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 : آشٌایی داًشجَیاى  با آًاتَهی  ساختواى ها ٍ اجسای قفسه سیٌه، شکن ٍ لگي ٍ اعصاب هرکسیهدف کلی درس

 

ؼمارٌ 

 جلعٍ
 ًض مطالب(اَذاف میاوی  )رئ تاریخ جلعٍ

اَذاف يیصٌ )بر اظاض ظٍ حیطٍ اَذاف آمًزؼی: 

 ؼىاختی، عاطفی، ريان حرکتی(

 حیطٍ

 اَذاف

 ريغ یاددَی

 یادگیری

مًاد ي يظایل 

 آمًزؼی
 زمان جلعٍ

 ي يظایف تکالیف

 داوؽجً
 ارزؼیابیوحًٌ

 شناخت اسکلت قفسه سینه  1

 دانشجو قبدر ثبشذ:

 حزکتی –حیطه روانی 

  آتیپیک را ثز هذل هب دنذه هب تیپیک و
 تشخیص دهذ.

  ثخش هبی هختلف استزنوم را شنبسبیی
 کنذ.

  ههزه هبی سزویکبل،توراسیک و لوهجبر
وسبکزوم را تشخیص دهذ و ثخش هبی 
 هختلف آى هب را ثز هوالص تشخیص دهذ.

 حیطه عاطفی:
 هب ثه صورت فعبل شزکت کنذ. در هجبحثه 

 -رياوی

حرکتی 

ي 

 عاطفی

 آزمایػ
مًالش،جعذ 

 اطلط،
121 

ؼرکت در بحث 

گريَی،پاظخ بٍ 

ظًاالت مطرح 

 ؼذٌ

 آغازیه

                                                 

 گردش علمی، آزمبیطی  –پرسص و پبسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمبیطی  –ای هتوانذ ضبمل: سخنرانی، مببحثیبدگیری می –روش یبددهی   


می )پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط یب تراک 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.



 

 حیذریٍتربت  علًم پسؼکی داوؽگاٌ پسؼکی ي تًظعٍ آمًزغ اتمرکس مطالع          
 

 تشزیح ساختار قلب و عزوق  2

 دانشجو قبدر ثبشذ:

 حزکتی –حیطه روانی 

  سطوح وکنبره هبی قلت را روی هوالص
 تشخیص دهذ.

 را  شبخه هبی عزوقی قلت عزوق قلجی و
 روی هوالص نشبى دهذ.

  هجبورات قوس  ،هجبورات آئورت صعودی
 وشبخه هبی قوس آئورت  ،ئورت آ

را روی  هجبورات و شبخه هبی آئورت نشولی
 هوالص نشبى دهذ.

  شزیبى ثشرگ ثذى و شبخه هبی آى را ثز
 روی هوالص نشبى دهذ. 

  وریذ هبی ثشرگ ثذى و شبخه هبی آى را
 روی هوالص تشخیص دهذ.

 حیطه عاطفی:
 هب ثه صورت فعبل شزکت کنذ. در هجبحثه 

 

 -رياوی

حرکتی 

ي 

 عاطفی

 آزمایػ
مًالش،جعذ 

 ،اطلط
121 

ؼرکت در بحث 

گريَی،پاظخ بٍ 

ظًاالت مطرح 

 ؼذٌ

مرحلٍ ای یا 

تکًیىی 

 تؽخیصی

3  
تشزیح ساختار ریه  و درخت 

 بزونشی

 دانشجو قبدر ثبشذ:

 حزکتی –حیطه روانی 
 

  و سطوح آى را روی هوالص تشخیص  ریه هب
 دهذ.

