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 و اعصاب هرکسیبا آناتوهی تنه )قفسه سینه ،شکن( دستگاه ادراری  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  
آؿٌبیی ثب تعبسیف ٍ اصالحبت 

 لن تـشیح  ع

 داًـجَ قبدس ثبؿذ:

 حیطه شناختی 
 کنذ.تعریف آناتوهی را  -1

تفاوت علن کالبذ شناسیی و کالبیذ شییاری را      -2

 توضیح دهذ.

 صفحات ررضی آناتوهیک را توضیح دهذ . -3

 سیستن های هختلف بذى را نام ببرد. -4

 حیطه عاطفی  
در هباحث هطرح شذه هشیارک  رعیاد داشیته     -1

 باشذ 

تیاق بیه در  توهیه   در هنگام تذریس بیا اشی   -2

 داشته باشذ.

 عبعفی -ؿٌبختی 

 –ػخٌشاًی
-هجبحثِ ای
-حل هؼئلِ
پشػؾ ٍ 
 پبػخ

ٍایت ثشد ، 
هبطیک ، کتبة ، 
عکغ ، اػالیذٍ 
فیلن ّبی 
 آهَصؿی، 

021 
پبػخ ثِ ػَاالت 
 هغشح ؿذُ

 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 پبیبتواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلههب بر اسبس اهذاف مینآزمو  

 .دانطجویبن( برگسار گردد
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2  
دػتتابُ  تکامل   آؿٌبیی ثب 

 عصجی

 دانشجو قادر باشذ

 حیطه شناختی
 ا توضیح دهذنوروالسیوى ر -1

هیانیسن و تنظین هولیولی را در تیاهی  لولیه     -2

 .عصبی شرح دهذ

ساختاری که از الیه زایای اکتودرهی بوهود هی  -3

 .آینذ توضیح دهذ

ساختاری که از لوله عصبی بوهود هی آینیذ را    -4

 .شرح دهذ

هشتقات ایجاد شذه ازستیغ عصیبی را توضییح    -5

   .دهذ

 Neural tubeعل  ایجاد نقایص لوله عصبی ) -6

defect.را بیاى نوایذ ) 

 .ناهنجاری های دستگاه عصبی را بیاى نوایذ  -7

راکتور های که هوهب کاهش یا ارسایش ناهنجیا   -8

 .ری عصبی هی شونذ رارکر نوایذ

 حیطه عاطفی  
هطرح شذه هشیارک  رعیاد داشیته    در هباحث  -1

 باشذ.

در هنگام تذریس بیا اشیتیاق بیه در  توهیه      -2

 داشته باشذ..

 

 فیعبع -ؿٌبختی 

 –ػخٌشاًی
-هجبحثِ ای
-حل هؼئلِ
پشػؾ ٍ 
 پبػخ

ٍایت ثشد ، 
هبطیک ، کتبة ، 
عکغ ، اػالیذٍ 
فیلن ّبی 
 آهَصؿی،

021 
پبػخ ثِ ػَاالت 
هغشح ؿذُ اص 
 جلؼِ قجل 

هشحلِ ای یب 
 تکَیٌی تـخیصی

 آؿٌبیی ثب دػتابُ عصجی  3

 داًـجَ قبدس ثبؿذ

 حیطه شناختی 
گاه تقسین بنذی عولییردی و آناتوهییک دسیت    -1

 عصبی را شرح دهذ.

سلود های عصبی و بار  پشیتیباى عصیبی را    -2

 شرح دهذ.

اصطالحاتی هاننذ هسته عصبی هاده خاکستری   -3

 و سفیذ و هسیر های عصبی را شرح دهذ. 

 

 عفیعب -ؿٌبختی

 –ػخٌشاًی
-هجبحثِ ای
-حل هؼئلِ
پشػؾ ٍ 
 پبػخ

ٍایت ثشد ، 
هبطیک ، کتبة ، 
عکغ ، اػالیذٍ 
فیلن ّبی 
 آهَصؿی، 

021 

. پبػخ ثِ 
ػَاالت هغشح 
ؿذُ اص جلؼِ 

 قجل

هشحلِ ای یب 
 تکَیٌی تـخیصی
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 حیطه عاطفی

 دس هجبحث هغشح ؿذُ هـبسکت فعبل داؿتِ ثبؿذ   -0

دس ٌّابم تذسیغ ثتب اؿتتیبب ثتِ دسع تَجتِ داؿتتِ       -2
 ثبؿذ.

