
 تبریزدانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش  علوم پزشکی

 دانشکده پرستاری و مامایی تبریز

 (course planطرح دوره )

 واحدی( ....4.2..ساعتی برای یک درس  ...4...جلسه ....42...)برای یک دوره درس کامل، 

 ..........................مامایی کارشناسی....مقطع و رشته تحصیلی:               ......مامایی...گروه آموزشی:             پرستاری و مامایی تبریزدانشکده 

 1تشریح  پیش نیاز:           نظری     نوع واحد :     2.2  تعداد واحد:                                       2تشریح    نام درس : 

 سالن تشریح مکان برگزاری:    2-4......      ساعت:.....دوشنبهزمان برگزاری کالس: روز:..

: دکتر بهناز صادق زاده )به ترتیب حروف الفبا( مدرسین          دکتر بهناز صادق زاده اسکوئیمسئول درس :             22تعداد دانشجویان:  

           اسکوئی

 هدف کلی: )لطفا شرح دهید(

 تدریس آناتومی تنه 

 بینابینی: )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(اهداف 

)منظور شکستن هدف کلی به اجزای تخصصی است که نسبت به اهداف کلی روشنتر و شفاف تر است و محورهای اصلی برنامه را نشان می 

 داف رفتاری اند(دهد. اهداف بینابینی قابل تقسیم شدن به اجزای اختصاص تر به نام اهداف ویژه است که در واقع همان اه

 رعایت وقت شناسی 

  رعایت نظم و انظباط 

 شرکت در انجام تکالیف تعیین شده کالسی 
 شرکت در بحث های کالسی 

   ،)کلیات آناتومی تنه )استخوانبندی تنه، عضالت پشتی تنه

جدار توراکس و محتویات آن )عضالت، عروق و اعصاب، پستان(، 

دستگاه تنفس(، قلب، توراکس و محتویات آن) ازوفاگوس، 

تیموس، عروق و اعصاب و لنفاتیک داخل قفسه سینه، ابدومن 

گانه، جدار ابدومن(، عروق و اعصاب جدار ابدومن،  9)نواحی 

شبکه کمری، پریتونئوم، عناصر اینتراپریتونئال، دستگاه 

گوارش و ضمایم آن، لگن و پرینه و ارگانهای داخل لگنی 

 زنانه و مردانه

 



 

 تدریسشیوه های 

 پرسش و پاسخ              سخنرانی برنامه ریزی شده                                            سخنرانی         

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم )               (PBLیادگیری مبتنی بر حل مساله)                                     گروهی      ثبح

 ...فا نام ببرید(.......................سایر وارد)لط

 وظایف و تکالیف دانشجو)لطفا شرح دهید(

 وسایل کمک آموزشی:

 تخته و گچ          پروژکتور اسالید   وایت برد      

 سایر موارد)لطفا نام ببرید(..........................

 نحوه ارزشیابی و درصد نمره : )از نمره کل(

 درصد نمره 52آزمون پایان ترم                      ....درصد نمره22میان ترم .....آزمون 

 درصد  نمره 2شرکت فعال در کالس                درصد نمره         2انجام تکالیف 

 ..........لحاظ گردیده استنحوه ارزشیابی هر چهار مورد فوق خواهد بود که درصد نمره هرکدام ...سایر موارد )لطفا نام ببرید(.......

 

 نوع آزمون 

 غلط–صحیح                        جور کردنی                           چند گزینه ای                              پاسخ کوتاه            تشریحی  

 ...سایر وارد)لطفا نام ببرید(.......................

 

 

 

 

 

 



 فهرست منابع:

 آناتومی تنه دکتر بهرام الهی

 آناتومی اسنل

 آناتومی گری

 آناتومی لگن و پرینه دکتر حسن زاده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تبریزدانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش  علوم پزشکی

 دانشکده پرستاری و مامایی تبریز

 (course planطرح دوره )

 واحدی( ....5.2..ساعتی برای یک درس  ...4...جلسه ....8...)برای یک دوره درس کامل، 

 ..........................مامایی کارشناسی....مقطع و رشته تحصیلی:               ......مامایی...گروه آموزشی:             پرستاری و مامایی تبریزدانشکده 

 1تشریح  پیش نیاز:               عملی نوع واحد :     5.2 تعداد واحد:                                       2تشریح    نام درس : 

 سالن تشریح مکان برگزاری:   4-5......      ساعت:.....دوشنبهزمان برگزاری کالس: روز:..

          : دکتر بهناز صادق زاده)به ترتیب حروف الفبا( مدرسین          دکتر بهناز صادق زاده اسکوئیمسئول درس :             22تعداد دانشجویان:  

 هدف کلی: )لطفا شرح دهید(

 همان اهداف کلی طرح درس است(اهداف بینابینی: )در واقع 

)منظور شکستن هدف کلی به اجزای تخصصی است که نسبت به اهداف کلی روشنتر و شفاف تر است و محورهای اصلی برنامه را نشان می 

 دهد. اهداف بینابینی قابل تقسیم شدن به اجزای اختصاص تر به نام اهداف ویژه است که در واقع همان اهداف رفتاری اند(

 رعایت وقت شناسی 

  داخل گروهیرعایت نظم و انظباط  

 شرکت در بحث های کالسی 

  برگرداندن موالژها پس از اتمام کار با آنها 

   ،)جدار توراکس و محتویات آن )عضالت، عروق و اعصاب، پستان(، کلیات آناتومی تنه )استخوانبندی تنه، عضالت پشتی تنه

دستگاه تنفس(، قلب، تیموس، عروق و اعصاب و لنفاتیک داخل قفسه سینه، ابدومن )نواحی توراکس و محتویات آن) ازوفاگوس، 

گانه، جدار ابدومن(، عروق و اعصاب جدار ابدومن، شبکه کمری، پریتونئوم، عناصر اینتراپریتونئال، دستگاه گوارش و ضمایم  2

 با موالژ و کشیدن تصاویر بر روی وایت برد  به صورت کار آن، لگن و پرینه و ارگانهای داخل لگنی زنانه و مردانه

 شیوه های تدریس

 پرسش و پاسخ              سخنرانی برنامه ریزی شده                                            سخنرانی         

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم )               (PBLیادگیری مبتنی بر حل مساله)                                     گروهی      ثبح

 ...سایر وارد)لطفا نام ببرید(.......................



 وظایف و تکالیف دانشجو)لطفا شرح دهید(

 وسایل کمک آموزشی:

 تخته و گچ          پروژکتور اسالید   وایت برد      

 سایر موارد)لطفا نام ببرید(..........................

 نحوه ارزشیابی و درصد نمره : )از نمره کل(

 درصد نمره 52آزمون پایان ترم                      ....درصد نمره22آزمون میان ترم .....

 درصد  نمره 2شرکت فعال در کالس                درصد نمره         2انجام تکالیف 

 .......ارزشیابی هر چهار مورد فوق خواهد بود که درصد نمره هرکدام لحاظ گردیده است.نحوه  سایر موارد )لطفا نام ببرید(..........

 

 نوع آزمون 

 غلط–صحیح                        جور کردنی                           چند گزینه ای                              پاسخ کوتاه            تشریحی  

 ...نام ببرید(.......................سایر وارد)لطفا 

 

 

 فهرست منابع:

 آناتومی تنه دکتر بهرام الهی

 آناتومی اسنل

 آناتومی گری

 آناتومی لگن و پرینه دکتر حسن زاده 

 

 

 


