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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  

وخاع ي اعصاا    تـشیح
 یي فضااااَا یوخااااع

 یخاعو

 داوـجً قادس باؿذ

 حرکتی   –حیطه روانی 
بخاااؾ َاااای  خاعااا  وخااااع سا باااش سيی آوااااتً ی   -1

  ًالطتـخیص دَذ.
 تـخیص دَذ. اعصا  وخاعی سا بٍ تفکیک بش سيی  ًالط -2
 الیٍ َای  خاع   ىىظ سا بش  ًالط تـخیص دَذ -3
 فضای وخاعی سا بش سيی  ًالط ؿشح دَذ. -4

 -سياوی
 حشکای

 آص ایؾ

 ًالطَای 
ً ی ، اطعغ آوات

، عکغ ، 
اػالیذَای 

 آ ًصؿی آواتً ی

121 

ؿشکت دس بحث 
گشيَی پاػخ بٍ 
ػًاالت  طشح 

 ؿذٌ 

 آغاصیه

2  
ي اعصاا    غض  تـشیح 
     غضی

 داوـجً قادس باؿذ
 حشکای –حیطٍ سياوی 

 تـخیص دَذط خؾ َای  خاع   غض سا بش سيی  ًالب -1
 ؿشح دَذ طبش سيی  ًال  خچٍ سا بٍ طًس کا لػاخامان  -2

–سياوی 

 حشکای 
  آص ایؾ

َای ط ًال
آواتً ی ،اطعغ 
،عکغ ، اػالیذ 
َای آ ًصؿی 

121 

دس بحث ؿشکت 
گشيَی ، پاػخ 

بٍ ػًاالت  طشح 
 ؿذٌ 

 شحعٍ ای یا 
تکًیىی، 
 تـخیصی

                                                 

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


ن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط یب تراکمی )پبیب 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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ؿایاس   سا باا رکاش   بخؾ َای  خاع  ویمکشٌ َای  غضی -3
 َای  غضی بش سيی  ًالط تـخیص دَذ

 رکش کىذبش سيی  ًالط با رکش وام  اعصا   غضی سا  -4

 . بذا ظاَشی اعصا  سا بش سيی  ًالط تـخیص دَذ -5

 آواتً ی

3  
لًلٍ گاًاسؽ ي  تـشیح 

 غذد ضمیمٍ گًاسؿی 

 قادس باؿذداوـجً 
 حشکای  –حیطٍ سياوی 

 .ؿشح دَذ دَان سا بش سيی  ًالط  خاع  بخؾ َای -1

 ؿشح دَذ. طبخؾ َای  خاع   شی سا بش سيی  ًال -2
 ؿشح دَذ.طسيی  ًال بخؾ َای  خاع   عذٌ سا بش -3
 ؿشح دَذ. طبخؾ َای  خاع  سيدٌ سا بش سيی  ًال -4
 بخؾ َای  خاع  کبذ سا بش سيی  ًالط ؿشح دَذ -5
بخؾ َای  خاع  کیؼٍ صافشا سا باش سيی  اًالط ؿاشح      -6

 .دَذ

-سياوی
 حشکای

 آص ایؾ

 ًالطَای 
آواتً ی ، اطعغ 

، عکغ ، 
اػالیذَای 

 آ ًصؿی آواتً ی

121 

ؿشکت دس بحث 
خ بٍ گشيَی ،پاػ

ػًاالت  طشح 
 ؿذٌ 

 شحعٍ ای یا 
 تکًیىی،تـخیصی

4  

 دػاگاٌ ادساسی  تـشیح
ي دػااااگاٌ تىاػاااعی  

  ًوث ي  زکش

 داوـجً قادس باؿذ 
 حشکای-حیطٍ سياوی

با رکش وام  بش سيی  ًالط کعیٍ ، بخؾ َای  خاع  آن سا  -1
 تـخیص دَذ

 خًوشػاوی کعیٍ سا بش سيی  ًالط ؿشح دَذ -2
سا باش سيی  اًالط تـاخیص     بخؾ َای  خاع  حالا     -3

 دَذ
 ؿشح دَذ ط ثاوٍ سا بش سيی  ًالبخؾ َای  خاع   -4

 دَذح ؿش بخؾ َای  خاع  پیـابشاٌ سا بش سيی  ًالط -5

 تًضیح دَذ سا بش سيی  ًالطآواتً ی سحم  -6

 تًضیح دَذ طآواتً ی لًلٍ َای سحمی سا بش سيی  ًال -7
 تًضیح دَذ طآواتً ی تخمذان سا بش سيی  ًال -8
تـاخیص  می سا بٍ تفکیک باش سيی  اًالط   ی سحسباط َا -9

 دَذ
بش سيی  ًالط باٍ طاًس    دػاگاٌ تىاػعی  شدان ساآواتً ی  -11

-سياوی
 حشکای

 آص ایؾ

 ًالطَای 
آواتً ی ، اطعغ 

، عکغ ، 
اػالیذَای 

 آ ًصؿی آواتً ی

121 

ؿشکت دس بحث 
گشيَی ،پاػخ بٍ 
ػًاالت  طشح 

 ؿذٌ 

 شحعٍ ای یا 
 تکًیىی،تـخیصی
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 کا ل ؿشح دَذ

