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 6871-72تحصیلی  دومنیوسال 

 
  درس هدف کلی

 اب هرکسیبا آناتوهی تنه )قفسه سینه ،شکن( دستگاه ادراری و اعص ىایهل دانشجواک ییاآشن
 

شماره 

 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  
تشررح    تخررن َتى ّرر     

 بدى

 در ب شددتًشجَ ل 

  حرکتی   –روانی حیطه 
 رت بح رٍ  هَالژتش یص دّد. خیسنن تخکلنیب ش ّ   آً تَهیک  -1
 .شحح دّد رت بِ تفکیک بح رٍ  هَالژ تخن َتى ّ  تًَتع   -2

 

 -رٍتًی
 ححکنی

 آزه  ش

هَالژّ   آً تَهی 
، تطلس ، عکس ، 

تخال دّ   
 آهَزشی آً تَهی

121 

شحکت در بحث 
گحٍّی پ خخ بِ 

ح خَتالت هطح
 شدُ 

 آغ ز ي

 تشح    عضالت بدى  2

 دتًشجَ ل در ب شد
 ححکنی –حیطِ رٍتًی 

 .رت بح رٍ  هَالزتش یص دّدعضالت خح ٍ گحدى ب ش ّ   ه نلف  -1
 .ب ش ّ   ه نلف عضالت تٌِ  رت بح رٍ  هَالزتش یص دّد -2
 دّد. شححعضالت تًدتم فَل ًی رت بح رٍ  هَالز ب ش ّ   ه نلف  -3

 .دّد شححتًدتم تحن ًی  رت بح رٍ  هَالژت ب ش ّ   ه نلف عضال -4

 

–رٍتًی 

 ححکنی 
 آزه  ش

هَالزّ   آً تَهی 
،تطلس ،عکس ، 

تخال د ّ   
 آهَزشی آً تَهی

121 

شحکت در بحث 
گحٍّی ، پ خخ بِ 

خَتالت هطحح 
 شدُ 

هححلِ ت     
 تکَ ٌی، تش یصی

                                                 

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


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

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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3  
ٍ لفسررِ  تشررح    للرر   

  خیٌِ

 
 دتًشجَ ل در ب شد 

 نی  ححک –حیطِ رٍتًی 
 بح رٍ  هَالز تَضی  دّد لل  رتب ش ّ    ه نلف آً تَهی  -1
 بح رٍ  هَالز تش یص دّد عحٍق بزرگ لل  رت -2

 در چِ ّ   ه نلف للبی رت بح رٍ   هَالژ تَضی  دّد. -3
 .بِ طَر ک هل شحح دّد ژرت بح رٍ  هَال خیسنن تٌفسآً تَهی  -4
 .ّدآً تَهی لفسِ خیٌِ رت بِ طَر ک هل بح رٍ  هَالژ بِ شحح د -5

 

–رٍتًی 

 ححکنی
 آزه  ش

هَالزّ   آً تَهی 
،تطلس ،عکس ، 

تخال د ّ   
 آهَزشی آً تَهی

121 

شحکت در بحث 
گحٍّی ،پ خخ بِ 
خَتالت هطحح 

 شدُ 

هححلِ ت     
 تکَ ٌی تش یصی

4  
تشرررح   للررر  هرررَ     

 صححت ی

 
 دتًشجَ ل در ب شد

 ححکنی –حیطِ رٍتًی 
َ  صرححت ی برِ صرَرت عولری     ه  رت در ب ش ّ    ه نلف آً تَهی لل  -1

 تَضی  دّد
هرَ  صرححت ی برِ صرَرت عولری       درعحٍق بزرگ لل  ٍ خرطَح للر  رت   -2

 تَضی  دّد
 
 

–رٍتًی 

 ححکنی
 آزه  ش

هَالزّ   آً تَهی 
،تطلس ،عکس ، 

تخال د ّ   
 آهَزشی آً تَهی

121 

شحکت در بحث 
گحٍّی ،پ خخ بِ 
خَتالت هطحح 

 شدُ

هححلِ ت     
 تکَ ٌی تش یصی

 شح   دخنگ ُ تٌفس ت  5

 دتًشجَ ل در ب شد
 ححکنی –حیطِ رٍتًی 

 بیٌی ٍ لسوت ّ   تشکیل دٌّدُ آى  رت بح رٍ  هَالژ تَضی  دّد. -1
 حلك ٍ لسوت ّ   تشکیل دٌّدُ آى رت بح رٍ  هَالژ شحح دّد -2
 حٌجحُ ٍ لسوت ّ   تشکیل دٌّدُ آى رت بح رٍ  هَالژ شحح دّد -3

