بسمه تعالي
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني خمین
معاونت آموزش و تحقیقات
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
فرم طرح درس
نام و نام خانوادگي مدرس:

فاطمه قاسمزاده

مرتبه علمي  :مربي -عضوهیئت علمي
رشته تحصیلي فراگیران :پرستاري
واحد2 :

شماره

آخرين مدرك تحصیلي:
گروه آموزشي :علوم پايه

مقطع:کارشناسي
تعداد جلسه91 :

هدف کلي جلسه

جلسه

کارشناسي ارشد

رشته تحصیلي :علوم تشريح
نام دانشكده :علوم پزشكي خمین
عنوان واحد درسي به طور کامل :آناتومي عمومي

نیمسال تحصیلي :اول9397-98

محل تدريس :دانشكده علوم پزشكي خمین –کالس291

اهداف ويژه رفتاري(بر اساس سه حیطه اهداف
آموزشي :شناختي ،عاطفي ،روان حرکتي)

9

کلیات آناتومي

آشنايي با صفحات بدن وتقسيم بندي بدن بر اساس صفحات
انواع حركات بدن ومحورهاي بدن تعريف علم آناتومي و تقسيم
بندي آن

2

اسکلت ستون مهره
ها و قفسه سینه

آشنايي با عملكرد اسكلت بدن و ويژگيهاي خاص هر استخوان

روش

وسايل

ياددهي

آموزشي

محل تدريس

فعالیت هاي
ياددهي

تعداد

پیش نیاز :ندارد

شیوه ارزشیابي
متد

منابع تدريس

درصد

سخنراني

اساليد،

دانشكده

شرکت در مباحث

مشارکت فعال در

وپرسش

power

علوم

توسط دانشجو

بحث گروهي و

کالبد شناسي عمومي

وپاسخ ،بحث

، point

پزشكي

وپاسخ به سواالت

پرسش وپاسخ

 -2اسنل ريچارد ،ضروريات آناتومي

گروهي

کتاب ،

خمین

 -9مصباح اردکاني ،سید فخرالدين

اسنل

کالسي

 -3میستوويچ جوزف  ،کارن کیت

اطلس  ،فیلم

 %21نمره

(اورژانس هاي طبي پیش

آموزشي ،

کوئیز میان ترم
 %41نمره

موالژ ،تخته

امتحان پايان ترم
 %41نمره

وايت برد و

بیمارستاني پايه)
-4بلد سو برايان  ،پورتر رابرت
،چري ريچارد (اورژانس هاي طبي
پیش بیمارستاني میاني )

ماژيك

سخنراني

اساليد،

دانشكده

شرکت در مباحث

مشارکت فعال در

وپرسش

power

علوم

توسط دانشجو

بحث گروهي و

وپاسخ ،بحث

، point

پزشكي

وپاسخ به سواالت

پرسش وپاسخ

 -9مصباح اردکاني ،سید فخرالدين
کالبد شناسي عمومي

گروهي

کتاب ،

کالسي

خمین

اطلس  ،فیلم
آموزشي ،

کوئیز میان ترم

(اورژانس هاي طبي پیش

 %41نمره

بیمارستاني پايه)

