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ردیف

بخش ب:
جل

هدف کلي

اهداف ویژه رفتاری(بر اساس سه روش های یاددهي

رفتار ورودی

وسایل

فعالیت

سه

جلسه

حیطه اهداف آموزشي :شناختي،

ارزشیابي

آموزشي

های

مت

یادگیری

د

1

کلیات بافت

دانشجو در پایان مبحث باید

 .1سخنراني (آموزش

آشنایي با:

 .1سامانه

 .1بحث

 .1شرکت در بحث و

شناسي

بتواند:

آنالین و آفالین)

روش ارزشیابي:

نوید

 .2انجام

پاسخ به سواالت طرح

 -بافت و روش های مطالعه آن را

 .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

بدن را شرح دهد.

.3نقد مقاله در بخش

ابتدای کالس

افزار

اینترنتي و

 .3آزمون پایان ترم

گفتگو (سامانه نوید)

 -آموزش

ادوبي

مقاالت

50درصد (چهارگزینه

-روش های آماده سازی بافت را

 .4نقد تصویر(سامانه

همزمان

کانكت

 .4نقد

ای)

شرح دهد.

نوید)

 .5حل

-اجزای میكروسكوپ نوری را

 .5بحث و گفتگو در

مسئله

عاطفي ،روان حرکتي)
1

توصیف کند.
-کارکرد هر یک از سلول های

نام ببرد.
-انواع بافت های اصلي بدن را

آموزش آنالین
همزمان
 .6حل مسئله

شیوه ارزشیابي

منابع تدریس

درصد
Jonquiere’s Basic
Histology: Text and
Atlas. Last edition
Textbook of
Histology. P. Gartner.
Last edition

نام ببرد.
2

2

بافت پوششي

3

3

بافت همبند

دانشجو در پایان مبحث باید

 .1سخنراني (آموزش

آشنایي با:

 .1سامانه

 .1بحث

 .1شرکت در بحث و

بتواند:

آنالین و آفالین)

روش ارزشیابي:

نوید

 .2انجام

پاسخ به سواالت طرح

-وظایف بافت پوششي را نام

 .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

-ساختارها و اتصاالت جانبي

.3نقد مقاله در بخش

ابتدای کالس

افزار

اینترنتي و

 .3آزمون پایان ترم

گفتگو (سامانه نوید)

 -آموزش

ادوبي

مقاالت

50درصد (چهارگزینه

سلول پوششي را توضیح دهد.

 .4نقد تصویر(سامانه

همزمان

کانكت

 .4نقد

ای)

-اتصاالت راسي سلول پوششي

نوید)

 .5حل

را نام ببرد.

 .5بحث و گفتگو در

مسئله

ببرد.
-انواع بافت پوششي را نام ببرد.

ویژگي های اصلي بافتپوششي غددی را شرح دهد.

همزمان
 .6حل مسئله

دانشجو در پایان مبحث باید

 .1سخنراني (آموزش

آشنایي با:

 .1سامانه

 .1بحث

بتواند:

آنالین و آفالین)

روش ارزشیابي:

نوید

 .2انجام

پاسخ به سواالت طرح

-وظایف بافت همبند را نام ببرد.

 .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

همبند را توصیف کند.

.3نقد مقاله در بخش

ابتدای کالس

افزار

اینترنتي و

 .3آزمون پایان ترم

گفتگو (سامانه نوید)

 -آموزش

ادوبي

مقاالت

50درصد (چهارگزینه

-اجزای ماتریكس خارج سلولي

 .4نقد تصویر(سامانه

همزمان

کانكت

 .4نقد

ای)

بافت همبند را توضیح دهد.

نوید)

 .5حل

 .5بحث و گفتگو در

مسئله

-سلول های اختصاصي بافت

Textbook of
Histology. P. Gartner.
Last edition

آموزش آنالین

 .1شرکت در بحث و

-انواع بافت همبند را نام ببرد.

