
 بسمه تعالی 

 

 طرح درس روزانه

 

 

 

بیماری شناسی  :نام درس( 1

 2اختصاصی 
بیماری شناسی  :پیش نیاز( 3 2 :تعداد واحد( 2

 1اختصاصی 
 HIT :رشته( 4

 نیازخانیدکتر  :مدرس( 8  22:تعداد دانشجو( 7  56-55 دوم :نیمسال( 6  کارشناسي پیوسته :مقطع( 5

 دقیقه 125: مدت تدریس ( 12 1 :شماره جلسه( 5

 هیپوفیزبیماریهای غدۀ سیستم اندوکرین بدن و همینطور آشنایی با : عنوان درس جلسه مذکور( 11

 و بیماریهای آن و اصول کلی تشخیص و درمان مربوط به آنها  هیپوفیزغدۀ  آشنایی با ساختمان و عملكرد  :هدف کلی( 12

 :اهداف رفتاری( 13

 :دانشجو بدون مراجعه به کتاب

 . خصوصیات سیستم اندوکرین بدن را بیان می کند و تفاوت آن را با سیستم اگزوکرین ذکر می کند -

 .کندمی  توصیفرا  یعیطب هیپوفیزغده  یآناتوم -

 .دهدمی  حیرا توضآنها  عملكردرا نام برده و  هیپوفیز قدامی و خلفی یهورمونها -

 ACTHپرکاری هیپوفیز از نوع افزایش ترشح هورمون های  یشگاهیو آزما ینیعالئم بال، یپاتولوژ، یولوژیاتکلیات  -

 .کندمی  انیب  را growth hormoneو  

 .كندمی انیرا بو سندرم شیهان ( panhypopituitarism)کم کاری هیپوفیز  ینیعالئم بال، یپاتولوژ، یولوژیاتکلیات  -

 Diabetesو کلیات درمان کم کاری هیپوفیز خلفی از نوع  یشگاهیو آزما ینیعالئم بال، یپاتولوژ، یولوژیاتکلیات  -

Insipidus کندمی  انیرا ب 

 كندمی انیرا بو کلیات درمان سرطانهای هیپوفیز  یشگاهیو آزما ینیعالئم بالک، یپاتولوژ، انواع یولوژیاتکلیات  -

 :حیطه یادگیری( 14

 

 (knowledge)دانش  -

  فهمیدن -

(comprehension ) 

 :ورودی رفتارهای( 15

 .از طریق پرسش و پاسخ و انجام کوئیز نسبت به رفتار ورودی اطمینان حاصل می گردد هیپوفیزدر مورد میزان اطالعات فیزیولوژی و آناتومی غدۀ . 1

 :سواالت سنجش آغازین( 16



 مراحل تدریس
فعالیت های 

 استاد

فعالیت های 

 دانشجو
 زمان وسایل کمک آموزشی روش تدریس

معرفی درس جدید و ( 1

 ایجاد انگیزه

 

 

 

معرفی رئوس  -

مطالب تدریسی این 

 جلسه

ذکر نمونه هایی از  -

کاربرد آنها در رشتۀ 

HIT  برای جلب

 دانشجویان توجه

حضور به موقع در  -

 كالس

گوش دادن و  -

 پرسیدن سئوال

سخنراني، پرسش و 

پاسخ،  ارائه مطالب 

در  یهمراه با مثالهای

 HITرابطه با 

 

 کامپیوتر -

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

 دقیقه 5

 تدریس درس جدید( 2

 

 

 

 ارائۀ مطالب -

شركت فعال در  -

 كالس

گوش دادن و  -

 پرسیدن سئوال

 

سخنراني، پرسش و 

 پاسخ،

 

 

 کامپیوتر -

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

06 

 ارزشیابی تکوینی( 3

 

 

 

زمون آ یو اجرا هیته

 نیدر ح ینیتکو یها

 انیدر پاو یا جلسه 

 نییتعبرای  هر جلسه

در  انیکه دانشجواین

به  یهر واحد درس

از تسلط  یچه حد

 اند دهیرس

ها شركت در كوئیز -

و جواب دادن به 

 سواالت
 پرسش و پاسخ،

 کامپیوتر

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

15 

جمع بندی و نتیجه ( 4

 گیری

 

 

 

اسالید تعدادی ارائۀ 

برای جمع بندی 

 شده مطالب تدریس

شركت فعال در  -

 كالس

گوش دادن و  -

 پرسیدن سئوال

 شركت در كوئیزها -

 

سخنراني، پرسش و 

پاسخ،  ارائه مطالب 

همراه با مثالهای ملموس 

  رشتۀ بالینی مرتبط با

HIT 

 

 کامپیوتر -

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

15 

تعیین تکلیف برای ( 5

 جلسه بعد

 

