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 1تشریح : نام درس

 احد نظری و 1.5واحد:  تعداد

 اتاق عول رشته تحصیلی:

 

 هقطع تحصیلی دانشجویاى:
 کارشناسی

 

کالس هحل برگساری: 
 های هعاونت آهوزشی

 

دکتر  هدرس:
 هعصوهه غالهی

 

 1971-79تحصیلی  دومنیوسال 

 
  درس هدف کلی

 با آناتوهی تنه )قفسه سینه ،شکن( دستگاه ادراری و اعصاب هرکسی ىایهل دانشجواک ییاآشن
 

ه شمار

 جلسه
 تاریخ جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

روش 

 یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو زمان جلسه

1  

 ،آضننٌب ب ثننب یفننبس     
 ٍاصالحبت علن یطنش    

ّنب  اصنلب    فن  اًَاع ثب
 ثذى

 داًطجَ لبدس ثبضذ

 حیطه شناختی 
 کنذ.تعریف  آناتوهی را  -1

 ن کالبذ شناسی و کالبذ شکافی را توضیح دهذ.لتفاوت ع  -2

 .آناتوهیک را توضیح دهذ صفحات فرضی  -3

 .سیستن های هختلف بذى را نام ببرد -4

 .هشخصات بافت پوششی را توضیح دهذ -5

 .هشخصات بافت هوبنذ را توضیح دهذ -6

 .ات بافت غضروفی را توضیح دهذهشخص -7

 .هشخصات بافت استخوانی را توضیح دهذ -8

 

 –ضٌبختب 
 عبطفب 

 –سخٌشاًب 
 هجبحثِ ا 

ٍا   ثشد ، هبط ه 
، وتبة ، عىس ، 
اسال ذٍ فیلن ّب  

 آهَصضب

021 

  دس ثحث ضشو
گشٍّب پبسخ ثِ 
سَاالت هطشح 

 ضذُ 

 آصهَى آغبص ي

                                                 

 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  نیتذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن( و آزمون پبیبای یب تکوینی )در فراینذ تواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلههب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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 حیطه عاطفی  
 در هباحث هطرح شذه هشارکت فعال داشته باشذ  -1

 در هنگام تذریس به درس توجه داشته باشذ -2

2  
ب سننبختوبى ثنن  بآضننٌب

 استخَاى ٍ هفبصل 

 داًطجَ لبدس ثبضذ

 یطه شناختیح
 ٍظب   سیستن اسىلتب سا ثیبى ًوب ذ -0

 یمسین ثٌذ  ًوب ذ  ثب روش  هثبل  استخَاى ّب سا  -2

 استخَاى سبص  سا ثطَس اختصبس یَضی  دّذ -3

   دّذیَضی   روش هثبل ثب اًَاع هفبصل سا  -4

 حیطه عاطفی
 دس هجبحث هطشح ضذُ هطبسو  ففبل داضتِ ثبضذ   -0

 ِ دسس یَجِ داضتِ ثبضذدس ٌّگبم یذس س ث -2

 -ضٌبختب 
 عبطفب

سخٌشاًب ، 
هجبحثِ ا ، 
حل هسئلِ 

،گشٍّب 
 وَچه

ٍا   ثشد ، هبط ه 
، وتبة ، عىس ، 
اسال ذٍ فیلن ّب  

 آهَصضب

021 

ضشو  دس ثحث 
گشٍّب پبسخ ثِ 

َاالت هطشح س
 ضذُ اص جلسِ لجل

هشحلِ ا   ب 
یىَ ٌب ، 
 یطخیصب

3  
ثنننب اسنننىل    بآضنننٌب
 هحَس 

 

 داًطجَ لبدس ثبضذ

 حیطه شناختی

 جوجوِ سا یفش   وٌذ -0

 استخَاى ّب  وبسِ سش ٍ صَست سا ًبم ثجشد -2
 خصَصیبت هطتشن هْشُ ّب سا ثیبى ًوب ذ ّوشاُستَى هْشُ ا   -3
 ذهطخصبت هْشُ ّب  گشدًب سا ثیبى وٌ -4

