
1

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیالن 
معاونت آموزشی

طرح درس جنین شناسی 
تدوین: 

دکتر محمدهادي بهادري    
نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 

مشخصات مذرسیه:

 علَم تشریحیشی: گريٌ آمًز               پسشکیداوشکذٌ:               هحوذّبدی بْبدریوام ي وام خاوًادگی:  

 ّیئت علوی استبدمرتبٍ داوشگاَی:      ٍ جٌیي شتبسی ببفت شٌبسی .Ph.Dمذرک تحصیلی:    

مشخصات درس: 

 عنوان درس:  جنین شناسی      
 تعداد واحد2                           عملی:                                         نظري: 2          

 نوع درس:                 عملی              نظري *                      کارآموزي                      کارورزي  
دروس پیش نیاز:       مقدمات علوم تشریح  

 سال تحصیلی:    1401-0011سال اول  *               نیمسال دوم               ترم تابستانی 

 مشخصات فراگیران: 

هبهبییرشتٍ تحصیلی: 



2

مقطع: کارشناسی 
تعداد فراگیران: 25 

 مقذمات ػلًم تشریحبروامٍ زمان بىذی درس 

ػىًان درسمذرسجلسٍ

گبهتَزًس-جٌیي شٌبسیدکتر بهادریاٍل

لقبح ، تشکیل تخن تب الًِ گسیٌیادریدکتر بهدٍم

دیسک شرهیٌبل دٍالیِ ایدکتر بهادریسَم

دیسک شرهیٌبل سِ الیِ ایدکتر بهادریچْبرم

گبسترٍالسیَىدکتر بهادریپٌجن

 ارگبًَشًسدکتر بهادریششن

لَلِ گَارش ٍ حفرات بذىدکتر بهادریّفتن

دٍرُ جٌیٌیدکتر بهادریّشتن

جفت ٍ پردُ ّبی بذىر بهادریدکتًْن

تراتَلَشی ٍ تشخیص قبل از تَلذدکتر بهادریدّن

دستگبُ ادراریدکتر بهادرییبزدّن

دستگبُ تٌبسلی هرددکتر بهادریدٍازدّن

دستگبُ تٌبسلی زىدکتر بهادریسیسدّن
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فرم طرح درس  

 شٌاسي ػٌَاى درس: جٌيي اٍلطرح درس جلسِ شوارُ :
تؼداد 

احد:2ٍ
هَضَع درس:  گاهتَشًس 2ترم:  هاهایيرشتِ تحصيلي: 

آقٌبيي ثب چچگًَگي ايزبز ٍ ثلَؽ ؾلَلْبي رٌؿي ًط)اؾپطم( ٍ اّداف کلي:

 هبزُ)تروي( ٍ تـييطات هَضكَلَغيي حيي ثلَؽ گبهتْب
زًتط هحوس ّبزي ثْبزضي تدٍیي کٌٌدُ:گرٍُ آهَزشي: آًاتَهي

كؼبليت ّبي ثؼس اظ تسضيؽفؼاليت ّای حيي تدریسریس:فؼاليت ّای قبل از تد

ضئَؼ هغبلت )اّساف رعئي(
 ّسف ّبي ضكتبضي9

 كطاگيط پؽ اظ پبيبى زضؼ هبزض ذَاّس ثَز
 ًحَُ اضائِ زضؼ عجوِ حيغِ

-اؾتبز

 زاًكزَ

 -ضؾبًِ -ضٍـ 

 ٍؾيلِ

 ظهبى

 «زهيوِ»

قيَُ اضظقيبثي ٍ كؼبليت ّبي 

تٌويلي

ضثكطضيِ ًطٍهَظٍهي تَا  -

اًَاع توؿين ؾلَلي  -

ًبضثطز عجي، قٌبذت هٌبًيؿن  -

تطيعٍهي ٍ هٌَظٍهي

ٍيػگي ّبي ؾٌسضم زاٍى  -

ّب ٍ ًطٍهَظٍم ّب زض  ًوف غى

ؾبظهبًسّي اًؿبى ٍ چگًَگي اًتوبل غى ّب 

.% ذغب ثيبى ًٌس01ثب  ضا اظ عطين گبهت ّب

توؿين هيتَظ)پطٍكبظ، هتبكبظ، آًبكبظ  هٌبًيؿن

(، ٍ I   ٍIIٍ تلَكبظ(  ٍ هيَظ)هيَظ 

اظ  نحت  %81ثب  قجبّت ّب ي  آًْب ضا 

 .ضٍي اؾاليس ثيبى ًٌس

ازي ًطٍهَظٍهْب ًوف ًبٌّزبضي ّبي تؼس

ضا زض ايزبز تطيعٍهي ٍ هٌَظٍهي عي 

زض ٌّگبم  Nondisjunctionپسيسُ 

 اظ ضٍي قٌلْبي هطتجظ هيَظ ٍ زض ثيوبضي

 تَضيح زّس% نحت 81ثب 

 10ٍرَز يي ًؿرِ اضبكي اظ ًطٍهَظٍم 

ضا اظ ضٍي ًبضيَتيپ قٌل يي ثيوبض 

ثبليٌي هَضكَلَغي  تكريم ٍ ّوچٌيي

ذتيقٌب

قٌبذتي

قٌبذتي

قٌبذتي

1

1

1

1

شًط ًبم ذساًٍس، احَالپطؾي، -0

حضَض ٍ ؿيبة، ثطضؾي ٍضؼيت 

ضٍاًي ٍ ػبعلي ًالؼ

آهبزُ ؾبظي )ايزبز اًگيعُ( -1

اضائِ زضؼ رسيس -2

اضظقيبثي تكريهي )ؾٌزف -0-2

آؿبظيي(

تسضيؽ ّسف ّبي ضكتبضي -1-2

رسيس

اضظقيبثي تٌَيٌي ثطاي ّسف -2-2

)حس تؿلظ(

بيبى زضؼروغ ثٌسي پ -3-2

اضظقيبثي پبيبى زضؼ )تكريم -4-2

ّسف ّبي ًلي عطح زضؼ(

اؾتبز

اؾتبز

-اؾتبز

زاًكزَ

اؾتبز

 -اؾتبز

زاًكزَ

 -اؾتبز

زاًكزَ

زاًكزَ

اؾتبز

آهبزُ ؾبظي ٍ ايزبز 

 اًگيعُ

ًبّپيَتط  -ؾرٌطاًي 

+اؾاليس + زؾتگبُ 

ترتِ

04

01

4

7

تكريهي اضظقيبثي

اضظقيبثي تٌَيٌي ثب عطح 

ًوًَِ ؾَاالت زض ثيي اؾاليس 

 ّب

اضظقيبثي پبيبى تطم



4

07ذهَنيبت ثبليٌي تطيعٍهي   -

02ذهَنيبت ثبليٌي تطيعٍهي    -

ٍيػگي ّبي ثبليٌي ؾٌسضم ًاليي كلتط  -

ٍيػگي ّبي ثبليٌي ؾٌسضم تطًط  -

ة، چيي ًَزى هجتال )چكوْبي هَض

ثب  اپيٌبًتي،گَقْبي ًَچي ٍ ... ( ضا  

 شًط ًٌس.  % نحت81

ضا  07ٍرَز يي ًؿرِ اضبكي ًطٍهَظٍم 

ثبليٌي  ذهَنيبت زض تكريم ٍ ّوچٌيي

)ػوت هبًسگي ػولي، ًوبئم هبزضظازي 

هلجي، گَقْبي پبييي هطاضگطكتِ،چبًِ

ًَچي، آًَهبلي ّبي ًليَي، ثْن 

چؿجيسى اًگكتبى ًٍوبئم زؾتگبُ 

% 01ثب  ترَاًجٌسي( ضا اظ ضٍي قٌل اؾ

 شًط ًٌس. ذغب

ضا  02ٍرَز يي ًؿرِ اضبكي ًطٍهَظٍم 

ثبليٌي  ذهَنيبت زض تكريم ٍ ّوچٌيي

)ػوت هبًسگي ػولي، ًوبئم هبزضظازي 

هلجي، َّلَپطٍظًؿلبلي، لت قٌطي ٍ ًبم 

قٌطي، ًوبئم چكوي ًظيط هيٌطٍكتبلوي، 

ثب  آًَكتبلوي ٍ ًلَثَم( ضا اظ ضٍي قٌل 

 شًط ًٌس. نحت 81%

ضا  xٍرَز يي ًؿرِ اضبكي ًطٍهَظٍم 

ثبليٌي  ذهَنيبت زض تكريم ٍ ّوچٌيي

)ػويوي، آتطٍكي ثيضِ ّب، غًيٌَهبؾتي ٍ 

ّيبليٌيعُ قسى هزبضي هٌي ؾبظ( ضا اظ ضٍي 

 شًط ًٌس. نحت %81ثب  قٌل 

ضا  xػسم ٍرَز يي ًؿرِ اظ ًطٍهَظٍم 

قٌبذتي

قٌبذتي

قٌبذتي

قٌبذتي

1

1

1

1

1

8

5

6

5
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، قٌبذت ًبٌّزبضي ّبي بضثطز عجيً -