 و تقسین ثنذی درخت  تزاشه و ثزونشهب
 نشی روی هوالص تشخیص و نشبى دهذ.ثزو

 حیطه عاطفی:
 هب ثه صورت فعبل شزکت کنذ. در هجبحثه 

 -رياوی

حرکتی 

ي 

 عاطفی

 آزمایػ
مًالش،جعذ 

 ،اطلط
121 

ؼرکت در بحث 

گريَی،پاظخ بٍ 

ظًاالت مطرح 

 ؼذٌ

مرحلٍ ای یا 

تکًیىی 

 تؽخیصی

 تشزیح لوله گوارش  4
 دانشجو قبدر ثبشذ:

 حزکتی –حیطه روانی 
 -رياوی

حرکتی 
 آزمایػ

مًالش،جعذ 

 ،اطلط
121 

ؼرکت در بحث 

گريَی،پاظخ بٍ 

مرحلٍ ای یا 

تکًیىی 
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 وت هبی هختلف هزی و هعذه را ثز قس
 روی هوالص تشخیص دهذ.

  کبردیب و پیلور و هوقعیت آى هب را ثز هوالص
 تشخیص دهذ.

  هجبورات هعذه ،عزوق هعذه و شبخه هبی
 آى را ثز روی هوالص تشخیص دهذ.

  قسوت هبی هختلف دئودنوم و  عزوق
 دئودنوم را ثز روی هوالص تشخیص دهذ.

 و عزوق آى را ثز  هوقعیت سسنوم و ایلئوم
 روی هوالص تشخیص دهذ. 

  قسوت هبی هختلف کولوى را ثز روی
 هوالص تشخیص دهذ.

 .هجبورات سکوم را ثز روی هذل نشبى دهذ 
  عزوق خونی سکوم را ثز روی هوالص

 تشخیص دهذ.
  هوقعیت آپبنذیس و عزوق آى را ثز روی

 هوالص تشخیص دهذ.

  هجبورت کولوى هب و عزوق خونی کولوى را

 ز روی هوالص نشبى دهذ.ث

 حیطه عاطفی:

 هب ثه صورت فعبل شزکت کنذ. در هجبحثه 
 

ي 

 عاطفی

ظًاالت مطرح 

 ؼذٌ

 تؽخیصی

5  
تشزیح غددد مدمیمه لولده    

 گوارش

 دانشجو قبدر ثبشذ:

 حزکتی –حیطه روانی 

 وقعیت کجذ و کیسه صفزا را درک و ه
 هجبورات آى هب را ثز روی هوالص نشبى دهذ.

  عزوق تغذیه کننذه کجذ  و کیسه صفزا را
 روی هوالص تشخیص و نبم گذاری کنذ.

 -رياوی

حرکتی 

ي 

 عاطفی

 آزمایػ
مًالش،جعذ 

 ،اطلط
121 

ؼرکت در بحث 

گريَی،پاظخ بٍ 

ظًاالت مطرح 

 ؼذٌ

مرحلٍ ای یا 

تکًیىی 

 تؽخیصی
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  هجبری صفزاوی و هسیز آى ثز روی هوالص
 شزح دهذ.

  هوقعیت پبنکزاس و هجبورات آى را ثز روی
 هوالص نشبى دهذ.

  هوقعیت طحبل و هجبورات آى را ثز روی
 هوالص توضیح دهذ.

  عزوق تغذیه کننذه طحبل را ثز روی هوالص
 نشبى داده و نبم گذاری کنذ.

 حیطه عاطفی:
 هب ثه صورت فعبل شزکت کنذ. در هجبحثه 

 

6  
تشزیح احشا لگنی مشدتز   

 در دو جنس مذکز و مونث

 دانشجو قبدر ثبشذ:

 حزکتی -حیطه روانی 

  هوقعیت هثبنه و هجبورات هثبنه را ثز روی
 هوالص تشخیص دهذ.

  عزوق هثبنه را نبم ثزده و روی هوالص توضیح
 دهذ.

  هوقعیت و هجبورات حبلت لگنی را ثز روی
 شزح دهذ.هوالص 

  عزوق خونی و هجبورات سیگووئیذ را  ثز
 روی هوالص شزح دهذ.

  هوقعیت رکتوم ، هجبورات آى و خونزسبنی
 آى را  ثز روی هوالص شزح دهذ.