 هطخصبت هْشُ ّب  پطتب سا ثیبى وٌذ -5

 هطخصبت هْشُ ّب  ووش   سا ثیبى وٌذ -6

 هطخصبت هْشُ ّب  خبجب سا ثیبى وٌذ -7

 حیطه عاطفی
 دس هجبحث هطشح ضذُ هطبسو  ففبل داضتِ ثبضذ   -0

 دس ٌّگبم یذس س ثِ دسس یَجِ داضتِ ثبضذ -2

 

 -ضٌبختب 
 عبطفب

سخٌشاًب ، 
هجبحثِ ا ، 
حل هسئلِ 

،گشٍّب 
 وَچه

ثشد ، هبط ه ٍا   
، وتبة ، عىس ، 
اسال ذٍ فیلن ّب  

 آهَصضب

021 

ضشو  دس ثحث 
گشٍّب پبسخ ثِ 
سَاالت هطشح 

 ضذُ اص جلسِ لجل

هشحلِ ا   ب 
یىَ ٌب ، 
 یطخیصب

4  

استخَاى آضٌب ب ثب 
ضویوِ ا  

(appendicular 

skeleton)  ٍ  اًَاع
 هفبصل دس ثذى

 داًطجَ لبدس ثبضذ

 شناختیحیطه 
  .ًذام فَلبًب سا ًبم ثجشداستخَاى ّب  ا -0

 سا ثطَس هختصش یَضی  دّذ.استخَاى اًذام یحتبًب  -2
یفنبٍت آى دسجنٌس    ثنب رونش   سا  هطخصبت اًَاع استخَاى لگني   -3

 .یَضی  دّذهًَث ٍ هزوش سا 

 -ضٌبختب
 عبطفب

سخٌشاًب 
،هجبحثِ ا  ، 
حل هسئلِ ، 

گشٍّب 
 وَچه

ٍا   ثشد ، هبط ه 
، وتبة ، عىس ، 
اسال ذٍ فیلن ّب  

 آهَصضب

021 

ضشو  دس ثحث 
گشٍّب ، پبسخ ثِ 

سَاالت هطشح 
 ضذُ اص جلسِ لجل

 ب  هشحلِ ا 
 یىَ ٌب، یطخیصب
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 هفصل سا یفش   وٌذ -4
 اًَاع هفصل سا ًبم ثجشد. -5
 ثب روش خصَصیبت ضشح دّذ. اًَاع هفبصل سیٌٍَ بل  -6

 حیطه عاطفی
   .ث هطشح ضذُ هطبسو  ففبل داضتِ ثبضذدس هجبح -0

 .دس ٌّگبم یذس س ثِ دسس یَجِ داضتِ ثبضذ -2

5  

ٌب ب ثننب سننبختوبى  آضنن
 ٍعضننننلِ ، اًننننَاع آى 

آضٌب ب ثب عضالت سنشٍ  
  گشدى

 س ثبضذداًطجَ لبد

 شناختیحیطه 
 .وٌذثبف  عضالًب سا یمسین ثٌذ   -0

 هطخصبت عضلِ هخطط سا ثیبى وٌذ. -2
 .هطخصبت عضلِ صبف سا ثیبى وٌذ -3

 هطخصبت عضلِ للجب سا ثیبى وٌذ. -4
 یَضی  دّذ هثبل روش ثب  علل ًبهگزاس  عضالت سا -5
 وٌذفبضیب سا یفش    -6

 .سا یَضی  دّذ فبضیب اًَاع -7

 ثب روش عولىشد ضشح دّذ.عضالت حبل  دٌّذُ صَست سا  -8
 سا ثب روش عولىشد ضشح دّذ. گشدىعضالت  -9

 عضالت جًَذُ سا ثب روش عولىشد ضشح دّذ. -01

 حیطه عاطفی
 دس هجبحث هطشح ضذُ هطبسو  ففبل داضتِ ثبضذ   -0

  س ثِ دسس یَجِ داضتِ ثبضذدس ٌّگبم یذس -2

-ضٌبختب
 عبطفب

سخٌشاًب 
هجبحثِ ا  ، 
حل هسئلِ ، 

گشٍّب 
 وَچه 

ٍا   ثشد ، هبط ه 
، وتبة ، عىس ، 
اسال ذٍ فیلن ّب  

 آهَصضب

021 

 ضشو  دس ثحث
گشٍّب ،پبسخ ثِ 
سَاالت هطشح 

 ضذُ اص جلسِ لجل

 ب  هشحلِ ا 
 یىَ ٌب، یطخیصب

 آضٌب ب ثب عضالت یٌِ  6

 طجَ لبدس ثبضذداً     

 یشناخت طهیح      

 .عضلِ ّب   یٌِ سا گشٍُ ثٌذ  وٌذ -0
 .ثب روش هطخصبت ًبم ثجشد سا  لفسِ سیٌِ عضالت داخلب -2

