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  درس هدف کلی

 هرکسی با آناتوهی تنه )قفسه سینه ،شکن( دستگاه ادراری و اعصاب 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  
 یًخاع ٍ اعصاب ًخاع تـشیح

 یخاعً یٍ فضاّا

 داًـجَ قادس تاؿذ

  حرکتی   –روانی حیطه 

 تخؾ ّای آًاتَهیک هختلف ًخاع سا تش سٍی هَالطتـخیص دّذ. -1
 تـخیص دّذ. اعصاب ًخاعی سا تِ تفکیک تش سٍی هَالط -2
 الیِ ّای هختلف هٌٌظ سا تش هَالط تـخیص دّذ -3
 فضای ًخاعی سا تش سٍی هَالط ؿشح دّذ. -4

 -سٍاًی
 حشکتی

 آصهایؾ

َهی هَالطّای آًات
، اطلغ ، عکغ ، 

اػالیذّای 
 آهَصؿی آًاتَهی

121 

ؿشکت دس تحث 
گشٍّی پاػخ تِ 
ػَاالت هطشح 

 ؿذُ 

 آصهَى آغاصیي

 هغض  تـشیح   2

 داًـجَ قادس تاؿذ
 حشکتی –حیطِ سٍاًی 

 ط تـخیص دّذخؾ ّای هختلف هغض سا تش سٍی هَالت -1
 ؿشح دّذ طتش سٍی هَال هخچِ سا تِ طَس کاهلػاختواى  -2
تاش  سا  ؿیاس ّاای هغاضی   ٍ هختلف ًیوکشُ ّای هغضی تخؾ ّای -3

 سٍی هَالط تـخیص دّذ

–سٍاًی 

 حشکتی 
 آصهایؾ

هَالصّای آًاتَهی 
،اطلغ ،عکغ ، 

اػالیذ ّای 
 آهَصؿی آًاتَهی

121 

ؿشکت دس تحث 
گشٍّی ، پاػخ تِ 
ػَاالت هطشح 

 ؿذُ 

هشحلِ ای یا 
 تکَیٌی، تـخیصی

                                                 

 گردش علمی، آزمبیطی  –پرسص و پبسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمبیطی  –ای توانذ ضبمل: سخنرانی، مببحثهیبدگیری می –روش یبددهی   
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    تـشیح اعصاب هغضی  3

 ذداًـجَ قادس تاؿ
 حشکتی –حیطِ سٍاًی 

 رکش کٌذتش سٍی هَالط تا رکش ًام  اعصاب هغضی سا  -1

 هثذا ظاّشی اعصاب سا تش سٍی هَالط تـخیص دّذ -2

-سٍاًی
 حشکتی

 آصهایؾ

هَالطّای آًاتَهی 
،اطلغ ،عکغ ، 

اػالیذ ّای 
 آهَصؿی آًاتَهی 

121 

ؿشکت دس 
تحثگشٍّی ،پاػخ 
تِ ػَاالت هطشح 

 ؿذُ 

هشحلِ اییا تکَیٌی، 
 یصیتـخ

4  
لَلاِ گاَاسؽ ٍ غاذد    تـشیح 

 ضویوِ گَاسؿی 

 داًـجَ قادس تاؿذ:
 حشکتی : –حیطِ سٍاًی 

 ؿشح دّذ. دّاى سا تش سٍی هَالط هختلف تخؾ ّای -1

 ؿشح دّذ. طتخؾ ّای هختلف هشی سا تش سٍی هَال -2
 ؿشح دّذ.طتخؾ ّای هختلف هعذُ سا تش سٍی هَال -3
 .ؿشح دّذ طتخؾ ّای هختلف سٍدُ سا تش سٍی هَال -4
 تخؾ ّای هختلف کثذ سا تش سٍی هَالط ؿشح دّذ -5
 تخؾ ّای هختلف کیؼِ صفشا سا تش سٍی هَالط ؿشح دّذ. -6

-سٍاًی
 حشکتی

 آصهایؾ

هَالطّای آًاتَهی 
،اطلغ ،عکغ ، 

اػالیذ ّای 
 آهَصؿی آًاتَهی

121 

ؿشکت دس تحث 
گشٍّی ،پاػخ تِ 
ػَاالت هطشح 

 ؿذُ 

هشحلِ ای یا 
 تکَیٌی،تـخیصی

5  
ٍ  ادساسی اُ تـاااشیح دػاااتگ

دػااتگاُ تٌاػاالی هًَااث ٍ   
 هزکش

 داًـجَ قادس تاؿذ 
 حشکتی-حیطِ سٍاًی

تااا رکااش ًااام  تااش سٍی هااَالط کلیااِ ، تخااؾ ّااای هختلااف آى سا  -1
 تـخیص دّذ

