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 آناتوهی : نام درس
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  رشته تحصیلی:
 اتاق عول

  هقطع تحصیلی دانشجویاى:
 کارشناسی

 هحل برگساری: 
کالس های هعاونت 

 آهوزشی

  هذرس:
دکتر الناز 

 خرداد

 9397-98تحصیلی  دومنیوسال 

 
 : آشنایی کاهل دانشجو با تشریح ارگاى ها و سیستن های هختلف بذىهذف کلی درس

 
 

ؼمارٌ 

 جلعٍ
 اَذاف میاوی  )رئًض مطالب( یخ جلعٍتار

اَذاف يیصٌ )بر اظاض ظٍ حیطٍ اَذاف آمًزؼی: 

 ؼىاختی، عاطفی، ريان حرکتی(

 حیطٍ

 اَذاف

 ريغ یاددَی

 یادگیری

مًاد ي يظایل 

 آمًزؼی
 زمان جلعٍ

 ي يظایف تکالیف

 داوؽجً
 ارزؼیابیوحًٌ

 شناخت اسکلت محوری  1

 داًشجَ قبدر ببشذ:

 کتیحر –حیطه روانی 

  دًذُ ّب تیپیک ٍ آتیپیک را بر هذل ّب
 تشخیص دّذ.

  بخش ّبی هختلف استرًَم را شٌبسبیی
 کٌذ.

  هْرُ ّبی سرٍیکبل،تَراسیک ٍ لَهببر
ٍسبکرٍم را تشخیص دّذ ٍ بخش ّبی 

 تشخیص دّذ. بر هَالش ى ّب راآهختلف 
  بخش ّبی استخَاى ّبی جوجوِ را ٍ

 تشخیص دّذ. بر هَالشهختلف آى ّب  را 

 -رياوی

حرکتی 

ي 

 عاطفی

 آزمایػ
مًالش،جعذ 

 ،اطلط
121 

ؼرکت در بحث 

گريَی،پاظخ بٍ 

ظًاالت مطرح 

 ؼذٌ

 آغازیه

                                                 

 گردش علمی، آزمبیطی  –پرسص و پبسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمبیطی  –ای توانذ ضبمل: سخنرانی، مببحثهیبدگیری می –روش یبددهی   


یب تراکمی )پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط  نیای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن( و آزمون پبیبحلهتواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرهب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.



 

 حیذریٍتربت  علًم پسؼکی داوؽگاٌ پسؼکی ي تًظعٍ آمًزغ اتمرکس مطالع          
 

 حیطه عاطفی:
 ِّب بِ صَرت فعبل شرکت کٌذ. در هببحث 

 شناخت اسکلت اندام ها  2

 داًشجَ قبدر ببشذ:

 حرکتی –حیطه روانی 

  استخَاى ّبی اًذام فَقبًی شبهل کوربٌذ
رٍس،اٍلٌب ٍ رادیَس ٍ شبًِ ای، َّه

استخَاى ّبی هچ را بب رکر خالصِ ای از 
 هشخصبت آى بر رٍی هَالش تشخیص دّذ.

   ،استخَاى ّبی اًذام  تحتبًی شبهل لگي
فوَر ، تیبیب ٍ فیبَال ٍ هچ پب را  بب رکر 
خالصِ ای از هشخصبت بر رٍی هَالش 

 تشخیص دّذ.

 حیطه عاطفی:
 ِکٌذ.ّب بِ صَرت فعبل شرکت  در هببحث 

 

 -رياوی

حرکتی 

ي 

 عاطفی

 آزمایػ
مًالش،جعذ 

 ،اطلط
121 

ؼرکت در بحث 

گريَی،پاظخ بٍ 

ظًاالت مطرح 

 ؼذٌ

مرحلٍ ای یا 

تکًیىی 

 تؽخیصی

3  
تشریح عضالت اندام فوقانی 

 و تحتانی 

 داًشجَ قبدر ببشذ:

 حرکتی –حیطه روانی 

  عضالت اًذام فَقبًی در ًبحیِ ببزٍ را
 یص دّذ.بشٌبسذ ٍ رٍی هَالش تشخ

  عضالت اًذام فَقبًی در ًبحیِ سبعذ را
 رٍی هَالش تشخیص دّذ.

   عضالت اًذام فَقبًی در ًبحیِ کف دست را
 رٍی هَالش تشخیص دّذ.  

  عضالت اًذام تحتبًی در ًبحیِ  گلَتئبل را
 رٍی هَالش تشخیص دّذ.

  عضالت اًذام تحتبًی در ًبحیِ  راى را رٍی
 هَالش تشخیص دّذ.

 تحتبًی در ًبحیِ  سبق ٍ کف  عضالت اًذام

 -رياوی

حرکتی 

ي 

 عاطفی

 آزمایػ
مًالش،جعذ 

 ،اطلط
121 

ؼرکت در بحث 

گريَی،پاظخ بٍ 

ظًاالت مطرح 

 ؼذٌ

مرحلٍ ای یا 

تکًیىی 

 تؽخیصی
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 پب را رٍی هَالش تشخیص دّذ.

 حیطه عاطفی:
 ِّب بِ صَرت فعبل شرکت کٌذ. در هببحث 

 

 تشریح عضالت تنه  4

 داًشجَ قبدر ببشذ:

 حرکتی –حیطه روانی 

  عضالت بیي دًذُ ای را رٍی هَالش
 تشخیص دّذ.