 سا  ثب روش هطخصبت ًبم ثجشد.لفسِ سیٌِ عضالت خبسجب  -3
 عضالت ضىن سا  ثب روش هطخصبت یَضی  دّذ. -4
 عضالت لگي سا  ثب روش هطخصبت یَضی  دّذ. -5
ثب رونش هطخصنبت   یٌِ سا دس ال ِ ّب هختل   عضالت جذاس خلفب -6

 ضشح دّذ

 یطه عاطفیح    

 .دس هجبحث هطشح ضذُ هطبسو  ففبل داضتِ ثبضذ  -0

 .دس ٌّگبم یذس س ثِ دسس یَجِ داضتِ ثبضذ -2

-ضٌبختب
 عبطفب

سخٌشاًب 
هجبحثِ ا  ، 
حل هسئلِ ، 

گشٍّب 
 وَچه

ٍا   ثشد ، هبط ه 
، وتبة ، عىس ، 
اسال ذٍ فیلن ّب  

 آهَصضب

021 

ضشو  دس ثحث 
گشٍّب ،پبسخ ثِ 
سَاالت هطشح 

 ضذُ اص جلسِ لجل

هشحلِ ا   ب 
 یىَ ٌب، یطخیصب
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7  
عضالت اًذام  آضٌب ب ثب 

  فَلبًب

 
 داًطجَ لبدس ثبضذ

  شناختیحیطه 
 عضالت اًذام فَلبًب سا گشٍُ ثٌذ  ًوب ذ -0
 یَضی  دّذ  ثب روش ًبم عضالت ًبحیِ وت  سا  -2
 یَضی  دّذًبم  ثب روشعضالت ًبحیِ ثبصٍ سا  -3
 یَضی  دّذثب روش ًبم عضالت ًبحیِ سبعذ سا  -4
 یَضی  دّذ. ثب روش ًبمعضالت ًبحیِ دس  سا  -5

 حیطه عاطفی
 دس هجبحث هطشح ضذُ هطبسو  ففبل داضتِ ثبضذ   -0

 دس ٌّگبم یذس س ثِ دسس یَجِ داضتِ ثبضذ -2

-ضٌبختب
 عبطفب

سخٌشاًب 
هجبحثِ ا  
حل هسئلِ 

گشٍّب 
 وَچه

ٍا   ثشد ، هبط ه 
، وتبة ، عىس ، 
اسال ذٍ فیلن ّب  

 آهَصضب

021 

ضشو  دس ثحث 
گشٍّب ،پبسخ ثِ 
سَاالت هطشح 

ضذُ اص جلسِ لجل 
، اسا ِ وٌفشاًس 
 هشیجط ثب ثحث

هشحلِ ا   ب 
 یىَ ٌب،یطخیصب

8  
آضٌب ب ثب  عضالت اًذام 

 یحتبًب

 داًطجَ لبدس ثبضذ

 یشناخت طهیح

 شٍُ ثٌذ  ًوب ذعضالت اًذام یحتبًب سا گ -0

 ثب روش ًبم یَضی  دّذ.عضالت ًبحیِ گلَیئبل سا  -2

 ثب روش ًبم یَضی  دّذ.عضالت ًبحیِ ساى سا  -3

 ثب روش ًبم یَضی  دّذ.عضالت ًبحیِ سبق سا  -4
 سا ثب روش ًبم یَضی  دّذ.ب پعضالت  -5