 خًَشػاًی کلیِ سا تش سٍی هَالط ؿشح دّذ -2
 تخؾ ّای هختلف حالة سا تش سٍی هَالط تـخیص دّذ    -3
 ؿشح دّذ تخؾ ّای هختلف هثاًِ سا تش سٍی هَالط -4

 دّذح ؿش تخؾ ّای هختلف پیـاتشاُ سا تش سٍی هَالط -5

 تَضیح دّذ سا تش سٍی هَالطآًاتَهی سحن  -6

 تَضیح دّذ طآًاتَهی لَلِ ّای سحوی سا تش سٍی هَال -7
 تَضیح دّذ طآًاتَهی تخوذاى سا تش سٍی هَال -8
 تـخیص دّذی سحوی سا تِ تفکیک تش سٍی هَالط ستاط ّا -9

تش سٍی هَالط تِ طَس کاهل ؿشح  دػتگاُ تٌاػلی هشداى ساآًاتَهی  -11
 دّذ

-سٍاًی
 حشکتی

 آصهایؾ

هَالطّای آًاتَهی 
،اطلغ ،عکغ ، 

اػالیذ ّای 
 آهَصؿی آًاتَهی

121 

ؿشکت دس تحث 
گشٍّی ،پاػخ تِ 
ػَاالت هطشح 

 ؿذُ 

هشحلِ ای یا 
 تکَیٌی،تـخیصی

6  
ٍ  تـااشیح دػااتگاُ تیٌااایی  

 ؿٌَایی

 داًـجَ قادس تاؿذ
 حشکتی-یطِ سٍاًیح
هؼیش تَلیذ اؿک تش سٍی هاَالص تاِ طاَس کاهال     تِ ّوشاُ کشُ چـن  ػاختواى  -1

 ؿشح دّذ

 –سٍاًاااااای 
 حشکتی  

 
 آصهایؾ

هَالطّای آًاتَهی 
،اطلغ ،عکغ ، 

اػالیذ ّای 
121 

ؿشکت دس تحث 
گشٍّی ،پاػخ تِ 

 ػَاالت هطشح

هشحلِ ای یا 
 تکَیٌی تـخیصی
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 ؿذُ  آهَصؿی آًاتَهی آًاتَهی دػتگاُ ؿٌَایی سا تِ طَس کاهل ؿشح دّذ -2

 تـشیح غذد دسٍى سیض  7

 داًـجَ قادس تاؿذ
 حشکتی-حیطِ سٍاًی

 تـخیص دّذ.یپَفیض سا تش سٍی هَالط آًاتَهی ّ -1
 تـخیص دّذ.تیشٍئیذ سا تش سٍی هَالط آًاتَهی  -2

 تـخیص دّذ.پاساتیشٍئیذ سا تش سٍی هَالط آًاتَهی  -3
 هل ؿشح دّذ.آًاتَهی غذد فَق کلیَی سا تِ طَس کا -4
 آًاتَهی پاًکشاع سا تِ طَس کاهل ؿشح دّذ -5

حیطِ سٍاًای  
 حشکتی   –

 
 آصهایؾ

هَالطّای آًاتَهی 
،اطلغ ،عکغ ، 

اػالیذ ّای 
 آهَصؿی آًاتَهی

121 
ؿشکت دس تحث 
گشٍّی ،پاػخ تِ 

 ػَاالت 

هشحلِ ای یا 
 تکَیٌی تـخیصی

8  
جؼذ اًؼااى سػاالي    تـشیح 
داًـگاُ علَم پضؿکی تـشیح 
  (هـْذ

 داًـجَ قادس تاؿذ
 حشکتی-حیطِ سٍاًی

 آًاتَهی  قلة سا تش سٍی جؼذ ؿشح دّذ-1
 آًاتَهی  تٌفغ سا تش سٍی جؼذ ؿشح دّذ-2
 آًاتَهی عضالت تذى سا تش سٍی جؼذ ؿشح دّذ-3

 –سٍاًاااااای 
 حشکتی  

 121 جؼؼذ آصهایؾ

ؿشکت دس تحث 
گشٍّی ،پاػخ تِ 
ػَاالت هطشح 

 ؿذُ

هشحلِ ای یا 
 تکَیٌی تـخیصی

 اهتحاى پایاى تشم  9

 داًـجَ قادستاؿذ
 حشکتی  -حیطِ سٍاًی 

 داًـجَ تتَاًذ هطالة اسئِ ؿذُ دس طَل تشم سا تش سٍی هَالط تَضیح دّذ -1
 

 –سٍاًاااااای 
 حشکتی

 121 ..................... آصهایؾ
ؿشکت دس تحث 

 گشٍّی
 آصهَى پایاًی
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