(طرح درس  lesson Planبرای یک جلسه آموزشی از واحد فیزیولوژی  2رشته اتاق عمل )
هطخصات ولی:

پیص ًیاص :فیضیَلَطی1

تؼذاد فشاگیشاىً 33:فش

ػٌَاى دسس :فیضیَلَطی2

هذت جلسِ  2 :ساػت

استاد دسس :دوتش هلىی

هَضَع دسس :فیضیَلَطی غذد(

گشٍُ هخاعة :داًطجَیاى اتاق ػول(واسضٌاسی پیَستِ)

هىاى تطىیل والس :داًطىذُ پیشاپضضىی

تیشٍئیذ ٍ آدسًال)

ّذف ولی:

آضٌایی تا فیضیَلَطی غذُ تیشٍئیذ ٍ آدسًال (ساختاس ،تشضحات ٍ اػوال آى)
*اّذاف سفتاسی( :اّذاف سا تا تَجِ تِ حیغِ ّا ٍسغَح هختلف تٌَیسیذ)

 -1تا ساختاس غذُ تیشٍئیذ آضٌا ضًَذ.
-2

هشاحل تَلیذ َّسهًَْای تیشٍئیذی چگًَگی رخیشُ ٍ حول ایي َّسهًَْا ًٍیض ًیوِ ػوشآًْا سا تَضیح دٌّذ.

-3

اثشات فیضیَلَطیىی َّسهًَْای تیشٍئیذی سا تَضیح دٌّذ

-4

تٌظین تشضح َّسهًَْای تیشٍئیذی سا تَضیح دٌّذ.

-5

َّسهًَْایی وِ اص تخص لطشی غذُ آدسًال تَلیذ هی گشدد سا تیاى وٌٌذ.

 -6اثشات فیضیَلَطیىی آلذٍستشٍى ،هىاًیسن ػول ًٍحَُ تٌظین تشضح آى سا تیاى ًوایٌذ.
 -7اثشات فیضیَلَطیىی وَستیضٍل سا تش هتاتَلیسن تشویثات هختلف آلی ٍ ًیض استشس ّا ٍ التْاتات سا تیاى ًوایٌذ.
-8

تا سیتن تشضح َّسهَى وَستیضٍل آضٌا ضذُ ٍ تٌظین تشضح آى سا تیاى ًوایٌذ.

پیص تیٌی سفتاس ٍسٍدی:

صهاى 7 :دلیمِ

 .1ضشٍست ٍجَد َّهَى ّا ٍ ٍ ًمص تٌظیوی آًْا دس وٌتشل هتاتَلیسن سلَل ّا سا آضٌا تاضذ.
اسصضیاتی اتتذای جلسِ :پشسیذى سَاالتی دس هَسد اّذاف سفتاسی تیاى ضذُ دس تاال

سٍش ّای تذسیس:

سخٌشاًی ،عشح سَال  ،وٌفشاًس ٍ تحث گشٍّی
ٍسایل آهَصضی:

ٍیذئَپشٍطوتَس،واهپیَتشWhiteboard ،

اسائِ دسس{ واستشد سٍش ّا ٍ ٍسایل ،تا تاویذ تش تفىیه فؼالیتْای استاد ٍ داًطجَ}

صهاى 80 :دلیمِ

فؼالیت استاد:
.1

اسائِ ی سئَس هثحث ّا

.2

تَضیحات اضافِ تش دس هَسد لسوت ّای هطىل تش دسس دس لالة ضىل ّا ً ،وَداس ٍ چاست ّا

.3

تؼییي لسوت ّایی وِ ًیاص تِ هغالؼِ ٍ تحمیك تیطتش داسد.

.4

تْیِ ٍ تذٍیي سَاالتی واستشدی ٍ یا تٌیادی وِ ًیاص تِ تفىش ،هغالؼِ ٍ تَاًایی تلفیك هغالة داسد(تِ هٌظَس اسصیاتی ًحَُ دسن هغالة اسائِ ضذُ ٍ
دسیافت تاصخَسد)

فؼالیتّای داًطجَ:
.1

حضَس تِ هَلغ ٍ هشتة دس والس ٍ گَش فشا دادى (تا دلت) تِ تذسیس

.2

پاسخ تِ سَاالتی وِ تَسظ استاد هغشح ضذُ است

.3

ضشوت دس تحث ٍ وٌفشاس ّای گشٍّی ٍ ّذایت جلساتی تِ صَست تذسیس دس گشٍُ ّای وَچه اسایِ هی ضًَذ.

.4

هغالؼِ هثحث ّای پیطٌْادی ٍ یا اًجام تىالیف تؼییي ضذُ تَسظ استاد

جوغ تٌذی ًٍتیجِ گیشی:

صهاى8:دلیمِ

هغالة اسائِ ضذُ سا جوغ تٌذی وشدُ ٍ سٍی ًىات ضشٍسی تاویذ ضَد (آًچِ داًطجَ تایذ تذاًذ).
اسصضیاتی تىَیٌی:

صهاى11:دلیمِ

 .1اسائِ سَال ّای تطشیحی ٍ یا ضفاّی اص هثاحث هشتَط تِ جلسِ لثل (اختصاظ دادى دس صذی اص ًوشُ ول دسس هشتَعِ تِ هجوَع ًوشُ ّای
وسة ضذُ عَل دٍسُ تَسظ داًطجَ).

 .2حضَس فؼال ٍ هَثش دس ساستای اّذاف آهَصضی دس والس (تِ اصای جلساتی وِ داًطجَ حضَس ًذاضتِ دسصذی اصًوشُ ٍ اهتیاصات ًْایی وسة ضذُ
وسش گشدد).
اهتحاى هیاى تشم ٍ پایاى تشم ( هحاسثِ تش اساس ًس ثت تؼذاد جلساتی وِ دس اهتحاى هیاى تشم ٍ یا پایاى تشم گٌجاًذُ هی ضَد تِ ول جلسات).
تؼییي ٍتىلیف:

صهاى1 :دلیمِ

پایاى جلسِ دسس یه تىلیف (تِ صَست سَالی واستشدی ٍ یا تٌیادی) وِ ًیاص تِ تفىش ،هغالؼِ ٍ ًیض تَاًایی تلفیك هغالة سا تِ ّوشاُ داسد تِ داًطجَ دادُ
هی ضَد وِ تا استفادُ اص هٌاتغ الىتشًٍیىی ٍ یا وتاب ّای هؼشفی ضذُ ٍ دس دستشس پاسخ آى سا تیاتٌذ.
تحلیل ٍ تفسیش:

صهاى 1:دلیمِ

دس ّش جلسِ ،پاسخ سَاالت اسائِ ضذُ دس جلسِ لثل تا ساٌّوایی استاد تَسظ داًطجَیاى هَسد تحث لشاس گشفتِ ٍ تجضیِ ٍ تحلیل هی ضَد ٍ پس اص اسائِ
ًظشات داًطجَیاى جَاب ًْایی تَسظ استاد اسائِ هی گشدد.
هٌاتغ:
- 1روش هٌاتغ ولی دس اٍلیي جلسِ
- 2تِ تٌاسة ّش هغلة هٌاتؼی اضافِ تش دس خَس هَضَع آى جلسِ تشای سفغ تیطتش اتْاهات هَضَؽ تِ داًطجَ اسائِ هی گشدد
- 3هٌاتغ :وتة اًگلیسی ٍ یا فاسسی وِ هٌثغ جْاًی ٍ ػلوی تاییذ ضذُ تشای ایي دسس جْت فشاگیشاى سضتِ هزوَس هی تاضٌذ

