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روش های یاددهي

رفتار ورودی

وسایل

فعالیت

جل

هدف کلي

اهداف ویژه رفتاری(بر اساس سه

ارزشیابي

آموزشي

های

مت

سه

جلسه

حیطه اهداف آموزشي :شناختي،

یادگیری

د

 .1سخنراني (آموزش

آشنایي با:

 .1سامانه

 .1بحث

 .1شرکت در بحث و

1

کلیات

دانشجو در پایان بحث باید بتواند:

روش ارزشیابي:

نوید

 .2انجام

پاسخ به سواالت طرح

اناتومي

 -علم اناتومي و روش های مطالعه

آنالین و آفالین)

 .2سما

تكلیف

شده  10درصد

ان را توصیف کند.

 .2پرسش و پاسخ در

 -پرسش در

.3جستجو

 .2امتحان میانترم 40

قسمت گفتگو

گفتگو

الیو

درصد

(سامانه نوید)

-سوال در

 .3نرم

ی

.3نقد مقاله در بخش

ابتدای کالس

افزار

اینترنتي و

 .3آزمون پایان ترم

گفتگو (سامانه نوید)

 -آموزش

ادوبي

مقاالت

50درصد (چهارگزینه

 .4نقد تصویر(سامانه

همزمان

کانكت

 .4نقد

ای)

عاطفي ،روان حرکتي)
1

موقعیت اناتومیک را شرح دهد.اصطالحات آناتومي را تفسیرکند.

نوید)

 .5حل

 .5بحث و گفتگو در

مسئله

آموزش آنالین
همزمان
 .6حل مسئله

شیوه ارزشیابي

منابع تدریس

درصد
Gray’s Anatomy for
student. R. Drake.
Last Edition.
Clinical Anatomy. R
Snell. Last Edition.
کالبد شناسي بالیني انساني
تالیف دکتر علیرضا محرری

2

2

سیستم
اسکلتی
محوری
بدن

3

3

4

4

دانشجو در پایان بحث باید بتواند:

 .1سخنراني (آموزش

آشنایي با:

 .1سامانه

 .1بحث

 .1شرکت در بحث و

-انواع تقسیم بندی استخوان های

آنالین و آفالین)

روش ارزشیابي:

نوید

 .2انجام

پاسخ به سواالت طرح

بدن را شرح دهد.

 .2پرسش و پاسخ در

 -پرسش در

 .2سما

تكلیف

شده  10درصد

قسمت گفتگو

گفتگو

الیو

.3جستجو

 .2امتحان میانترم 40

(سامانه نوید)

-سوال در

 .3نرم

ی

درصد

 -اجزای استخوان های فقسه

.3نقد مقاله در بخش

ابتدای کالس

افزار

اینترنتي و

 .3آزمون پایان ترم

گفتگو (سامانه نوید)

 -آموزش

ادوبي

مقاالت

50درصد (چهارگزینه

سینه را توضیح دهد.

 .4نقد تصویر(سامانه

همزمان

کانكت

 .4نقد

ای)

-اجزای استخوان های ستون مهره

نوید)

 .5حل

ها را توضیح دهد.

 .5بحث و گفتگو در

مسئله

اجزای استخواني جمجمه راتوضیح دهد.

Gray’s Anatomy for
student. R. Drake.
Last Edition.
Clinical Anatomy. R
Snell. Last Edition.
کالبد شناسي بالیني انساني
تالیف دکتر علیرضا محرری

آموزش آنالین
همزمان
 .6حل مسئله
سیستم

دانشجو در پایان بحث باید بتواند:

 .1سخنراني (آموزش

آشنایي با:

 .1سامانه

 .1بحث

 .1شرکت در بحث و

اسكلتي

-استخوانهای اندام فوقاني را نام

آنالین و آفالین)

روش ارزشیابي:

نوید

 .2انجام

پاسخ به سواالت طرح

ضمیمه بدن

برده و هر کدام را بطور مختصر

 .2پرسش و پاسخ در

 -پرسش در

 .2سما

تكلیف

شده  10درصد

و مفاصل

توضیح دهد.

