
 1 

  بسمه تعالی

  

  طرح درس روزانه

  

  پزشکی رشته:) ۴  بافت شناسیپيش نياز: ) ٣   ٢ تعداد واحد:) ٢  جنين شناسی نام درس:) ١

  پيرویدکتر  :مدرس) ٨  ۴٠ :تعداد دانشجو) ٧  دوم نيمسال:) ۶  دکتری مقطع:) ۵

  دقيقه ٩٠ مدت تدريس:) ١٠  ٨شماره جلسه:) ٩

  اه ادراریتکامل دستگ جلسه حاضر: ) عنوان درس١١

  جزئيات تکامل اجزای دستگاه ادراری و ناهنجاريهای آنآشنايی دانشجويان با  هدف کلی:) ١٢

  ) اهداف رفتاری:١٣

 .بحث کند کليه های جنينی و تکامل آنها در مورددانشجو بتواند بدون مراجعه به کتاب  - ١

  وضيح دهد.را ت ناهنجاريهای تکاملی کليهدانشجو بتواند بدون مراجعه به کتاب  - ٢

  .بحث کند تکامل مثانهدر مورد دانشجو بتواند بدون مراجعه به کتاب  - ٣

  را توضيح دهد.  پروستات و پيشابراهتکامل دانشجو بتواند بدون مراجعه به کتاب  - ۴

 توضيح دهد.  را مثانهناهنجاريهای دانشجو بتواند بدون مراجعه به کتاب  - ۵

 ) حيطه يادگيری١۴

 تحليل .١

 فهمدرک و  .٢

 تحليل .٣

 رک و فهمد .۴

 درک و فهم .۵

  

  رفتارهای ورودی) ١۵

 بداند. کليه هامنشا کلياتی در مورد  .١

  کلياتی در مورد منشا مثانه بداند .٢

  سواالت سنجش آغازين ) ١۶

 ؟را نام ببريد کليه های جنينیمنشا  .١

  ؟ضيح دهيدمثانه را تومنشا  .٢
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فعاليت های   فعاليت های استاد  مراحل تدريس
  دانشجو

  زمان  وسايل کمک آموزشی  روش تدريس

) معرفی درس ١
جديد و ايجاد 

  انگيزه

  د خدايابا نام و 

دادن تصاويری   نشان 

 کليه ها وتکامل از 

در ذهن  سوال ايجاد

  دانشجويان

با دقت نگاه 

  کردن تصاوير 

ويدئو  ,کامپيوتر   -

 پروژکتور, پوينتر

  دقيقه ۵

) تدريس ٢
  درس جديد

مورد توضيح در 

کليه ها  , تکامل انواع 

مثانه و ناهنجاريهای 

  آنها

گوش دادن به 

مطالب و ديدن 

و  تصاوير

  يادداشت

کامپيوتر , ويدئو   سخنرانی

پروژکتور, پوينتر 

  ,وايت برد و ماژيک

  دقيقه ۶٠

) ارزشيابی ٣
  تکوينی

  طرح سوال

  

پاسخ دادن به 

  سواالت

  دقيقه ۵  -  -

) جمع بندی و ۴
  گيرینتيجه 

نشجويان به داتشويق 

بازگويی مطالب مهم 

  ارائه شده

مشارکت در 

خالصه نمودن و 

مرور درس 

  جديد

  دقيقه ١٠  -  -

) تعيين تکليف ۵
  برای جلسه بعد

اهداف جزئی   بيان

درس حاضر برای 

                     انشجوياندمطالعه 

  دقيقه ۵  -  -  .گوش دادن 

) معرفی منابع ۶
و ماخد برای 

  لعه بيشترمطا

جنين شناسی النگمن * 

, جنين شناسی دکتر 

 جعفر سليمانی راد,

 CD مشاهده

,Symbryo,Internet   

  دقيقه ۵  -  -  يادداشت

  


