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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  
دػتگبُ تکامل آؿٌبیی ثب 

 عصجی

 دانشجو قادر باشد

 حیطه شناختی
 نوروالسیوى را توضیح دهد -1

هکانیسن و تنظین هولکولی را در تکاهل لوله عصبی   -2
 شرح دهد

ای اکتودرهی بوجود هی آیند ساختاری که از الیه زای -3
 توضیح دهد

ساختاری که از لوله عصبی بوجود هی آیند را شرح   -4
 دهد

 هد هشتقات ایجاد شده ازستیغ عصبی را توضیح د -5

 Neural tubeعلت ایجاد نقایص لوله عصبی )-6

defect.را بیاى نواید ) 

 ناهنجاری های دستگاه عصبی را بیاى نواید -7

ؿٌبختی 
 عبطفی -

ثحث  ،ػخٌشاًی
، پشػؾ گشٍّی

 ٍ پبػخ

ٍیذئَ پشٍطكتَس ٍ 
، كتبة، ٍایت ثشد

 فیلن آهَصؿی
021 

آهبدگی ثشای 
اهتحبى دس جلؼِ 
آیٌذُ، پشٍطُ یب 
 اسائِ ػشكالػی

 آصهَى آغبصیي

                                                 

 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  نیای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن( و آزمون پبیبدی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلهتواننذ به صورت آزمون وروهب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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فاکتور های که هوجب کاهش یا افسایش ناهنجا ری -8
 عصبی هی شوند راذکر نواید

 حیطه عاطفی 
 در هباحث هطرح شده هشارکت فعال داشته باشد  -1

 توجه داشته باشد در هنگام تدریس به درس -2

 آؿٌبیی ثب دػتگبُ عصجی  2

 داًـجَ قبدس ثبؿذ

 حیطه شناختی 
 سا ثیبى كٌذ. تکبهل دػتگبُ عصجی -0
 .تقؼین ثٌذی آًبتَهیک دػتگبُ عصجی سا ؿشح دّذ -2

 .ػلَل ّبی عصجی سا ؿشح دّذ -3

 .ثبفت پـتیجبى عصجی سا ؿشح دّذ -4

 .خبكؼتشی سا ؿشح دّذ ّؼتِ عصجی هبدُ   -5

 .عصجی سا ؿشح دّذ هبدُ ػفیذ  -6

 حیطه عاطفی 
 در هباحث هطرح شده هشارکت فعال داشته باشد  -1

 وجه داشته باشددر هنگام تدریس به درس ت -2

ؿٌبختی 
 عبطفی -

ػخٌشاًی، ثحث 
گشٍّی، پشػؾ 

 ٍ پبػخ

ٍایت ثشد ، هبطیک 
، كتبة ، عکغ ، 
اػالیذٍ فیلن ّبی 

 آهَصؿی

021 

آهبدگی ثشای 
اهتحبى دس جلؼِ 
آیٌذُ، پشٍطُ یب 
 اسائِ ػشكالػی

 آصهَى آغبصیي

3  
آؿٌبیی ثب ًخاب  ٍ اعصابة   
ًخبعی ، هٌٌظ ، هبیع هغضی 

 ٍ ًخبعی

 جَ قبدس ثبؿذداًـ

 حیطه شناختی 
 تقؼین ثٌذیْبی آًبتَهیک ًخب  ؿَكی سا ؿشح دّذ. -0

 طشصتـکیل اعصبة ًخبعی سا ؿشح دّذ . -2

 ؿجکِ ّبی عصجی سا ؿشح دّذ. -3

الیِ ّبی هٌٌظ  سا  ثب ركش فضبّبی ثیي آًْاب ثاِ طاَس كبهال ؿاشح       -4
 دّذ.

 حیطه عاطفی
 دس هجبحث هطشح ؿذُ هـبسكت فعبل داؿتِ ثبؿذ  -0

 تذسیغ ثِ دسع تَجِ داؿتِ ثبؿذدس ٌّگبم  -2

ؿٌبختی 
 عبطفی –

ػخٌشاًی، ثحث 
گشٍّی، پشػؾ 

 ٍ پبػخ

ٍایت ثشد ، هبطیک 
، كتبة ، عکغ ، 
اػالیذٍ فیلن ّبی 

 آهَصؿی،

021 

آهبدگی ثشای 
اهتحبى دس جلؼِ 
آیٌذُ، پشٍطُ یب 
 اسائِ ػشكالػی

هشحلِ ای یب 
 تکَیٌی ،تـخیصی

4  
اعصبة هغضی آؿٌبیی ثب هغض 

ن ّاابی ػااوکبتیک ٍ ٍ ػیؼاات
 پبساػوکبتیک

 داًـجَ قبدس ثبؿذ 

 حیطه شناختی 
تقؼین ثٌذی ػبقِ هغض ؿبهل ثصل الٌخب  ،پل هغضی ٍ هغاض هیابًی    -0

 سا ؿشح دّذ.