قسمت گفتگو

گفتگو

الیو

.3جستجو

 .2امتحان میانترم 40

(سامانه نوید)

-سوال در

 .3نرم

ی

درصد

برده و هرکدام را بطور مختصر

.3نقد مقاله در بخش

ابتدای کالس

افزار

اینترنتي و

 .3آزمون پایان ترم

گفتگو (سامانه نوید)

 -آموزش

ادوبي

مقاالت

50درصد (چهارگزینه

توضیح دهد.

 .4نقد تصویر(سامانه

همزمان

کانكت

 .4نقد

ای)

 -مفصل را تعریف کرده و انواع

نوید)

 .5حل

آنرا نام ببرد.

 .5بحث و گفتگو در

مسئله

 -استخوانهای اندام تحتاني را نام

خصوصیات و انواع مفصلسینویال را ذکر کرده و از هر کدام
مثالي بزند.

Gray’s Anatomy for
student. R. Drake.
Last Edition.
Clinical Anatomy. R
Snell. Last Edition.
کالبد شناسي بالیني انساني
تالیف دکتر علیرضا محرری

آموزش آنالین
همزمان
 .6حل مسئله

سیستم

دانشجو در پایان بحث باید بتواند:

 .1سخنراني (آموزش

آشنایي با:

 .1سامانه

 .1بحث

 .1شرکت در بحث و

عضالني

-انواع بافت عضالني را نام ببرد.

آنالین و آفالین)

روش ارزشیابي:

نوید

 .2انجام

پاسخ به سواالت طرح

-انواع تقسیم بندی عضالت بدن

 .2پرسش و پاسخ در

 -پرسش در

 .2سما

تكلیف

شده  10درصد

Gray’s Anatomy for
student. R. Drake.
Last Edition.

قسمت گفتگو

گفتگو

الیو

.3جستجو

 .2امتحان میانترم 40

Clinical Anatomy. R

را نام ببرد.

(سامانه نوید)

-سوال در

 .3نرم

ی

درصد

 -عضالت سرو صورت را لیست

.3نقد مقاله در بخش

ابتدای کالس

افزار

اینترنتي و

 .3آزمون پایان ترم

کند.

گفتگو (سامانه نوید)

 -آموزش

ادوبي

مقاالت

50درصد (چهارگزینه

 .4نقد تصویر(سامانه

همزمان

کانكت

 .4نقد

ای)

نوید)

 .5حل

 .5بحث و گفتگو در

مسئله

Snell. Last Edition.
کالبد شناسي بالیني انساني
تالیف دکتر علیرضا محرری

آموزش آنالین
همزمان
 .6حل مسئله
5

5

6

6

سیستم

دانشجو در پایان بحث باید بتواند:

 .1سخنراني (آموزش

آشنایي با:

 .1سامانه

 .1بحث

 .1شرکت در بحث و

عضالني

-عضالت پشت و جلو تنه را شرح

آنالین و آفالین)

روش ارزشیابي:

نوید

 .2انجام

پاسخ به سواالت طرح

دهد.

 .2پرسش و پاسخ در

 -پرسش در

 .2سما

تكلیف

شده  10درصد

قسمت گفتگو

گفتگو

الیو

.3جستجو

 .2امتحان میانترم 40

(سامانه نوید)

-سوال در

 .3نرم

ی

درصد

 -عضالت اندام تحتاني را شرح

.3نقد مقاله در بخش

ابتدای کالس

افزار

اینترنتي و

 .3آزمون پایان ترم

گفتگو (سامانه نوید)

 -آموزش

ادوبي

مقاالت

50درصد (چهارگزینه

دهد.

 .4نقد تصویر(سامانه

همزمان

کانكت

 .4نقد

ای)

عضالت اندام فوقاني را شرحدهد.