ؾبذتوبًي ًطٍهَظٍم ّب

ًوف رْف ّبي غًي زض ايزبز پبضُ  -

اي اظ ًبٌّزبضيْبي غًتيٌي

تـييطات ضيرت قٌبذتي گبهت هبزُ  -

عي اٍٍغًع

تـييطات ضيرت قٌبذتي گبهت ًط   -

عي اؾپطهبتَغًع

ًوف اؾپطهيَغًع زض ثلَؽ ًْبيي اؾپطم  -

 ذهَنيبت زض تكريم ٍ ّوچٌيي

عي ؿسز رٌؿي، گطزى پطُ ثبليٌي)زيؽ غً

لٌلبٍي اًسام ّب، ؾيٌِ پْي ثب زٍض  زاض، ذيع

 اظ ضٍي اؾاليس  ضا ثَزى ًَى پؿتبى ّب(

 قطح زّس ذغب% 04ثب 

ٍ ًوف زليكي زض ؾٌسضم كطيبز گطثِ

هيٌطٍ زليكي ضا زض ؾٌسضم غًْبي 

ثب  هزبٍض)ؾٌسضم اًگلوي ٍ پطازض ٍيلي(

% نحت اظ ضٍي قٌل اضائِ زّس.81

ّبي غًي ؿبلت ٍ هـلَة ضا  ًوف رْف

ثيوبضي ّبيي ًظيط كٌيل ًتًََضي، 

ّوَؾيؿتيٌَضي، گبالًتَظٍهي ٍ

.ذغب ثيبى ًٌس% 01ثب ًَضٍكيجطٍهبتَؾيؽ 

هطاحل هرتلق اٍٍغًع ضوي قٌبذت 

ٍ )اٍٍگًَي، اٍٍؾيت اٍليِ، اٍؾيت حبًَيِ

اٍٍتيس( زض تروساى ثتَاًس ضًٍس ؾلَلي ٍ

ضا عي ؾلَلي ضزُ ّبي هرتلق هَلٌَلي 

نحت قطح % 81ثب  هيَظ اظ ضٍي قٌل

 .زّس

هطاحل هرتلق اؾپطهبتَغًع ضوي قٌبذت 

)اؾپطهبتَگًَي، اؾپطهبتَؾيت اٍليِ، 

اؾپطهبتَؾيت حبًَيِ ٍ اؾپطهبتيس( زض ثيضِ، 

ضزُ ّبي ثتَاًس ضًٍس ؾلَلي ٍ هَلٌَلي 

قٌبذتي

قٌبذتي

قٌبذتي

قٌبذتي

قٌبذتي

1

1

1

0

01

4

4

4

4
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 ؾلَلي ضا عي هيَظ اظ ضٍي اؾاليسهرتلق 

 ذغب تكريم زّس.% 01ثب 

اؾپطهبتيس ثِ اؾپطم ضا اظ ضٍي  ضًٍس تجسيل

 % نحت ثساًس.81ثب اؾاليس 

نالینهجازی آ کالس درس آهَظـ9 ػطنِ تاریخ تنظیم: بهار 1400هٌبثغ 9 ضٍيبى قٌبؾي پعقٌي الًگوي
 011ؾبػت ) 1:  هست رلؿ9ِ

 زهيوِ(

«زضيبكت، ٍاًٌف، اضظقگصاضي، ؾبظهبًسّي اضظـ ّب، زضًٍي قسى اضظـ ّب»حيغِ ػبعلي )ًگطقي ٍ...(  -1 «زاًف، ازضاى، ًبضثطز، تزعيِ ٍ تحليل، تطًيت، اضظقيبثي»حيغِ قٌبذتي  -0

«ؾطػي، ّوبٌّگي حطًبت، ػبزي قسى توليس، ارطاي هؿتول، زهت ٍ» حيغِ ضٍاى حطًتي  -1



7

فرم طرح درس  

طرح درس جلسِ شوارُ:

2 
اٍليي ّفتِ رشد لوبح ٍ تكٌيل ترن  هَضَع درس: 2ترم:  هبهبيي رشتِ تحصيلي: 2تؼداد ٍاحد:   شٌاسي ػٌَاى درس: جٌيي

ٍهبيغ ّلتِ اٍل آقٌبيي ثب چگًَگي اٍالؾيَى، هالهبت اؾپطم ثب تروي)لوبح (، : اّداف کلي

 ضقس ٍ الًِ گعيٌي
زًتط هحوس ّبزي ثْبزضي تدٍیي کٌٌدُ: آًاتَهي9  گرٍُ آهَزشي:

كؼبليت ّبي ثؼس اظ تسضيؽفؼاليت ّای حيي تدریسفؼاليت ّای قبل از تدریس:

رئَس هطالب )اّداف 

 جسئي(

 ّدف ّای رفتاری:

كطاگيط پؽ اظ پبيبى زضؼ هبزض ذَاّس 

ثَز

 ضائِ زضؼًحَُ اعجوِحيغِ
اؾتبز

زاًكزَ

 -ضؾبًِ -ضٍـ ّب

ٍؾيلِ

ظهبى

«زهيوِ»

قيَُ اضظقيبثي ٍ كؼبليت 

ّبي تٌويلي

قٌبذت چطذِ تروساًي -

آقٌبيي ثب ػَاهل هَحط زض  -

تروي گصاضي

ًبضثطز عجي، قٌبذت  -

middle painهٌبًيؿن 

هطاحل هرتلق چطذِ 

تروساًي)كَليٌَل ثسٍي، كَليٌَل 

اثتسايي، كَليٌَل اٍليِ، كَليٌَل حبًَيِ

ٍ كَليٌَل حبلخيِ( ضا ًِ هٌزط ثِ

04-4تروي گصاضي اظ يٌي اظ 

ضا  َل ثسٍي زض ّط هبُ هي قَزكَليٌ

ًكبى زّس.%  ذغب 01ثب 

زض اكعايف هغط  LHًوف َّضهَى  

كَليٌَل حبلخيِ ٍ ايزبز اؾتيگوب، 

اكعايف كؼبليت ًالغًبظ ٍ 

ًِ ثبػج اًوجبو  پطٍؾتبگالًسيي ّب

ّبي زيَاضُ تروساى ٍ هَضؼي هبّيچِ

زض ًْبيت ثيطٍى ضاًسى اٍٍؾيت هي 

ي قٌل اظ ضٍ نحت %81ثب  قَز ضا 

 . ًكبى زّس

قٌبذتي

قٌبذتي

قٌبذتي

1

1

1

(شًط ًبم ذساًٍس، احَالپطؾي، حضَض 0ٍ

ؿيبة، ثطضؾي ضٍاًي ٍ ػبعلي ًالؼ

( آهبزُ ؾبظي)ايزبز اًگيعُ(1)

( اضائِ زضؼ رسيس2)

(اضظقيبثي تكريهي)ؾٌزف 0-2)

آؿبظيي(

(تسضيؽ ّسف ّبي ضكتبضي رسيس1-2)

بثي تٌَيٌي ثطاي ّسف)حس(اضظقي2-2)

تؿلظ(

(روغ ثٌسي پبيبى زضؼ3-2)

( اضظقيبثي پبيبى زضؼ)تكريم 4-2)

ّسف ّبي ًلي عطح زضؼ(

اؾتبز

اؾتبز

زاًكزَ -اؾتبز

اؾتبز

زاًكزَ-اؾتبز

زاًكزَ-اؾتبز

زاًكزَ

اؾتبز

آهبزُ ؾبظي ٍ ايزبز 

اًگيعُ

-ترتِ -ؾرٌطاًي

زؾتگبُ -ًبهپيَتط

اؾاليس

04

4

01

اضظقيبثي تكريهي

 اضظقيبثي تٌَيٌي

 ازظقيبثي پبيبى تطم
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آقٌبيي ثب ؾبذتوبى ٍ ًوف  -

 رؿن ظضز زض چطذِ تروساًي

ٌبذت هطاحل هرتلق لوبح ق -

(fertilization )