  هوقیت هجزای آنبل و هجبورات آى را ثز
 روی هوالص توضیح دهذ.

  حفزه ایسکسورکتبل و هجبورات آى را  ثز
 روری هوالص شزح دهذ.

 حیطه عاطفی:

 -رياوی

حرکتی 

ي 

 عاطفی

 آزمایػ
مًالش،جعذ 

 ،اطلط
121 

ؼرکت در بحث 

گريَی،پاظخ بٍ 

ظًاالت مطرح 

 ؼذٌ

مرحلٍ ای یا 

تکًیىی 

 تؽخیصی
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 هب ثه صورت فعبل شزکت کنذ. در هجبحثه 
 

 تشزیح نیمکزه های مغزی  7

 دانشجو قبدر ثبشذ:

 حزکتی -حیطه روانی 

 را تقسین ثنذی ثخشهبی هختلف هغش 
را روی هوالص طوح نیوکزه هغش س ثشنبسذ.

 نشبى دهذ.
  لوة  ،لوة فزونتبل ،هزس ثنذی لوثهبی هغش

 را روی هوالص شزح دهذ. پبریتبل
 لوة  و لوة توپورال ،لوة اکسی پیتبل

 را ثز روی هوالص توضیح دهذ. اینسوال
  شیبر هزکشی و لتزال را  روی هوالص نشبى

 دهذ.

  شیبر هبی لوة هبی هغشی را ثشنبسذ و
 شزح دهذ.هوالص  روی

  شکنج هبی لوة هبی هغشی را ثشنبسذ و
 روی هوالص توضیح دهذ.

  تقسیوبت ثصل النخبع را نبم ثزده و  روی
 هوالص شزح دهذ.

 .پل هغشی را روی هوالص نشبى دهذ 
  تقسین ثنذی هغش هیبنی را روی هوالص نشبى

 دهذ.

 حیطه عاطفی:
 هب ثه صورت فعبل شزکت کنذ. در هجبحثه 

 -رياوی

کتی حر

ي 

 عاطفی

 آزمایػ
مًالش،جعذ 

 ،اطلط
121 

ؼرکت در بحث 

گريَی،پاظخ بٍ 

ظًاالت مطرح 

 ؼذٌ

مرحلٍ ای یا 

تکًیىی 

 تؽخیصی

8  

تشزیح جسد انسدا)  سدال    
تشددزیح دانشددگاه علددو    

 پزشکی مشهد(

 دانشجو قبدر ثبشذ:

 حزکتی –حیطه روانی 
سبختبرهبی هختلف اس جوله قلت و عزوق، ریه هب و 

 ز روی جسذ تشخیص و شزح دهذ.عضالت را ث

 -رياوی

حرکتی 

ي 

 عاطفی

 121 جعذ  آزمایػ

ؼرکت در بحث 

گريَی،پاظخ بٍ 

ظًاالت مطرح 

 ؼذٌ

مرحلٍ ای یا 

تکًیىی 

 تؽخیصی
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 امتحا) پایا) تز   9

 دانشجو قبدر ثبشذ:
  توضیح جبهعی اس هطبلت ارائه شذه داشته

 ثبشذ.
  هطبلت ارائه شذه را ثز روی هوالص تشخیص

 دهذ.

 حیطه عاطفی:
 هب ثه صورت فعبل شزکت کنذ. در هجبحثه 

 -رياوی

حرکتی 

ي 

 عاطفی

 آزمًن پایاوی ایعتگاَی 121 ..... آزمایػ

 

 وحًٌ ارزؼیابی:

 گردد. مبنذه در امتحبن پبیبن ترم محبسبه می% ببقی00% کل نمره بب استفبده از کوئیس و 20ارزضیببی به صورت کتبی که 
 

 ل:وحًٌ محاظبٍ ومرٌ ک

 % کل نمره00   آزمون پبیبن ترم
 % کل نمره20  کوئیس و تکبلیف درسی
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