نوید)

 .5حل

 .5بحث و گفتگو در

مسئله

Gray’s Anatomy for
student. R. Drake.
Last Edition.
Clinical Anatomy. R
Snell. Last Edition.
کالبد شناسي بالیني انساني
تالیف دکتر علیرضا محرری

آموزش آنالین
همزمان
 .6حل مسئله
آشنایي با:

 .1سامانه

 .1بحث

 .1شرکت در بحث و

روش ارزشیابي:

نوید

 .2انجام

پاسخ به سواالت طرح

 -پرسش در

 .2سما

تكلیف

شده  10درصد

گفتگو

الیو

.3جستجو

 .2امتحان میانترم 40

(سامانه نوید)

-سوال در

 .3نرم

ی

درصد

 -عروق اصلي و بزرگ قلب را نام

.3نقد مقاله در بخش

ابتدای کالس

افزار

اینترنتي و

 .3آزمون پایان ترم

گفتگو (سامانه نوید)

 -آموزش

ادوبي

مقاالت

50درصد (چهارگزینه

ببرد.

 .4نقد تصویر(سامانه

همزمان

کانكت

 .4نقد

ای)

-شریان ها و وریدهای اصلي بدن

نوید)

 .5حل

را توضیح دهد.

 .5بحث و گفتگو در

مسئله

سیستم

دانشجو در پایان بحث باید بتواند:

گردش خون

مدیاستینوم و تقسیم بندی آن را آنالین و آفالین) .2پرسش و پاسخ در
شرح دهد.

و لنفاوی

 آناتومي قلب و مجاورات آنرا راتوضیح دهد.

 .1سخنراني (آموزش

قسمت گفتگو

Gray’s Anatomy for
student. R. Drake.
Last Edition.
Clinical Anatomy. R
Snell. Last Edition.
کالبد شناسي بالیني انساني
تالیف دکتر علیرضا محرری

 -اعضای سیستم لنفاوی را لیست

آموزش آنالین

کند.

همزمان

-ساختمان وعملكرد مویرگهای

 .6حل مسئله

لنفاوی را توضیح دهد.
 جریان عمومي لنف بدن را شرحدهد.
7

7

8

8

نوید

 .2انجام

پاسخ به سواالت طرح

 .2سما

تكلیف

شده  10درصد

.3جستجو

 .2امتحان میانترم 40
درصد

سیستم

دانشجو باید بتواند:

 .1سخنراني (آموزش

تنفسي

-اجزای حفره بیني و حلق را نام

آنالین و آفالین)

ببرد.

 .2پرسش و پاسخ در

روش ارزشیابي:

قسمت گفتگو

 -پرسش در

الیو

(سامانه نوید)

گفتگو

 .3نرم

ی

-ساختمان نای و برونشها را

.3نقد مقاله در بخش

-سوال در

افزار

اینترنتي و

 .3آزمون پایان ترم

گفتگو (سامانه نوید)

ابتدای کالس

ادوبي

مقاالت

50درصد (چهارگزینه

توضیح دهد.

 .4نقد تصویر(سامانه

 -آموزش

کانكت

 .4نقد

ای)

-شیارها و لوب های ریوی را نشان

نوید)

همزمان

دهد.

 .5بحث و گفتگو در

خصوصیات حنجره و غضروفهای آنرا ذکر کند.

 تقسیمات برونشیول ها و مجاریآلوئوالر را توضیح دهد.