آقٌبيي ثب ضٍـ ّبي  -

رلَگيطي اظ ثبضزاضي

قٌبذت ػَاهل ًبثبضٍضي ٍ -

ضٍـ ّبي ثبضٍضي 

 آظهبيكگبّي

قٌبذت ٍيػگي ّبي ًليَاغ -

آظاز قسى پطٍؾتبگالًسيي ّب زض  ًوف 

تروي گصاضي ضا زض ايزبز  ٌّگبم 

زضز هيبًِ ًِ زض اٍاؾظ چطذِ 

 تروساًي ضخ هي زّس ضا اظ ضٍي قٌل

.ثيبى ًٌس% نحت 81ثب 

چگًَگي ايزبز رؿن ظضز اظ ؾلَل 

ّبي كَليٌَلي ٍ ًوف آى زض تَليس 

پطٍغؾتطٍى ضا زض ًيوِ زٍم چطذِ 

شًط ًٌس.   % نحت81ثب  ًي ضا  تروسا

حساهل ؾِ هطحلِ ًلَش اؾپطم ثِ زاذل 

9 91 ًلَش  ثِ تبد قؼبػي، 0تروي )

9 ازؿبم 2ًلَش ثِ هٌغوِ قلبف ٍ 

ؿكبّبي ؾلَلي اٍٍؾيت ٍ

اؾپطهبتَظٍئيس( ضا ًِ ثؼٌَاى لوبح 

ثب  ذَاًسُ هي قَز ضا اظ ضٍي قٌل 

.ذغب قطح زّس% 01

ًظيط  ضٍـ ّبي رلَگيطي اظ ثبضزاضي

ًبًسٍم، اؾلٌذ، زيبكطاگن، هطل ّبي 

،   Depo- proveraضس ثبضزاضي، 

IUD   ٍRU 486    ٍاظًتَهي ضا ٍ 

 شًط ًٌس.  نحت %81ثب 

ػَاهل ًبثبضٍضي هطزاى) ًبضؾبيي تؼساز 

اؾپطم يب هسضت حطًت( ٍ ظًبى) ثؿتِ 

ثَزى لَلِ، هَؾيي هعاحن گطزى 

قٌبذتي

قٌبذتي

قٌبذتي

قٌبذتي

قٌبذتي

1

1

1

1

1

4

4

01

04

4
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آقٌبيي ثب تكٌيل ضٍيبى  -

ثالؾتَاليي 

قٌبذت ؾبذتوبى ظّساى زض   -

ظهبى الًِ گعيٌي

روغ ثٌسي كهل زٍم9  -

اٍٍالؾيَى، چگًَگي هالهبت 

اؾپطم ٍ تروي ٍ ٍهبيغ ّلتِ

 اٍل تٌبهل

ظّساى، ًبؾبظگبضي ثب اؾپطهبتَظٍئيس ٍ

تروي گصاضي( ٍ ضٍـ ّبي  ػسم

 ,IVF, GIFTثبضٍضي آظهبيكگبّي )

ZIFT, ICS  نحت %81ثب  ( ضا 

شًط ًٌس.

ضًٍس توؿيوبت هيتَظي ظايگَت ًِ

عي ضًٍس هتطاًن قسى تجسيل ثِ ضٍيبى 

 ذغب% 04ثب  هَضٍاليي هي قَز ضا  

.قطح زّس

چگًَگي تجسيل ضٍيبى هَضٍاليي ثِ

ضٍيبى ثالؾتَاليي ٍ تكٌيل تَزُ

% 81ثب لَلي زضًٍي ٍ ثيطًٍي ضا ؾ

اظ ضٍي اؾاليس ًكبى زّس.نحت 

ؾبذتوبى ؾِ اليِ آًسٍهتط)عجوِ 

هتطاًن، عجوِ اؾلٌزي ٍ عجوِ ثبظال( ضا 

ًِ تحت تبحيط پطٍغؾتطٍى زچبض 

% 01 ٍاًٌف زؾيسٍا قسُ اًس ضا ا ثب 

.ذغب ثيبى ًٌس

ضارغ ثِ ضًٍس تروي گصاضي،  

هالهبت اؾپطم ٍ تروي ٍ تكٌيل 

يگَت ٍ ٍهبيغ ًليَاغ، هَضٍال ٍ ظا

ثالؾتَال ٍ چگًَگي الًِ گعيٌي ضٍيبى 

زض ضحن زض حضَض ؾبيط زاًكزَيبى 

 % ذغب  ثحج ًٌس.11زهيوِ ثب  01عي 

قٌبذتي

قٌبذتي

قٌبذتي

1

1

1

4

4

01
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هجازی  کالس درس ػرصِ آهَزش: ػرصِ آهَزش: تاریخ تنظیم: پاییز 1400هٌابغ : رٍیاى شٌاسي پسشكي الًگوي

 آفالین
دقيقِ 99هدت جلسِ: 

«زضيبكت، ٍاًٌف، اضظقگصاضي، ؾبظهبًسّي اضظـ ّب، زضًٍي قسى اضظـ ّب»حيغِ ػبعلي )ًگطقي ٍ...(  -1 «طز، تزعيِ ٍ تحليل، تطًيت، اضظقيبثيزاًف، ازضاى، ًبضث»حيغِ قٌبذتي  -0

«توليس، ارطاي هؿتول، زهت ٍ ؾطػي، ّوبٌّگي حطًبت، ػبزي قسى» حيغِ ضٍاى حطًتي  -1
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فرم طرح درس  

 3طرح درس جلسِ شوارُ: 

ٍ4
ّفتِ رشدٍ سَهيي دٍهيي  هَضَع درس:2ترم: هبهبييرشتِ تحصيلي: 2تؼداد ٍاحد: شٌاسي ػٌَاى درس: جٌيي

زًتط هحوس ّبزي ثْبزضي تدٍیي کٌٌدُ:آًاتَهي9  گرٍُ آهَزشي: ٍهبيغ ّلتِ زٍم ضقس، هطل ظايبي زٍ اليِ اي)كهل ؾَم( آقٌبيي ثب: اّداف کلي

كؼبليت ّبي ثؼس اظ تسضيؽليت ّای حيي تدریسفؼافؼاليت ّای قبل از تدریس:

رئَس هطالب )اّداف 

 جسئي(

ّدف ّای رفتاری:

كطاگيط پؽ اظ پبيبى زضؼ هبزض ذَاّس ثَز
ًحَُ اضائِ زضؼ عجوِ حيغِ

اؾتبز

زاًكزَ

 -ضؾبًِ -ضٍـ ّب

ٍؾيلِ

ظهبى

«زهيوِ»

قيَُ اضظقيبثي ٍ كؼبليت 

ّبي تٌويلي

قٌبذت ٍهبيغ هْن ضٍظ ّكتن  -

ًسگي زاذل ضحويظ

قٌبذت ٍهبيغ هْن ضٍظ ًْن  -

ظًسگي زاذل ضحوي 

قٌبذت ٍهبيغ هْن ضٍظ يبظزّن   -

ٍ زٍاظزّن ظًسگي زاذل ضحوي

ٍهبيغ ضٍظ ّكتن) الق9 ًلَش ثالؾتَؾيؿت زض 

گؿتطُ آًسٍهتط ة9 تجسيل تطٍكَثالؾت ثِ زٍ

اليِ هتوبيع ؾيتَتطٍكَثالؾت ٍ ؾٌؿيؿيَ

تطٍكَثالؾت ٍ د9 تجسيل آهجطيَثالؾت ثِ زٍ

اليِ ّيپَثالؾت ٍ اپي ثالؾت ٍ ايزبز ًيؿِ

%  ذغب 01ثب  ى ٍ حلطُ ثالؾتَؾل( ضا  آهٌيَ

تَضيح زّس.

ٍهبيغ ضٍظ ًْن) الق9 پَقيسُ قسى  ثتَاًس 

هحل ًلَش ثالؾتَ ؾيؿت تَؾظ لرتِ كيجطيي 

ة9 ضقس ؾيتَتطٍكَثالؾت ٍ ؾٌؿيؿيَ 

تطٍكَثال ؾت زض هغت ضٍيبًي ٍ ايزبز الًَى 

زض هغت ضٍيبًي ٍ د9 تجسيل  ثالؾتَؾل ثِ 

ثب كبء َّظض( ضا حلطُ اگعٍؾلَهيي تَؾظ ؿ

. نحت تَضيح زّس 81%

ٍهبيغ ضٍظ يبظزّن ٍ زٍاظزّن) الق9  ثتَاًس

ًلَش ًبهل ثالؾتَ ؾيؿت زض گؿتطُ آًسٍهتط 

قٌبذتي

قٌبذتي

قٌبذتي

1

1

1

(شًط ًبم ذساًٍس، احَالپطؾي، 0

ؾي ضٍاًي ٍحضَض ٍ ؿيبة، ثطض

 ػبعلي ًالؼ

( آهبزُ ؾبظي)ايزبز اًگيعُ(1)

( اضائِ زضؼ رسيس2)

(اضظقيبثي 0-2)

تكريهي)ؾٌزف آؿبظيي(

(تسضيؽ ّسف ّبي ضكتبضي1-2)

رسيس

(اضظقيبثي تٌَيٌي ثطاي2-2)

ّسف)حس تؿلظ(

(روغ ثٌسي پبيبى زضؼ3-2)

( اضظقيبثي پبيبى 4-2)