امتحان پايان ترم

-4بلد سو برايان  ،پورتر رابرت

 %41نمره

وايت برد و

3

4

اسکلت اندام فوقاني
وتحتاني

آشنايي با اسكلت اندام فوقاني و ويژگيهاي خاص هر استخوان

 -3میستوويچ جوزف  ،کارن کیت

،چري ريچارد (اورژانس هاي طبي
پیش بیمارستاني میاني

ماژيك

نماهای جمجمه و
استخوان المی

اسنل

 %21نمره

موالژ ،تخته

آشنايي و بررسي استخوانهاي جمجمه و ويژگيهاي خاص هر
استخوان

 -2اسنل ريچارد ،ضروريات آناتومي

سخنراني

اساليد،

دانشكده

شرکت در مباحث

مشارکت فعال در

وپرسش

power

علوم

توسط دانشجو

بحث گروهي و

کالبد شناسي عمومي

وپاسخ ،بحث

، point

پزشكي

وپاسخ به سواالت

پرسش وپاسخ

 -2اسنل ريچارد ،ضروريات آناتومي

گروهي

کتاب ،

خمین

 -9مصباح اردکاني ،سید فخرالدين

اسنل

کالسي

 -3میستوويچ جوزف  ،کارن کیت

اطلس  ،فیلم

 %21نمره

(اورژانس هاي طبي پیش

آموزشي ،

کوئیز میان ترم
 %41نمره

موالژ ،تخته

امتحان پايان ترم
 %41نمره

وايت برد و

بیمارستاني پايه)
-4بلد سو برايان  ،پورتر رابرت
،چري ريچارد (اورژانس هاي طبي
پیش بیمارستاني میاني

ماژيك

سخنراني

اساليد،

دانشكده

شرکت در مباحث

مشارکت فعال در

وپرسش

power

علوم

توسط دانشجو

بحث گروهي و

کالبد شناسي عمومي

وپاسخ ،بحث

، point

پزشكي

وپاسخ به سواالت

پرسش وپاسخ

 -2اسنل ريچارد ،ضروريات آناتومي

گروهي

کتاب ،

خمین

 -9مصباح اردکاني ،سید فخرالدين

اسنل

کالسي

 -3میستوويچ جوزف  ،کارن کیت

اطلس  ،فیلم

 %21نمره

(اورژانس هاي طبي پیش

آموزشي ،

کوئیز میان ترم

موالژ ،تخته
وايت برد و
ماژيك

 %41نمره
امتحان پايان ترم
 %41نمره

بیمارستاني پايه)
-4بلد سو برايان  ،پورتر رابرت
،چري ريچارد (اورژانس هاي طبي
پیش بیمارستاني میاني

5

مفاصل

آشنايي با مفاصل  ،تقسيم بندي آن وبررسي مفاصل مختلف در
مناطق مختلف بدن

1

عضالت سر و گردن

آشنايي با انواع عضالت ،مبدا ومقصد عضالت انواع عملكرد
عضالت در سر وگردن وخونرساني وعصب دهي عضالت

7

عضالت اندام فوقانی

آشنايي با انواع عضالت ،مبدا ومقصد عضالت انواع عملكرد

سخنراني

اساليد،

دانشكده

شرکت در مباحث

مشارکت فعال در

وپرسش

power

علوم

توسط دانشجو

بحث گروهي و

وپاسخ ،بحث

، point

پزشكي

وپاسخ به سواالت

پرسش وپاسخ

گروهي

کتاب ،

خمین

کالسي

اطلس  ،فیلم

 %21نمره

آموزشي ،
موالژ ،تخته
وايت برد و

 -9مصباح اردکاني ،سید فخرالدين
کالبد شناسي عمومي
 -2اسنل ريچارد ،ضروريات آناتومي
اسنل
 -3میستوويچ جوزف  ،کارن کیت
(اورژانس هاي طبي پیش

کوئیز میان ترم

بیمارستاني پايه)

 %41نمره

-4بلد سو برايان  ،پورتر رابرت

امتحان پايان ترم

،چري ريچارد (اورژانس هاي طبي

 %41نمره

پیش بیمارستاني میاني

ماژيك

سخنراني

اساليد،

دانشكده

شرکت در مباحث

مشارکت فعال در

وپرسش

power

علوم

توسط دانشجو

بحث گروهي و

وپاسخ ،بحث

، point

پزشكي

وپاسخ به سواالت

پرسش وپاسخ

گروهي

کتاب ،

خمین

کالسي

اطلس  ،فیلم

 %21نمره

آموزشي ،

کوئیز میان ترم

موالژ ،تخته
وايت برد و

 -9مصباح اردکاني ،سید فخرالدين
کالبد شناسي عمومي
 -2اسنل ريچارد ،ضروريات آناتومي
اسنل
 -3میستوويچ جوزف  ،کارن کیت
(اورژانس هاي طبي پیش
بیمارستاني پايه)