 ٍ لسوت ّ   تشکیل دٌّدُ آى رت بح رٍ  هَالژ شحح دّدً    -4

 ر ِ ٍ لسوت ّ   تشکیل دٌّدُ آى رت بح رٍ  هَالژ شحح دّد -5
 

–رٍتًی 

 ححکنی
 آزه  ش

هَالزّ   آً تَهی 
،تطلس ،عکس ، 

تخال د ّ   
 آهَزشی آً تَهی

121 

شحکت در بحث 
گحٍّی ،پ خخ بِ 
خَتالت هطحح 

 شدُ 

هححلِ ت     
 تکَ ٌی تش یصی

6  
تشررح   خیسررنن تررٌفس   

 هَ  صححت ی

 دتًشجَ ل در ب شد
 ححکنی –حیطِ رٍتًی 

هرَ  صرححت ی برِ      در ب ش ّ    ه نلرف آًر تَهی خیسرنن ترٌفس رت     -1
 صَرت عولی تَضی  دّد

برِ طرَر    در  هَ  صرححت ی  بِ ّوحتُ ر ِ رت آً تَهی تًشع ب ت رتُ َّت ی -3
 عولی شحح دّد

–رٍتًررری 

 ححکنی
 آزه  ش

َهی هَالزّ   آً ت
،تطلس ،عکس ، 

تخال د ّ   
 آهَزشی آً تَهی

121 

شحکت در بحث 
گحٍّی ،پ خخ بِ 
خَتالت هطحح 

 شدُ

هححلِ ت     
 تکَ ٌی تش یصی
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7  
تشح   خر تنو ى تشرکیل   

 دٌّدُ خیسنن لٌف ٍ 

 دتًشجَ ل در ب شد
 ححکنی –حیطِ رٍتًی 

 خ تنو ى طح ل رت ب  ذکح عولکحد بح رٍ  هَالژ تَضی  دّد. -1
 لیِ لٌف بدى رت بِ تتنص ر بح رٍ  هَالژ شحح دّد.ًحَُ ت  -2

رٍتًرررررری 
 ححکنی

 آزه  ش

هَالزّ   آً تَهی 
،تطلس ،عکس ، 

تخال د ّ   
 آهَزشی آً تَهی

121 

شحکت در بحث 
گحٍّی ،پ خخ بِ 
خَتالت هطحح 

 شدُ

هححلِ ت     
 تکَ ٌی تش یصی

8  
تشرررح    بررردى  تًسررر ى  
)دتًشررگ ُ علررَم پزشررکی  

 هشْد (

 ب شددتًشجَ ل در 
 ححکنی   –حیطِ رٍتًی 

 آً تَهی  لل  رت بح رٍ  جسد بِ طَر ک هل شحح دّد-1
 آً تَهی  خیسنن  تٌفس رت بح رٍ  جسد بِ طَر ک هل شحح دّد-2
 آً تَهی عضالت بدى رت بح رٍ  جسد بِ طَر ک هل شحح دّد-3
 

 –رٍتًرررری 
 ححکنی

 آزه  ش

هَالزّ   آً تَهی 
،تطلس ،عکس ، 

تخال د ّ   
 ً تَهیآهَزشی آ

121 

شحکت در بحث 
گحٍّی ،پ خخ بِ 
خَتالت هطحح 

 شدُ

هححلِ ت     
 تکَ ٌی تش یصی

 تهنح ى پ   ى تحم  9

 دتًشجَ ل درب شد
 ححکنی  -حیطِ رٍتًی 

دتًشجَ بنَتًد هط ل  ترئِ شدُ در طرَل ترحم رت برح رٍ  هرَالژ تَضری        -1
 دّد

 
 

 –رٍتًرررری 
 ححکنی

 121 ----- آزه  ش 
تًج م آزه  ش،حل 

 لهس ئ
 آزهَى پ   ًی

 

 نحوه ارزشیابی:

  آزمون عملی و توانبیی دانطجو در توضیح آنبتومی بب استفبده از موالشو تصبویر محبسبه میگردد.ارزضیببی به صورت 
 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره20  آزمون میبن ترم
 % کل نمره00  آزمون پبیبن ترم
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