زضؼ)تكريم ّسف ّبي ًلي 

 عطح زضؼ(

زاؾتب

اؾتبز

زاًكزَ-اؾتبز

اؾتبز

زاًكزَ-اؾتبز

زاًكزَ-اؾتبز

زاًكزَ

اؾتبز

آهبزُ ؾبظي ٍ

ايزبز اًگيعُ

-ترتِ -ؾرٌطاًي

زؾتگبُ -ًبهپيَتط

اؾاليس

04

01

01

اضظقيبثي تكريهي

 اضظقيبثي تٌَيٌي

 ازظقيبثي پبيبى تطم
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قٌبذت ٍهبيغ هْن ضٍظ ؾيعزّن   -

ظًسگي زاذل ضحوي

ًبضثطز عجي9 آقٌبيي ثب هحل ّبي  -

الًِ گعيٌي ؿيط عجيؼي 

 ثالؾتَؾيؿت 

سي كهل ؾَم9 آقٌبيي روغ ثٌ -

ثب ٍهبيغ ّلتِ زٍم ثهَضت ضٍظ 

 قوبض

ة9 اضتجبط ذَى هبزض ثب الًَى ّبي هغت 

ضٍيبًي ؾٌؿيؿيَتطٍكَثالؾت ٍ ايزبز الًَى 

زض هغت هوبثل ضٍيبًي ٍ د9 ايزبز هعٍزضم 

ضٍيبًي ٍ  ذبضد ضٍيبًي ٍ حلطُ ؾلَم ذبضد

.نحت ثيبى ًٌس %81ثب ًيؿِ ظضزُ هغؼي( ضا 

ٍهبيغ ضٍظ ؾيعزّن) الق9 التيبم هحل ًلَش 

ضٍيبى ة9 اضتجبط ذَى هبزض ثب الًَى ّبي 

 ٍ هوبثل ضٍيبًي ؾٌؿيؿيَتطٍكَ هغت ضٍيبًي

ثالؾت ٍ احتوبل ذًَطيعي د9 ايزبز پطظّبي 

اٍليِ ٍ تكٌيل هطل غضهيٌبل زٍ اليِ اي 

 %81ثب ٍ ّيپَثالؾت( ضا  تَؾظ اپي ثالؾت

. اظ ضٍي اؾاليس ًكبى زّس نحت

هحل ّبي الًِ گعيٌي ؿيط عجيؼي 

ثالؾتَؾيؿت ) حلطُ قٌوي ٍ زض ثي ثؿت 

زٍگالؼ، ًبحيِ حجبثي ضٍزُ، الًِ گعيٌي لَلِ

اي، الًِ گعيٌي ثيٌبثيٌي ٍ الًِ گعيٌي 

 % نحت81اظ ضٍي قٌل ثب  ؾطٍيٌؽ ضا

 قطح زّس.

سگي زاذل ضحوي ضا ٍهبيغ زٍهيي ّلتِ ظً

ثهَضت ضٍظ قوبض زض حضَض ؾبيط زاًكزَيبى 

 % ذغب  ثحج ًٌس.11زهيوِ ثب   4عي 

قٌبذتي

قٌبذتي

قٌبذتي

قٌبذتي

1

1

1

1

04

04

04

تاریخ تنظیم:پاییز 1400ي پسشكي الًگويهٌابغ : رٍیاى شٌاس
ػرصِ آهَزش: ػرصِ آهَزش: کالس درس

89هدت جلسِ:

«زضيبكت، ٍاًٌف، اضظقگصاضي، ؾبظهبًسّي اضظـ ّب، زضًٍي قسى اضظـ ّب»حيغِ ػبعلي )ًگطقي ٍ...(  -1 «زاًف، ازضاى، ًبضثطز، تزعيِ ٍ تحليل، تطًيت، اضظقيبثي»حيغِ قٌبذتي  -0
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«توليس، ارطاي هؿتول، زهت ٍ ؾطػي، ّوبٌّگي حطًبت، ػبزي قسى» ى حطًتي حيغِ ضٍا -2

فرم طرح درس  

ّلتِ ؾِ الي ّكت هَضَع درس: 2ترم:  هبهبيي رشتِ تحصيلي: 2تؼداد ٍاحد:   شٌاسي ػٌَاى درس: جٌيي 5طرح درس جلسِ شوارُ: 

يي ّلتِ ضقس( آقٌبيي ثب ٍهبيغ زٍضُ ضٍيبًي)ؾَهيي تب ّكتو:   اّداف کلي:

 يب زٍضُ اػضب ؾبظي
زًتط هحوس ّبزي ثْبزضي تدٍیي کٌٌدُ:آًاتَهي9  گرٍُ آهَزشي:

كؼبليت ّبي ثؼس اظ تسضيؽفؼاليت ّای حيي تدریسفؼاليت ّای قبل از تدریس:

رئَس هطالب )اّداف جسئي(

 ّدف ّای رفتاری:

كطاگيط پؽ اظ پبيبى زضؼ هبزض ذَاّس 

ثَز

ائِ زضؼًحَُ اضعجوِحيغِ
اؾتبز

زاًكزَ

 -ضؾبًِ -ضٍـ ّب

ٍؾيلِ

ظهبى

«زهيوِ»

قيَُ اضظقيبثي ٍ كؼبليت 

ّبي تٌويلي

قٌبذت هكتوبت اليِ ظايبي  -

اًتَزضهي

آقٌبيي ثب ػَاهل تٌظين هَلٌَلي  -

الوبء ػهجي

عجن رسٍل،  هكتوبت اليِ ظايبي 

اًتَزضهي قبهل زؾتگبُ ػهجي 

هطًعي ٍ هحيغي، ثبكت پَقكي 

ٍ چكن، اپيسضم اظ  حؿي گَـ، ثيٌي،

رولِ هَ ٍ ًبذي ٍ ؿسُ پؿتبى ٍ ؿسز 

ػطم ٍ ؿسُ ّيپَكيع ٍ هيٌبي زًساى ضا 

.قطح زّس%  ذغب 01ثب 

 ,BMP-4ًوف غى ّبي  

NOGIN,FOLISTATIN, 

CHORDIN  ضا زض تجسيل اًتَزضم

ثِ ًَضٍاًتَزضم ٍ ّوچٌيي ًوف غى 

ّبي َّهئَثبًؽ ٍ اؾيسضتيٌَئيي ضا 

زهي  -وِ ايزض كي آٍضي هحَض روز

قٌبذتي

قٌبذتي

1

1

(شًط ًبم ذساًٍس، احَالپطؾي، 0

حضَض ٍ ؿيبة، ثطضؾي ضٍاًي ٍ

 ػبعلي ًالؼ

 ( آهبزُ ؾبظي)ايزبز اًگيعُ(1)

 ( اضائِ زضؼ رسيس2)

(اضظقيبثي تكريهي)ؾٌزف0-2)

ي(آؿبظي

(تسضيؽ ّسف ّبي ضكتبضي1-2)

رسيس

(اضظقيبثي تٌَيٌي ثطاي2-2)

ّسف)حس تؿلظ(

(روغ ثٌسي پبيبى زضؼ3-2)

( اضظقيبثي پبيبى 4-2)

اؾتبز

اؾتبز

زاًكزَ-اؾتبز

اؾتبز

زاًكزَ-اؾتبز

زاًكزَ-اؾتبز

زاًكزَ

اؾتبز

آهبزُ ؾبظي ٍ

ايزبز اًگيعُ

-ترتِ -ؾرٌطاًي

 -ًبهپيَتط

زؾتگبُ اؾاليس

04

01

اضظقيبثي تكريهي

 اضظقيبثي تٌَيٌي

 ازظقيبثي پبيبى تطم
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آقٌبيي ثب چگًَگي قٌل گيطي   -

ؾيؿتن ػهجي

آقٌبيي ثب هكتوبت ؾلَلْبي ؾتيؾ  -

 يػهج

قٌبذت هكتوبت اليِ ظايبي  -

هعٍزضهي

آقٌبيي ثب چگًَگي تٌظين  - 

هَلٌَلي توبيع ؾَهيت ّب

. نحت تَضيح زّس %81ثب  ضا 

ًوف الوبء ًَتًََضز ثط ضٍي  

ًَضٍاًتَزضم ٍ تجسيل آى ثِ ًَضال 

پليت، ًَضال كَلس، ًبٍازاى ػهجي ٍ

% 81ثب  لَلِ ػهجي ضا اظ ضٍي قٌل

.ثحج ًٌسنحت 

هكتوبت ؾلَلْبي  0-4عجن رسٍل 

ًَضال ًطؾت) هالًَؾيت، لپتَهٌٌػ، 

ًعي كَم ؾلَلْبي گليبل، ثرف هط

 % نحت81ثب  ًليِ ازًتَثالؾت ........ 

شًط ًٌس. 