آشنایي با:

 .1سامانه

 .1بحث

 .1شرکت در بحث و

Gray’s Anatomy for
student. R. Drake.
Last Edition.
Clinical Anatomy. R
Snell. Last Edition.
کالبد شناسي بالیني انساني
تالیف دکتر علیرضا محرری

 .5حل
مسئله

آموزش آنالین
همزمان
 .6حل مسئله
 .1سامانه

 .1بحث

 .1شرکت در بحث و

نوید

 .2انجام

پاسخ به سواالت طرح

 .2پرسش و پاسخ در

روش ارزشیابي:

 .2سما

تكلیف

شده  10درصد

قسمت گفتگو

 -پرسش در

الیو

.3جستجو

 .2امتحان میانترم 40

(سامانه نوید)

گفتگو

 .3نرم

ی

درصد

.3نقد مقاله در بخش

-سوال در

افزار

اینترنتي و

 .3آزمون پایان ترم

گفتگو (سامانه نوید)

ابتدای کالس

ادوبي

مقاالت

50درصد (چهارگزینه

 .4نقد تصویر(سامانه

 -آموزش

کانكت

 .4نقد

ای)

نوید)

همزمان

امتحان

 .1سخنراني (آموزش

میانترم

آنالین و آفالین)

 .5بحث و گفتگو در
آموزش آنالین

آشنایي با:

 .5حل
مسئله

Gray’s Anatomy for
student. R. Drake.
Last Edition.
Clinical Anatomy. R
Snell. Last Edition.
کالبد شناسي بالیني انساني
تالیف دکتر علیرضا محرری

همزمان
 .6حل مسئله
9

9

نوید

 .2انجام

پاسخ به سواالت طرح

 .2سما

تكلیف

شده  10درصد

.3جستجو

 .2امتحان میانترم 40
درصد

سیستم

دانشجو باید بتواند:

 .1سخنراني (آموزش

گوارشي

--حفره دهان و محتویات آن را

آنالین و آفالین)

توصیف کند.

 .2پرسش و پاسخ در

روش ارزشیابي:

قسمت گفتگو

 -پرسش در

الیو

(سامانه نوید)

گفتگو

 .3نرم

ی

-مبدأ و انتها ،تنگي ها و انحناهای

.3نقد مقاله در بخش

-سوال در

افزار

اینترنتي و

 .3آزمون پایان ترم

گفتگو (سامانه نوید)

ابتدای کالس

ادوبي

مقاالت

50درصد (چهارگزینه

مری را شرح دهد.

 .4نقد تصویر(سامانه

 -آموزش

کانكت

 .4نقد

ای)

-تقسیم بندی معده را بداند.

نوید)

همزمان

-انحنای کوچک و بزرگ معده را

 .5بحث و گفتگو در

انواع حلق و لوزه های مربوطه رانام ببرد.

توضیح دهند.
ساختمان صفاق توضیح دهد.حفره صفاق را توصیف کند.امنتوم های کوچک و بزرگ راتوضیح دهد.
مزانتر،مزوکولون عرضي ومزوسیگموئید را توضیح دهد.
ژژنوم را شرح دهند.
ایلئوم را شرح دهند.سكوم و آپاندیس را توضیحدهند.
کولون صعودی ،عرضي ،نزولي وسیگموئید و مجاورات آنها را
توضیح دهد.
رکتوم و کانال مقعدی را توضیحدهد.
-سیستم شریاني و وریدی

آموزش آنالین
همزمان
 .6حل مسئله

آشنایي با:

 .1سامانه

 .1بحث

 .1شرکت در بحث و

 .5حل
مسئله

Gray’s Anatomy for
student. R. Drake.
Last Edition.
Clinical Anatomy. R
Snell. Last Edition.
کالبد شناسي بالیني انساني
تالیف دکتر علیرضا محرری

دستگاه گوارش را به طورکلي
توضیح دهد.
10

10

11

11

نوید

 .2انجام

پاسخ به سواالت طرح

 .2سما

تكلیف

شده  10درصد

.3جستجو

 .2امتحان میانترم 40
درصد

سیستم

دانشجو باید بتواند:

 .1سخنراني (آموزش

گوارشي

-ساختمان و مجاورات غدد

آنالین و آفالین)

پاروتید ،تحت فكي و زیرزباني را

 .2پرسش و پاسخ در

روش ارزشیابي:

قسمت گفتگو

 -پرسش در

الیو

(سامانه نوید)

گفتگو

 .3نرم

ی

کبدی را توضیح دهد.