Jonquiere’s Basic
Histology: Text and
Atlas. Last edition

آموزش آنالین
همزمان
 .6حل مسئله

Jonquiere’s Basic
Histology: Text and
Atlas. Last edition
Textbook of
Histology. P. Gartner.
Last edition

4

4

5

5

بافت همبند

دانشجو در پایان مبحث باید

 .1سخنراني (آموزش

آشنایي با:

 .1سامانه

 .1بحث

 .1شرکت در بحث و

اختصاصي

بتواند:

آنالین و آفالین)

روش ارزشیابي:

نوید

 .2انجام

پاسخ به سواالت طرح

(بافت چربي ،

-انواع بافت چربي را نام ببرد و

 .2پرسش و پاسخ در

 -پرسش در

 .2سما

تكلیف

شده  10درصد

غضروفي و

تفاوت بین آن ها را توضیح دهد.

قسمت گفتگو

گفتگو

الیو

.3جستجو

 .2امتحان میانترم 40

استخوان)

-انواع بافت غضروفي رانام ببرد

(سامانه نوید)

-سوال در

 .3نرم

ی

درصد

و ویژگي های اختصاصي هریک

.3نقد مقاله در بخش

ابتدای کالس

افزار

اینترنتي و

 .3آزمون پایان ترم

گفتگو (سامانه نوید)

 -آموزش

ادوبي

مقاالت

50درصد (چهارگزینه

را بیان کند.

 .4نقد تصویر(سامانه

همزمان

کانكت

 .4نقد

ای)

-وظایف سلول های بافت

نوید)

 .5حل

استخواني را شرح دهد.

 .5بحث و گفتگو در

مسئله

 انواع بافت استخواني را نامببرد و تفاوت بین آن ها را
توضیح دهد.

Jonquiere’s Basic
Histology: Text and
Atlas. Last edition
Textbook of
Histology. P. Gartner.
Last edition

آموزش آنالین
همزمان
 .6حل مسئله

 مغز استخوان را توضیح دهد.انواع استخوان سازی را شرحدهد.

بافت عضالني

دانشجو در پایان مبحث باید

 .1سخنراني (آموزش

آشنایي با:

 .1سامانه

 .1بحث

 .1شرکت در بحث و

بتواند:

آنالین و آفالین)

روش ارزشیابي:

نوید

 .2انجام

پاسخ به سواالت طرح

-ویژگي های اختصاصي بافت

 .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

کند.

.3نقد مقاله در بخش

ابتدای کالس

افزار

اینترنتي و

 .3آزمون پایان ترم

گفتگو (سامانه نوید)

 -آموزش

ادوبي

مقاالت

50درصد (چهارگزینه

-انواع بافت عضالني را نام ببرد.

 .4نقد تصویر(سامانه

همزمان

کانكت

 .4نقد

ای)

-ویژگي های اختصاصي بافت

نوید)

 .5حل

عضله مخطط را شرح دهد.

 .5بحث و گفتگو در

مسئله

عضالني را در مقایسه با دیگر
بافت های اصلي بدن توصیف

آموزش آنالین

Jonquiere’s Basic
Histology: Text and
Atlas. Last edition
Textbook of
Histology. P. Gartner.
Last edition

 -ویژگي های اختصاصي بافت

همزمان

عضله قلبي را شرح دهد.

 .6حل مسئله

 ویژگي های اختصاصي بافتعضله صاف را شرح دهد.

6

6

بافت عصبي

7

7

دانشجو در پایان مبحث باید

 .1سخنراني (آموزش

آشنایي با:

 .1سامانه

 .1بحث

 .1شرکت در بحث و

بتواند:

آنالین و آفالین)

روش ارزشیابي:

نوید

 .2انجام

پاسخ به سواالت طرح

-سلول های بافت عصبي را نام

 .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

سفید بافت عصبي نخاع را

.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)

 -اجزای ماده خاکستری و ماده

نوید)

 .5حل

سفید بافت عصبي مخچه را

 .5بحث و گفتگو در

مسئله

ببرد.
-اجزای ماده خاکستری و ماده

توضیح دهد.
 اجزای ماده خاکستری و مادهسفید بافت عصبي مخ را توضیح

Jonquiere’s Basic
Histology: Text and
Atlas. Last edition
Textbook of
Histology. P. Gartner.
Last edition

آموزش آنالین
همزمان
 .6حل مسئله

دهد.
ساختار بافتي الیه های مننژ راشرح دهد.
اجزای بافت عصبي محیطي وساختار بافتي آن را توصیف کند.