 %41نمره

-4بلد سو برايان  ،پورتر رابرت

امتحان پايان ترم

،چري ريچارد (اورژانس هاي طبي

 %41نمره

پیش بیمارستاني میاني

ماژيك

عضالت در اندام فوقانی وخونرساني وعصب دهي عضالت

سخنراني

اساليد،

دانشكده

شرکت در مباحث

مشارکت فعال در

وپرسش

power

علوم

توسط دانشجو

بحث گروهي و

وپاسخ ،بحث

، point

پزشكي

وپاسخ به سواالت

پرسش وپاسخ

گروهي

کتاب ،

خمین

کالسي

 -9مصباح اردکاني ،سید فخرالدين
کالبد شناسي عمومي
 -2اسنل ريچارد ،ضروريات آناتومي
اسنل
 -3میستوويچ جوزف  ،کارن کیت

اطلس  ،فیلم

 %21نمره

آموزشي ،

کوئیز میان ترم

بیمارستاني پايه)

 %41نمره

-4بلد سو برايان  ،پورتر رابرت

(اورژانس هاي طبي پیش

امتحان پايان ترم

موالژ ،تخته

 %41نمره

وايت برد و

،چري ريچارد (اورژانس هاي طبي
پیش بیمارستاني میاني

ماژيك
8

عضالت شکم ،لگن،
پشت و توراکس

9

عضالت اندام
تحتاني

91

کلیات دستگاه گردش
خون و قلب

آشنايي با انواع عضالت ،مبدا ومقصد عضالت انواع عملكرد
عضالت در شکم ،لگن ،پشت و توراکس وخونرساني
وعصب دهي عضالت

سخنراني

اساليد،

دانشكده

شرکت در مباحث

مشارکت فعال در

وپرسش

power

علوم

توسط دانشجو

بحث گروهي و

وپاسخ ،بحث

، point

پزشكي

وپاسخ به سواالت

پرسش وپاسخ

گروهي

کتاب ،

خمین

کالسي

اطلس  ،فیلم

 %21نمره

آموزشي ،

کوئیز میان ترم

موالژ ،تخته
وايت برد و

 -9مصباح اردکاني ،سید فخرالدين
کالبد شناسي عمومي
 -2اسنل ريچارد ،ضروريات آناتومي
اسنل
 -3میستوويچ جوزف  ،کارن کیت
(اورژانس هاي طبي پیش
بیمارستاني پايه)

 %41نمره

-4بلد سو برايان  ،پورتر رابرت

امتحان پايان ترم

،چري ريچارد (اورژانس هاي طبي

 %41نمره

پیش بیمارستاني میاني

ماژيك

آشنايي با انواع عضالت ،مبدا ومقصد عضالت انواع عملكرد
عضالت در اندام تحتاني وخونرساني وعصب دهي عضالت

سخنراني

اساليد،

دانشكده

شرکت در مباحث

مشارکت فعال در

وپرسش

power

علوم

توسط دانشجو

بحث گروهي و

کالبد شناسي عمومي

وپاسخ ،بحث

، point

پزشكي

وپاسخ به سواالت

پرسش وپاسخ

 -2اسنل ريچارد ،ضروريات آناتومي

گروهي

کتاب ،

خمین

 -9مصباح اردکاني ،سید فخرالدين

اسنل

کالسي

 -3میستوويچ جوزف  ،کارن کیت

اطلس  ،فیلم

 %21نمره

(اورژانس هاي طبي پیش

آموزشي ،

کوئیز میان ترم
 %41نمره

موالژ ،تخته

امتحان پايان ترم
 %41نمره

وايت برد و

بیمارستاني پايه)
-4بلد سو برايان  ،پورتر رابرت
،چري ريچارد (اورژانس هاي طبي
پیش بیمارستاني میاني

ماژيك

آشنايي با آناتومي قلب و ويژگيهاي هر بخش از قلب،
خونرساني قلب تخليه وريدي آن وسيستم هدايتي قلب