ًوف اليِ ظايبي هعٍزضهي)هعٍزضم  

هزبٍض هحَضي، هعٍزضم ثيٌبثيٌي ٍ 

هعٍزضم ربًجي ضا زض ايزبز ثبكت 

ؿضطٍف ٍ اؾترَاى، هبّيچِ ّبي 

هرغظ ٍ نبف، ؾلَل ّبي ذًَي ٍ 

لٌلبٍي، ًليِ ّب ٍ ؿسز رٌؿي ٍ 

ِ ٍ عحبل هزبضي آًْب، هكط كَم ًلي

ذغب قطح   %01ثب  ضا اظ ضٍي قٌل 

 .زّس

ضا زض  Shh, PAX 1ًوف غى ّبي 

توبيع ثرف ًٍتطال ٍ هسيبل ؾَهيت ّب 

 ,WNTثِ اؾٌلطٍتَم ٍ غى ّبي 

MYF5   ضا زض توبيع ثرف

قٌبذتي

قٌبذتي

قٌبذتي

قٌبذتي

1

1

1

1

زضؼ)تكريم ّسف ّبي ًلي 

4 عطح زضؼ(

4

01

01
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قٌبذت هكتوبت اليِ ظايبي  -

آًسٍزضهي

قٌبذت ًوف چيي ذَضزگي  -

زهي ٍ ربًجي زض ثَرَز  -ّبي ؾطي

آهسى زؾتگبُ گَاضـ

قٌبذت چگًَگي قٌل گيطي  -

ذللي هحَض هساهي 

زٍضؾَهسيبل ؾَهيت ثِ هيَتَهَ غى 

 WNT, BMP4, MYFDّبي 

زض توبيع ثرف زٍضؾَلتطال ؾَهيت 

 NT3, PAX3ثِ هيَتَم ٍ غى ّبي 

زض توبيع ثرف زٍضؾبلؿَهيت ثِ

شًط  نحت %81ثب  ضا ثب  زضهبتَم ضا 

ًٌس. 

ًوف اليِ ظايبي آًسٍزضهي ضا زض  

ايزبز پَقف اپيتليبلي هزطاي تٌلؿي ، 

پبضاًكين تيطٍئيس، اضاتيطٍئيس، ًجس ٍ

لَظالوؼسُ ، اؾتطٍهبي لَظُ ّب ٍ

ٍ تيوَؼ، پَقف ايتليبلي هخبًِ

اپيتليبلي نٌسٍم پيكبثطاُ ٍ پَقف 

 %81ثب  نوبذي ٍ هزطاي قٌَائي ضا 

شًط ًٌس. نحت

 -ًوف چيي ذَضزگي ؾطي 

زهي)ثَاؾغِ ضقس ؾطيغ لَلِ ػهجي( 

ٍ چيي ذَضزگي ربًجي)ثَاؾغِ ضقس 

ربًجي ؾَهيت ّب( زض ثَرَز آهسى 

زؾتگبُ گَاضـ ٍ ّوچٌيي گطز قسى 

ضٍيبى ٍ ايزبز حلوِ ًبكي ضا اظ ضٍي 

.ى زّسًكب ذغب% 04ثب  قٌل 

ثتَاًس ًوف غى ّبي  زاًكزَ ثبيس

 ,HOXA, HOXBَّهئَثبًؽ)

قٌبذتي

قٌبذتي

تيقٌبذ

1

1

1

1

01

01

01
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ًبضثطز عجي9 ًوف ػَاهل  -

تطاتَغى زض زٍضُ ضٍيبًي

روغ ثٌسي كهل پٌزن9 قٌبذت  -

ٍهبيغ زٍضُ ضٍيبًي)ؾَهيي تب 

ّكتويي ّلتِ ضقس( يب زٍضُ اػضب 

ؾبظي

HOXC, HOXD ضا ًِ زض  )

زض  A1- A13گطٍُ ّبي پبضالٍَ 

هگؽ ؾطًِ ضٍقي قسُ اؾت ضا زض 

ثب قٌل گيطي هحَض هساهي ذللي 

ًكبى زّس. % نحت81

حؿبؾيت ايي زٍضُ ًؿجت ثِ ػَاهل 

آؾيت ضؾبى  ضا ًِ ثؼٌَاى زٍضُ 

% 01 يسُ قسُ اؾت  ثب ثحطاًي ضقس ًبه

 .ذغب ثيبى ًٌس

ذالنِ ٍهبيغ ًليسي زٍضُ ضٍيبًي ضا  

زض حضَض ؾبيط  3-4ثط اؾبؼ رسٍل 

% ذغب  11زهيوِ ثب  01زاًكزَيبى عي 

 ثحج ًٌس.

قٌبذتي

قٌبذتي

1

1

01

01

تاریخ تنظیم: پاییز 1400هٌابغ : رٍیاى شٌاسي پسشكي الًگوي
 کالس درس هَزش: ػرصِ آهَزش: ػرصِ آ

099هدت جلسِ:  هجازی آفالین

«زضيبكت، ٍاًٌف، اضظقگصاضي، ؾبظهبًسّي اضظـ ّب، زضًٍي قسى اضظـ ّب»حيغِ ػبعلي )ًگطقي ٍ...(  -1 «زاًف، ازضاى، ًبضثطز، تزعيِ ٍ تحليل، تطًيت، اضظقيبثي»حيغِ قٌبذتي  -0

«بت، ػبزي قسىتوليس، ارطاي هؿتول، زهت ٍ ؾطػي، ّوبٌّگي حطً» حيغِ ضٍاى حطًتي  -1

روزانه سفرم طرح در
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 6طرح درس جلسِ شوارُ: 

ٍ7
 شٌاسي ػٌَاى درس: جٌيي

داد واحد:2رشته تحصیلی: پزشکی ترم: 0 موضوع درس: دوره جنینی    ماه سه تا تولد 
ّبزي ثْبزضيزًتط هحوس  تدٍیي کٌٌدُ:آًاتَهي9  گرٍُ آهَزشي:آقٌبيي ثب ٍهبيغ زٍضُ رٌيٌي)هبُ ؾَم تب تَلس( اّداف کلي

كؼبليت ّبي ثؼس اظ تسضيؽفؼاليت ّای حيي تدریسفؼاليت ّای قبل از تدریس:

رئَس هطالب )اّداف 

 جسئي(

 ّدف ّای رفتاری:

كطاگيط پؽ اظ پبيبى زضؼ هبزض ذَاّس 

ثَز

ًحَُ اضائِ زضؼ عجوِ حيغِ
اؾتبز

زاًكزَ

 -ضؾبًِ -ضٍـ ّب

ٍؾيلِ

ظهبى

«زهيوِ»

 قيَُ اضظقيبثي ٍ كؼبليت

ّبي تٌويلي

قٌبذت ًلي زٍضُ رٌيٌي -

قٌبذت ٍهبيغ هْن هبُ ؾَم -

عجن رسٍل، عَل ثسى رٌيي ضا اظ كطم 

( CRLٍؾط تب ًكيوي) هس ًكؿتِ يب 

ايؿتبزُ يب  عَل كطم ؾط تب پبقٌِ پب)هس

CHL  ّوچٌيي عَل هست ثبض ٍ )

ّلتِ ثؼس اظ  31ضٍظ يب  171زاضي ضا ًِ 

 %81ثب  هي ثبقس ضا  LNMPآذطيي 

 . تَضيح زّس نحت

ثتَاًس تـييطات هبُ ؾَم) نَضت ثيكتط 

قجيِ اًؿبى هي قَز، چكن ّب ٍ گَـ 

ٍ ّب ثِ هحل ٍاهؼي ذَز زض رلَ

عطكيي هطاض هي گيطًس، هطاًع 

اٍليِ ايزبز هي قَز،  اؾترَاًؿبظي

رٌؿيت ثب هكبّسُ هؿتوين هبثل 

تكريم اؾت، ٍ كتن كيعيَلَغيي 

ثب  ًبپسيس هي قَز( ضا اظ ضٍي قٌل

 .تَضيح زّس% نحت 81

قٌبذتي

قٌبذتي

قٌبذتي

1

1

1

(شًط ًبم ذساًٍس، احَالپطؾي، 0

حضَض ٍ ؿيبة، ثطضؾي ضٍاًي ٍ

 ػبعلي ًالؼ

 ( آهبزُ ؾبظي)ايزبز اًگيعُ(1)

( اضائِ زضؼ رسيس2)

(اضظقيبثي 0-2)

تكريهي)ؾٌزف آؿبظيي(

(تسضيؽ ّسف ّبي1-2)

ضكتبضي رسيس

(اضظقيبثي تٌَيٌي ثطاي2-2)

ّسف)حس تؿلظ(

پبيبى زضؼ (روغ ثٌسي3-2)

( اضظقيبثي پبيبى 4-2)