.3نقد مقاله در بخش

-سوال در

افزار

اینترنتي و

 .3آزمون پایان ترم

گفتگو (سامانه نوید)

ابتدای کالس

ادوبي

مقاالت

50درصد (چهارگزینه

-مجاورات و بخش های تشكیل

 .4نقد تصویر(سامانه

 -آموزش

کانكت

 .4نقد

ای)

دهنده کیسه صفرا را توضیح دهد.

نوید)

همزمان

-مجاری صفراوی داخل کبدی و

 .5بحث و گفتگو در

شرح دهد.
-سطوح کبد ،لوب ها و ناحیه H

خارج کبدی را شرح دهد.
بخش های تشكیل دهندهپانكراس و مجاورات آن را بداند.

آشنایي با:

 .1سامانه

 .1بحث

 .1شرکت در بحث و

Gray’s Anatomy for
student. R. Drake.
Last Edition.
Clinical Anatomy. R
Snell. Last Edition.
کالبد شناسي بالیني انساني
تالیف دکتر علیرضا محرری

 .5حل
مسئله

آموزش آنالین
همزمان
 .6حل مسئله

مجاری پانكراتیک اصلي و فرعي
را شرح دهد.

نوید

 .2انجام

پاسخ به سواالت طرح

 .2سما

تكلیف

شده  10درصد

.3جستجو

 .2امتحان میانترم 40
درصد

سیستم

دانشجو در پایان مبحث باید

 .1سخنراني (آموزش

ادراری و

بتواند:

آنالین و آفالین)

تناسلي

-اجزای این سیستم وموقعیت

 .2پرسش و پاسخ در

روش ارزشیابي:

قسمت گفتگو

 -پرسش در

الیو

(سامانه نوید)

گفتگو

 .3نرم

ی

کلیه ،عناصر ناف کلیه را به ترتیب

.3نقد مقاله در بخش

-سوال در

افزار

اینترنتي و

 .3آزمون پایان ترم

گفتگو (سامانه نوید)

ابتدای کالس

ادوبي

مقاالت

50درصد (چهارگزینه

نام ببرد.

 .4نقد تصویر(سامانه

 -آموزش

کانكت

 .4نقد

ای)

-مجاورات حالب را در مرد و زن

نوید)

همزمان

درك کند.

 .5بحث و گفتگو در

هرکدام را نام ببرد.
-ساختار داخلي کلیه ،پوشش های

مجاورات مثانه را در مرد و زندرك کند

آموزش آنالین
همزمان
 .6حل مسئله

آشنایي با:

 .1سامانه

 .1بحث

 .1شرکت در بحث و

 .5حل
مسئله

Gray’s Anatomy for
student. R. Drake.
Last Edition.
Clinical Anatomy. R
Snell. Last Edition.
کالبد شناسي بالیني انساني
تالیف دکتر علیرضا محرری

 .تفاوت های پیشابراه زنان را بامردان بیان کند.
بیضه و اپي دیدیم را شرح دهد.پروستات را توضیح دهد.غده سمینال وزیكول را توضیحدهد.
تخمدان ،رحم و لوله های رحميرا شرح دهد.
رباط های رحمي را شرح دهد.-واژن ر ا توضیح دهد.

12
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نوید

 .2انجام

پاسخ به سواالت طرح

 .2سما

تكلیف

شده  10درصد

.3جستجو

 .2امتحان میانترم 40
درصد

سیستم

دانشجو در پایان مبحث باید

 .1سخنراني (آموزش

عصبي

بتواند :انواع دستگاه عصبي را نام

آنالین و آفالین)

ببرد.

 .2پرسش و پاسخ در

روش ارزشیابي:

قسمت گفتگو

 -پرسش در

الیو

(سامانه نوید)

گفتگو

 .3نرم

ی

توضیح دهد.