 ػبختوبى هخچِ سا ؿشح دّذ. -2
 ًیوکشُ ّبی هغضی سا ؿشح دّذ. -3

ؿٌبختی 
 عبطفی-

ػخٌشاًی، ثحث 
گشٍّی، پشػؾ 

 ٍ پبػخ

ٍایت ثشد ، هبطیک 
هَالصّبی آًبتَهی 
اطلغ عکغ 
اػالیذّبی 

 آهَصؿی آًبتَهی

021 

شای آهبدگی ث
اهتحبى دس جلؼِ 
آیٌذُ، پشٍطُ یب 
 اسائِ ػشكالػی

هشحلِ ای یب 
 تکَیٌی، تـخیصی
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 اعصبة هغضی سا ؿشح دّذ -4

 دػتگبُ عصجی پبساػوکبتیک ثِ طَس هختصش ؿشح دّذ. -5
 عصجی ػوکبتیک سا ثِ طَس هختصش ؿشح دّذ.دػتگبُ  -6

  حیطه عاطفی 

 دس ٌّگبم تذسیغ ثِ دسع تَجِ كبفی داؿتِ ثبؿذ -0
 دس هجبحث هطشح ؿذُ هـبسكت داؿتِ ثبؿذ -2

5  
آؿٌبیی ثب اػتخَاى 

 ّبی  جٌبغ ٍ دًذُ ّب

 داًـجَ قبدس ثبؿذ

 حیطه شناختی 
 قؼوت ّبی هختلف جٌبغ  سا ًبم ثجشد -0

 چگًَگی هفصل ؿذى دًذُ ّب ثب جٌبغ سا ؿشح دّذ. -2

 جشد.قؼوت ّبی هختلف یک دًذُ سا ًبم ث -3

 ٍیظگیْبی دًذُ اٍل سا ؿشح دّذ.  -4

تفبٍت دًذُ ّب سا  دس هفصل ؿذى ثب ركش ٍیظگی ّبی  -5

 ػبختوبًی آى  ؿشح دّذ.

 چگًَگی ؿوبسؽ دًذُ ّب سا تَضیح دّذ. -6

  حیطه عاطفی

 دس ٌّگبم تذسیغ ثِ دسع تَجِ كبفی داؿتِ ثبؿذ -0
 دس هجبحث هطشح ؿذُ هـبسكت داؿتِ ثبؿذ -2

 -ؿٌبختی
 عبطفی

ث ػخٌشاًی، ثح
گشٍّی، پشػؾ 

 ٍ پبػخ

ٍایت ثشد ، هبطیک 
هَالصّبی آًبتَهی 
اطلغ عکغ 
اػالیذّبی 

 آهَصؿی آًبتَهی

021 

آهبدگی ثشای 
اهتحبى دس جلؼِ 
آیٌذُ، پشٍطُ یب 
 اسائِ ػشكالػی

هشحلِ ای یب 
 تکَیٌی، تـخیصی

6  
آؿٌبیی ثب عضالت 

 قفؼِ ػیٌِ ٍ پؼتبى

 داًـجَ قبدس ثبؿذ

 حیطه شناختی 
ًذُ ای  سا ثب ركش  اتصبالت هْن آًْب ًبم عضالت ثیي د -0

 ثجشد.

 هَقعیت عضالت ثیي دًذُ ای سا ثیبى ًوبیذ. -2

غـبء ّبی هشثَط ثِ عضالت ثیي دًذُ ای سا تَضیح  -3

 دّذ.

عضلِ دیبفشاگن )اتصبالت عصت(  ٍ عولکشد سا تَضیح  -4

 دّذ.

