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 1 آناتومی : نام درس
 واحد عملی 0.5 واحد: تعداد

  رشته تحصیلی:
 مامایی

  ع تحصیلی دانشجویان:مقط
 کارشناسی

 محل برگزاری: 
سالن موالژ در مرکز مهارت 

 های بالینی

  مدرس:
دکتر الناز 

 خرداد

 1398-99تحصیلی  اولنیمسال 

 
 : آشنایی کامل دانشجو با تشریح ارگان ها و سیستم های مختلف بدنهدف کلی درس
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 دانشجو
 ارزشیابینحوه

1  
شنننت اسکلتننن  سک

کمحوری

 دانشجو قادر باشد:

 حرکتی –حیطهکرولنیک

 آن ها را بر موالژ تشخیص  و بخش های مختلف مهره های سرویکال
 دهد.

  بر  ن ها راآتوراسیک و لومبار وساکروم و بخش های مختلف مهره های
 تشخیص دهد. موالژ

  مهره های لومبار وساکروم و بخش های مختلف آن ها را بر موالژ
 تشخیص دهد.

کب(کحیطهکع طفی
 .در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد 

 -روانی

 حرکتی
 آزمایش

موالژ،جسد 

 ،اطلس
120 

شرکت در بحث 

گروهی،پاسخ به 

سواالت مطرح 

 شده

 آغازین

                                                 

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


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

 دانشجویان( برگزار گردد.
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 اق به درس توجه داشته باشد.در هنگام تدریس با اشتی 

2  
شت اسکلت  سکلندلمک

که 

 دانشجو قادر باشد:

 حرکتی –حیطهکرولنیک

  استخوان های اندام فوقانی شامل کمربند شانه ای، هومروس،اولنا و
های مچ را با ذکر خالصه ای از مشخصات آن بر رادیوس و استخوان 

 روی موالژ تشخیص دهد.

   استخوان های اندام  تحتانی شامل لگن، فمور ، تیبیا و فیبوال و مچ پا
 را  با ذکر خالصه ای از مشخصات بر روی موالژ تشخیص دهد.

کب(کحیطهکع طفی
 .در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد 
 ا اشتیاق به درس توجه داشته باشد.در هنگام تدریس ب 
 

 -روانی

 حرکتی
 آزمایش

موالژ،جسد 

 ،اطلس
120 

شرکت در بحث 

گروهی،پاسخ به 

سواالت مطرح 

 شده

مرحله ای یا 

تکوینی 

 تشخیصی

3  
کلندلمک کعضالت تشریح

کفوق نیک

 دانشجو قادر باشد:

کحرکتی –حیطهکرولنیک

 شخیص دهد.روی موالژ ت ت اندام فوقانی در ناحیه بازو راعضال 

 ساعد را روی موالژ تشخیص دهد. قدام عضالت اندام فوقانی در ناحیه 

 .عضالت اندام فوقانی در ناحیه خلف ساعد را روی موالژ تشخیص دهد 

   .عضالت اندام فوقانی در ناحیه کف دست را  روی موالژ تشخیص دهد 

کب(کحیطهکع طفی
 .در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد 
 گام تدریس با اشتیاق به درس توجه داشته باشد.در هن 
 

 

 -روانی

 حرکتی
 آزمایش

موالژ،جسد 

 ،اطلس
120 

شرکت در بحث 

گروهی،پاسخ به 

سواالت مطرح 

 شده

مرحله ای یا 

تکوینی 

 تشخیصی

4  
کلندلمک کعضالت تشریح

کفوق نیک

 دانشجو قادر باشد:

کحرکتی –حیطهکرولنیک

  را  روی موالژ تشخیص دهد.عضالت اندام فوقانی در ناحیه کف دست 

 .عضالت را در ناحیه تنار 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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   .عضالت را در ناحیه هایپوتنار تشخیص دهد 

کب(کحیطهکع طفی
 .در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد 
 .در هنگام تدریس با اشتیاق به درس توجه داشته باشد 

5  
کلندلمک کعضالت تشریح

کتحت نی

 دانشجو قادر باشد:

کحرکتی –حیطهکرولنیک

 .عضالت اندام تحتانی در ناحیه  گلوتئال را روی موالژ تشخیص دهد 

 ران را روی موالژ تشخیص دهد.  قدام  عضالت اندام تحتانی در ناحیه 

 .عضالت اندام تحتانی در ناحیه داخل   ران را روی موالژ تشخیص دهد 

کب(کحیطهکع طفی
 .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

ای یا مرحله 

تکوینی 

 تشخیصی

6  
کلندلمک کعضالت تشریح

کتحت نی

 دانشجو قادر باشد:

 حرکتی –حیطهکرولنیک

  ران را روی موالژ تشخیص دهد. خلفعضالت اندام تحتانی در ناحیه 

 ساق را روی موالژ تشخیص دهدقدام  عضالت اندام تحتانی در ناحیه . 

 تشخیص دهد عضالت اندام تحتانی در ناحیه خلف ساق را روی موالژ . 

 عضالت اندام تحتانی در ناحیه  کف پا را روی موالژ تشخیص دهد . 

کب(کحیطهکع طفی
 .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

7  

تشریحکشب هککمنریکک
وکبنن یوییکوکعننرو کوک

کلعص بکلندلمکه 

 دانشجو قادر باشد:

 حرکتی –حیطهکرولنیک

 .شبکه بازویی و شاخه های آن ر ا روی موالژ مشخص کند 
 .شبکه کمری و شاخه های آن را روی موالژ مشخص کند 
 .عروق اندام فوقانی را مشخص کند 
 ام تحتانی را مشص کند.عروق اند 

 -روانی

 حرکتی
 آزمایش

موالژ،جسد 

 ،اطلس
120 

شرکت در بحث 

گروهی،پاسخ به 

سواالت مطرح 

 شده

ای یا  مرحله

تکوینی 

 تشخیصی
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 .اعصاب اندام فوقانی و تحتانی را تشخیص دهد 

کب(کحیطهکع طفی
 .در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد 
 .در هنگام تدریس با اشتیاق به درس توجه داشته باشد 

8  

کلنس ن)ک کجسد تشریح
ت لنکتشریحکدلنشگ هک
کع ومکپزش یکمشهد(

 دانشجو قادر باشد:

کحرکتی –حیطهکرولنیک

 را بر روی جسد شرح دهد. اعصاب عضالت 
 را بر روی جسد شرح دهد. و اعصاب عروق 

کب(کحیطهکع طفی
 .در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد 
 با اشتیاق به درس توجه داشته باشد. در هنگام تدریس 

 -روانی

 حرکتی
 120 جسد  آزمایش

شرکت در بحث 

گروهی،پاسخ به 

سواالت مطرح 

 شده

مرحله ای یا 

تکوینی 

 تشخیصی

کلمتح نکپ ی نکترم  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

 

 نحوه ارزشیابی:

 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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