بافت دستگاه

دانشجو در پایان مبحث باید

 .1سخنراني (آموزش

گردش خون

بتواند:

آنالین و آفالین)

-ساختار کلي عروق بدن را

 .2پرسش و پاسخ در

روش ارزشیابي:

قسمت گفتگو

 -پرسش در

توضیح دهد.

آشنایي با:

 .1سامانه

 .1بحث

 .1شرکت در بحث و

نوید

 .2انجام

پاسخ به سواالت طرح

 .2سما

تكلیف

شده  10درصد

الیو

.3جستجو

 .2امتحان میانترم 40

Jonquiere’s Basic
Histology: Text and
Atlas. Last edition
Textbook of

-باید تفاوت ساختار عروقي بین

(سامانه نوید)

گفتگو

 .3نرم

ی

درصد

شریانها و ورید ها توضیح دهد.

.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

Histology. P. Gartner.
Last edition

 .5حل
مسئله

 .5بحث و گفتگو در
آموزش آنالین
همزمان
 .6حل مسئله
8

8

9

9

نوید

 .2انجام

پاسخ به سواالت طرح

 .2سما

تكلیف

شده  10درصد

.3جستجو

 .2امتحان میانترم 40
درصد

بافت دستگاه

دانشجو در پایان مبحث باید

 .1سخنراني (آموزش

تنفسي

بتواند:

آنالین و آفالین)

-مشخصات کلي سلول های

 .2پرسش و پاسخ در

روش ارزشیابي:

قسمت گفتگو

 -پرسش در

الیو

(سامانه نوید)

گفتگو

 .3نرم

ی

دهد.

.3نقد مقاله در بخش

-سوال در

افزار

اینترنتي و

 .3آزمون پایان ترم

گفتگو (سامانه نوید)

ابتدای کالس

ادوبي

مقاالت

50درصد (چهارگزینه

-ساختمان بافت ریه را توضیح

 .4نقد تصویر(سامانه

 -آموزش

کانكت

 .4نقد

ای)

دهد.

نوید)

همزمان

سیستم تنفسي را نام ببرد.
-الیه های بافتي نای را توضیح

آشنایي با:

 .1سامانه

 .1بحث

 .1شرکت در بحث و

و برونشیول ها ،مجاری آلوئولي و
آلوئول ها را نام ببرد.

مسئله

آموزش آنالین
همزمان
 .6حل مسئله

نوید

 .2انجام

پاسخ به سواالت طرح

 .2سما

تكلیف

شده  10درصد

.3جستجو

 .2امتحان میانترم 40
درصد

بافت دستگاه

دانشجو در پایان مبحث باید

گوارش

بتواند:

آنالین و آفالین)

 -قسمتهای مختلف مری (الیه

 .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

گفتگو (سامانه نوید)

ابتدای کالس

ادوبي

مقاالت

50درصد (چهارگزینه

کند.
 -قسمتهای مختلف روده (الیه

آشنایي با:

 .1سامانه

 .1بحث

 .1شرکت در بحث و

 .1سخنراني (آموزش

های تشكیل دهنده) را توصیف

Textbook of
Histology. P. Gartner.
Last edition

 .5حل

 .5بحث و گفتگو در
-مشخصات بافتي برونش اصلي

Jonquiere’s Basic
Histology: Text and
Atlas. Last edition

Jonquiere’s Basic
Histology: Text and
Atlas. Last edition
Textbook of
Histology. P. Gartner.
Last edition

های تشكیل دهنده) را توصیف

 .4نقد تصویر(سامانه

 -آموزش

کند.

نوید)

همزمان

 -اجزای بافتي کبد و کیسه

 .5بحث و گفتگو در

صفرا را شرح دهد.
اجزای بافتي پانكراس را شرحدهد.

کانكت

 .4نقد

ای)

 .5حل
مسئله

آموزش آنالین
همزمان
 .6حل مسئله

 انواع غدد بزاقي و اجزایبافتي آن را شرح دهد.
10

10

11

11

نوید

 .2انجام

پاسخ به سواالت طرح

 .2سما

تكلیف

شده  10درصد

.3جستجو

 .2امتحان میانترم 40
درصد

بافت دستگاه

دانشجو در پایان مبحث باید

 .1سخنراني (آموزش

لنفاوی

بتواند:

آنالین و آفالین)

 -قسمت های مختلف تیموس و

 .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

-اجزای پالپ سفید و قرمز

 .4نقد تصویر(سامانه

 -آموزش

کانكت

 .4نقد

ای)

طحال را شرح دهد.