ػبختوبى ّبیی كِ اص دیبفشاگن عجَس هی كٌذ ثِ ّوشاُ   -5

 شح دّذ.هحل عجَس آًْب سا ؿ

 -ؿٌبختی
 عبطفی

ػخٌشاًی، ثحث 
گشٍّی، پشػؾ 

 ٍ پبػخ

ٍایت ثشد ، هبطیک 
هَالصّبی آًبتَهی 
اطلغ عکغ 
اػالیذّبی 

 آهَصؿی آًبتَهی

021 

آهبدگی ثشای 
اهتحبى دس جلؼِ 
آیٌذُ، پشٍطُ یب 
 اسائِ ػشكالػی

هشحلِ ای یب 
 تکَیٌی، تـخیصی
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 هَقعیت پؼتبى دس صى سا ؿشح دّذ. -6

 ػبختبس ػیٌَع ّبی ؿیشی سا ؿشح دّذ. -7

 عشٍق ٍ اعصبة پؼتبى سا تَضیح دّذ. -8

 تخلیِ لٌفبٍی پؼتبى سا تَضیح دّذ -9

 حیطه عاطفی
 دس هجبحث هطشح ؿذُ هـبسكت فعبل داؿتِ ثبؿذ   -0

 دس ٌّگبم تذسیغ ثِ دسع تَجِ داؿتِ ثبؿذ -2

7  

آؿٌبیی ثب عشٍق ٍ 

اعصبة جذاس قفؼِ 

 ػیٌِ

 داًـجَ قبدس ثبؿذ

 حیطه شناختی 
دًذًِ ای ثب ركش  هَقعیت ّش یک سا ثیبى عشٍق ثیي  -0

 كٌذ.

 هٌـبء ػشخشگ ّبی ثیي دًذُ ای سا ثیبى ًوبیذ.  -2

ػشخشگ تَساػیک داخلی سا ثب ركش هؼیش هـخص  -3

 ًوبیذ.

 ػیؼتن ػیبّشگی اصیگَع سا ؿشح دّذ. -4

 اعصبة ثیي دًذُ ای سا ثب ركش  هحل آى تَضیح دّذ. -5

 حیطه عاطفی
 ػی داؿتِ ثبؿذاؿتیبق صیبد ثشای ؿشكت دس ثحث كال -0

 دس هجبحث هطشح ؿذُ هـبسكت داؿتِ ثبؿذ -2

 -ؿٌبختی
 عبطفی

ػخٌشاًی، ثحث 
گشٍّی، پشػؾ 

 ٍ پبػخ

هَالطّبی آًبتَهی 
اطلغ عکغ 
اػالیذّبی 

 آهَصؿی آًبتَهی

021 

آهبدگی ثشای 
اهتحبى دس جلؼِ 
آیٌذُ، پشٍطُ یب 
 اسائِ ػشكالػی

هشحلِ ای یب 
 تکَیٌی، تـخیصی

8  
ٍ آؿٌبیی ثب عضالت 

 عشٍق دیَاسُ ؿکن

 داًـجَ قبدس ثبؿذ

 حیطه شناختی 
 فبؿیبی دیَاسُ جلَیی ؿکن سا تَضیح دّذ. -0

 اّویت فبؿیبی ػطحی ؿکن سا هـخص ًوبیذ. -2

عضالت دیَاسُ جلَیی ؿکن سا  ثب ركش  اتصبالت آًْب ًبم  -3

 .ثجشد.

عضالت دیَاسُ خلفی ؿکن  سا ثب ركش  اتصبالت آًْب سا  -4

 .ًبم ثجشد.

 -ؿٌبختی
 عبطفی

ػخٌشاًی، ثحث 
گشٍّی، پشػؾ 

 ٍ پبػخ

هَالطّبی آًبتَهی 
اطلغ عکغ 
اػالیذّبی 

 آهَصؿی آًبتَهی

021 

آهبدگی ثشای 
ِ اهتحبى دس جلؼ
آیٌذُ، پشٍطُ یب 
 اسائِ ػشكالػی

هشحلِ ای یب 
 تکَیٌی، تـخیصی



 

 حیدریهتربت  علوم پسشکی دانشگاه پسشکی آموزش و توسعه اتمرکس مطالع          
 

کن   سا ثب ركش هٌـبء ّش یک هـخص عشٍق دیَاسُ ؿ -5

 ًوبیذ.