 

 

معرفی رئوس 

 مطالب جلسۀ بعد

مرور ساختمان و 

 تیروئیدغدۀ  عملكرد 

 و بیماریهای آن و

روش های تشخیصی 

درمانی مربوط به  و

آنها از رفرانس 

برای جلسۀ  مربوطه

 بعدی

 5  سخنراني

معرفی منابع و ماخذ ( 6

 برای مطالعه بیشتر

 

 

 

معرفی  -

reference 

معرفی وب سایت  -

هایی که در یادگیری 

بیماریها کمک کننده 

 باشد

معرفی یک    -

 اطلس بیماری

 سخنراني 
 اسالیدهای پاور پوینت -

 دسترسی به اینترنت -

 اطلس بیماریها -
5 

 

 

 



 بسمه تعالی 

 

 طرح درس روزانه

 
 

بیماری شناسی  :نام درس( 1

 2اختصاصی 
بیماری شناسی  :پیش نیاز( 3 2 :تعداد واحد( 2

 1اختصاصی 
 HIT :رشته( 4

 نیازخانیدکتر  :مدرس( 8  22:تعداد دانشجو( 7 56-55 دوم :نیمسال( 6  کارشناسي پیوسته :مقطع( 5

 دقیقه 125: مدت تدریس ( 12 2 :شماره جلسه( 5

 آشنایی با بیماریهای غدۀ تیروئید: عنوان درس جلسه مذکور( 11

 غدۀ تیروئید و بیماریهای آن و اصول کلی تشخیص و درمان مربوط به آنها  آشنایی با ساختمان و عملكرد  :هدف کلی( 12

 :اهداف رفتاری( 13

 :دانشجو بدون مراجعه به کتاب

 .کندمی  انیرا ب یعیطب دیروئیغده ت یآناتوم -

 .دهدمی  حیرا توض دیروئیت یهورمونها و فانكشن عملكرد -

می  انیرا ب یدیروئیت پویهبیماری  و کلیات درمان یشگاهیو آزما ینیعالئم بال ،یپاتولوژ ،یولوژیاتکلیات  -

 .کند

می  انیرا ب یدیروئیت رپیه بیماری و کلیات درمان یشگاهیو آزما ینیعالئم بال ،یپاتولوژ ،یولوژیاتکلیات  -

 .کند

 .را با هم مقایسه می کند یدیروئیت رپیه و بیماری  یدیروئیت پویهبیماری   یشگاهیو آزما ینیعالئم بال -

سرطانهای خوش خیم و انواع  و کلیات درمان یشگاهیو آزما ینیعالئم بال ،یپاتولوژانواع  ،یولوژیاتکلیات  -

   .کندمی  انیرا ب بدخیم تیروئید

 :حیطه یادگیری( 14

 

 (knowledge)دانش  -

  فهمیدن -

(comprehension ) 

 :رفتارهای ورودی( 15

 .مورد میزان اطالعات فیزیولوژی و آناتومی غدۀ تیروئید از طریق پرسش و پاسخ و انجام کوئیز نسبت به رفتار ورودی اطمینان حاصل می گردددر . 1

 

 :سواالت سنجش آغازین( 16

 



 مراحل تدریس
فعالیت های 

 استاد

فعالیت های 

 دانشجو
 زمان وسایل کمک آموزشی روش تدریس

 معرفی درس جدید و( 1

 ایجاد انگیزه

 

 

 

معرفی رئوس  -

مطالب تدریسی این 

 جلسه

ذکر نمونه هایی از  -

کاربرد آنها در رشتۀ 

HIT  برای جلب

 نظر دانشجویان

حضور به موقع در  -

 كالس

گوش دادن و  -

 پرسیدن سئوال

سخنراني، پرسش و 

پاسخ،  ارائه مطالب 

همراه با مثالهایی در 

 HITرابطه با 

 

 کامپیوتر -

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

 دقیقه 5

 تدریس درس جدید( 2

 

 

 

 ارائۀ مطالب -

شركت فعال در  -

 كالس

گوش دادن و  -

 پرسیدن سئوال

 

سخنراني، پرسش و 

 پاسخ،

 

 

 کامپیوتر -

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

06 

 ارزشیابی تکوینی( 3

 

 

 

زمون آ یو اجرا هیته

 نیدر ح ینیتکو یها

 انیدر پاو یا جلسه 

 نییتعبرای  هر جلسه

در  انیکه دانشجواین

به  یهر واحد درس

از تسلط  یچه حد

 اند دهیرس

شركت در كوئیزها  -

و جواب دادن به 

 سواالت
 پرسش و پاسخ،

 کامپیوتر

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

15 

جمع بندی و نتیجه ( 4

 گیری

 

 

