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1  
تشریح نیمکره 

 های مغزی

 دانشجو قادر باشد:

 حرکتی -حیطه روانی 

 بشناسد. را زتقسیم بندی بخشهای مختلف مغ  

  را روی موالژ نشان دهد.سطوح نیمکره مغز 
  را روی موالژ شرح  لوب پاریتال ،لوب فرونتال ،مرز بندی لوبهای مغز

 دهد.
 را بر روی موالژ توضیح  لوب اینسوال و لوب تمپورال ،لوب اکسی پیتال

 دهد.
 .شیار مرکزی و لترال را  روی موالژ نشان دهد 

  شرح دهد.روی موالژ را شیار های لوب های مغزی 
 .شکنج های لوب های مغزی را روی موالژ توضیح دهد 

 -روانی

 حرکتی
 آزمایش

موالژ،جسد 

 ،اطلس
120 

شرکت در بحث 

گروهی،پاسخ به 

سواالت مطرح 

 شده

 آغازین

                                                 

 گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی   


دف قضاوت در مورد تسلط یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با ه نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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 .تقسیمات بصل النخاع را روی موالژ شرح دهد 
 .پل مغزی را روی موالژ نشان دهد 
 .تقسیم بندی مغز میانی را روی موالژ نشان دهد 

 ب( حیطه عاطفی
 .در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد 
 ا اشتیاق به درس توجه داشته باشد.در هنگام تدریس ب 

2  

آشنننیایی  نننا 
دستگاه  ییایی 

 و شیوایی

 دانشجو قادر باشد:

 حرکتی -حیطه روانی 

 .استخوان های کاسه چشم را روی مدل استخوانی توضیح دهد 
 کره چشم را روی موالژ نام گذاری کند.  الیه های 
 .عضالت کره چشم را روی موالژ شرح دهد 
  عصب گیری و  عروق تغذیه کننده عضالت چشم را روی موالژ توضیح

 دهد.
 .دستگاه اشکی را روی موالژ شرح دهد 
 .الیه های پلک را توضیح دهد 

 .گوش خارجی ، میانی و داخلی را روی موالژ شرح دهد 
 تلف الله گوش را بر روی موالژ نشان دهد.بخش های مخ 
 .استخوانچه های گوش میانی را روی موالژتوضیح دهد 
 .ساختار مجاری نیمدایره را روی موالژ توضیح دهد 
 .ساختار حلزون را روی موالژ توضیح دهد 

 ب( حیطه عاطفی
 .در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد 
 توجه داشته باشد. در هنگام تدریس با اشتیاق به درس 

 -روانی

 حرکتی
 آزمایش

موالژ،جسد 

 ،اطلس
120 

شرکت در بحث 

گروهی،پاسخ به 

سواالت مطرح 

 شده

مرحله ای یا 

تکوینی 

 تشخیصی

3  

تشریح کلیه ها 
و حالب و غنهه  

 ی آدرنال

 دانشجو قادر باشد:

 حرکتی -حیطه روانی 
 .موقعیت کلیه ها و مجاورت آن ها بر روی موالژ نشان دهد 
 .عروق کلیه را مشخص و بر روی موالژ تشخیص دهد 
 .موقعیت حالب ها و تنگی های آن را روی موالژ تشخیص دهد 

 -انیرو

 حرکتی
 آزمایش

موالژ،جسد 

 ،اطلس
120 

شرکت در بحث 

گروهی،پاسخ به 

سواالت مطرح 

 شده

مرحله ای یا 

تکوینی 

 تشخیصی
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 .برش های کلیه در مقطع کرونال را روی موالژ نشان دهد 

 ب( حیطه عاطفی
 .در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد 
 .در هنگام تدریس با اشتیاق به درس توجه داشته باشد 
 

4  
تشننریح لولننه  

 گوارش

 دانشجو قادر باشد:

 حرکتی –حیطه روانی 

 .قسمت های مختلف مری و معده را بر روی موالژ تشخیص دهد 
 ژ تشخیص دهد.کاردیا و پیلور و موقعیت آن ها را بر موال 
  مجاورات معده ،عروق معده و شاخه های آن را بر روی موالژ تشخیص

 دهد.
  قسمت های مختلف دئودنوم و  عروق دئودنوم را بر روی موالژ

 تشخیص دهد.
  .موقعیت ززنوم و ایلئوم و عروق آن را بر روی موالژ تشخیص دهد 

 .قسمت های مختلف کولون را بر روی موالژ تشخیص دهد 
 ورات سکوم را بر روی مدل نشان دهد.مجا 
 .عروق خونی سکوم را بر روی موالژ تشخیص دهد 
 .موقعیت آپاندیس و عروق آن را بر روی موالژ تشخیص دهد 