 حیطه عاطفی 
 دس ٌّگبم تذسیغ ثِ دسع تَجِ كبفی داؿتِ ثبؿذ -0
 دس هجبحث هطشح ؿذُ هـبسكت داؿتِ ثبؿذ -2

 آؿٌبیی ثب صفبق  9

 داًـجَ قبدس ثبؿذ:

 حیطه شناختی 
 هَقعیت اعضبء داخل ؿکن سا هـخص ًوبیذ. -0

 پشدُ صفبق  سا  ثب ركش  هَقعیت آى ؿشح دّذ. -2

 هختصشی اص چگًَگی تکبهل پشدُ صفبق ثیبى ًوبیذ.  -3

 صفبق جذاسی سا ؿشح دّذ. -4

 صفبق احـبیی سا ؿشح دّذ. -5

 ٍضعیت صفبق ّش یک اص اعضبء سا ؿشح دّذ. -6

 اعضبء داخل صفبق سا هـخص ًوبیذ. -7

 اعضبء خلف صفبق، سا هـخص ًوبیذ. -8

 حیطه عاطفی 
 دس ٌّگبم تذسیغ ثِ دسع تَجِ كبفی داؿتِ ثبؿذ -0
 دس هجبحث هطشح ؿذُ هـبسكت داؿتِ ثبؿذ -2

 -ؿٌبختی
 عبطفی

ػخٌشاًی، ثحث 
گشٍّی، پشػؾ 

 پبػخ ٍ

هَالطّبی آًبتَهی 
اطلغ عکغ 
اػالیذّبی 

 آهَصؿی آًبتَهی

021 

آهبدگی ثشای 
اهتحبى دس جلؼِ 
آیٌذُ، پشٍطُ یب 
 اسائِ ػشكالػی

هشحلِ ای یب 
 تکَیٌی، تـخیصی

11  
آؿٌبیی ثب آًبتَهی 

 لَلِ گَاسؽ

 داًـجَ قبدس ثبؿذ

 حیطه شناختی 
 چگًَگی تقؼین ثٌذی ؿکن سا ؿشح دّذ. -0

 س تقؼیوبت ؿکن سا هـخص ًوبیذ.هَقعیت هعذُ د -2

 ٍضعیت صفبق هعذُ سا تَضیح دّذ. -3

 قؼوت ّبی هختلف هعذُ سا هـخص ًوبیذ. -4

 هجبٍسات هعذُ سا ؿشح دّذ. -5

 ػبختبس ّبی داخل هعذُ سا ؿشح دّذ. -6

 هَقعیت كبسدیب ٍ پیلَس سا تَضیح دّذ. -7

 عشٍق هعذُ سا ًبم ثجشد. -8

 هَقعیت دئَدًَم دس تقؼیوبت ؿکن سا هـخص ًوبیذ. -9

 -ؿٌبختی
 عبطفی

ػخٌشاًی، ثحث 
گشٍّی، پشػؾ 

 ٍ پبػخ

هَالطّبی آًبتَهی 
اطلغ عکغ 
اػالیذّبی 

 آهَصؿی آًبتَهی

021 

آهبدگی ثشای 
س جلؼِ اهتحبى د

آیٌذُ، پشٍطُ یب 
 اسائِ ػشكالػی

هشحلِ ای یب 
 تکَیٌی، تـخیصی
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 ٍضعیت صفبق دئَدًَم سا تَضیح دّذ. -01

 قؼوت ّبی هختلف دئَدًَم سا هـخص ًوبیذ. -00

 عشٍق، لٌف ٍ اعصبة دئَدًَم سا ثیبى ًوبیذ. -02

هَقعیت طٍطًٍَم ٍ ایلئَم دس تقؼیوبت ؿکن سا هـخص  -03

 ًوبیذ.

 ٍضعیت صفبق طٍطًٍَم ٍ ایلئَم سا تَضیح دّذ. -04

 تفبٍت ّبی طٍطًٍَم ٍ ایلئَم سا هـخص ًوبیذ. -05

 لٌف ٍ اعصبة طٍطًٍَم ٍ ایلئَم سا ثیبى ًوبیذ.عشٍق،  -61

 حیطه عاطفی 
 دس ٌّگبم تذسیغ ثِ دسع تَجِ كبفی داؿتِ ثبؿذ -0
 دس هجبحث هطشح ؿذُ هـبسكت داؿتِ ثبؿذ -2

11  
آؿٌبیی ثب آًبتَهی 

 لَلِ گَاسؽ 

 داًـجَ قبدس ثبؿذ

 حیطه شناختی 
 هَقعیت ػکَم دس تقؼیوبت ؿکن سا هـخص ًوبیذ. -0

 ٍضعیت صفبق ػکَم سا تَضیح دّذ. -2

 هجبٍسات ػکَم سا ؿشح دّذ. -3

 ًوبیذ. عشٍق، لٌف ٍ اعصبة ػکَم سا ثیبى -4

 .هَقعیت ٍ صفبق آپبًذیغ سا ؿشح دّذ. -5

 هَقعیت قؼوت ّبی هختلف كَلَى سا ؿشح دّذ. -6

 هجبٍسات كَلَى سا تَضیح دّذ. -7

 عشٍق، لٌف ٍ اعصبة ػکَم سا ثیبى ًوبیذ. -8

 حیطه عاطفی 
 دس ٌّگبم تذسیغ ثِ دسع تَجِ كبفی داؿتِ ثبؿذ -0
   دس هجبحث هطشح ؿذُ هـبسكت داؿتِ ثبؿذ -2