سخنراني

اساليد،

دانشكده

شرکت در مباحث

مشارکت فعال در

وپرسش

power

علوم

توسط دانشجو

بحث گروهي و

کالبد شناسي عمومي

وپاسخ ،بحث

، point

پزشكي

وپاسخ به سواالت

پرسش وپاسخ

 -2اسنل ريچارد ،ضروريات آناتومي

 -9مصباح اردکاني ،سید فخرالدين

اسنل

گروهي

کتاب ،

کالسي

خمین

اطلس  ،فیلم

 %21نمره

آموزشي ،
موالژ ،تخته

 -3میستوويچ جوزف  ،کارن کیت
(اورژانس هاي طبي پیش
بیمارستاني پايه)

کوئیز میان ترم

-4بلد سو برايان  ،پورتر رابرت

 %41نمره

،چري ريچارد (اورژانس هاي طبي

امتحان پايان ترم

پیش بیمارستاني میاني

 %41نمره

وايت برد و
ماژيك

99

سیستم عروقی

آشنايي با شريان هاي مختلف كل بدن و سيستم وريدي

92

سیستم لنفاوی

آشنايي با اعضاي لنفاوي وتخليه لنف بدن وگرههاي لنفاوي
وانواع لوزه ها

سخنراني

اساليد،

دانشكده

شرکت در مباحث

مشارکت فعال در

وپرسش

power

علوم

توسط دانشجو

بحث گروهي و

وپاسخ ،بحث

، point

پزشكي

وپاسخ به سواالت

پرسش وپاسخ

گروهي

کتاب ،

خمین

کالسي

اطلس  ،فیلم

 %21نمره

آموزشي ،

کوئیز میان ترم

موالژ ،تخته
وايت برد و

 -9مصباح اردکاني ،سید فخرالدين
کالبد شناسي عمومي
 -2اسنل ريچارد ،ضروريات آناتومي
اسنل
 -3میستوويچ جوزف  ،کارن کیت
(اورژانس هاي طبي پیش
بیمارستاني پايه)

 %41نمره

-4بلد سو برايان  ،پورتر رابرت

امتحان پايان ترم

،چري ريچارد (اورژانس هاي طبي

 %41نمره

پیش بیمارستاني میاني

ماژيك

سخنراني

اساليد،

دانشكده

شرکت در مباحث

مشارکت فعال در

وپرسش

power

علوم

توسط دانشجو

بحث گروهي و

کالبد شناسي عمومي

وپاسخ ،بحث

، point

پزشكي

وپاسخ به سواالت

پرسش وپاسخ

 -2اسنل ريچارد ،ضروريات آناتومي

گروهي

کتاب ،

خمین

 -9مصباح اردکاني ،سید فخرالدين

اسنل

کالسي

 -3میستوويچ جوزف  ،کارن کیت

اطلس  ،فیلم

 %21نمره

(اورژانس هاي طبي پیش

آموزشي ،

کوئیز میان ترم

موالژ ،تخته
وايت برد و
ماژيك

 %41نمره
امتحان پايان ترم
 %41نمره

بیمارستاني پايه)
-4بلد سو برايان  ،پورتر رابرت
،چري ريچارد (اورژانس هاي طبي
پیش بیمارستاني میاني

93

میان ترم

94

دستگاه تنفس

آشنايي با سيستم تنفسي ،ريه  ،ناي ،حنجره

51

دستگاه گوارش

51

غدد ضميمه لوله

سخنراني

اساليد،

دانشكده

شرکت در مباحث

مشارکت فعال در

وپرسش

power

علوم

توسط دانشجو

بحث گروهي و

وپاسخ ،بحث

، point

پزشكي

وپاسخ به سواالت

پرسش وپاسخ

گروهي

کتاب ،

خمین

کالسي

اطلس  ،فیلم

 %21نمره

آموزشي ،

کوئیز میان ترم

موالژ ،تخته
وايت برد و

 -9مصباح اردکاني ،سید فخرالدين
کالبد شناسي عمومي
 -2اسنل ريچارد ،ضروريات آناتومي
اسنل
 -3میستوويچ جوزف  ،کارن کیت
(اورژانس هاي طبي پیش
بیمارستاني پايه)

