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شماره 

 جلسه

تاریخ 

 جلسه

اهداف میانی  

 )رئوس مطالب(

ر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: شناختی، عاطفی، روان اهداف ویژه )ب

 حرکتی(

 حیطه

 اهداف

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 زمان جلسه

 و وظایف تکالیف

 دانشجو
 ارزشیابینحوه

1  
شناخت اسکلتت  

 بدن

 دانشجو قادر باشد:

 حرکتی –حیطه روانی 

 دنده ها تیپیک و آتیپیک را بر مدل ها تشخیص دهد. 
 .بخش های مختلف استرنوم را شناسایی کند 
  مهره های سرویکال،توراسیک و لومبار وساکروم را بخش های

 مختلف آن ها را بر موالژ تشخیص دهد.
  استخوان های جمجمه را و بخش های مختلف آن ها  را بر موالژ

 تشخیص دهد.

 .اسکلت اندام و استخوان های مختلف بررسی کند 

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

 آغازین

                                                 

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


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

 دانشجویان( برگزار گردد.
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2  
تشککر س سککاختار 

 قتب و عروق

 دانشجو قادر باشد:

 حرکتی –حیطه روانی 

 قلب را روی موالژ تشخیص دهد. سطوح وکناره های 

 را روی موالژ نشان دهد. شاخه های عروقی قلب عروق قلبی و 

  شاخه های قوس  ،مجاورات قوس آئورت  ،مجاورات آئورت صعودی
را روی موالژ نشان  مجاورات و شاخه های آئورت نزولی وآئورت 

 دهد.

  .شریان بزرگ بدن و شاخه های آن را بر روی موالژ نشان دهد 

 .ورید های بزرگ بدن و شاخه های آن را روی موالژ تشخیص 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
240 

شرکت در بحث 

گروهی،پاسخ به 

سواالت مطرح 

 شده

مرحله ای یا 

تکوینی 

 تشخیصی

3  

تشککر س سککاختار 
ر ککه  و خرخککت  

 برونشی

 دانشجو قادر باشد:

 حرکتی –حیطه روانی 
 

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

 تشخیص و 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

4  
تشکککر س ه هکککه 

 گ ارش

 دانشجو قادر باشد:

 حرکتی –حیطه روانی 

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

 تشخیص دهد.

 -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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  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 
 .مجاورات سکوم را بر روی مدل نشان دهد 
 .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 

 تم گوارش را روی موالژ تشخیص دهد.بخش های ضمیمه سیس 
 

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

 در هنگام تدریس با اشتیاق به درس توجه داشته باشد.

5  

کتیه ها و  تشر س

حاهککب و هککد    

 آخرنال

 دانشجو قادر باشد:

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

 -روانی

 حرکتی
 آزمایش

موالژ،جسد 

 ،اطلس
120 

شرکت در بحث 

گروهی،پاسخ به 

سواالت مطرح 

 شده

مرحله ای یا 

ی تکوین

 تشخیصی

6  
آشنا ی با خستگا  

 بینا ی و شن ا ی

 دانشجو قادر باشد:

 حرکتی -حیطه روانی 

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

 -روانی

 حرکتی
 آزمایش

موالژ،جسد 

 ،اطلس
240 

شرکت در بحث 

گروهی،پاسخ به 

سواالت مطرح 

 شده

 مرحله ای یا

تکوینی 

 تشخیصی
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 م را روی موالژ عصب گیری و  عروق تغذیه کننده عضالت چش
 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 
 .بخش های مختلف الله گوش را بر روی موالژ نشان دهد 
 .استخوانچه های گوش میانی را روی موالژتوضیح دهد 
  روی موالژ توضیح دهد.ساختار مجاری نیمدایره را 
 .ساختار حلزون را روی موالژ توضیح دهد 

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

7  

تشککر س احشککا  

هگنی مشترک خر 
خو جنس مذکر و 

 م نث

 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 
 جاورات سیگموئید را  بر روی موالژ شرح دهد.عروق خونی و م 
  موقعیت رکتوم ، مجاورات آن و خونرسانی آن را  بر روی موالژ شرح

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

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

8  
تشککر س ج ککد  
ان ککانس سککاه   

شرکت در بحث  120 جسد  آزمایش -روانی دانشجو قادر باشد:
مرحله ای یا 

تکوینی 
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تشر س خانشکگا   
عتکک پ شکشککلی  

 مشهد(

 حرکتی –یطه روانی ح

  سیستم گوارش، ادراری و سیستم ژنیتال، را بر روی جسد شرح
 دهد.

 .سیستم بینایی و شنوایی را بر روی جسد شرح دهد 

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

گروهی،پاسخ به  حرکتی

سواالت مطرح 

 شده

 تشخیصی

 امتحان شا ان ترپ  9

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

 -روانی

 حرکتی
 آزمون پایانی ایستگاهی 120 ..... آزمایش

 

 یابی:نحوه ارزش

 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  کوئیز و تکالیف درسی
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