 

ارائۀ تعدادی اسالید 

برای جمع بندی 

 مطالب تدریس شده

فعال در شركت  -

 كالس

گوش دادن و  -

 پرسیدن سئوال

 شركت در كوئیزها -

 

سخنراني، پرسش و 

پاسخ،  ارائه مطالب 

همراه با مثالهای ملموس 

بالینی مرتبط با رشتۀ  

HIT 

 

 کامپیوتر -

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

15 

تعیین تکلیف برای ( 5

 جلسه بعد

 

 

 

معرفی رئوس 

 مطالب جلسۀ بعد

مرور ساختمان و 

غدۀ  عملكرد 

پاراتیروئید و آدرنال 

روش  بیماریهای آن و

 های تشخیصی و

درمانی مربوط به آنها 

از رفرانس مربوطه 

 برای جلسۀ بعدی

 5  سخنراني

معرفی منابع و ماخذ ( 6

 برای مطالعه بیشتر

 

 

 

معرفی  -

reference 

معرفی وب سایت  -

هایی که در یادگیری 

بیماریها کمک کننده 

 باشد

معرفی یک    -

 اطلس بیماری

 سخنراني 
 اسالیدهای پاور پوینت -

 دسترسی به اینترنت -

 اطلس بیماریها -
5 

 

 



 بسمه تعالی 

 

 طرح درس روزانه

 
بیماری شناسی  :نام درس( 1

 2اختصاصی 
بیماری شناسی  :پیش نیاز( 3 2 :تعداد واحد( 2

 1اختصاصی 
 HIT :رشته( 4

 نیازخانیدکتر  :مدرس( 8  22:تعداد دانشجو( 7 56-55 دوم :نیمسال( 6  کارشناسي پیوسته :مقطع( 5

 دقیقه 125: مدت تدریس ( 12 3 :شماره جلسه( 5

 آدرنال تیروئید وپارا آشنایی با بیماریهای غدۀ : عنوان درس جلسه مذکور( 11

 بیماریهای آن و اصول کلی تشخیص و درمان مربوط به آنها  آدرنال و تیروئید و پارا غدۀ آشنایی با ساختمان و عملكرد  :هدف کلی( 12

 :اهداف رفتاری( 13

 :دانشجو بدون مراجعه به کتاب

 .کندمی  انیرا ب یعیطبتیروئید  پارا غده یآناتوم -

 .دهدمی  حیرا توض دیروئیتپارا و فانكشن هورمون عملكرد -

 .کندمی  انیرا ب یدیروئیتپارا پویهبیماری  و کلیات درمان یشگاهیو آزما ینیعالئم بال ،یپاتولوژ ،یولوژیاتکلیات  -

 .کندمی  انیرا ب یدیروئیتپارا  رپیه بیماری و کلیات درمان یشگاهیو آزما ینیعالئم بال ،یپاتولوژ ،یولوژیاتکلیات  -

 .کندمی  انیرا ب سرطانهای پارا تیروئید و کلیات درمان یشگاهیو آزما ینیعالئم بال ،یپاتولوژ ،یولوژیاتکلیات  -

 .بحران هیپرکلسمیک را توصیف می کند -

 .کندمی  انیرا ب یعیطب آدرنال غده یآناتوم -

 .دهدمی  حیرا توضآدرنال  غدههای و فانكشن هورمون عملكرد -

آدرنال غده و کلیات درمان کم کاری کورتكس  یشگاهیو آزما ینیعالئم بال ،یپاتولوژ ،یولوژیاتکلیات  -

(Addison’s disease )کندمی  انیرا ب. 

از نوع  آدرنالغده پرکاری مدوالی  بیماری و کلیات درمان یشگاهیو آزما ینیعالئم بال ،یپاتولوژ ،یولوژیاتکلیات  -

Pheochromocytoma کندمی  انیرا ب. 

 آدرنالغده پرکاری کورتكس  بیماری و کلیات درمان یشگاهیو آزما ینیعالئم بال ،یپاتولوژ ،یولوژیاتکلیات 

(Cushing’s syndrome )کندمی  انیرا ب.  