5  
تـشیح  قعا  ي قفؼاٍ   
 ػیىٍ ي دػاگاٌ تىفغ   

 داوـجً قادس باؿذ 
 حشکای-حیطٍ سياوی

 تًضیح دَذط بش سيی  ًال قع  ساآواتً ی  -1
 تـخیص دَذط بش سيی  ًال عشيق بضسگ قع  سا -2
باٍ طاًس کا ال     طسا بش سيی  اًال  ػیؼام تىفغآواتً ی  -3

 ؿشح دَذ
 آواتً ی قفؼٍ ػیىٍ سا بٍ طًس کا ل بش سيی  ًالط ؿاشح  -4

 دَذ
بخؾ َای  خاع  قع  سا دس یاک  اًؽ صاحشایی باٍ      -5

 صًست عمعی تًضیح دَذ

 –سياواای 
 حشکای 
 

 آص ایؾ

 ًالطَای 
آواتً ی ، اطعغ 

، عکغ ، 
اػالیذَای 

 آ ًصؿی آواتً ی

121 

ؿشکت دس بحث 
گشيَی ،پاػخ بٍ 
ػًاالت  طشح 

 ؿذٌ 

 شحعٍ ای یا 
تکًیىی 
 تـخیصی

6  
اػاااخًان ي   تـااشیح 

 عضعٍ

 س باؿذداوـجً قاد
 حشکای-حیطٍ سياوی

 بٍ طًس کا ل ؿشح دَذ  ًالط  بش سيی سا اوًاع اػاخًان -1
  ًالط  بٍ طًس کا ل ؿشح دَذ بش سيی ساعضالت آواتً ی  -2

 

 –سياواای 
 حشکای 
 

 آص ایؾ

 ًالطَای 
آواتً ی ، اطعغ 

، عکغ ، 
اػالیذَای 

 آ ًصؿی آواتً ی

121 

ؿشکت دس بحث 
گشيَی ،پاػخ بٍ 
ػًاالت  طشح 

 ؿذٌ 

شحعٍ ای یا  
تکًیىی 
 تـخیصی

 تـشیح غذد دسين سیض  7

 داوـجً قادس باؿذ
 حشکای-حیطٍ سياوی

 .دَذ تًضیحیپًفیض سا بش سيی  ًالط آواتً ی َ -1
 دَذ. تًضیح تیشيئیذ سا بش سيی  ًالطآواتً ی  -2

 دَذ. ؿشح پاساتیشيئیذ سا بش سيی  ًالطآواتً ی  -3
 .ذغذد فًق کعیًی سا بٍ طًس کا ل ؿشح دَ آواتً ی -4
 .پاوکشاع سا بٍ طًس کا ل ؿشح دَذآواتً ی  -5

 –سياواای 
 حشکای 
 

 آص ایؾ

 ًالطَای 
آواتً ی ، اطعغ 

، عکغ ، 
اػالیذَای 

 آ ًصؿی آواتً ی

121 

ؿشکت دس بحث 
گشيَی ،پاػخ بٍ 
ػًاالت  طشح 

 ؿذٌ 

 شحعٍ ای یا 
تکًیىی 
 تـخیصی

8  

جؼااااااذ  تـااااااشیح
 اوؼان)ػاااله تـااشیح  
داوـگاٌ ععًم پضؿاکی  

  ـُذ(

 وـجً قادس باؿذدا
 حشکای-حیطٍ سياوی

 دَذ ؿشحآواتً ی  قع  سا بش سيی جؼذ  -1
 دَذ ؿشحآواتً ی  تىفغ سا بش سيی جؼذ  -2
 دَذ ؿشحآواتً ی عضالت بذن سا بش سيی جؼذ  -3

 

 –سياواای 
 حشکای

 آص ایؾ

 ی ًالطَا
، اطعغ  یآواتً 

، عکغ ، 
 یذَایاػال
 یآواتً  یآ ًصؿ

121 

ؿشکت دس بحث 
 گشيَی ،پاػخ بٍ
ػًاالت  طشح 

 ؿذٌ

 شحعٍ ای یا 
تکًیىی 
 تـخیصی
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 جؼذ

 ا احان پایان تشم  9

 داوـجً قادسباؿذ
داوـجً باًاوذ  طال  اسئٍ ؿذٌ دس طًل تشم سا بش سيی  اًالط  

 تًضیح دَذ
 

 –سياواای 
 حشکای

 121 ----- آص ایؾ 
اوجام 

آص ایؾ،حل 
  ؼائل

 آص ًن پایاوی

 

 نحوه ارزشیابی:

  لی و توانبیی دانطجو در توضیح آنبتومی بب استفبده از موالشو تصبویر محبسبه میگردد.آزمون عمارزضیببی به صورت 
 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره02 آزمون میبن ترم
 % کل نمره02 آزمون پبیبن ترم

 :ع مناب

Gray’s Atlas of Anatomy   

  

 


