
 

 طراحي پيشگام تذريس  (( جذٍل) ) 
                                                                          

 2داًشجَیاى پسشکی ترم  گرٍُ فراگير:                                                     خَى فیسیَلَشی :درسػٌَاى 
 دکتر عباسعلی عباض ًصاد  ًام استاد :                                                       1391-98تحصیلیسال دٍم  ًيوسال:

 ٍاحد  34/0(05/0+  29/0) تؼذاد ٍاحذ:                                                                    یکشٌبِ رٍز برگساري كالس:
 

 اّذاف  جلسات هَضَع جلسِ

تبييي  _بي آغازيي  ارزشيا _هؼارفِ اٍل

 اًتظارات

خَى ٍ عولکرد  ءبا اجسا آشٌائی

 گلبَلْای قرهس

 تعییي اّداف  _جایابی  _برقراری ارتباط اطویٌاى از داشتي پیشٌیازّا 

 در پایان هر جلسه از فراگیر انتظار میرود که :
 خَى را ًبم ثجرد. ءاجسا -

 ػولکرد گلجَل قرهس را ثیبى ًوبیذ. -

 گلجَل قرهس را ثیبى ًوبیذ.ٍ تؼذاد ، اًذازُ ضکل -

 تٌظین تَلیذ گلجَل ّبی قرهس را تَضیح دّذ.  -

 ّوبتَکریت را تؼریف ًوبیذ. -

 ًوبیذ.تطکیل ّوَگلَثیي را ثیبى هراحل   -

 هتبثَلیسن آّي در ثذى را تَضیح دّذ.  -

 اًَاع آًوی ّب را ضرح دّذ.  -

 آًْاعولکرد ٍ اًَاع گلجَل ّبی سفیذ  دٍم

 ٍ سیستن ایوٌی( ارزُ با عفًَتهب)

 اًَاع گلجَل ّبی سفیذ را ًبم ثجرد. -

 هراحل هجبرزُ ثب ػفًَت تَسط گلجَل ّبی سفیذ را ثیبى ًوبیذ. -

 ػالئن التْبة را تَضیح دّذ. -

 را تَضیح دّذ. پبسخ هبکرٍفبشّب ٍ ًَترٍفیلْب ثِ التْبة -

 ًوبیذ.ایوٌی راتی ٍ اکتسبثی را تؼریف  -

 بی آًتی شى ٍ آًتی ثبدی را ثیبى ًوبیذ.ٍیصگی ّ -

 را تَضیح دّذ. ٍ سلَلی ایوٌی َّهَرال -

 هسیرّای با گرٍُ ّای خًَی ٍ آشٌائی سَم

 اًعقاد خَى

 

 گرٍُ ّبی خًَی را ًبم ثجرد. -

 تفبٍت ثیي گرٍُ ّبی خًَی را ثیبى ًوبیذ.  -

 رٍش ّبی پیًَذ ثبفت را تَضیح دّذ. -

 ًوبیذ. ٍقبیغ ّوَستبز را ثیبى -

 هسیر خبرجی اًؼقبد را تَضیح دّذ. -

 هسیر داخلی اًؼقبد را تَضیح دّذ. -

 هکبًیسن جلَگیری از اًؼقبد در سیستن ػرٍقی سبلن را ثیبى ًوبیذ.  -

 ضٌبسبیی ٍ ضوبرش گلجَل ّبی خًَی  آزهایشگاُ فیسیَلَشی چْارم

 تشخيص پيشرفت تحصيلي داًشجَ  ارزشيابي تراكوي پٌجن
 

 



 

 طرح جاهغ تذريس 
  (Course Plan)  

 2داًشجَیاى رشتِ پسشکی، ترم  گرٍُ فراگير:                                                               خَى فیسیَلَشی   ػٌَاى درس:
 عباض ًصادعباسعلی دکتر ستاد:ًام ا                                                                   1391-98 دٍم   ًيوسال:

 پيشٌياز:                                                                                               ٍاحد 34/0تؼذاد ٍاحذ:    
 

   ّذف كلي درس: 
 خَى  ، گلجَلْبی قرهس، سفیذ ٍ پالکتْب اػوبل آًْب ٍ هکبًیسن اًؼقبدخَى آضٌبیی ثب فیسیَلَشی

 

 :اّذاف ٍيژُ 

 خَى را ًبم ثجرد ٍ ػولکرد گلجَلْبی قرهس را تَضیح دّذ. ءاجسا .1

 ٍ سیستن ایوٌی را ضرح دّذ. هجبرزُ ثب ػفًَتًقص گلجَلْبی سفیذ در   .2

 گرٍُ ّبی خًَی را ًبم ثجرد ٍ هکبًیسوْبی اًؼقبد خَى را تَضیح دّذ.  .3

رٍش تذريس:

 سخٌراًی، پرسص ٍ پبسخ، ثحث گرٍّی

 

 ي تذريس:الگَ
 پیص سبزهبى دٌّذُ، حل هسئلِ

 

  ٍسايل كوک آهَزشي:

 کبهپیَتر ٍ دیتب پرٍشکتَر، هبشیک ٍ ٍایت ثرد، ًوبیص تصبٍیر

 

ٍظايف ٍ تکاليف داًشجَ:

 داًطجَیبى ثبیستی ثطَر هرتت ٍ هٌظن در جلسبت آهَزش حضَر داضتِ ثبضٌذ. -1

 ثِ هٌظَر حضَر پَیب ٍ فؼبل در هجبحث کالسی. هطبلؼِ هٌبثغ هطبلؼِ قجل ٍ ثؼذ از ضرکت در کالض  -2

 الساهی است. ی اهتحبى پبیبًدر ضرکت داًطجَ  -3

 

 رٍش ارزشيابي داًشجَ:  
                       

 ردیف ضرح فؼبلیت درصذ ًورُ

 0 حضَر هٌظن ٍ ضرکت فؼبل در هجبحث کالض 01 2

 3 (یآزهَى تراکوی )پبیبً 01 01

 جوغ  011 21

 



 غ هطالؼِ: هٌاب
1- Guyton and Hall. Medical textbook of physiology 

2- Ganong. Review of medical physiology 

3- Bern & Levy. physiology 