 %41نمره

-4بلد سو برايان  ،پورتر رابرت

امتحان پايان ترم

،چري ريچارد (اورژانس هاي طبي

 %41نمره

پیش بیمارستاني میاني

ماژيك

آشنايي با اعمال دستگاه گوارش و بخشهاي مختلف آن شامل

سخنراني

اساليد،

دانشكده

شركت در

مشاركت فعال

( دهان ،حلق ،مري ،معده  ،صفاق  ،روده كوچك  ،روده

وپرسش

power

علوم

مباحث توسط

در بحث گروهي

کالبد شناسي عمومي

وپاسخ،

، point

پزشكي

دانشجو وپاسخ

و پرسش وپاسخ

 -2اسنل ريچارد ،ضروريات آناتومي

بحث

كتاب ،

خمين

به سواالت

كالسي

 -3میستوويچ جوزف  ،کارن کیت

گروهي

اطلس  ،فيلم

 %02نمره

(اورژانس هاي طبي پیش

آموزشي ،

كوئيز ميان ترم

بزرگ)

 %02نمره

موالژ ،تخته

امتحان پايان ترم

وايت برد و

 %02نمره

 -9مصباح اردکاني ،سید فخرالدين

اسنل

بیمارستاني پايه)
-4بلد سو برايان  ،پورتر رابرت
،چري ريچارد (اورژانس هاي طبي
پیش بیمارستاني میاني

ماژيك

گوارش

آشنايي با غدد بزاق  ،كبد ،پانكراس وعملكرد وترشحات آن ها

سخنراني

اساليد،

دانشكده

شركت در

مشاركت فعال

وپرسش

power

علوم

مباحث توسط

در بحث گروهي

کالبد شناسي عمومي

وپاسخ،

، point

پزشكي

دانشجو وپاسخ

و پرسش وپاسخ

 -2اسنل ريچارد ،ضروريات آناتومي

بحث

كتاب ،

خمين

به سواالت

كالسي

 -3میستوويچ جوزف  ،کارن کیت

گروهي

اطلس  ،فيلم

 %02نمره

(اورژانس هاي طبي پیش

 -9مصباح اردکاني ،سید فخرالدين

اسنل

بیمارستاني پايه)

كوئيز ميان ترم

آموزشي ،
موالژ ،تخته
وايت برد و

-4بلد سو برايان  ،پورتر رابرت

 %02نمره

،چري ريچارد (اورژانس هاي طبي

امتحان پايان ترم

پیش بیمارستاني میاني

 %02نمره

ماژيك

51

دستگاه ادراري تناسلي

51

آشنايي با اعمال دستگاه ادراري  ،بررسي آناتوميكال كليه،حالب

سخنراني

اساليد،

دانشكده

شركت در

مشاركت فعال

 ،مثانه ،پيشآيراه در هر دو جنس

وپرسش

power

علوم

مباحث توسط

در بحث گروهي

وپاسخ،

، point

پزشكي

دانشجو وپاسخ

و پرسش وپاسخ

بحث

كتاب ،

خمين

به سواالت

كالسي

گروهي

اطلس  ،فيلم

 %02نمره

آموزشي ،

كوئيز ميان ترم

بیمارستاني پايه)

 %02نمره

-4بلد سو برايان  ،پورتر رابرت

امتحان پايان ترم

،چري ريچارد (اورژانس هاي طبي

موالژ ،تخته
وايت برد و

 %02نمره

 -9مصباح اردکاني ،سید فخرالدين
کالبد شناسي عمومي
 -2اسنل ريچارد ،ضروريات آناتومي
اسنل
 -3میستوويچ جوزف  ،کارن کیت
(اورژانس هاي طبي پیش

پیش بیمارستاني میاني

ماژيك

دستگاه تناسلي در هر

آشنايي با دستگاه تناسلي در جنس  maleكه شامل( Testis,

سخنراني

اساليد،

دانشكده

شركت در

مشاركت فعال

دو جنس

اپيديديم  ،مجراي دفران وغدد پروستات  ،بولبويوترال و).....