 :حیطه یادگیری( 14

 

 (knowledge)دانش  -

  فهمیدن -

(comprehension ) 

 :رفتارهای ورودی( 15

از طریق پرسش و پاسخ و انجام کوئیز نسبت به رفتار ورودی اطمینان حاصل  و آدرنال تیروئیدپارا در مورد میزان اطالعات فیزیولوژی و آناتومی غدۀ . 1

 .می گردد

 :سواالت سنجش آغازین( 16



 

 مراحل تدریس
فعالیت های 

 استاد

فعالیت های 

 دانشجو
 زمان وسایل کمک آموزشی روش تدریس

معرفی درس جدید و ( 1

 ایجاد انگیزه

 

 

 

معرفی رئوس  -

مطالب تدریسی این 

 جلسه

ذکر نمونه هایی از  -

کاربرد آنها در رشتۀ 

HIT  برای جلب

 نظر دانشجویان

حضور به موقع در  -

 كالس

گوش دادن و  -

 پرسیدن سئوال

سخنراني، پرسش و 

پاسخ،  ارائه مطالب 

همراه با مثالهایی در 

 HITرابطه با 

 

 کامپیوتر -

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

 دقیقه 5

 تدریس درس جدید( 2

 

 

 

 ارائۀ مطالب -

شركت فعال در  -

 كالس

گوش دادن و  -

 پرسیدن سئوال

 

سخنراني، پرسش و 

 پاسخ،

 

 

 کامپیوتر -

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

06 

 ارزشیابی تکوینی( 3

 

 

 

زمون آ یو اجرا هیته

 نیدر ح ینیتکو یها

 انیدر پاو یا جلسه 

 نییتعبرای  هر جلسه

در  انیکه دانشجواین

به  یهر واحد درس

از تسلط  یچه حد

 اند دهیرس

شركت در كوئیزها  -

و جواب دادن به 

 سواالت
 پرسش و پاسخ،

 کامپیوتر

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

15 

جمع بندی و نتیجه ( 4

 گیری

 

 

 

ارائۀ تعدادی اسالید 

برای جمع بندی 

 مطالب تدریس شده

شركت فعال در  -

 كالس

گوش دادن و  -

 پرسیدن سئوال

 كوئیزهاشركت در  -

 

سخنراني، پرسش و 

پاسخ،  ارائه مطالب 

همراه با مثالهای ملموس 

بالینی مرتبط با رشتۀ  

HIT 

 

 کامپیوتر -

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

15 

تعیین تکلیف برای ( 5

 جلسه بعد

 

 

 

معرفی رئوس 

 مطالب جلسۀ بعد

مرور ساختمان و 

 پانکراس غدۀ  عملكرد 

 و بیماریهای آن و

روش های تشخیصی 

درمانی مربوط به  و

آنها از رفرانس 

مربوطه برای جلسۀ 

 بعدی

 5  سخنراني

معرفی منابع و ماخذ ( 6

 برای مطالعه بیشتر

 

 

 

معرفی  -

reference 

معرفی وب سایت  -

هایی که در یادگیری 

بیماریها کمک کننده 

 باشد

معرفی یک    -

 اطلس بیماری

 سخنراني 
 پوینتاسالیدهای پاور  -

 دسترسی به اینترنت -

 اطلس بیماریها -
5 

 

 

 



 بسمه تعالی 

 طرح درس روزانه
بیماری شناسی  :نام درس( 1

 2اختصاصی 
بیماری شناسی  :پیش نیاز( 3 2 :تعداد واحد( 2

 1اختصاصی 
 HIT :رشته( 4

 نیازخانیدکتر  :مدرس( 8  22:تعداد دانشجو( 7 56-55 دوم :نیمسال( 6  کارشناسي پیوسته :مقطع( 5

 دقیقه 125: مدت تدریس ( 12 4 :شماره جلسه( 5

 پانكراس و دیابتآشنایی با بیماریهای غدۀ : عنوان درس جلسه مذکور( 11

 آنها عوارض بیماریهای آن و اصول کلی تشخیص و درمان مربوط به پانكراس و غدۀ عملكرد اندوکرینی آشنایی با ساختمان و  :هدف کلی( 12

 :اهداف رفتاری( 13

 

 :دانشجو بدون مراجعه به کتاب

 .کندمی  انیرا ب یعیطبپانكراس غدۀ  یآناتوم -

 .دهدمی  حیرا توض انسولین و فانكشن هورمون عملكرد -

می  انیرا بملیتوس  بیماری دیابت و کلیات درمان یشگاهیو آزما ینیعالئم بال ،یپاتولوژ ،یولوژیاتکلیات  -

 .کند

 .را بیان می کندملیتوس عوارض کوتاه مدت و بلند مدت بیماری دیابت  -

 

 

 

    

 :حیطه یادگیری( 14

 

 (knowledge)دانش  -

  فهمیدن -

(comprehension ) 

 :رفتارهای ورودی( 15

 .رفتار ورودی اطمینان حاصل می گردداز طریق پرسش و پاسخ و انجام کوئیز نسبت به پانكراس غدۀ  فیزیولوژی و آناتومیدر مورد میزان اطالعات . 1

 :سواالت سنجش آغازین( 16

  

  



 مراحل تدریس
فعالیت های 

 استاد

فعالیت های 

 دانشجو
 زمان وسایل کمک آموزشی روش تدریس

معرفی درس جدید و ( 1

 ایجاد انگیزه

 