 حیطه عاطفی
 دس هجبحث هطشح ضذُ هطبسو  ففبل داضتِ ثبضذ   -0

 داضتِ ثبضذدس ٌّگبم یذس س ثِ دسس یَجِ  -2

 -ضٌبختب
 عبطفب

سخٌشاًب 
هجبحثِ ا  
حل هسئلِ 

گشٍّب 
 وَچه

ٍا   ثشد، هبط ه 
، وتبة ، عىس ، 

اسال ذ ّب  
 آهَصضب آًبیَهب

021 

ضشو  دس ثحث 
گشٍّب ،پبسخ ثِ 
سَاالت هطشح 

ضذُ اص جلسِ لجل 
، اسا ِ وٌفشاًس 
 هشیجط ثب ثحث

هشحلِ ا   ب 
 یىَ ٌب،یطخیصب

9  

 آضننٌب ب  ثننب سننبختوبى 
ّننب  یطننىیل دٌّننذُ   

،  فَلبًب سیستن یٌفسب
  ًمص ٍ اّوی  آ ًْب

 ًطجَ لبدس ثبضذدا

 حیطه شناختی
 .دّذسو  ّب  یطىیل دٌّذُ آى سا یَضی  ثیٌب ٍ ل -0
 .حلك ٍ لسو  ّب  یطىیل دٌّذُ آى سا یَضی  دّذ -2
 حٌجشُ ٍ لسو  ّب  یطىیل دٌّذُ آى سا یَضی  دّذ -3

 حیطه عاطفی 
 ففبل داضتِ ثبضذ دس هجبحث هطشح ضذُ هطبسو  -0
 هطبلت هَسد یذس س سا ثب دل  گَش دّذ -2

 -ضٌبختب
  عبطفب

سخٌشاًب 
هجبحثِ ا  
 حل هسئلِ

ٍا   ثشد، هبط ه 
، وتبة ، عىس ، 

اسال ذ ّب  
 آهَصضب آًبیَهب

021 

ضشو  دس ثحث 
گشٍّب ،پبسخ ثِ 
سَاالت هطشح 

ضذُ اص جلسِ لجل 
، اسا ِ وٌفشاًس 
 هشیجط ثب ثحث

هشحلِ ا   ب 
 ب،یطخیصبیىَ ٌ

11  
آضننٌب ب  ثننب سننبختوبى  
ّننب  یطننىیل دٌّننذُ   

  ،یحتبًب سیستن یٌفسب

 داًطجَ لبدس ثبضذ

 حیطه شناختی
 .لسو  ّب  یطىیل دٌّذُ آى یَضی  دّذ ثب روش  سا ًب  -0

 -ضٌبختب
 عبطفب

سخٌشاًب 
هجبحثِ ا  
 حل هسئلِ

ٍا   ثشد، هبط ه 
، وتبة ، عىس ، 

اسال ذ ّب  
021 

ضشو  دس ثحث 
گشٍّب ،پبسخ ثِ 
سَاالت هطشح 

هشحلِ ا   ب 
 یىَ ٌب،یطخیصب
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 ًمص ٍ اّوی  
 آ ًْب

 .لسو  ّب  یطىیل دٌّذُ آى یَضی  دّذ سا ثب روش س ِ -2
 .اّوی  آى یَضی  دّذ ثب روش سا پشدُ جٌت -3

 حیطه عاطفی 
 دس هجبحث هطشح ضذُ هطبسو  ففبل داضتِ ثبضذ-0
 هطبلت هَسد یذس س سا ثب دل  گَش دّذ-2

اص هشحلِ ا  ضذُ  آهَصضب آًبیَهب
ل ، اسا ِ جلسِ لج

وٌفشاًس هشیجط 
 ثب ثحث

11  
 آضٌب ب ثب سبختوبى للت 

 جب گبُ آى ٍ 

 داًطجَ لبدس ثبضذ

 حیطه شناختی
 هجبٍست ّب  آى یَضی  دّذثب روش  سا جب گبُ للت -0
هطخصبت خبسجب للت )سطَح وٌبسُ ّب ضنیبس ّنبٍ ٍ....( سا ثینبى     -2

 وٌذ
 ا ثیبى وٌذهطخصبت حفشات داخلب للت س -3
 ضشح د ّذعشٍق ٍ اعصبة للت سا  -4

  حیطه عاطفی

 دس هجبحث هطشح ضذُ هطبسو  ففبل داضتِ ثبضذ -0
 هطبلت هَسد یذس س سا ثب دل  گَش دّذ -2

 -ضٌبختب 
 عبطفب

سخٌشاًب 
هجبحثِ ا  
 حل هسئلِ

ٍا   ثشد، هبط ه 
، وتبة ، عىس ، 

اسال ذ ّب  
 آهَصضب آًبیَهب

021 

ضشو  دس ثحث 
ِ گشٍّب ،پبسخ ث

سَاالت هطشح 
ضذُ اص جلسِ لجل 
، اسا ِ وٌفشاًس 
 هشیجط ثب ثحث

هشحلِ ا   ب 
 یىَ ٌب یطخیصب

11  
عنشٍق ثنضسي   آضٌب ب ثب 

گننشدش خننَى   ،للننت 
 س َ  ٍ عوَهب

 