  عضالت جذار شکن را رٍی هَالش تشخیص
 دّذ.

  عضالت دیبفراگن لگٌی را رٍی هَالش
 تشخیص دّذ.

  عضالت ارکتَاسپبیٌب را رٍی هَالش

 تشخیص دّذ.

 حیطه عاطفی:

 ِّب بِ صَرت فعبل شرکت کٌذ. در هببحث 
 

 -رياوی

حرکتی 

ي 

 یعاطف

 آزمایػ
مًالش،جعذ 

 ،اطلط
121 

ؼرکت در بحث 

گريَی،پاظخ بٍ 

ظًاالت مطرح 

 ؼذٌ

مرحلٍ ای یا 

تکًیىی 

 تؽخیصی

 تشریح ساختار قلب   5

 داًشجَ قبدر ببشذ:

 حرکتی –حیطه روانی 

  سطَح ٍکٌبرُ ّبی قلب را رٍی هَالش
 تشخیص دّذ.

 ٍ را  شبخِ ّبی عرٍقی قلب عرٍق قلبی
 رٍی هَالش ًشبى دّذ.

 حیطه عاطفی:
 ِّب بِ صَرت فعبل شرکت کٌذ. در هببحث 

 

 -رياوی

حرکتی 

ي 

 عاطفی

 آزمایػ
مًالش،جعذ 

 ،اطلط
121 

ؼرکت در بحث 

گريَی،پاظخ بٍ 

ظًاالت مطرح 

 ؼذٌ

مرحلٍ ای یا 

تکًیىی 

 تؽخیصی

مرحلٍ ای یا ؼرکت در بحث  121مًالش،جعذ  آزمایػ -رياوی داًشجَ قبدر ببشذ: تشریح ساختار عروق  6
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 حرکتی –حیطه روانی 

  س هجبٍرات قَ ،هجبٍرات آئَرت صعَدی
 ٍشبخِ ّبی قَس آئَرت  ،آئَرت 

را رٍی  هجبٍرات ٍ شبخِ ّبی آئَرت ًسٍلی
 هَالش ًشبى دّذ.

  شریبى بسرگ بذى ٍ شبخِ ّبی آى را بر
 رٍی هَالش ًشبى دّذ. 

  ٍریذ ّبی بسرگ بذى ٍ شبخِ ّبی آى را
 رٍی هَالش تشخیص دّذ.

 حیطه عاطفی:
 ِّب بِ صَرت فعبل شرکت کٌذ. در هببحث 

 

تی حرک

ي 

 عاطفی

گريَی،پاظخ بٍ  ،اطلط

ظًاالت مطرح 

 ؼذٌ

تکًیىی 

 تؽخیصی

7  
تشریح ساختار ریه  و درخت 

 برونشی

 داًشجَ قبدر ببشذ:

 حرکتی –حیطه روانی 
 

  سطَح آى را رٍی هَالش تشخیص  ریِ ّب ٍ
 دّذ.

 تقسین بٌذی درخت  تراشِ ٍ برًٍشْب ٍ
 برًٍشی رٍی هَالش تشخیص ٍ ًشبى دّذ.

 حیطه عاطفی:
 ِّب بِ صَرت فعبل شرکت کٌذ. در هببحث 

 -رياوی

حرکتی 

ي 

 عاطفی

 آزمایػ
مًالش،جعذ 

 ،اطلط
121 

ؼرکت در بحث 

گريَی،پاظخ بٍ 

ظًاالت مطرح 

 ؼذٌ

مرحلٍ ای یا 

تکًیىی 

 تؽخیصی

8  

تشریح جسد انساا)  ساا     
تشااریح دانشااعاو علااوم   

 پزشکی مشهد(

 داًشجَ قبدر ببشذ:

 حرکتی –حیطه روانی 
سبختبرّبی هختلف از جولِ قلب ٍ عرٍق، ریِ ّب ٍ 

 عضالت را بر رٍی جسذ تشخیص ٍ شرح دّذ.

 حیطه عاطفی:
 ّب بِ صَرت فعبل شرکت کٌذ. در هببحثِ

 -رياوی

حرکتی 

ي 

 عاطفی

 121 جعذ  آزمایػ

ؼرکت در بحث 

گريَی،پاظخ بٍ 

ظًاالت مطرح 

 ؼذٌ

ا مرحلٍ ای ی

تکًیىی 

 تؽخیصی

 آزمًن پایاوی ایعتگاَی 121 ..... آزمایػ -رياوی داًشجَ قبدر ببشذ: امتحا) پایا) ترم  9
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  ِتَضیح جبهعی از هطبلب ارائِ شذُ داشت
 ببشذ.

  هطبلب ارائِ شذُ را بر رٍی هَالش تشخیص
 دّذ.

حرکتی 

ي 

 عاطفی

 

 وحًٌ ارزؼیابی:

 گردد. مبنذه در امتحبن پبیبن ترم محبسبه می% ببقی00ب استفبده از کوئیس و % کل نمره ب20ارزضیببی به صورت کتبی که 
 

 وحًٌ محاظبٍ ومرٌ کل:

 % کل نمره00   آزمون پبیبن ترم
 % کل نمره20  کوئیس و تکبلیف درسی
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