 .مجاورت کولون ها و عروق خونی کولون را بر روی موالژ نشان دهد 
 ب( حیطه عاطفی

 .در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد 
 .در هنگام تدریس با اشتیاق به درس توجه داشته باشد 
 

 -روانی

 حرکتی
 آزمایش

موالژ،جسد 

 ،اطلس
120 

شرکت در بحث 

گروهی،پاسخ به 

سواالت مطرح 

 شده

مرحله ای یا 

تکوینی 

 تشخیصی

5  

آشیایی  ا غهد 
ضننمیمه لولننه  

 گوارش

 دانشجو قادر باشد:

 حرکتی –حیطه روانی الف( 

 ا را و مجاورات آن ها رو توضیح دهد.موقعیت کبد و کیسه صفر 
 .عروق تغذیه کننده کبد  و کیسه صفرا را نام ببرد 

 -روانی

 حرکتی
 آزمایش

موالژ،جسد 

 ،اطلس
120 

شرکت در بحث 

گروهی،پاسخ به 

سواالت مطرح 

 شده

مرحله ای یا 

تکوینی 

 تشخیصی
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 .وضعیت صفاق کبد و طحال را توضیح دهد 
 .مجاری صفراوی و مسیر آن را شرح دهد 
 .موقعیت پانکراس و مجاورات آن را شرح دهد 
 .موقعیت طحال و مجاورات آن را توضیح دهد 
 و منشا آن ها را ذکر کند. عروق تغذیه کننده طحال را 

 ب( حیطه عاطفی
 .در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد 
 به درس توجه داشته باشد. با اشتیاق در هنگام تدریس 

6  

تشریح ساختار 
ریننه و درخنن  

  رونشی

 دانشجو قادر باشد:

 حرکتی –حیطه روانی 
 

  و سطوح آن را روی موالژ تشخیص دهد. ریه ها 
 و تقسیم بندی درخت برونشی روی موالژ نشان دهد. تراشه و برونشها 

 ب( حیطه عاطفی
 .در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد 
 ه باشد.در هنگام تدریس با اشتیاق به درس توجه داشت 

 -روانی

 حرکتی
 آزمایش

موالژ،جسد 

 ،اطلس
120 

شرکت در بحث 

گروهی،پاسخ به 

سواالت مطرح 

 شده

مرحله ای یا 

تکوینی 

 تشخیصی

7  

تشننریح احشننا 
لگیی مشنتر   
در دو جنننی  
 مذکر و مونث

 دانشجو قادر باشد:

 حرکتی -حیطه روانی 

 .موقعیت مثانه و مجاورات مثانه را بر روی موالژ تشخیص دهد 
 .عروق مثانه را روی موالژ توضیح دهد 
 .موقعیت و مجاورات حالب لگنی را بر روی موالژ شرح دهد 
 .عروق خونی و مجاورات سیگموئید را  بر روی موالژ شرح دهد 
  موقعیت رکتوم ، مجاورات آن و خونرسانی آن را  بر روی موالژ شرح

 دهد.
 وضیح دهد.موقیت مجرای آنال و مجاورات آن را بر روی موالژ ت 
 ورکتال و مجاورات آن را  بر روری موالژ شرح دهد.یحفره ایسک 

 ب( حیطه عاطفی
 .در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد 

 -روانی

 حرکتی
 آزمایش

موالژ،جسد 

 ،اطلس
120 

شرکت در بحث 

گروهی،پاسخ به 

سواالت مطرح 

 شده

رحله ای یا م

تکوینی 

 تشخیصی
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 .در هنگام تدریس با اشتیاق به درس توجه داشته باشد 
 

8  

تشنریح جدننه  
اندننا س سننال  

تشریح دانشگاه 
علوم پزشنکی  

 مشهه(

 دانشجو قادر باشد:

 حرکتی –حیطه روانی 
 ساختار بینایی را بر روی جسد  عضالت و

 شرح دهد.
  ی را بر روی جسد عروقساختارهای 

 شرح دهد.

 ب( حیطه عاطفی
 اشد.در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته ب 
 .در هنگام تدریس با اشتیاق به درس توجه داشته باشد 

 -روانی

 حرکتی
 120 جسد  آزمایش

شرکت در بحث 

گروهی،پاسخ به 

سواالت مطرح 

 شده

مرحله ای یا 

تکوینی 

 تشخیصی

9  
امتحننا  پایننا  

 ترم

 دانشجو قادر باشد:
 .توضیح جامعی از مطالب ارائه شده داشته باشد 
 وی موالژ تشخیص دهد.مطالب ارائه شده را بر ر 

 -روانی

 حرکتی
 آزمون پایانی ایستگاهی 120 ..... آزمایش

 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه می% باقی80% کل نمره با استفاده از کوئیز و 20ارزشیابی به صورت کتبی که 
 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره80   آزمون پایان ترم
 % کل نمره20  ز و تکالیف درسیکوئی
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