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 پسضکی دانطکذه

ترهی  قبلب نگبرش طرح درس

 

ببفت ضنبسی قلب و ػروق :    ػنواى درس 

 ترم اول پسضکی دانطجویبى  :هخبطببى  

( واحذ ػولی 1/0واحذ تئوری،  1/0) 2/0:سهن استبد از واحذ                                        5/1     :تؼذادواحذ

 آزاد :به سواالت فراگیر سبػت پبسخگویی

 98-99 اولنیوسبل                                                    10/8-10/10ضنبه سه: زهبى ارائه درس

 

 :هذف کلی درس 

 

  هاآى عولکرد بر تاکیذ با قلب و سیستک گردش خوى بافت فراساختار و ساختار با آضنایي

 

( جهت هر جلسه یک هذف: )هذاف کلی جلسبت ا

 فت قلب و دستگبه گردش خوىآضنبیی بب بب -1

 آضنایي با بافت قلب و دستگاه گردش خوى :هذف کلی جلسه

. الیه های هختلف قلب را ضرح دهذ. ساختواى بافت ضناسي قلب را توضیح دهذ :دف اختصبصی جلسهه

رح ساختواى انواع عروق را ش. دیواه های هختلف دیواره عروق را ضرح دهذ .سیستن هذایتي قلب را توضیح دهذ

ساختواى . ا ضرح دهذ با توجه به ساختواى رگ خوني عول آنر. ساختواى انواع عروق خوني را هقایسه کنذ . دهذ 

 .سیستن غذد لنفاوی را ضرح دهذ .وزهای ضریاني وریذی را توضیح دهذ، سینوس کاروتیذ و آناستومجسن کاروتیذ

 

 

 در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ

 .قلب و دستگاه گردش خوى را توضیح دهذ ساختار هیکروسکوپي 1-1     

 

 :هنببغ

بافت ضناسي جاى کوئیرا 

بافت ضناسي جعفر سلیواني 

 

 

طول  دربحث  و سخنرانيس استاد هحوری به ضکل سخنراني و پرسص و پاسخیروش تذر :روش تذریس

 ، اهتحاى کتب و عوليهجلس

 

 برد وایت پروشکتور، کاهپیوتر، ویذئو :وسبیل آهوزضی 
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 سنجص و ارزضیببی 

 

 

 سبػت تبریخ  (بر حسب درصذ)سهن از نوره کل روش       آزهوى

 //////////////////////// وسط ترم 6 چنذ گسینه ای  آزهوى هیبى ترم 

  پایاى ترم 10 چنذ گسینه ای آزهوى پبیبى ترم

حضور فؼبل در 

 کالس

  هر جلسه 4 پاسخ و پرسص

 

 :انطجوهقررات کالس و انتظبرات از د

 بعذآهادگي جهت جلسه  و تذریس از پس جلسه هر درسي هطالب هطالعه کالس، در دانطجویاى فعال حضور

 

: دانطکذه EDOنبم و اهضبی هسئول:                نبم و اهضبی هذیر گروه:             نبم و اهضبی هذرس

 :تبریخ ارسبل                          :          تبریخ ارسبل:                          تبریخ تحویل
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 اولپسضکی ترم اول نیوسبل دانطجویبى  جذول زهبنبنذی درس هقذهبت ػلوم تطریح

 10/8-10/10ضنبه  سه:  روز و سبػت جلسه 

 

 

 هذرس هوضوع هر جلسه              تبریخ جلسه

  آضنبیی بب سبختبر هیکروسکوپی  قلب و دستگبه گردش خوى 19/9/98 1

 
یتا فراهرزی زدکتر آ

 