 -ؿٌبختی
 عبطفی

ػخٌشاًی، ثحث 
گشٍّی، پشػؾ 

 ٍ پبػخ

هَالطّبی آًبتَهی 
اطلغ عکغ 
اػالیذّبی 

 آهَصؿی آًبتَهی

021 

آهبدگی ثشای 
اهتحبى دس جلؼِ 
آیٌذُ، پشٍطُ یب 
 اسائِ ػشكالػی

هشحلِ ای یب 
 تکَیٌی، تـخیصی

12  
آؿٌبیی ثب آًبتَهی 

 غذد ضویوِ گَاسؿی

 داًـجَ قبدس ثبؿذ

 حیطه شناختی
ا دس تقؼیوبت ؿکن ٍ صفبق آى سا هَقعیت پبًکشاع س -0

 هـخص ًوبیذ.

 قؼوت ّبی هختلف پبًکشاع سا ًبم ثجشد. -2

 ؿٌبختی
ػخٌشاًی، ثحث 
گشٍّی، پشػؾ 

 ٍ پبػخ

هَالطّبی آًبتَهی 
اطلغ عکغ 
اػالیذّبی 
 َهیآهَصؿی آًبت

021 

آهبدگی ثشای 
اهتحبى دس جلؼِ 
آیٌذُ، پشٍطُ یب 
 اسائِ ػشكالػی

هشحلِ ای یب 
 تکَیٌی، تـخیصی
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 هجبٍسات پبًکشاع سا ًبم ثجشد. -3

 هَقعیت ثخؾ آًذٍكشیي دس پبًکشاع سا هـخص ًوبیذ. -4

 عشٍق ٍ اعصبة پبًکشاع سا ثیبى ًوبیذ. -5

هَقعیت طحبل سا دس تقؼیوبت ؿکن ٍ صفبق آى سا هـخص  -6

 ًوبیذ.

 سا ًبم ثجشد. هجبٍسات طحبل -7
  عشٍق ٍ اعصبة طحبل سا ثیبى ًوبیذ -8

 حیطه عاطفی
 دسٌّگبم تذسیغ ثِ دسع تَجِ كبفی داؿتِ ثبؿذ -0
ثِ ػَاالتی كِ دس هَسد هَضَ  هَسد ثحث پشػیذُ هیـَد ثب اًگیاضُ   -2

 پبػخ دّذ
 

13  
آؿٌبیی ثب آًبتَهی 

 غذد ضویوِ گَاسؿی

 داًـجَ قبدس ثبؿذ

 حیطه شناختی
 هَقعیت كجذ سا دس تقؼیوبت ؿکن آى سا هـخص ًوبیذ. -0

 ٍضعیت صفبق كجذ سا هـخص ًوبیذ. -2

 ضیح دّذ.سثبط ّبی كجذ سا تَ -3

 هجبٍسات كجذ سا ًبم ثجشد. -4

 لت ّبی كجذ ٍ اّویت آًْب سا ثیبى ًوبیذ. -5

 عشٍق ٍ اعصبة كجذ سا ثیبى ًوبیذ. -6

هَقعیت كیؼِ صفشا سا دس تقؼیوبت ؿکن ٍ صفبق آى سا  -7

 هـخص ًوبیذ.

 هجبٍسات كیؼِ صفشا سا ًبم ثجشد. -8
  ذُ صفشا سا ؿشح دّذ.هجبسی تخلیِ كٌٌ -9

 حیطه عاطفی
 ثِ دسع تَجِ كبفی داؿتِ ثبؿذ دسٌّگبم تذسیغ -0
ثِ ػَاالتی كِ دس هَسد هَضَ  هَسد ثحث پشػیذُ هیـَد ثب اًگیاضُ   -2