.3نقد مقاله در بخش

-سوال در

افزار

اینترنتي و

 .3آزمون پایان ترم

گفتگو (سامانه نوید)

ابتدای کالس

ادوبي

مقاالت

50درصد (چهارگزینه

-نورون ها را بر اساس شكل و

 .4نقد تصویر(سامانه

 -آموزش

کانكت

 .4نقد

ای)

عملكرد تقسیم بندی کند.

نوید)

همزمان

 -پرده های پوششي مغز و نخاع

 .5بحث و گفتگو در

سلولهای عصبي را شرح دهند.-قسمتهای مختلف نورون را

(مننژ) شرح دهد.
 استطاله های سخت شامه راشرح دهد.
 شكل ظاهری و جایگاه نخاع راشرح دهد.
اعصاب و سگمان های نخاعي راتوضیح دهد..

آموزش آنالین
همزمان
 .6حل مسئله

آشنایي با:

 .1سامانه

 .1بحث

 .1شرکت در بحث و

 .5حل
مسئله

Gray’s Anatomy for
student. R. Drake.
Last Edition.
Clinical Anatomy. R
Snell. Last Edition.
کالبد شناسي بالیني انساني
تالیف دکتر علیرضا محرری

بخشهای ساقه مغز وشكلظاهری آن را نام ببرد.
ساختمان داخلي بصل النخاع وپل مغزی را شرح دهد.
 بخش های تشكیل دهندهمغزمیاني را شرح دهد.
 مخچه را شرح دهد. بطن چهارم و موقعیت آن راتوضیح دهد.
هریک از اجزای مغز قدامي(تاالموس ،هیپوتاالموس،مخ)را
شرح دهد.
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نوید

 .2انجام

پاسخ به سواالت طرح

 .2سما

تكلیف

شده  10درصد

.3جستجو

 .2امتحان میانترم 40
درصد

سیستم

دانشجو در پایان مبحث باید

 .1سخنراني (آموزش

عصبي

بتواند:

آنالین و آفالین)

 -شكل ظاهری نیمكره های مغزی

 .2پرسش و پاسخ در

روش ارزشیابي:

قسمت گفتگو

 -پرسش در

الیو

(سامانه نوید)

گفتگو

 .3نرم

ی

نیمكره های مغزی را نام ببرد.

.3نقد مقاله در بخش

-سوال در

افزار

اینترنتي و

 .3آزمون پایان ترم

گفتگو (سامانه نوید)

ابتدای کالس

ادوبي

مقاالت

50درصد (چهارگزینه

-ساختمان داخلي نیمكره ها را

 .4نقد تصویر(سامانه

 -آموزش

کانكت

 .4نقد

ای)

شرح دهد.

نوید)

همزمان

-بطن و شاخ طرفي را توضیح

 .5بحث و گفتگو در

را بیان کند.
-شیارها و شكنج های موجود در

دهد.
قشر خاکستری مغز را توضیحهد.
اعصاب مغزی را نام ببرد.-اعصاب مغزی زوج اول تا

آموزش آنالین
همزمان
 .6حل مسئله

آشنایي با:

 .1سامانه

 .1بحث

 .1شرکت در بحث و

 .5حل
مسئله

Gray’s Anatomy for
student. R. Drake.
Last Edition.
Clinical Anatomy. R
Snell. Last Edition.
کالبد شناسي بالیني انساني
تالیف دکتر علیرضا محرری

دوازدهم را شرح دهد.
 اعصاب نخاعي را توضیح دهد.شبكه گردني و بازویي را بامهمترین شاخه ها توضیح دهد.
اعصاب نخاعي و شبكه کمریخاجي را توضیح دهد.
دستگاه عصبي خودمختار راشرح دهد.
14

14

15

15

نوید

 .2انجام

پاسخ به سواالت طرح

 .2سما

تكلیف

شده  10درصد

.3جستجو

 .2امتحان میانترم 40
درصد

حس ویژه

دانشجو در پایان مبحث باید

 .1سخنراني (آموزش

(چشم و

بتواند:

