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 6871-72تحصیلی  دومنیوسال 

 
  درس هدف کلی

 ب هرکسیبا آناتوهی تنه )قفسه سینه ،شکن( دستگاه ادراری و اعصا ىایهل دانشجواک ییاآشن
 

شماره 

 جلسه
 اهداف میانی  )رئوس مطالب( تاریخ جلسه

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 ٍ اعصاا  ًخااع   تششیح
 یًخاع یفضاّا

 داًشجَ قادس باشذ:

  حرکتی   –روانی حیطه 
بخش ّای هختلف ًخاع سا بش سٍی هَالطتشخیص آًاتَهی  -1

 دّذ.
 اعصا  ًخاعی سا بِ تفکیک بش سٍی هَالطتشخیص دّذ. -2
 الیِ ّای هختلف هٌٌظ سا بش هَالط تشخیص دّذ -3
هحتَیاا  آًْاا    باا رراش     فضای ًخاعی سا بش سٍی هاَالط   -4

 ششح دّذ.

 -سٍاًی
 تیحشر

پشسش ٍ پاسخ، 
 آصهایش

هَالطّای آًاتَهی 
، اطلس ، عکس ، 
اسالیذّای 
 آهَصشی آًاتَهی

121 

اهادگی بشای رَئیض 
دس جلسِ آیٌذُ، 
پاسخ بِ سَال  
 هطشح شذُ 

 آصهَ ى آغاصیي

 تششیح  هغض   2

 داًشجَ قادس باشذ
 حشرتی –حیطِ سٍاًی 

بخش ّای هختلف هغاض سا باش سٍی هَالصتشاخیص     -1
 دّذ

باش سٍی هاَالص    ى هخچِ سا باِ طاَس راها    ساختوا -2

–سٍاًی 

 حشرتی 
پشسش ٍ پاسخ، 

 آصهایش

هَالصّای آًاتَهی 
،اطلس ،عکس ، 
اسالیذ ّای 
 آهَصشی آًاتَهی

121 

اهادگی بشای رَئیض 
دس جلسِ آیٌذُ، 
پاسخ بِ سَال  
هطشح شذُ دس 

هشحلِ ای یا 
 تکَیٌی، تشخیصی

                                                 

 گردش علمی، آزمبیطی  –پرسص و پبسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمبیطی  –ای توانذ ضبمل: سخنرانی، مببحثهیبدگیری می –ی روش یبدده  


یب تراکمی )پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط  نیت و ضعف دانطجویبن( و آزمون پبیبای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوتواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلههب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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 ششح دّذ
بخش ّای هختلف ًیوکشُ ّای هغضی  ٍشیاس ّاای   -3

 هغضی سا بش سٍی هَالط تشخیص دّذ

 جلسِ قب  

    تششیح اعصا  هغضی  3

 داًشجَ قادس باشذ:
 حشرتی –حیطِ سٍاًی 

اعصا  هغضی سا  با ررش ًام بش سٍی هَالط تشاخیص   -1
 دّذ  

هٌشااا ٍ هبااذا یاااّشی اعصااا  سا بااش سٍی هااَالط    -2
 تشخیص دّذ

-سٍاًی
 حشرتی

پشسش ٍ پاسخ، 
 آصهایش

ی هَالطّای آًاتَه
،اطلس ،عکس ، 
اسالیذ ّای 

 آهَصشی آًاتَهی 

121 

اهادگی بشای رَئیض 
دس جلسِ آیٌذُ، 
پاسخ بِ سَال  
هطشح شذُ دس 
 جلسِ قب  

هشحلِ ای یا 
 تکَیٌی، تشخیصی

4  
تشااشیح لَلااِ گااَاسد ٍ غااذد   

 ضویوِ گَاسشی 

 داًشجَ قادس باشذ
 حشرتی   –حیطِ سٍاًی 

دُ سا بش هشی ، هعذُ ٍ سٍدّاى ، بخش ّای هختلف  -1
 سٍی هَالص ششح دّذ

 
بخش ّای هختلف رباذ ٍ ریساِ رافشا سا باش سٍی      -2

 هَالط ششح دّذ

-سٍاًی
 حشرتی

پشسش ٍ پاسخ، 
 آصهایش

هَالطّای آًاتَهی 
،اطلس ،عکس ، 
اسالیذ ّای 
 آهَصشی آًاتَهی

121 

اهادگی بشای رَئیض 
دس جلسِ آیٌذُ، 
پاسخ بِ سَال  
هطشح شذُ دس 
 جلسِ قب  

هشحلِ ای یا 
 کَیٌی،تشخیصیت

 تششیح  دستگاُ ادساسی   5

 داًشجَ قادس باشذ 
 حشرتی-حیطِ سٍاًی

بخش ّای هختلف رلیِ سا بش سٍی هاَالط تشاخیص    -1
 دّذ.