 پبػخ دّذ

-ؿٌبختی
 عبطفی

ػخٌشاًی، ثحث 
گشٍّی، پشػؾ 

 ٍ پبػخ

هَالطّبی آًبتَهی 
اطلغ عکغ 
اػالیذّبی 

 آهَصؿی آًبتَهی

021 

آهبدگی ثشای 
اهتحبى دس جلؼِ 
آیٌذُ، پشٍطُ یب 
 اسائِ ػشكالػی

شحلِ ای یب ه
 تکَیٌی، تـخیصی

 آؿٌبیی ثب عشٍق ؿکن  14
 داًـجَ قبدس ثبؿذ

 حیطه شناختی
 -ؿٌبختی
 عبطفی

ػخٌشاًی، ثحث 
گشٍّی، پشػؾ 

تَهی هَالطّبی آًب
اطلغ عکغ 

021 
آهبدگی ثشای 

اهتحبى دس جلؼِ 
هشحلِ ای یب 

 تکَیٌی، تـخیصی
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 هَقعیت آئَست ؿکوی سا ؿشح دّذ. -0

 هجبٍسات آئَست سا ًبم ثجشد. -2

 ؿبخِ ّبی جذا ؿذُ اص آئَست ؿکوی سا ًبم ثجشد. -3

هؼیش ّش یک اص ؿبخِ ّب ٍ خَى سػبًی ّش عضَ اص ؿبخِ  -4

 هشثَطِ سا ًبم ثجشد.

 ؿکل گیشی ثضسگ ػیبّشگ صیشیي سا ؿشح دّذ.چگًَگی  -5

 ػیبّشگ پَست ٍ هجبٍسات آى سا ؿشح دّذ. -6

 حیطه عاطفی
 دسٌّگبم تذسیغ ثِ دسع تَجِ كبفی داؿتِ ثبؿذ -0
ثِ ػَاالتی كِ دس هَسد هَضَ  هَسد ثحث پشػیذُ هیـَد ثب اًگیاضُ   -2

 پبػخ دّذ

اػالیذّبی  ٍ پبػخ
 آهَصؿی آًبتَهی

آیٌذُ، پشٍطُ یب 
 اسائِ ػشكالػی

 آؿٌبیی ثب اعصبة ؿکن  15

 داًـجَ قبدس ثبؿذ

 حیطه شناختی
 ٍضعیت تٌِ ػوکبتیک دس ؿکن سا هـخص ًوبیذ. -0

کبتیک سا هـخص چگًَگی استجبط اعصبة ًخبعی ثب تٌِ ػو -2

 ًوبیذ.

 ًحَُ تَصیع اعصبة ػوکبتیک سا دس ؿکن هـخص كٌذ. -3

 ؿجکِ ّبی عصجی سا دس ؿکن ؿشح دّذ.  -4

 تَصیع اعصبة اص ایي ؿجکِ ّب ثِ اعضبء سا ؿشح دّذ. -5

 هَقعیت عصت ٍاگ سا دس ؿکن هـخص ًوبیذ. -6
چگًَگی عصت دّی اعصبة پبساػوکبتیک سا   دس ؿکن ؿشح  -7

 دّذ

 حیطه عاطفی 
 بم تذسیغ ثِ دسع تَجِ كبفی داؿتِ ثبؿذدس ٌّگ -0
 دس هجبحث هطشح ؿذُ هـبسكت داؿتِ ثبؿذ -2

ؿٌبختی 
 عبطفی -

ػخٌشاًی، ثحث 
گشٍّی، پشػؾ 

 ٍ پبػخ

ٍالطّبی آًبتَهی 
اطلغ عکغ 
اػالیذّبی 

 آهَصؿی آًبتَهی

021 

آهبدگی ثشای 
اهتحبى دس جلؼِ 
آیٌذُ، پشٍطُ یب 
 اسائِ ػشكالػی

هشحلِ ای یب 
 یتکَیٌی، تـخیص

16  
آؿٌبیی ثب آًبتَهی كلیِ ّاب  

 دس دػتگبُ ادساسی 

 داًـجَ قبدس ثبؿذ

 حیطه شناختی 
 هَقعیت كلیِ ّب ٍ صفبق آى سا تَضیح دّذ.  -1

 ػبختبس آًبتَهی داخل كلیِ ّب سا ًبم ثجشد. -2

 -ؿٌبختی
 عبطفی 

ػخٌشاًی، ثحث 
گشٍّی، پشػؾ 

 ٍ پبػخ

ٍایت ثشد، هبطیک 
، كتبة ، عکغ ، 
اػالیذ ّبی 

 ؿی آًبتَهیآهَص

021 

آهبدگی ثشای 
اهتحبى دس جلؼِ 
آیٌذُ، پشٍطُ یب 
 اسائِ ػشكالػی

هشحلِ ای یب 
 تکَیٌی،تـخیصی
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 هجبٍسات كلیِ ّب سا ًبم ثجشد. -3

 هؼیش جوع آٍسی ٍ خشٍج ادساس سا تَضیح دّذ. -4

 سات هْن آى سا ًبم ثجشد.هَقعیت حبلت، هؼیش ٍ هجبٍ -5

هَقعیت تٌگی ّبی حبلت ٍ اّویت آى سا هـخص  -6

 ًوبیذ.

