
 

 

 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد

 2تشریح طرح دوره ترمی 
 واحد عملی 0.5نظری  واحد 2.5تعداد واحد:  

 1397-1398نیمسال دوم سال تحصیلی 
 10-8شنبه روز و ساعت برگزاری: 

 محل برگزاری: دانشکده پرستاری و مامایی

كارشناسی پیوسته مامایی  رشته و مقطع تحصیلی: 
  1تشریح  :زماننیاز یا همدرس پیش

 
 ساعت عملی( 4 -ساعت تئوری 16) انیجاجوند رؤیا نام مدرسین: لیلی طام                        

 هدف كلی:
 ساختمان قفسه سینه، شکم، دستگاه ادراری، دستگاه تناسلی، سیستم اعصاب مرکزیآشنایی با 

 شیوه تدریس:
 سخنرانی، پرسش و پاسخ، کار گروهی

 شیوه ارزیابی دانشجو:
 حضور منظم و فعال در کالس درس

 نمره 1اجرای تکلیف عملی گروهی 
 نمره 4ترم آزمون پایان 

 مقررات و نحوه برخورد با غیبت و تأخیر دانشجو:
محیط آموزشی و دیگر دانشجویان با تمرکز و آمادگی و بدون  شأنو نیز حفظ نظم کالس و احترام به  کارآمدشود دانشجویان برای یادگیری مؤثر و پیشنهاد می

 تأخیر در کالس درس حضور داشته باشند.
 وظایف و تکالیف دانشجو:

 مطالعه مباحث تدریس شده در هر جلسه و حضور در کالس درس با آمادگی کافی و ارائه تکلیف گروهی در هفته نهم ترم 
 سایر تذكرهای مهم برای دانشجویان:

 حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ و انجام به موقع تکالیف اهمیت دارد.
 منابع:

 ، آناتومی دكتربهرامیاطلس آناتومی زوبوتا، آناتومی گری
 

  



 

 

 

 جاجوندیان – واحد بجنورددانشگاه آزاد اسالمی مامایی  2 تشریحدرس ی مباحث اعصاب و قفسه سینه بندزمانجدول 
 ساعت عملی4ساعت تئوری و  16

 نوتوکورد، لوله عصبی، ستیغ عصبی ، صفحه عصبی،جنین شناسی دستگاه عصبی هفته اول
 پروزانسفال، مزانسفال، رومبانسفال و مشتقات هر کدام و مشتقات حباب اولیه دستگاه عصبی مرکزیشکل گیری 

 و بصل النخاع پل مغزی و مخآناتومی  هفته دوم
 و اعصاب دوازده گانه مغزی آناتومی مننژ و بطن های مغزی هفته سوم

 آناتومی مخچه و نخاع هفته چهارم
 آناتومی عملی مبحث اعصاب و مرور مطالب روی موالژ و بازبینی اسالیدها هفته پنجم
 عضالت قفسه سینهو استخوان آناتومی  هفته ششم
 ور و ششپلمی آناتو هفته هفتم

 آناتومی قلب و پستان هفته هشتم
 و مرور مطالب روی موالژ و بازبینی اسالیدها قفسه سینهآناتومی عملی مبحث  هفته نهم

 رفع اشکال هفته دهم
 

 

 

 
 