آنالین و آفالین)

گوش)

-انواع حس های عمومي و

 .2پرسش و پاسخ در

روش ارزشیابي:

قسمت گفتگو

 -پرسش در

الیو

(سامانه نوید)

گفتگو

 .3نرم

ی

.3نقد مقاله در بخش

-سوال در

افزار

اینترنتي و

 .3آزمون پایان ترم

ابتدای کالس

ادوبي

مقاالت

50درصد (چهارگزینه

 -آموزش

کانكت

 .4نقد

ای)

اختصاصي را نام ببرد.
 -پرده های تشكیل دهنده چشم،

ساختمان شبكیه و عصب بینایي را گفتگو (سامانه نوید)
توضیح دهد.
 .4نقد تصویر(سامانه
-بخشهای مختلف گوش و اجزای

نوید)

تشكیل دهنده آن(گوش

 .5بحث و گفتگو در

خارجي،میاني و داخلي) را توضیح
دهد.

آشنایي با:

 .1سامانه

 .1بحث

 .1شرکت در بحث و

همزمان

کالبد شناسي بالیني انساني
تالیف دکتر علیرضا محرری

مسئله

آموزش آنالین
همزمان
 .6حل مسئله
آشنایي با:

 .1سامانه

 .1بحث

 .1شرکت در بحث و

نوید

 .2انجام

پاسخ به سواالت طرح

 .2سما

تكلیف

شده  10درصد

.3جستجو

 .2امتحان میانترم 40
درصد

غدد درون

دانشجو در پایان مبحث باید

ریز

بتواند:

آنالین و آفالین)

-تفاوت بین غده درون ریز و برون

 .2پرسش و پاسخ در

روش ارزشیابي:

قسمت گفتگو

 -پرسش در

الیو

(سامانه نوید)

گفتگو

 .3نرم

ی

های مختلف آن را توضیح دهد.

.3نقد مقاله در بخش

-سوال در

افزار

اینترنتي و

 .3آزمون پایان ترم

گفتگو (سامانه نوید)

ابتدای کالس

ادوبي

مقاالت

50درصد (چهارگزینه

-غده اپي فیز را توصیف کند.

 .4نقد تصویر(سامانه

 -آموزش

کانكت

 .4نقد

ای)

-ساختمان غده تیروئید و

نوید)

همزمان

-ساختمان غده هیپوفیز و بخش

Clinical Anatomy. R
Snell. Last Edition.

 .5حل

 .1سخنراني (آموزش

ریز را توضیح دهد.

Gray’s Anatomy for
student. R. Drake.
Last Edition.

 .5حل

Gray’s Anatomy for
student. R. Drake.
Last Edition.
Clinical Anatomy. R
Snell. Last Edition.
کالبد شناسي بالیني انساني
تالیف دکتر علیرضا محرری
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16

پاراتیروئید را شرح دهد.

 .5بحث و گفتگو در

-غده ادرنال و بخش های مهم آن

آموزش آنالین

را توضیح دهد.

همزمان

مسئله

 .6حل مسئله

امتحان
پایان ترم

قوانین آموزشي مورد نظر استاد وفق مقررات آموزشي:
(هرقانوني مایلید بنویسید مانند):


فایل های مباحث درسي کالس در ابتدای هر هفته ،بارگذاری مي شود.



در طول هر هفته مباحث تدریس شده مطالعه شود و سواالت و اشكاالت خود را تا پایان هفته در سامانه نوید پرسیده شود .در پایان هفته به سواالت پاسخ داده
خواهد شد.



در پایان هر مبحث تدریس شده ،کوییز گرفته خواهد شد که برای هر کوییز یک نمره درنظر گرفته مي شود .مجموعا در طول ترم آموزشي 8 ،کوییز یک نمره ای
در نظر گرفته شده است که هشت نمره از نمره پایاني درس آناتومي خواهد بود و امتحان آخر ترم از  12نمره محاسبه مي شود.
موفق باشید