 

 

معرفی رئوس  -

مطالب تدریسی این 

 جلسه

ذکر نمونه هایی از  -

کاربرد آنها در رشتۀ 

HIT  برای جلب

 نظر دانشجویان

حضور به موقع در  -

 كالس

گوش دادن و  -

 پرسیدن سئوال

سخنراني، پرسش و 

پاسخ،  ارائه مطالب 

همراه با مثالهایی در 

 HITرابطه با 

 

 کامپیوتر -

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

 دقیقه 5

 تدریس درس جدید( 2

 

 

 

 ارائۀ مطالب -

شركت فعال در  -

 كالس

و گوش دادن  -

 پرسیدن سئوال

 

سخنراني، پرسش و 

 پاسخ،

 

 

 کامپیوتر -

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

06 

 ارزشیابی تکوینی( 3

 

 

 

زمون آ یو اجرا هیته

 نیدر ح ینیتکو یها

 انیدر پاو یا جلسه 

 نییتعبرای  هر جلسه

در  انیکه دانشجواین

به  یهر واحد درس

از تسلط  یچه حد

 اند دهیرس

شركت در كوئیزها  -

جواب دادن به و 

 سواالت
 پرسش و پاسخ،

 کامپیوتر

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

15 

جمع بندی و نتیجه ( 4

 گیری

 

 

 

ارائۀ تعدادی اسالید 

برای جمع بندی 

 مطالب تدریس شده

شركت فعال در  -

 كالس

گوش دادن و  -

 پرسیدن سئوال

 شركت در كوئیزها -

 

سخنراني، پرسش و 

پاسخ،  ارائه مطالب 

همراه با مثالهای ملموس 

بالینی مرتبط با رشتۀ  

HIT 

 

 کامپیوتر -

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

15 

تعیین تکلیف برای ( 5

 جلسه بعد

 

 

 

معرفی رئوس 

 مطالب جلسۀ بعد

مرور ساختمان و 

سیستم  عملكرد 

عصبی مرکزی  و 

روش  بیماریهای آن و

 های تشخیصی و

درمانی مربوط به آنها 

از رفرانس مربوطه 

 برای جلسۀ بعدی

 5  سخنراني

معرفی منابع و ماخذ ( 6

 برای مطالعه بیشتر

 

 

 

معرفی  -

reference 

معرفی وب سایت  -

هایی که در یادگیری 

بیماریها کمک کننده 

 باشد

معرفی یک    -

 اطلس بیماری

 سخنراني 
 اسالیدهای پاور پوینت -

 اینترنتدسترسی به  -

 اطلس بیماریها -
5 

 

 

 

 



 بسمه تعالی 

 طرح درس روزانه

بیماری شناسی  :نام درس( 1

 2اختصاصی 
بیماری شناسی  :پیش نیاز( 3 2 :تعداد واحد( 2

 1اختصاصی 
 HIT :رشته( 4

 نیازخانیدکتر  :مدرس( 8  22:تعداد دانشجو( 7  53-52  دوم :نیمسال( 6  کارشناسي پیوسته :مقطع( 5

 دقیقه 125: مدت تدریس ( 12 5 :شماره جلسه( 5

 سیستم عصبی  بیماریهایبا  آشنایی:عنوان درس جلسه مذکور( 11

 بیماریهای آن سیستم عصبی و ساختمان کلیات آشنایی با  :هدف کلی( 12

 :اهداف رفتاری( 13

 :دانشجو بدون مراجعه به کتاب

 .کندمی  انیرا بمرکزی و محیطی  سیستم عصبی یآناتومکلیات  -

 .دهدمی  حیرا توضمرکزی و محیطی  سیستم عصبی عملكرد -

 .کندمی  انیرا ب بیماریهای تشنجی یشگاهیو آزما ینیعالئم بال ،یپاتولوژ ،یولوژیاتکلیات  -

 .کندمی  انیرا ب بیماری صرع و کلیات درمان یشگاهیو آزما ینیعالئم بال ،یپاتولوژ ،یولوژیاتکلیات  -

 .کندمی  انیرا ب بیماری پارکینسون و کلیات درمان یشگاهیو آزما ینیعالئم بال ،یپاتولوژ ،یولوژیاتکلیات  -

 انیرا ببیماری میاستنی گراویس  و کلیات درمان یشگاهیو آزما ینیعالئم بال ،یپاتولوژ ،یولوژیاتکلیات  -

 .کندمی 

 .کندمی  انیرا ببیماری آلزایمر  و کلیات درمان یشگاهیو آزما ینیعالئم بال ،یپاتولوژ ،یولوژیاتکلیات  -

    

 :حیطه یادگیری( 14

 