وپرسش

power

علوم

مباحث توسط

در بحث گروهي

کالبد شناسي عمومي

آشنايي با دستگاه تناسلي در جنس ّ Femaleكه شامل(

وپاسخ،

، point

پزشكي

دانشجو وپاسخ

و پرسش وپاسخ

 -2اسنل ريچارد ،ضروريات آناتومي

تخمدانها  ،رحم ،آلت تناسلي زن وانواع غدد دهليزي  ،ميان دو

بحث

كتاب ،

خمين

به سواالت

كالسي

 -3میستوويچ جوزف  ،کارن کیت

رراه  ،پستان و)....

گروهي

اطلس  ،فيلم

 %02نمره

(اورژانس هاي طبي پیش

آموزشي ،

كوئيز ميان ترم

موالژ ،تخته
وايت برد و
ماژيك

 %02نمره
امتحان پايان ترم
 %02نمره

 -9مصباح اردکاني ،سید فخرالدين

اسنل

بیمارستاني پايه)
-4بلد سو برايان  ،پورتر رابرت
،چري ريچارد (اورژانس هاي طبي
پیش بیمارستاني میاني

آشنايي با سيستم عصبي واعمال اين دستگاه انواع نورون ها

سخنراني

اساليد،

دانشكده

شركت در

مشاركت فعال

02

دستگاه عصبي

سلولهاي پشتيبان  ،دستگاه عصبي مركزي ،نخاع  ،مغز  ،بصل

وپرسش

power

علوم

مباحث توسط

در بحث گروهي

وپاسخ،

، point

پزشكي

دانشجو وپاسخ

و پرسش وپاسخ

بحث

كتاب ،

خمين

به سواالت

كالسي

گروهي

اطلس  ،فيلم

 %02نمره

آموزشي ،

05

دستگاه عصبي

آشنايي با مخچه ،ديانسفالون  ،نيمكرههاي مخ ،پوششهاي مغز ،

00

دستگاه عصبي

النخاع ،ساقه مغز

موالژ ،تخته
وايت برد و

 -9مصباح اردکاني ،سید فخرالدين
کالبد شناسي عمومي
 -2اسنل ريچارد ،ضروريات آناتومي
اسنل
 -3میستوويچ جوزف  ،کارن کیت
(اورژانس هاي طبي پیش

كوئيز ميان ترم

بیمارستاني پايه)

 %02نمره

-4بلد سو برايان  ،پورتر رابرت

امتحان پايان ترم

،چري ريچارد (اورژانس هاي طبي

 %02نمره

پیش بیمارستاني میاني

ماژيك

سخنراني

اساليد،

دانشكده

شركت در

مشاركت فعال

وپرسش

power

علوم

مباحث توسط

در بحث گروهي

کالبد شناسي عمومي

وپاسخ،

، point

پزشكي

دانشجو وپاسخ

و پرسش وپاسخ

 -2اسنل ريچارد ،ضروريات آناتومي

بحث

كتاب ،

خمين

به سواالت

كالسي

 -3میستوويچ جوزف  ،کارن کیت

گروهي

اطلس  ،فيلم

 %02نمره

(اورژانس هاي طبي پیش

آموزشي ،

كوئيز ميان ترم
 %02نمره

موالژ ،تخته

امتحان پايان ترم

وايت برد و

 %02نمره

 -9مصباح اردکاني ،سید فخرالدين

اسنل

بیمارستاني پايه)
-4بلد سو برايان  ،پورتر رابرت
،چري ريچارد (اورژانس هاي طبي
پیش بیمارستاني میاني