 خًَشساًی رلیِ سا بش سٍی هَالط ششح دّذ. -2
بخااش ّااای هختلااف حالاار سا بااش سٍی هااَالط      -3

 تشخیص دّذ.
 هثاًِ ٍ پیشابشاُ سا بش سٍی هَالطتششیح رٌذ. -4

-سٍاًی
 حشرتی

پشسش ٍ پاسخ، 
 آصهایش

هَالطّای آًاتَهی 
،اطلس ،عکس ، 
اسالیذ ّای 
 آهَصشی آًاتَهی

121 

اهادگی بشای رَئیض 
دس جلسِ آیٌذُ، 
پاسخ بِ سَال  
هطشح شذُ دس 
 جلسِ قب  

هشحلِ ای یا 
 تکَیٌی،تشخیصی

 تششیح دستگاُ تٌاسلی هًَث   6

 داًشجَ قادس باشذ 
 حشرتی   –حیطِ سٍاًی 

ًاتَهی سحن ، لَلِ ّاای سحوای ٍ تخواذاى سا باش     آ -1
 سٍی هَالص تَضیح دّذ.

سباااه ّااای سحواای سا بااِ تفکیااک بااش سٍی هااَالص  -2
 تشخیص دّذ.

 

-سٍاًی
 حشرتی

پشسش ٍ پاسخ، 
 آصهایش

هَالطّای آًاتَهی 
،اطلس ،عکس ، 
اسالیذ ّای 
 آهَصشی آًاتَهی

121 

اهادگی بشای رَئیض 
دس جلسِ آیٌذُ، 
پاسخ بِ سَال  

ح شذُ دس هطش
 جلسِ قب  

هشحلِ ای یا 
 تکَیٌی تشخیصی

 تششیح دستگاُ تٌاسلی هزرش  7
 داًشجَ قادس باشذ

 حشرتی   –حیطِ سٍاًی 
آًاتَهی بیضِ ّا ، اپیذیذین  ٍ هجشای ٍاصٍدفاشاى سا   -1

 –سٍاًاااای 
 حشرتی  

 

پشسش ٍ پاسخ، 
 آصهایش

هَالطّای آًاتَهی 
،اطلس ،عکس ، 

121 
اهادگی بشای رَئیض 
دس جلسِ آیٌذُ، 

هشحلِ ای یا 
 تکَیٌی تشخیصی
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اص ًظش هحذٍدُ خًَشسااًی ٍ عصار دّای باش سٍی     
 هَالط بِ طَس راه  ششح دّذ.

یکا  سا باش سٍ ی   هَالط پشٍستا  ٍ غذد ساویٌا  ٍص  -2
 هَالط ششح دّذ.

 

اسالیذ ّای 
 آهَصشی آًاتَهی

پاسخ بِ سَال  
هطشح شذُ دس 
 جلسِ قب  

8  
تشااشیح جسااذ اًساااى   سااالي  

اًشااگاُ علااَم پضشااکی تشااشیح د
 هشْذ( 

 داًشجَ قادس باشذ
 حشرتی   –حیطِ سٍاًی 

آًاتَهی  قلر سا بش سٍی جسذ بِ طَس راه  ششح  -1
 دّذ

آًاتَهی  سیستن  تٌفس سا بش سٍی جسذ بِ طَس  - -2
 راه  ششح دّذ

آًاتَهی عضال  بذى سا بش سٍی جسذ بِ طَس راه   -3
 ششح دّذ

 

 –سٍاًاااای 
 حشرتی

پشسش ٍ پاسخ، 
 آصهایش

 یآًاتَه یطّاهَال
،اطلس ،عکس ، 

 یّا ذیاسال
ی، آًاتَه یآهَصش

 جسذ

121 

اهادگی بشای رَئیض 
دس جلسِ آیٌذُ، 
پاسخ بِ سَال  
هطشح شذُ دس 
 جلسِ قب  

هشحلِ ای یا 
 تکَیٌی تشخیصی

 اهتحاى پایاى تشم  9

 داًشجَ قادسباشذ
   حشرتی-سٍاًی حیطِ 
باش  داًشجَ بتَاًذ هطالر اسئِ شذُ دس طاَ  تاشم سا    -1

 تَضیح دّذ سٍی هَالط
 

 –سٍاًاااای 
 حشرتی

 آصهَى پایاًی --- 121 ............................ آصهایش

 

 نحوه ارزشیابی:

  آزمون عملی و توانبیی دانطجو در توضیح آنبتومی بب استفبده از موالشو تصبویر محبسبه میگردد.ارزضیببی به صورت 
 نحوه محاسبه نمره کل:

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