زضؼ)تكريم ّسف ّبي ًلي 

 عطح زضؼ(

اؾتبز

اؾتبز

زاًكزَ-اؾتبز

اؾتبز

زاًكزَ-اؾتبز

زاًكزَ-اؾتبز

زاًكزَ

اؾتبز

آهبزُ ؾبظي ٍ

ايزبز اًگيعُ

-ترتِ -ؾرٌطاًي

 -ًبهپيَتط

زؾتگبُ اؾاليس

04

4

 اضظقيبثي تكريهي

اضظقيبثي تٌَيٌي ثبعطح 

 ًوًَِ ؾَاالت

 ازظقيبثي پبيبى تطم
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قٌبذت ٍهبيغ هْن هبُ چْبضم ٍ -

پٌزن

قٌبذت ٍهبيغ ًيوِ زٍم ظًسگي  -

 زاذل ضحوي

قٌبذت ترويي ظهبى زهين تَلس -

ًبضثطز عجي9 قٌبذت ٍظى ًن  -

ٌّگبم تَلس

رلتقٌبذت چگًَگي ايزبز  -

تـييطات ايي زٍضُ ًظيط ؾطػت ضقس  

ثبالي رٌيي ٍ پبئيي ثَزى هيعاى اكعيف 

ٍظى رٌيي، پيسا قسى هَّبي ًطًي ٍ

بت هَّبي ؾط ٍ اثطٍ ّب ٍ زضى حطً

 % نحت01ثب  رٌيي تَؾظ هبزض ضا 

قطح زّس

تـييطات ايي زٍضُ )اكعايف هبثل  

هالحظِ ٍظى رٌيي، تٌبهل زؾتگبُ

تٌلؽ ٍ اػهبة، تزوغ چطثي زض ظيط 

پَؾت، ٍ ايزبز ٍضًيٌؽ ًبظئَظا( ضا 

.ذغب قطح زّس  %01ثب  اظ ضٍي قٌل 

ّلتِ ثؼس  27ضٍظ يب  155تبضيد تَلس،  

ّلتِ ثؼس اظ  31 ضٍظ يب 171اظ لوبح يب 

 نحت %81ثب  ضا   LNMPآذطيي 

شًط ًٌس. 

ًوف ػَاهل هرتلق ) اذتالالت  

ػهجي، ًبٌّزبضي ّبي هبزض ظازي، 

آؾپيطاؾيَى هًٌَيَم، ّيپَگليؿوي، 

ّيپًَلؿيوي ٍ ؾٌسضم زيؿتطؼ 

تٌلؿي( ضا زض تَلس ًَظازاى ثب ٍظى ًن 

گطم ٍ ًوتط عجن  1411ٌّگبم تَلس)

ثب  رْبًي(ضا تؼطيق ؾبظهبى ثْساقت 

 شًط ًٌس. نحت 81%

تـييطات تطٍكَثالؾت ٍ ثتَاًس 

قٌبذتي

قٌبذتي

قٌبذتي

قٌبذتي

قٌبذتي

1

1

1

1

1

01

01

01

01

01
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قٌبذت ؾبذتوبى رلت -

قٌبذت اػوبل رلت  -

ًبضثطز عجي9 ًوف ؾس رلتي زض  -

اًتوبل هَاز

روغ ثٌسي كهل قكن9 قٌبذت   -

ٍهبيغ زٍضُ رٌيٌي)هبُ ؾَم تب تَلس(

آًسٍهتط )ًَضيَى ثَتِ اي، ًَضيَى 

الٍُ، زؾيسٍاي هبػسُ اي، زؾيسٍاي 

رساضي ٍ زؾيسٍآي ًپؿَلي ضا ًِ

ثب  هٌزط ثِ ايزبز رلت هي قَز ضا  

.قطح زّس ذغب% 04

ثرف رٌيٌي ٍ ارعاي آى)ًَضيَى  

پَقيسُپطظي ًِ تَؾظ پطزُ آهٌيَى 

قسُ اؾت(ٍ ثرف هبزضي)زؾيسٍاي 

گطهي رلت،  411هبػسُ اي(، ٍظى 

 2ؾبًتيوتطي ٍ هغط  14 -04ضربهت 

ثب ؾبًتيوتطي آى زض پبيبى ثبضزاضي ضا 

تَضيح زّس.% نحت 81

اػوبل انلي رلت9 الق( تجبزل  

كطاٍضزُ ّبي هتبثَليي ٍ گبظ ّب ثيي 

ػطٍم ذًَي هبزض ٍ رٌيي ٍ ة( تَليس 

.ذغب ثيبى ًٌس% 01 ب َّضهَى ضا ث

ًوف رلت ضا زض اًتوبل َّضهَى ّب  

ًظيط پطٍغؾتيي ّبي ؾٌتتيي هخل زي 

اتيل اؾتيل ثؿتطٍل ثؿيبضي اظ ٍيطٍؼ 

ّب هخل ؾطذزِ، ؾيتَهگبلٍَيطٍؼ، 

ًًَؿبًي، آثلِ، آثلِ هطؿبى ٍ ؿيطُ ٍ 

% نحت ثساًس.81ػجَض اًخط زاضٍّب ثب 

ذالنِ ٍهبيغ ًليسي زٍضُ ضٍيبًي ضا 

زض حضَض ؾبيط  3-4ؾبؼ رسٍل ثط ا

قٌبذتي

قٌبذتي

قٌبذتي

قٌبذتي

1

1

1

1

4

01

4

01



21

% ذغب 11زهيوِ ثب  01زاًكزَيبى عي 

 ثگَيس.

تاریخ تنظیم: پاییز 1400هٌابغ : رٍیاى شٌاسي پسشكي الًگوي
 کالس درس ػرصِ آهَزش: ػرصِ آهَزش: 

099هدت جلسِ:  هجازی آفالین
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روزانه سفرم طرح در

 2ترم:  هبهبيي رشتِ تحصيلي: 2تؼداد ٍاحد: شٌاسي : جٌييػٌَاى درس 8طرح درس جلسِ شوارُ: 
زٍ هلَيي . رلت ٍ پطزُ ّبي   دٍرُ جٌيٌي  هَضَع درس:

 رٌيٌي 

زًتط هحوس ّبزي ثْبزضي تدٍیي کٌٌدُ:آًاتَهي9  گرٍُ آهَزشي:اقٌبيي ثب چٌس هلَيي ٍ رلت ٍ پطزُ ّب اّداف کلي

كؼبليت ّبي ثؼس اظ تسضيؽيت ّای حيي تدریسفؼالفؼاليت ّای قبل از تدریس:

رئَس هطالب )اّداف 

 جسئي(

 ّدف ّای رفتاری:

كطاگيط پؽ اظ پبيبى زضؼ هبزض ذَاّس 

ثَز

ًحَُ اضائِ زضؼ عجوِ حيغِ
اؾتبز

زاًكزَ

 -ضؾبًِ -ضٍـ ّب

ٍؾيلِ

ظهبى

«زهيوِ»

قيَُ اضظقيبثي ٍ كؼبليت 

ّبي تٌويلي

قٌبذت چگًَگي ايزبز رلت -

قٌبذت ؾبذتوبى رلت -

قٌبذت اػوبل رلت  -

تـييطات تطٍكَثالؾت ٍ آًسٍهتط  ثتَاًس

يَى الٍُ، )ًَضيَى ثَتِ اي، ًَض

زؾيسٍاي هبػسُ اي، زؾيسٍاي رساضي 

ٍ زؾيسٍآي ًپؿَلي ضا ًِ هٌزط ثِ 

 ذغب% 04ثب  ايزبز رلت هي قَز ضا  

 .قطح زّس

ثرف رٌيٌي ٍ ارعاي آى)ًَضيَى  

پطظي ًِ تَؾظ پطزُ آهٌيَى پَقيسُ 

قسُ اؾت(ٍ ثرف هبزضي)زؾيسٍاي 

گطهي رلت،  411هبػسُ اي(، ٍظى 

 2ٍ هغط ؾبًتيوتطي  14 -04ضربهت 

ثب ؾبًتيوتطي آى زض پبيبى ثبضزاضي ضا 

 تَضيح زّس.% نحت 81

اػوبل انلي رلت9 الق( تجبزل 

كطاٍضزُ ّبي هتبثَليي ٍ گبظ ّب ثيي 

قٌبذتي

قٌبذتي

قٌبذتي

1

1

1

(شًط ًبم ذساًٍس، احَالپطؾي، 0

حضَض ٍ ؿيبة، ثطضؾي ضٍاًي ٍ

 ػبعلي ًالؼ

 ( آهبزُ ؾبظي)ايزبز اًگيعُ(1)

( اضائِ زضؼ رسيس2)

(اضظقيبثي 0-2)

تكريهي)ؾٌزف آؿبظيي(

(تسضيؽ ّسف ّبي1-2)

ضكتبضي رسيس

(اضظقيبثي تٌَيٌي ثطاي2-2)