 حیطه عاطفی  
 دس ٌّگبم تذسیغ ثِ دسع تَجِ كبفی داؿتِ ثبؿذ -0
 دس هجبحث هطشح ؿذُ هـبسكت داؿتِ ثبؿذ -2

17  
 آؿٌبیی ثب آًبتَهی  هثبًِ

 دسدػتگبُ ادساسی

 داًـجَ قبدس ثبؿذ

 حیطه شناختی 
 هَقعیت هثبًِ ٍ صفبق آى سا ؿشح دّذ. -0

 ػطَح ٍ قؼوت ّبی هثبًِ سا هـخص ًوبیذ. -2

 ًبم ثجشد. بًِ سا دس دٍ جٌغ هجبٍسات هث -3

 دس دٍ جٌغ سا ؿشح دّذ.سا  ا پیـبثشاُ هَقعیت  -4

 حیطه عاطفی 
 دس ٌّگبم تذسیغ ثِ دسع تَجِ كبفی داؿتِ ثبؿذ -0
 دس هجبحث هطشح ؿذُ هـبسكت داؿتِ ثبؿذ -2

 -ؿٌبختی
 عبطفی

ػخٌشاًی، ثحث 
گشٍّی، پشػؾ 

 ٍ پبػخ

ٍایت ثشد، هبطیک 
، كتبة ، عکغ ، 
اػالیذ ّبی 

 ی آًبتَهیآهَصؿ

021 

آهبدگی ثشای 
اهتحبى دس جلؼِ 
آیٌذُ، پشٍطُ یب 
 اسائِ ػشكالػی

هشحلِ ای یب 
 تکَیٌی،تـخیصی

18  
آؿٌبیی ثب دػتگبُ تٌبػالی  

 هزكش

 داًـجَ قبدس ثبؿذ

 حیطه شناختی 
 قؼوت ّبی هختلف دػتگبُ تٌبػلی دس هشد سا ًبم ثجشد. -0

 ذهَقعیت ّش ثخؾ سا ثب ركش  هجبٍسات هْن آى ركش كٌ -2

 هؼیش عجَس اػکشم سا دس ایي دػتگبُ تَضیح دّذ. -3

غذد ایي دػتگبُ، اّویت ٍ هَقعیت ّش یک سا ؿشح  -4

 دّذ.

 حیطه عاطفی 
 دس ٌّگبم تذسیغ ثِ دسع تَجِ كبفی داؿتِ ثبؿذ -0
 دس هجبحث هطشح ؿذُ هـبسكت داؿتِ ثبؿذ -2

 -ؿٌبختی
 عبطفی

ػخٌشاًی، ثحث 
گشٍّی، پشػؾ 

 ٍ پبػخ

ٍایت ثشد، هبطیک 
عکغ ،  ، كتبة ،

اػالیذ ّبی 
 آهَصؿی آًبتَهی

021 

آهبدگی ثشای 
اهتحبى دس جلؼِ 
آیٌذُ، پشٍطُ یب 
 اسائِ ػشكالػی

هشحلِ ای یب 
 تکَیٌی،تـخیصی
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19  
آؿٌبیی ثب  دػتگبُ تٌبػلی 

 هزكش ٍ تٌبػلی هًَث

 داًـجَ قبدس ثبؿذ

 حیطه شناختی 
 الیِ ّبی هختلف كیؼِ ثیضِ سا ًبم ثجشد. -0

 یذین سا ًبم ثشد.قؼوت ّبی هختلف اپیذ -2

 طٌبة اػکشهبتیک ٍ هؼیش آى سا هـخص ًوبیذ. -3

 هحتَیبت طٌبة اػکشهبتیک سا ًبم ثجشد. -4

 هجشای دفشاى سا ؿشح دّذ. -5

 َی سا ؿشح دّذ.هَقعیت ٍ هجبٍسات كیؼؼِ هٌ -6

 چگًَگی تـکیل هجشای اًضالی سا تَضیح دّذ. -7

 هَقعیت ٍ هجبٍسات غذُ پشٍػتبت سا ؿشح دّذ. -8

 هَقعیت آى سا ؿشح دّذ.غذد ثَلجَاٍستشا ٍ  -9

 پٌیغ ٍ فبؿیبّبی آى سا هـخص ًوبیذ. -01

 عشٍق ٍ اعصبة اى سا ًبم ثجشد. -00

 ثخؾ ّبی هختلف دػتگبُ تٌبػلی دس صى سا ًبم ثجشد. -02

 هَقعیت تخوذاى ٍ صفبق آى سا ؿشح دّذ. -03

ػبختوبى ّبی دسًٍی تخوذاى سا دس قجل ٍ ثعذ اص ثلَغ  -04

 تَضیح دّذ.