نوید)

همزمان

-

 .5بحث و گفتگو در

سلولهای آن را توضیح دهد.
-اجزای بافتي عقده لنفاوی را

آشنایي با:

 .1سامانه

 .1بحث

 .1شرکت در بحث و

Jonquiere’s Basic
Histology: Text and
Atlas. Last edition
Textbook of
Histology. P. Gartner.
Last edition

 .5حل
مسئله

آموزش آنالین
همزمان
 .6حل مسئله
نوید

 .2انجام

پاسخ به سواالت طرح

 .2سما

تكلیف

شده  10درصد

.3جستجو

 .2امتحان میانترم 40
درصد

بافت دستگاه

دانشجو در پایان مبحث باید

 .1سخنراني (آموزش

ادراری

بتواند:

آنالین و آفالین)

-قسمت های مختلف کلیه

 .2پرسش و پاسخ در

روش ارزشیابي:

قسمت گفتگو

 -پرسش در

الیو

(سامانه نوید)

گفتگو

 .3نرم

ی

کننده) را شرح دهد.

.3نقد مقاله در بخش

-سوال در

افزار

اینترنتي و

 .3آزمون پایان ترم

گفتگو (سامانه نوید)

ابتدای کالس

ادوبي

مقاالت

50درصد (چهارگزینه

-الیه های تشكیل دهنده حالب

 .4نقد تصویر(سامانه

 -آموزش

کانكت

 .4نقد

ای)

را نام ببرد.

نوید)

همزمان

(کپسول بومن ،لوله پروگزیمال،
لوله دیستال ،مجاری جمع

آشنایي با:

 .1سامانه

 .1بحث

 .1شرکت در بحث و

 .5حل

Jonquiere’s Basic
Histology: Text and
Atlas. Last edition
Textbook of
Histology. P. Gartner.
Last edition

-الیه های تشكیل دهنده مثانه

 .5بحث و گفتگو در

را شرح دهد.

آموزش آنالین

مسئله

همزمان
 .6حل مسئله
12

12

13

13

نوید

 .2انجام

پاسخ به سواالت طرح

 .2سما

تكلیف

شده  10درصد

.3جستجو

 .2امتحان میانترم 40
درصد

بافت دستگاه

دانشجو در پایان مبحث باید

 .1سخنراني (آموزش

تناسلي

بتواند:

آنالین و آفالین)

 -اجزای بافتي بیضه ،اپیدیدیم،

 .2پرسش و پاسخ در

روش ارزشیابي:

قسمت گفتگو

 -پرسش در

الیو

(سامانه نوید)

گفتگو

 .3نرم

ی

تخمدان به همراه اجزای آن

.3نقد مقاله در بخش

-سوال در

افزار

اینترنتي و

 .3آزمون پایان ترم

گفتگو (سامانه نوید)

ابتدای کالس

ادوبي

مقاالت

50درصد (چهارگزینه

شرح دهد.

 .4نقد تصویر(سامانه

 -آموزش

کانكت

 .4نقد

ای)

-الیه های تشكیل دهنده رحم و

نوید)

همزمان

لوله رحمي را توضیح دهد.

 .5بحث و گفتگو در

مجرای دفران را توصیف کند.
-الیه های تشكیل دهنده

آشنایي با:

 .1سامانه

 .1بحث

 .1شرکت در بحث و

 .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 پایان

 .1سخنراني (آموزش

ترم

آنالین و آفالین)

 .5بحث و گفتگو در
آموزش آنالین
همزمان
 .6حل مسئله

آشنایي با:

 .5حل
مسئله

Jonquiere’s Basic
Histology: Text and
Atlas. Last edition
Textbook of
Histology. P. Gartner.
Last edition

قوانین آموزشي مورد نظر استاد وفق مقررات آموزشي:


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 خواهد بود و امتحان آخر ترم از  12نمره محاسبه مي شود.
موفق باشید