ّسف)حس تؿلظ(

زضؼ (روغ ثٌسي پبيبى3-2)

( اضظقيبثي پبيبى 4-2)

زضؼ)تكريم ّسف ّبي ًلي 

 عطح زضؼ(

اؾتبز

اؾتبز

زاًكزَ-اؾتبز

اؾتبز

زاًكزَ-اؾتبز

زاًكزَ-اؾتبز

زاًكزَ

اؾتبز

آهبزُ ؾبظي ٍ

ايزبز اًگيعُ

-ترتِ -ؾرٌطاًي

 -ًبهپيَتط

زؾتگبُ اؾاليس

04

4

 اضظقيبثي تكريهي

اضظقيبثي تٌَيٌي ثبعطح 

 ًوًَِ ؾَاالت

 ازظقيبثي پبيبى تطم
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ًبضثطز عجي9 ًوف ؾس رلتي زض  -

اًتوبل هَاز

روغ ثٌسي كهل قكن9 قٌبذت   -

ٍهبيغ زٍضُ رٌيٌي)هبُ ؾَم تب تَلس(

زٍ هلَيي

ػطٍم ذًَي هبزض ٍ رٌيي ٍ ة( تَليس 

.ذغب ثيبى ًٌس% 01 َّضهَى ضا ثب 

ًوف رلت ضا زض اًتوبل َّضهَى ّب  

ًظيط پطٍغؾتيي ّبي ؾٌتتيي هخل زي 

ل اؾتيل ثؿتطٍل ثؿيبضي اظ ٍيطٍؼ اتي

ّب هخل ؾطذزِ، ؾيتَهگبلٍَيطٍؼ، 

ًًَؿبًي، آثلِ، آثلِ هطؿبى ٍ ؿيطُ ٍ 

% نحت ثساًس.81ػجَض اًخط زاضٍّب ثب 

ذالنِ ٍهبيغ ًليسي زٍضُ ضٍيبًي ضا 

زض حضَض ؾبيط  3-4ثط اؾبؼ رسٍل 

% ذغب  11زهيوِ ثب  01زاًكزَيبى عي 

ثگَيس.

ؿبى ٍ ؿيط ّوؿبى اًَاع زٍ هلَّبي ّو

ٍ ػلت ايزبز اى ضا ثگَيس

ٍ اًَاع زٍهلَّبي ثْن چؿجيسُ

 هٌبًيؿن ّبي اى ضا ثساًس

قٌبذتي

قٌبذتي

قٌبذتي

قٌبذتي

1

1

1

1

01

01

01

01
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101 قٌبذتيزٍ هلَّبي ثْن چؿجيسُ

99تاریخ تٌظين: زهستاى هٌابغ : رٍیاى شٌاسي پسشكي الًگوي
 کالس درس ػرصِ آهَزش: ػرصِ آهَزش: 

099هدت جلسِ:  هجازی آفالین
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فرم طرح درس  

ًبٌّزبضي ّبي هبزضظازيتطاتَلَظي 9   هَضَع درس: 20ترم: هبهبيي شتِ تحصيلي:ر 2تؼداد ٍاحد:   شٌاسي ػٌَاى درس: جٌيي 9طرح درس جلسِ شوارُ: 

آقٌبيي ثبًبٌّزبضي ّبي هبزض ظازي ٍ تكريم  تطاتَلَغي 9  اّداف کلي:

 هجل اظ تَلس )كهل ّلتن(
زًتط هحوس ّبزي ثْبزضي تدٍیي کٌٌدُ:آًاتَهي9  گرٍُ آهَزشي:

يي تدریسفؼاليت ّای حفؼاليت ّای قبل از تدریس:
فؼاليت ّای بؼد از 

 تدریس

رئَس هطالب )اّداف 

 جسئي(

 ّدف ّای رفتاری:

 كطاگيط پؽ اظ پبيبى زضؼ هبزض ذَاّس ثَز
 ًحَُ اضائِ زضؼعجوِحيغِ

اؾتبز

زاًكزَ

 -ضؾبًِ -ضٍـ ّب

ٍؾيلِ

ظهبى

«زهيوِ»

قيَُ اضظقيبثي ٍ كؼبليت 

ّبي تٌويلي

قٌبذت تطاتَلَغي -

اتَلَغيقٌبذت انَل تط  -

قٌبذت  ًوف ػَاهل ػلًَي زض   -

ايزبز ًبٌّزبضي هبزضظازي

انغالحبت هبللَضهبؾيَى )ًبٌّزبضي(،  

زكَضهيتي  ترطيت ّب )اذتالالت تٌبهلي(،

)ثسضيرت قسى اػضب( ٍ ؾٌسضم ٍ 

. قطح زّس نحت %81ثب ّوطاّي ضا 

حؿبؾيت ثِ ػبهل تطاتَغى ضا تحت  

ػٌَاى  انَل تطاتَلَغي )غيٌَتيپ ضٍيبى، 

هطحلِ تٌبهل زض ٌّگبم ثطذَضز ٍ عَل 

 %81ثب هست ثطذَضز ثب ػَاهل تطاتَغى ضا 

 .تَضيح زّس نحت

ي ًوف ٍيطٍؼ ّبي 0-6ثط اؾبؼ رسٍل  

ًظيط ؾطذزِ،ؾيتَهگبلٍَيطٍؼ تت ذبل 

ؾبزُ، ؾطذي ٍ ؾبيط ػَاهل ًظيط 

تًَؿَپالؾوَظ ٍ ؾلليؽ ضا زض ايزبز 

نحت  %81ثب ًبٌّزبضي هبزضظازي 

 . تَضيح زّس

قٌبذتي

قٌبذتي

قٌبذتي

1

1

1

(شًط ًبم ذساًٍس، احَالپطؾي، 0

حضَض ٍ ؿيبة، ثطضؾي ضٍاًي ٍ

ػبعلي ًالؼ

( آهبزُ ؾبظي)ايزبز اًگيعُ(1)

( اضائِ زضؼ رسيس2)

(اضظقيبثي تكريهي)ؾٌزف 0-2)

آؿبظيي(

(تسضيؽ ّسف ّبي ضكتبضي1-2)

رسيس

(اضظقيبثي تٌَيٌي ثطاي2-2)

ّسف)حس تؿلظ(

(روغ ثٌسي پبيبى زضؼ3-2)

( اضظقيبثي پبيبى 4-2)

 زضؼ)تكريم ّسف ّبي ًلي

 عطح زضؼ(

اؾتبز

اؾتبز

زاًكزَ-اؾتبز

اؾتبز

زاًكزَ-اؾتبز

زاًكزَ-اؾتبز

زاًكزَ

اؾتبز

آهبزُ ؾبظي ٍ ايزبز 

اًگيعُ

-ترتِ -ؾرٌطاًي

زؾتگبُ -ًبهپيَتط

اؾاليس

04

4

01

اضظقيبثي تكريهي

 اضظقيبثي تٌَيٌي

 پبيبى تطم ازظقيبثي
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قٌبذت  ًوف ػَاهل قيويبيي   -

ٍ زاضٍيي زض ايزبز ًبٌّزبضي 

هبزضظازي

قٌبذت  ًوف ػَاهل َّضهًَي   -

زض ايزبز ًبٌّزبضي هبزضظازي

قٌبذت  ًوف ثيوبضي هبزض زض   -

ايزبز ًبٌّزبضي هبزضظازي

ضثطز عجي9 آقٌبيي ثب ًب -

پيكگيطي اظ ًوبئم ظهبى تَلس

ًبضثطز عجي9 قٌبذت ضٍـ ّبي  -

تكريم هجل اظ تَلس

ًوف كطاٍضزُ ّبي  0-6ثط اؾبؼ رسٍل  

زاضٍيي ًظيط تبليسٍهيس،)آهليب ٍ هطٍهليب(، 

زي كٌيل ّيساًتَئيي)ؾٌسضم ّيساًتَئيي 

هپطٍثبهبت)لت قٌطي ٍ ًبم  رٌيٌي(،

قٌطي(، الٌل) ؾٌسضم رٌيٌي الٌلي( ٍ

ًًَبئيي)هيٌطٍؾلبلي( ضا زض ايزبز 

نحت قطح  %81ثب ًبٌّزبضي هبزضظازي 

 .زّس

ًوف پطٍغؾتيي ّبي  0-6ثط اؾبؼ رسٍل 

ههٌَػي ضا زض هطزاًِ قسى زؾتگبُ

تٌبؾلي ضٍيبى هبزُ اؾتطٍغى ّبي 

ٍ ههٌَػي ضا اكعايف قيَع ؾطعبى ثيضِ

هطزًوب قسى هـعّبي ظًبى ٍ ظى ًوب قسى 

.قطح زّس %81ثب هـعّبي هطزاى ضا 

ًوف زيبثت هبزض ضا زض هطزُ ظايي ٍ  

ؾيطًَهليب ٍ كٌيل ًتًََضي ضا هيٌطٍؾلبلي 

ذغب تَضيح   %01ثب ٍ ًوبئم هلجي ضا 

زّس.