ی هختلف یک ػیکل ٍ ایي ػبختوبى ّب سا دس صهبى ّب -05

 ثبسداسی ؿشح دّذ.

 هَقعیت لَلِ سحن ٍ صفبق هشثَط ثِ آى سا ؿشح دّذ.  -06

 ثخؾ ّبی هختلف لَلِ سحن سا ًبم ثجشد.  -07
 آًبتَهی ثبلیٌی تخوذاى ٍ لَلِ سحن سا ؿشح دّذ  -08

 حیطه عاطفی 
 دس ٌّگبم تذسیغ ثِ دسع تَجِ كبفی داؿتِ ثبؿذ -09
 دس هجبحث هطشح ؿذُ هـبسكت داؿتِ ثبؿذ -21

 -ؿٌبختی
 عبطفی

ػخٌشاًی، ثحث 
گشٍّی، پشػؾ 

 ٍ پبػخ

ٍایت ثشد، هبطیک 
، كتبة ، عکغ ، 
اػالیذ ّبی 
 آهَصؿی آًبتَهی

021 

آهبدگی ثشای 
اهتحبى دس جلؼِ 
آیٌذُ، پشٍطُ یب 
 اسائِ ػشكالػی

هشحلِ ای یب 
 تکَیٌی،تـخیصی

 آؿٌبیی ثب ًبحیِ پشیٌِ  21

 داًـجَ قبدس ثبؿذ

 حیطه شناختی 
 حیِ پشیٌِ سا هـخص ًوبیذ.هَقعیت ًب -0

 -ؿٌبختی
 عبطفی 

ػخٌشاًی، ثحث 
گشٍّی، پشػؾ 

 ٍ پبػخ

ٍایت ثشد، هبطیک 
، كتبة ، عکغ ، 
اػالیذ ّبی 
 آهَصؿی آًبتَهی

021 

آهبدگی ثشای 
اهتحبى دس جلؼِ 
آیٌذُ، پشٍطُ یب 
 اسائِ ػشكالػی

هشحلِ ای یب 
 تکَیٌی تـخیصی



 

 حیدریهتربت  علوم پسشکی دانشگاه پسشکی آموزش و توسعه اتمرکس مطالع          
 

 چگًَگی تقؼین ثٌذی ًبحیِ پشیٌِ سا تَضیح دّذ. -2

 عضالت هختلف ًبحیِ پشیٌِ سا ًبم ثجشد. -3

 فبؿیبّبی ًبحیِ پشیٌِ سا ًبم ثجشد. -4

 هَقعیت ایي فبؿیبّب سا هـخص ًوبیذ. -5

 حیطه عاطفی

 دس ٌّگبم تذسیغ ثِ دسع تَجِ كبفی داؿتِ ثبؿذ -0
 تِ ثبؿذدس هجبحث هطشح ؿذُ هـبسكت داؿ -2

 اهتحبى پبیبى تشم  21

 داًـجَ قبدسثبؿذ

 حیطه شناختی 
ثتَاًذ هطبلت اسئاِ ؿاذُ دس طاَل تاشم سا تَضایح جابهعی        داًـجَ -0

 ثذّذ
 ّذف اص اسائِ ایي ٍاحذ دسػی سا دسک كشدُ ثبؿذ -2
 ثب اًگیضُ ٍ اؿتیبق دس اهتحبى پبیبى تشم ؿشكت ًوبیذ -3

 -ؿٌبختی
 عبطفی

ػخٌشاًی هجبحثِ 
 ای حل هؼئلِ

........................... 021 
حل ػَاالت دادُ 

 ؿذُ
 آصهَى پبیبًی

 وه ارزشیابی:نح

 گردد. محبسبه می و تکبلیف و ضرکت در کالس  و پبیبن ترم آزمون میبن ترم ارزضیببی بب
 نحوه محاسبه نمره کل:

 %  80آزمون پبیبن ترم
  %20آزمون میبن ترم

 Gray's Anatomy for Students, Textbook by Richard Drake                                                                                                                    منابع:


