خروج نرونهاي عصب. 

 
 

 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید -نرم افزار های تولید محتوای الکترونیکی امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگوتکلیف           فعالیت آموزشی :  

 عنوان و نوع آزمون : مجازی در میانترم

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

 ۷۹۳۱سال  -چاپ اول -یدریانتشارات ح -نگهدار دونیبدن دکتر فر یدستگاه ها یآناتوم

 مدت زمان:      دقيقه )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 :    دقيقه

 زمان :    دقيقه مدت

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 

 دوازدهمجلسه 

 کارشناسی پیوسته پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:              علوم پایهگروه آموزشی:                     پرستاری:  دانشکده

 105099: تاريخ ارائه درس ۹۹-۰۴۴سال تحصيلي  :  

 51-51ساعت:                             سه شنبهروز:  تشريحنام درس )واحد(  :  

 عملي1/0نظری و   1/5نوع واحد:
 

 40تعداد دانشجويان  :

 خانم صفورا ايزانلومسئول درس: 2تعداد واحد:

 زانلويخانم صفورا امدرس: دقيقه۰۴مدت كالس: 

 ۹۹شهريور  تاريخ تدوين / بازنگری:
 
 

 و حواس ویژه) بینایی و شنوایی(  سیستم تنفسی:  جلسهعنوان 

 دانشجو باين پس از گذرانن  اين كالس : سیستم تنفسي و بخشهاي هنايتي آنرا بشناسن:   جلسههدف کلی 

و ساختما  كره  دانشجو باين پس از گذرانن  اين كالس : با ساختما  گوش داخلي ، میاني و خارجي :   جلسههدف کلی 

 آشنا شود.چشم و عضالت  و ضمايم آ  

 :  اختصاصیاهداف 
 در پایان تدریس دانشجو باید بتواند:



 دهن . حفره بیني را نشا  قسمتهاي مختلف 

 بنويسن. غضروفهاي آنرا خصوصیات حنجره و 

 دهن. برنشها را توضیح ساختما  ناي و 

 ريوي را نشا  دهن . شیارها و لوبهاي 

  تشريح كنن. و مجاري آلوئوالر را برونشیولهاتقسیمات 

 اري كننبترتیب نامگذ پرده هاي جنب را 

 :  اختصاصیاهداف 
 در پایان تدریس دانشجو باید بتواند:

  دهن . اجزاي گوش خارجي را نشا 

 ببرد. استخوانهاي گوش میاني را نام 

 -بنويسن . خصوصیات پرده صماخ را 

 توضیح دهن. البیرنت استخواني و غشايي را 

 را لیست كنن. قسمتهاي مختلف گوش داخلي 

 برروي موالژ شرح دهن. ساختما  دهلیز و حلزو  را 

 تفكیك كنن . اليه هاي كره چشم را از هم 

 نام ببرد. محتويات داخل كره چشم را 

 شرح دهن . خصوصیات عنسي چشم را 

 بنويسن . تفاوت مايعات داخل چشم را 

 نشا  دهن . عضالت خارجي كره چشم را 

 دهن. غند و مجاري اشكي را توضیح 

 

 

 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید -نرم افزار های تولید محتوای الکترونیکی امکانات آموزشی : 

 گفتگو/          پروژه        /        تاالر تکلیف           فعالیت آموزشی :  

 عنوان و نوع آزمون : مجازی در میانترم

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

 ۷۹۳۱سال  -چاپ اول -یدریانتشارات ح -نگهدار دونیبدن دکتر فر یدستگاه ها یآناتوم

 زمان:      دقيقهمدت  )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 :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 



 
 سيزدهمجلسه 

 کارشناسی پیوسته پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:              پایهعلوم گروه آموزشی:                     پرستاری:  دانشکده

 15599تاريخ ارائه درس : ۹۹-۰۴۴سال تحصيلي  :  

 51-51ساعت:                             يک شنبهروز:  تشريحنام درس )واحد(  :  

 عملي1/0نظری و   1/5نوع واحد:
 

 40تعداد دانشجويان  :

 خانم صفورا ايزانلومسئول درس: 2تعداد واحد:

 زانلويخانم صفورا امدرس: دقيقه۰۴مدت كالس: 

 ۹۹شهريور  تاريخ تدوين / بازنگری:

 و سیستم تولید مثل زن و مرد سیستم ادراریعنوان جلسه : 
 هدف كلي جلسه :  

 
 را بداند و توليد مثل  دانشجو پس از گذراندن اين كالس انتظار ميرود كه: آناتومي دستگاه ادراری

 اهداف اختصاصي : 
 در پایان تدریس دانشجو باید بتواند:

 ،بگیرد. حالب، مثانه، پیشابراه( را ياد آناتومي دستگاه ادراري )كلیه 

 ادراري را بطور خالصه شرح دهن عملكرد هر قسمت از دستگاه 

 بگیرد. پوششهاي آ  و بنن بیضه را ياد آناتومي بیضه و اپینينيم و 

 ،غند كوپر را ياد بگیرد. سمینال وزيكول، مجراي دفرا  و آناتومي غنه پروستات 

 را ياد بگیرد. سیستم مجاري دستگاه ژنیتال 

 ياد بگیرد. ژنیتال خارجي در مرد وز  را آناتومي و مشخصات اعضاي 

 
 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید -نرم افزار های تولید محتوای الکترونیکی امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگوتکلیف           فعالیت آموزشی :  

 عنوان و نوع آزمون : مجازی در میانترم

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

 ۷۹۳۱سال  -چاپ اول -یدریانتشارات ح -نگهدار دونیبدن دکتر فر یدستگاه ها یآناتوم

 مدت زمان:      دقيقه )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 :    دقيقه

 دقيقهمدت زمان :    

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

  
 
 
 
 
 