ًوف اضبكِ ًطزى يس ثِ ًوي يب آة ضا   

  %01ثب زض رلَگيطي اظ ايزبز ًطتيٌيؿن ضا 

ذغبتَضيح زّس.

ًوف اٍلتطا ؾًََگطاكي، آهٌيَؾٌتع، ًوًَِ 

ثطزاضي اظ پطظ ًَضيًَي ضا ثطاي تؼييي 

قٌبذتي

قٌبذتي

قٌبذتي

قٌبذتي

1

1

1

1

04

4

01

04

4
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روغ ثٌسي كهل ّلتن9 آقٌبيي  -

ثب ًبٌّزبضي ّبي هبزضظازي ٍ

 تكريم ّبي هجل اظ تَلس

 ٍضؼيت ضقس ٍ تٌبهل رٌيي زض ضحن ضا

قطح زّس. % نحت81ثب 

ػَاهل زذيل زض ًبٌّزبضي ّبي 

هبزضظازي) ػَاهل ػلًَي، ػَاهل 

قيويبيي،َّضهًَْب ٍ ثيوبضي هبزض( ٍ 

ي هجل اظ تَلس ّوچٌيي ًوف تكريم ّب

  01ضا زض حضَض ؾبيط زاًكزَيبى عي 

 % ذغب  ثحج ًٌس.11زهيوِ ثب 

101 قٌبذتي

تاریخ تنظیم: پاییز 1400هٌابغ : رٍیاى شٌاسي پسشكي الًگوي
 کالس درس ػرصِ آهَزش: ػرصِ آهَزش: 

99هدت جلسِ:  هجازی آفالین

«، زضًٍي قسى اضظـ ّبزضيبكت، ٍاًٌف، اضظقگصاضي، ؾبظهبًسّي اضظـ ّب»حيغِ ػبعلي )ًگطقي ٍ...(  -1 «زاًف، ازضاى، ًبضثطز، تزعيِ ٍ تحليل، تطًيت، اضظقيبثي»حيغِ قٌبذتي  -0

«توليس، ارطاي هؿتول، زهت ٍ ؾطػي، ّوبٌّگي حطًبت، ػبزي قسى» حيغِ ضٍاى حطًتي  -1
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روزانه سفرم طرح در

ي  00، 01جلسٍ شمارٌ : 

02 
 2تؼذاد ياحذ:   ىیه شىاسیج: ػىًان درس

رشتٍ تحصیلی: 

 اماییم
جنین شناسی دستگاه ادراری تناسلی  هوضوع درس:   2ترم: 

جٌیي شٌبسی دستگبُ ادراری تٌبسلی آشٌبیی بب  اّذاف کلی:
گريٌ آمًزشی: 

آًبتَهی
تدوین کننده : دکتر هحود هادی بهادری

فؼالیت َای قبل از تذریس:
فؼالیت َای حیه 

 تذریس

فعبلیت ّبی بعذ از 

 تذریس

رئَس هطبلب )اّذاف 

 جسئی(

 ّذف ّبی رفتبری:

فراگیر پس از پبیبى درس قبدر 

خَاّذ بَد

ًحَُ ارائِ درس طبقِ حیطِ
استبد

داًشجَ

 -رٍش ّب

ٍسیلِ -رسبًِ

زهبى

«دقیقِ»

شیَُ ارزشیببی ٍ

فعبلیت ّبی 

تکویلی

آقٌبيي ثب چگًَگي قٌل 

 زؾتگبُ پطًٍلطٍظ  گيطي

آقٌبيي ثب چگًَگي قٌل 

 زؾتگبُ هعًٍلطٍظ  گيطي

آقٌبيي ثب چگًَگي ايزبز 

ٍ ًليِ ًلطٍظ ٍ زؾتگبُ هتب 

 زائوي 

چگًَگي ايزبز زؾتگبُ

پطًٍلطٍظ ٍ اظ ثيي ضكتي اى زض 

زضنس  81ّلتِ چْبضم ضا ثب 

نحت ثيبى ًٌس 

چگًَگي ايزبز زؾتگبُ

ًوف اى زض ايزبز  ًلطٍظ ٍهعٍ

هعًٍلطيي تَثَل ٍ هعًٍلطيي 

زضنس نحت  81ضا ثب زاًت 

 ثيبى ًٌس

چگًَگي ايزبز ثبكت هتبًلطيي 

ٍ ًلَش رَاًِ هيعًبيي ٍ ايزبز 

 01لَلِ ّبي ؾوي ًي كطٍظ ضا ثب 

زضنس ذغب ثٌَيؿيس

شٌبختی

شٌبختی

شٌبختی

2

2

2

شًررط ًرربم ذساًٍررس، -0

احَالپطؾررري، حضرررَض ٍ 

ؿيبة، ثطضؾري ٍضرؼيت   

ضٍاًي ٍ ػبعلي ًالؼ

آهبزُ ؾربظي )ايزربز -1

اًگيعُ(

اضائِ زضؼ رسيس -2

اضظقررررررررررررريبثي -0-2

تكريهرررري )ؾررررٌزف  

 آؿبظيي(

ترررسضيؽ ّرررسف -1-2

ّبي ضكتبضي رسيس

اضظقيبثي تٌرَيٌي -2-2

ثطاي ّسف )حس تؿلظ(

استبد

-استبد

داًشجَ

ثب  ؾرٌطاًي

اؾتلبزُ 

 Powerاظ

Point

ثهَضت آكاليي 

ثب اؾتلبزُ ؾبهبًِ 

اؾٌبي ضٍم 

زاًكگبُ

اؾتلبزُ اظ 

اهٌبًبت 

هيٌطٍكَى ٍ

ٍيسئَي ؾبهبًِ

رْت كؼبل ًطزى 

زاًكزَيبى 

51

51

1

 تكريهي اضظقيبثي

اضظقيبثي تٌَيٌي ثب 

عطح ًوًَِ ؾَاالت زض 

 ثيي اؾاليس ّب

 اضظقيبثي پبيبى تطم
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آقٌبيي ثب چگًَگي   

 ًليِتٌظين هَلٌَلي توبيع 

 

 

قٌل آقٌبيي ثب چگًَگي 

 گيطي هخبًِ ٍ پيكبثطاُ

 

 قٌبذت تٌبهل ثيضِ ّب

 

 

 

 

قٌبذت تٌَيي ؾلَل ّبي 

 ثيٌبثيٌي

 

 قٌبذت تٌبهل تروساى

 

 

 

قٌبذت تٌَيي هزبضي 

 تٌبؾلي

 

 

 

ًوف غى ّب ٍ ايٌتطاًكي ثيي 

اپيتليَم ٍ هعاًكين زض توبيع لَل 

زضنس  81ّبي ازضاضي ضا ثب 

 نحت قطح زّس.

ًوف ؾيٌَؼ ازضاضي تٌبؾلي ضا 

زضنس  81زض ايزبز هخبًِ ثب 

 نحت ثيبى ًٌس

چگًَگي ايزبز عٌبة ّبي 

رٌؿي اٍليِ ٍ توبيع اًْب ثِ لَلِ 

زضنس  01ّبي ؾويٌيلطٍظ ضا ثب 

 ذغب ثيبى ًٌس

چگًَگي ايزبز ؾلَل ّبي 

ثيٌبثيٌي اظ هعاًكين گًَبز ّب ضا ثب 

 زضنس ذغب ثيبى ًٌس 01

ًوف عٌبة ّبي هكطي ٍ ؾلَل 

ّبي غضهيٌبل ثسٍي ضا زض ايزبز 

زضنس  81كَليٌَل ّبي ثسٍي ثب 

 نحت قطح زّس

ًوف هزبضي هعًٍلطيي ٍ پبضا 

هعًٍلطيي ضا زض ايزبز هزبضي 

زاذل ٍ ذبضد ثيضِ اي ٍ 

ّوچٌيي لَلِ ضحن ٍ ضحن ٍ 

زضنس نحت ثيبى  81ٍاغى ثب 

 ًٌس

 

 شٌبختی

 

 

 

 شٌبختی

 

 

 

 شٌبختی

 

 

 

 شٌبختی

 

 

 

 شٌبختی

 

 

 

 شٌبختی

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

رورغ ثٌرسي پبيرربى    -3-2

 زضؼ

اضظقيبثي پبيبى  -4-2

زضؼ )تكريم ّسف 

 ّبي ًلي عطح زضؼ(

  پطؾف ٍ پبؾد

 

9 ًوبقي تَضيح   

      ًبهپيَتطي

 

51 

 

 

 

 

51 

 

 

 

51 

 

 

 

51 

 

 

 

51 

 

 

 

51 
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