 (knowledge)دانش  -

  فهمیدن -

(comprehension ) 

 :رفتارهای ورودی( 15

اطمینان از طریق پرسش و پاسخ و انجام کوئیز نسبت به رفتار ورودی مرکزی و محیطی  سیستم عصبی فیزیولوژی و آناتومیدر مورد میزان اطالعات . 1

 .حاصل می گردد

 :سواالت سنجش آغازین( 16

  



 
 

 مراحل تدریس
فعالیت های 

 استاد

فعالیت های 

 دانشجو
 زمان وسایل کمک آموزشی روش تدریس

معرفی درس جدید و ( 1

 ایجاد انگیزه

 

 

 

معرفی رئوس  -

مطالب تدریسی این 

 جلسه

ذکر نمونه هایی از  -

کاربرد آنها در رشتۀ 

HIT  برای جلب

 نظر دانشجویان

حضور به موقع در  -

 كالس

گوش دادن و  -

 پرسیدن سئوال

سخنراني، پرسش و 

پاسخ،  ارائه مطالب 

همراه با مثالهایی در 

 HITرابطه با 

 

 کامپیوتر -

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

 دقیقه 5

 تدریس درس جدید( 2

 

 

 

 ارائۀ مطالب -

شركت فعال در  -

 كالس

گوش دادن و  -

 سئوالپرسیدن 

 

سخنراني، پرسش و 

 پاسخ،

 

 

 کامپیوتر -

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

06 

 ارزشیابی تکوینی( 3

 

 

 

زمون آ یو اجرا هیته

 نیدر ح ینیتکو یها

 انیدر پاو یا جلسه 

 نییتعبرای  هر جلسه

در  انیکه دانشجواین

به  یهر واحد درس

از تسلط  یچه حد

 اند دهیرس

شركت در كوئیزها  -

به  و جواب دادن

 سواالت
 پرسش و پاسخ،

 کامپیوتر

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

15 

جمع بندی و نتیجه ( 4

 گیری

 

 

 

ارائۀ تعدادی اسالید 

برای جمع بندی 

 مطالب تدریس شده

شركت فعال در  -

 كالس

گوش دادن و  -

 پرسیدن سئوال

 شركت در كوئیزها -

 

سخنراني، پرسش و 

پاسخ،  ارائه مطالب 

همراه با مثالهای ملموس 

بالینی مرتبط با رشتۀ  

HIT 

 

 کامپیوتر -

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

15 

تعیین تکلیف برای ( 5

 جلسه بعد

 

 

 

معرفی رئوس 

 مطالب جلسۀ بعد

و  CVAمرور انواع 

روش  و  MSبیماري 

 های تشخیصی و

درمانی مربوط به آنها 

از رفرانس مربوطه 

 برای جلسۀ بعدی

 5  سخنراني

معرفی منابع و ماخذ ( 6

 برای مطالعه بیشتر

 

 

 

معرفی  -

reference 

معرفی وب سایت  -

هایی که در یادگیری 

بیماریها کمک کننده 

 باشد

معرفی یک    -

 اطلس بیماری

 سخنراني 
 اسالیدهای پاور پوینت -

 اینترنتدسترسی به  -

 اطلس بیماریها -
5 

 



 بسمه تعالی 

 طرح درس روزانه
بیماری شناسی  :نام درس( 1

 2اختصاصی 
بیماری شناسی  :پیش نیاز( 3 2 :تعداد واحد( 2

 1اختصاصی 
 HIT :رشته( 4

 نیازخانیدکتر  :مدرس( 8  22:تعداد دانشجو( 7 56-55 دوم :نیمسال( 6  کارشناسي پیوسته :مقطع( 5

 دقیقه 125: مدت تدریس ( 12 6 :جلسه شماره( 5

 MSبا حوادث عروقی مغز و بیماری  آشنایی:عنوان درس جلسه مذکور( 11

 MSو بیماری ( CVA)کلیات حوادث عروقی مغز آشنایی با  :هدف کلی( 12

 :اهداف رفتاری( 13

 :دانشجو بدون مراجعه به کتاب

  .دهدمی  حیتوضرا مرکزی  عروقی سیستم عصبی یآناتومکلیات  -

می  انیرا باز نوع ایسكمیک  CVAو کلیات درمان  یشگاهیو آزما ینیعالئم بال ،یپاتولوژ ،یولوژیاتکلیات  -

 .کند

می  انیرا بهموراژیک  از نوع CVA و کلیات درمان یشگاهیو آزما ینیعالئم بال ،یپاتولوژ ،یولوژیاتکلیات  -

 .کند

 انیرا ب بیماری مولتیپل اسكلروزیس و کلیات درمان یشگاهیو آزما ینیعالئم بال ،یپاتولوژ ،یولوژیاتکلیات  -

