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بسمه تعالی

دورهطرح 

کارشناسی هوشبري:رشته) 14اناتومی : پیش نیاز) 3تئوري1:تعداد واحد) 22آناتومی :نام درس) 1

پورحیدردکتر:مدرس) 308:تعداد دانشجو) 7:نیمسال) 6کارشناسی:مقطع) 5

معده و روده کوچکعصب دهی و خون رسانی مري شکمی و –ساختمان  و مجاورات :جلسه اول

عصب دهی و خون رسانی  روده بزرگ و غدد ضمیمه دستگاه گوارش–ساختمان  و مجاورات :  جلسه دوم 

محیطیو مرکزي اناتومی دستگاه عصبی: جلسه سوم

و راههاي آورانشکل ظاهري و ساختمان داخلی نخاع: جلسه چهارم

داخلی ساقه مغزشکل ظاهري و ساختمان -راه هاي وابران : جلسه پنجم

مغز واسطه و نیم کره هاي مغزي- مخچه: جلسه ششم

خون رسانی مغز و نخاع: جلسه هفتم

اناتومی سیستم بینایی و شنوایی: جلسه هشتم

اناتومی دستگاه ادراري: جلسه نهم
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و روده کوچکي شکمی و معدهرمانیعصب دهی و خون رس–و مجاوراتبا ساختمان آشنایی دانشجویان :هدف کلی) 12

1.1.

رفتارهاي ورودي) 15

.شروع کالس با نام و یاد خداوند و سالم و احوالپرسی از دانشجویان اغاز می شود

حضور و غیاب وبررسی علل غیبت و دقت در حاالت روحی و روانی دانشجویان وبررسی محیط  کالس.1

Power Pointروشن نمودن ویدئو پروزکتور و استفاده از .2

.اشنا باشداناتومی دیافراگم و حفره صفاق  بادانشجو باید .3

.دانشجو باید با زنجیر سمپاتیک و شبکه عصبی واگ در اطراف مري اشنا باشد.4

.اشنا باشددانشجو باید با اصطالحات اولیه اناتومی.5

6.

7.

8.

9.

10.

سواالت سنجش آغازین)  16
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.بخش هاي مختلف مري شکمی را نام ببرید.1

نقاط تنگ مري شکمی کدام است؟.2

3.

فعالیت هاي مراحل تدریس
استاد

فعالیت هاي 
دانشجو

زمانوسایل کمک آموزشیروش تدریس

معرفی درس ) 1
جدید و ایجاد 

انگیزه

د خدایابا نام و 

نشان دادن 

حفره تصاویري  از 

مري شکمی - شکم

روده وو معده 

ایجادکوچک و

در ذهن سوال

دانشجویان

پاسخ به سوال هاي 

مطرح شده و دقت 

در تصاویر نشان 

داده شده

حل مسئله و 

کاوشگري

Power Point5دقیقه

تدریس ) 2
درس جدید

توضیح در خصوص 

سطوح –ساختمان 

و مجاورات مري 

و روده معده- شکمی

و عصب کوچک

گیري و خون رسانی 

ان

ه گوش دادن ب

مطالب و دیدن 

پاسخ و - تصاویر

در مورد هار نظراظ

توضیحات بیان شده

حل مسئله  و پرسش 

و پاسخ

Power Point70دقیقه
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ارزشیابی ) 3
تکوینی

موقعیت دریچه پیلور 

را از سطح بدن بیان 

.نمایید

با دقت در پاسخ 

هاي دانشجویان 

نقاط ضعف و قوت 

.را در می یابیم

تفکر و پاسخ به 

سوال

Power pointپرسش و پاسخ

اویر متنوع که استفاده از تص

یا *قسمت هاي مورد نظر با 

فلش مشخص شده

دقیقه5

جمع بندي و ) 4
نتیجه گیري

از مباحث یاد شده 

این نتایج را میتوان 

:برشمرد

مري شکمی 

کوتاهترین بخش 

مري است که از 

طریق سوراخ 

کاردیاك با معده 

روده . مرتبط است

کوچک از ابتدا به 

.انتها تنگ می شود

قهدقی5

تعیین تکلیف ) 5
براي جلسه بعد

براي مطالعه بیشتر 

دانشجویان تعدادي 

سوال مطرح می 

.گردد

از طریق کتاب یا 

اینترنت پاسخ سوال 

ها را براي جلسه 

.بعد اماده می نماید

دقیقه5
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معرفی منابع ) 6
و ماخد براي 
مطالعه بیشتر

مجله و -کتاب

سایت هاي مفید در 

زمینه درس را به 

انشجویان معرفی د

.می کند

Grays

anatomy

نام و نشانی کتاب و 

سایت را یاداشت 

.می کند

دقیقه5