 داًطجَ لبدس ثبضذ

 حیطه شناختی

 عشٍق ثضسي سا ًبم ثجشد -0
 ثیبى وٌذیمسیوبت آى  ثب روشسا ضش بى آئَست  -2
 هختلن  ضنش بى آئنَست جنذا هنب      ضبخِ ّب ب وِ اص لسو  ّب  -3

 .ضَد سا روش وٌذ
 .جب گبُ ٍس ذ اجَف فَلبًب سا ثیبى وٌذٍ  ًحَُ یطىیل -4
 .ذگبُ ٍس ذ اجَف یحتبًب سا ثیبى وٌجب ٍ ًحَُ یطىیل  -5
 .جب گبُ ٍس ذ ثبة سا ثیبى وٌذ ًٍحَُ یطىیل  -6

 .عشٍق هشیجط ثب آى یَضی  دّذسا ثب روش گشدش خَى س َ  -7

 روش عشٍق هشیجط ثب آى یَضی  دّذ گشدش خَى عوَهب  سا ثب -8

 حیطه عاطفی 
 دس هجبحث هطشح ضذُ هطبسو  ففبل داضتِ ثبضذ-0
 هطبلت هَسد یذس س سا ثب دل  گَش دّذ-2

 -ضٌبختب
 عبطفب

سخٌشاًب 
هجبحثِ ا  
 حل هسئلِ

ٍا   ثشد، هبط ه 
، وتبة ، عىس ، 

اسال ذ ّب  
 آهَصضب آًبیَهب

021 

ضشو  دس ثحث 
گشٍّب ،پبسخ ثِ 

الت هطشح سَا
ضذُ اص جلسِ لجل 
، اسا ِ وٌفشاًس 
 هشیجط ثب ثحث

هشحلِ ا   ب 
 یىَ ٌب یطخیصب

12  
هب فبت ثنذى   آضٌب ب ثب 

ٍ سنننبختوبى یطنننىیل  
 دٌّذُ سیستن لٌفبٍ 

 داًطجَ لبدس ثبضذ

 حیطه شناختی
 چگًَگب یطىیل لٌ  سا ثیبى ًوب ذ -0

 -ضٌبختب
 عبطفب

سخٌشاًب 
هجبحثِ ا  
 حل هسئلِ

ثشد، هبط ه ٍا   
، وتبة ، عىس ، 

اسال ذ ّب  
021 

ضشو  دس ثحث 
گشٍّب ،پبسخ ثِ 
سَاالت هطشح 

 



 

 حیدریهتربت  علوم پسشکی دانشگاه پسشکی و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
 

 .یَضی  دّذ سا ثب روش عولىشد سبختوبى عمذُ ّب  لٌفبٍ  -2
 .یَضی  دّذ سا ثب روش عولىشد ختوبى ییوَسسب -3
 .یَضی  دّذ سا ثب روش عولىشد سبختوبى طحبل -4
 .ًحَُ یخلیِ لٌ  ثذى سا ثِ اختصبس ضشح دّذ -5

 حیطه عاطفی 
 دس هجبحث هطشح ضذُ هطبسو  ففبل داضتِ ثبضذ -0
 هطبلت هَسد یذس س سا ثب دل  گَش دّذ -2

ضذُ اص جلسِ لجل  آهَصضب آًبیَهب
، اسا ِ وٌفشاًس 
 هشیجط ثب ثحث

 اهتحبى پب بى یشم  13

 داًطجَ لبدس ثبضذ

 حیطه شناختی
 هسبئل هختل  اسائِ ضذُ دس طَل یشم سا حل ًوب ذ. -0
 احذ دسسب سا ثِ خَثب دسن وشدُ ثبضذ.ّذف اص اسائِ ا ي ٍ -2

 ثب اًگیضُ ٍ اضتیبق دس اهتحبى پب بى یشم ضشو  وٌذ. -3

-ضٌبختب
 عبطفب

 121 ------ حل هسئلِ
حل هسبئل دادُ 

 ضذُ
 آصهَى پب بًب
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