 .کندمی 

 

 

 

    

 :حیطه یادگیری( 14

 

 (knowledge)دانش  -

  فهمیدن -

(comprehension ) 

 :رفتارهای ورودی( 15

طریق پرسش و پاسخ و انجام کوئیز نسبت به از مرکزی و محیطی مرتبط با این بیماریها  سیستم عصبی فیزیولوژی و آناتومیدر مورد میزان اطالعات . 1

 .رفتار ورودی اطمینان حاصل می گردد

 

 :سواالت سنجش آغازین( 16

  

  



 مراحل تدریس
فعالیت های 

 استاد

فعالیت های 

 دانشجو
 زمان وسایل کمک آموزشی روش تدریس

معرفی درس جدید و ( 1

 ایجاد انگیزه

 

 

 

معرفی رئوس  -

مطالب تدریسی این 

 جلسه

ذکر نمونه هایی از  -

کاربرد آنها در رشتۀ 

HIT  برای جلب

 نظر دانشجویان

حضور به موقع در  -

 كالس

گوش دادن و  -

 پرسیدن سئوال

سخنراني، پرسش و 

پاسخ،  ارائه مطالب 

همراه با مثالهایی در 

 HITرابطه با 

 

 کامپیوتر -

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

 دقیقه 5

 تدریس درس جدید( 2

 

 

 

 ارائۀ مطالب -

شركت فعال در  -

 كالس

گوش دادن و  -

 پرسیدن سئوال

 

سخنراني، پرسش و 

 پاسخ،

 

 

 کامپیوتر -

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

06 

 ارزشیابی تکوینی( 3

 

 

 

زمون آ یو اجرا هیته

 نیدر ح ینیتکو یها

 انیدر پاو یا جلسه 

 نییتعبرای  هر جلسه

در  انیکه دانشجواین

به  یهر واحد درس

از تسلط  یچه حد

 اند دهیرس

شركت در كوئیزها  -

و جواب دادن به 

 سواالت
 پرسش و پاسخ،

 کامپیوتر

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

15 

جمع بندی و نتیجه ( 4

 گیری

 

 

 

ارائۀ تعدادی اسالید 

برای جمع بندی 

 مطالب تدریس شده

شركت فعال در  -

 كالس

گوش دادن و  -

 پرسیدن سئوال

 كوئیزهاشركت در  -

 

سخنراني، پرسش و 

پاسخ،  ارائه مطالب 

همراه با مثالهای ملموس 

بالینی مرتبط با رشتۀ  

HIT 

 

 کامپیوتر -

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

15 

تعیین تکلیف برای ( 5

 جلسه بعد

 

 

 

معرفی رئوس 

 مطالب جلسۀ بعد

 مرور بیماریهای

و  یو التهاب یعفون

 و مغز یانکولوژ

روش های تشخیصی 

درمانی مربوط به  و

آنها از رفرانس 

مربوطه برای جلسۀ 

 بعدی

 5  سخنراني

معرفی منابع و ماخذ ( 6

 برای مطالعه بیشتر

 

 

 

معرفی  -

reference 

معرفی وب سایت  -

هایی که در یادگیری 

بیماریها کمک کننده 

 باشد

معرفی یک    -

 اطلس بیماری

 سخنراني 
 اسالیدهای پاور پوینت -

 اینترنتدسترسی به  -

 اطلس بیماریها -
5 

 

 

 

 



 بسمه تعالی 

 

 طرح درس روزانه
بیماری شناسی  :نام درس( 1

 2اختصاصی 
بیماری شناسی  :پیش نیاز( 3 2 :تعداد واحد( 2

 1اختصاصی 
 HIT :رشته( 4

 نیازخانیدکتر  :مدرس( 8  22:تعداد دانشجو( 7 56-55 دوم :نیمسال( 6  کارشناسي پیوسته :مقطع( 5

 دقیقه 125: مدت تدریس ( 12 7 :شماره جلسه( 5

 با بیماریهای عفونی و التهابی و انكولوژی مغز آشنایی:عنوان درس جلسه مذکور( 11

 کلیات بیماریهای عفونی و التهابی و انكولوژی مغزآشنایی با  :هدف کلی( 12

 :اهداف رفتاری( 13

 

 :دانشجو بدون مراجعه به کتاب

 . کلیات آناتومی مغز و نخاع و پرده های مغزی را توضیح می دهد -

 .کندمی  انیرا بو کلیات درمان بیماری مننژیت  یشگاهیو آزما ینیعالئم بال ،یپاتولوژ ،یولوژیاتکلیات  -

 .کندمی  انیرا ببیماری انسفالیت  و کلیات درمان یشگاهیو آزما ینیعالئم بال ،یپاتولوژ ،یولوژیاتکلیات  -