ماژيك

آشنايي با دستگاه اعصاب محيطي ،اعصاب مغزي ،اعصاب

سخنراني

اساليد،

دانشكده

شركت در

مشاركت فعال

نخاعي  ،شبكههاي گردن  ،بازو ،كمري ،دنبالچه  ،دستگاه

وپرسش

power

علوم

مباحث توسط

در بحث گروهي

کالبد شناسي عمومي

وپاسخ،

، point

پزشكي

دانشجو وپاسخ

و پرسش وپاسخ

 -2اسنل ريچارد ،ضروريات آناتومي

بحث

كتاب ،

خمين

به سواالت

كالسي

 -3میستوويچ جوزف  ،کارن کیت

گروهي

اطلس  ،فيلم

 %02نمره

(اورژانس هاي طبي پیش

آموزشي ،

كوئيز ميان ترم

اعصاب خودمختار

 %02نمره

 -9مصباح اردکاني ،سید فخرالدين

اسنل

بیمارستاني پايه)
-4بلد سو برايان  ،پورتر رابرت
،چري ريچارد (اورژانس هاي طبي

امتحان پايان ترم

موالژ ،تخته

پیش بیمارستاني میاني

 %02نمره

وايت برد و
ماژيك
02

دستگاه حسهاي ويژه

00

دستگاه حسهاي ويژه

01

غدد درون ريز

آشنايي با دستگاه بينايي عملكرد آن بررسي وآشنايي كره ي
چشم وضمايم آن  ،محتويات چشم  ،عضالت  ،دستگاه اشكي ،

سخنراني

اساليد،

دانشكده

شركت در

مشاركت فعال

وپرسش

power

علوم

مباحث توسط

در بحث گروهي

کالبد شناسي عمومي

وپاسخ،

، point

پزشكي

دانشجو وپاسخ

و پرسش وپاسخ

 -2اسنل ريچارد ،ضروريات آناتومي

بحث

كتاب ،

خمين

به سواالت

كالسي

 -3میستوويچ جوزف  ،کارن کیت

گروهي

اطلس  ،فيلم

 %02نمره

(اورژانس هاي طبي پیش

آموزشي ،

كوئيز ميان ترم
 %02نمره

موالژ ،تخته

امتحان پايان ترم

وايت برد و

 %02نمره

 -9مصباح اردکاني ،سید فخرالدين

اسنل

بیمارستاني پايه)
-4بلد سو برايان  ،پورتر رابرت
،چري ريچارد (اورژانس هاي طبي
پیش بیمارستاني میاني

ماژيك

آشنايي با دستگاه شنوايي بررسي وآشنايي با گوش داخلي ،

سخنراني

اساليد،

دانشكده

شركت در

مشاركت فعال

خارجي  ،مياني

وپرسش

power

علوم

مباحث توسط

در بحث گروهي

وپاسخ،

، point

پزشكي

دانشجو وپاسخ

و پرسش وپاسخ

بحث

كتاب ،

خمين

به سواالت

كالسي

گروهي

اطلس  ،فيلم

 %02نمره

آموزشي ،

كوئيز ميان ترم

بیمارستاني پايه)

 %02نمره

-4بلد سو برايان  ،پورتر رابرت

امتحان پايان ترم

،چري ريچارد (اورژانس هاي طبي

موالژ ،تخته
وايت برد و

 %02نمره

 -9مصباح اردکاني ،سید فخرالدين
کالبد شناسي عمومي
 -2اسنل ريچارد ،ضروريات آناتومي
اسنل
 -3میستوويچ جوزف  ،کارن کیت
(اورژانس هاي طبي پیش

پیش بیمارستاني میاني

ماژيك

آشنايي با غدد درون ريز شامل غدد( هيپوفيز  ،پينئال  ،فوق كليه،

سخنراني

اساليد،

دانشكده

شركت در

مشاركت فعال

تيروئيد ،پاراتيروئيد ،جفت

وپرسش

power

علوم

مباحث توسط

در بحث گروهي

وپاسخ،

، point

پزشكي

دانشجو وپاسخ

و پرسش وپاسخ

 -9مصباح اردکاني ،سید فخرالدين
کالبد شناسي عمومي
 -2اسنل ريچارد ،ضروريات آناتومي

بحث

كتاب ،

گروهي

اطلس  ،فيلم

 %02نمره

آموزشي ،
موالژ ،تخته
وايت برد و
ماژيك

01

امتحان پايان ترم

خمين

به سواالت

كالسي

اسنل
 -3میستوويچ جوزف  ،کارن کیت
(اورژانس هاي طبي پیش

كوئيز ميان ترم

بیمارستاني پايه)

 %02نمره

-4بلد سو برايان  ،پورتر رابرت

امتحان پايان ترم

،چري ريچارد (اورژانس هاي طبي

 %02نمره

پیش بیمارستاني میاني