 .کندمی  انیرا ب آبسه های مغزی و کلیات درمان یشگاهیو آزما ینیعالئم بال ،یپاتولوژ ،یولوژیاتکلیات  -

 .کندمی  انیرا ب تومورهای مغزی و کلیات درمان یشگاهیو آزما ینیعالئم بال ،یپاتولوژ ،یولوژیاتکلیات  -

 

 

    

 :حیطه یادگیری( 14

 

 (knowledge)دانش  -

  فهمیدن -

(comprehension ) 

 :رفتارهای ورودی( 15

از طریق پرسش و پاسخ و انجام کوئیز نسبت به مرکزی و محیطی مرتبط با این بیماریها  سیستم عصبی فیزیولوژی و آناتومیدر مورد میزان اطالعات . 1

 .رفتار ورودی اطمینان حاصل می گردد

 :سواالت سنجش آغازین( 16

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 مراحل تدریس
فعالیت های 

 استاد

فعالیت های 

 دانشجو
 زمان وسایل کمک آموزشی روش تدریس

معرفی درس جدید و ( 1

 ایجاد انگیزه

 

 

 

معرفی رئوس  -

مطالب تدریسی این 

 جلسه

ذکر نمونه هایی از  -

کاربرد آنها در رشتۀ 

HIT  برای جلب

 نظر دانشجویان

حضور به موقع در  -

 كالس

گوش دادن و  -

 پرسیدن سئوال

سخنراني، پرسش و 

پاسخ،  ارائه مطالب 

همراه با مثالهایی در 

 HITرابطه با 

 

 کامپیوتر -

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

 دقیقه 5

 تدریس درس جدید( 2

 

 

 

 ارائۀ مطالب -

شركت فعال در  -

 كالس

گوش دادن و  -

 پرسیدن سئوال

 

سخنراني، پرسش و 

 پاسخ،

 

 

 کامپیوتر -

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

06 

 ارزشیابی تکوینی( 3

 

 

 

زمون آ یو اجرا هیته

 نیدر ح ینیتکو یها

 انیدر پاو یا جلسه 

 نییتعبرای  هر جلسه

در  انیکه دانشجواین

به  یهر واحد درس

از تسلط  یچه حد

 اند دهیرس

شركت در كوئیزها  -

و جواب دادن به 

 سواالت
 پرسش و پاسخ،

 کامپیوتر

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

15 

جمع بندی و نتیجه ( 4

 گیری

 

 

 

ارائۀ تعدادی اسالید 

برای جمع بندی 

 مطالب تدریس شده

شركت فعال در  -

 كالس

گوش دادن و  -

 پرسیدن سئوال

 شركت در كوئیزها -

 

سخنراني، پرسش و 

پاسخ،  ارائه مطالب 

همراه با مثالهای ملموس 

بالینی مرتبط با رشتۀ  

HIT 

 

 کامپیوتر -

 پوینتاسالیدهای پاور  -

 

15 

تعیین تکلیف برای ( 5

 جلسه بعد

 

 

 

معرفی رئوس 

 مطالب جلسۀ بعد

مرور تروماهای 

نخاعی و مغزی از 

رفرانس مربوطه 

 برای جلسۀ بعدی

 5  سخنراني

معرفی منابع و ماخذ ( 6

 برای مطالعه بیشتر

 

 

 

معرفی  -

reference 

معرفی وب سایت  -

هایی که در یادگیری 

بیماریها کمک کننده 

 باشد

معرفی یک    -

 اطلس بیماری

 سخنراني 
 اسالیدهای پاور پوینت -

 دسترسی به اینترنت -

 اطلس بیماریها -
5 

 

 

 

 



 بسمه تعالی 

 طرح درس روزانه
بیماری شناسی  :نام درس( 1

 2اختصاصی 
بیماری شناسی  :پیش نیاز( 3 2 :تعداد واحد( 2

 1اختصاصی 
 HIT :رشته( 4

 نیازخانیدکتر  :مدرس( 8  22:تعداد دانشجو( 7 56-55 دوم :نیمسال( 6  پیوستهکارشناسي  :مقطع( 5

 دقیقه 125: مدت تدریس ( 12 8 :شماره جلسه( 5

 با تروماهای مغزی و نخاعی آشنایی:عنوان درس جلسه مذکور( 11

 کلیات تروماهای مغزی و نخاعی و عالئم بالینی و درمان آنهاآشنایی با  :هدف کلی( 12

 :اهداف رفتاری( 13

 

 :دانشجو بدون مراجعه به کتاب
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حضور به موقع در  -

 كالس

گوش دادن و  -

 پرسیدن سئوال

سخنراني، پرسش و 
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