4  
آؿتتٌبیی ثتتب ًختتبص ٍ اعصتتبة  
ًخبعی ٍ هٌٌظ ٍ هبیع هغضی ٍ 

 ًخبعی

 داًـجَ قبدس ثبؿذ

 تی حیطه شناخ
 تقؼین ثٌذیْبی آًبتَهیک ًخبص ؿَکی سا ؿشح دّذ .0

 عشصتـکیل اعصبة ًخبعی سا ؿشح دّذ  .2

 ؿجکِ ّبی عصجی سا ؿشح دّذ .3

الیِ ّبی هٌٌظ ٍ فضبّبی ثیي آًْتب سا ثتِ عتَس کبهتل      .4
 ؿشح دّذ.

 حیطه عاطفی

 دس هجبحث هغشح ؿذُ هـبسکت فعبل داؿتِ ثبؿذ  -0

 داؿتِ ثبؿذ.دس ٌّابم تذسیغ ثب اؿتیبب ثِ دسع تَجِ -2

 عبعفی –ؿٌبختی 

 –ػخٌشاًی
-هجبحثِ ای
-حل هؼئلِ
پشػؾ ٍ 
 پبػخ

ٍایت ثشد ، 
هبطیک ، کتبة ، 
عکغ ، اػالیذٍ 
فیلن ّبی 
 آهَصؿی، 

021 

هغح کشدى ػَال 
جلؼِ قجل ٍ دس 
خَاػت جَاة اص 

 داًـجَ

هشحلِ ای یب 
 تکَیٌی تـخیصی

5  
اعصبة هغتضی ٍ  آؿٌبیی ثب هغض 

ػیؼتتتتن ّتتتبی ػتتتو بتیک ٍ  
 بساػو بتیکپ

 داًـجَ قبدس ثبؿذ

 حیطه شناختی 
تقؼین ػبقِ هغض ؿبهل ثصل الٌخبص ،پل هغضی ٍ هغتض   -0

 هیبًی سا ؿشح دّذ.
 ػبختوبى هخچِ سا ؿشح دّذ.  -2
 ًیوکشُ ّبی هغضی سا ؿشح دّذ -3
اعصتتبة هغتتضی سا ثتتِ عتتَس هختصتتش اص ً تتش هؼتتیش ٍ  -4

 عولکشد ٍ هٌبعق تحت پَؿؾ ؿشح دّذ.
سا اص ً ش هشاکتض ٍ سؿتتِ   دػتابُ عصجی پبساػو بتیک  -5

 ّبی عصجی ٍ عولکشد ثِ عَس هختصش ؿشح دّذ.
دػتابُ عصجی ػو بتیک سا اص ً ش هشاکض سؿتتِ ّتبی    -6

 عصجی ٍ عولکشد ثِ عَس هختصش ؿشح دّذ.

 حیطه عاطفی 
 دس ٌّابم تذسیغ ثِ دسع تَجِ کبفی داؿتِ ثبؿذ. -0
 دس هجبحث هغشح ؿذُ هـبسکت داؿتِ ثبؿذ. -2

 عبعفی –ؿٌبختی 

 –اًیػخٌش
-هجبحثِ ای
-حل هؼئلِ
پشػؾ ٍ 
 پبػخ

ٍایت ثشد ، 
هبطیک ، کتبة ، 
عکغ ، اػالیذٍ 
فیلن ّبی 
 آهَصؿی، 

021 

هغح کشدى ػَال 
جلؼِ قجل ٍ دس 
خَاػت جَاة اص 

 داًـجَ

هشحلِ ای یب 
 تکَیٌی تـخیصی

6  
آؿتتٌبیی ثتتب ػتتبختوبى ّتتبی 
تـتتتکیل دٌّتتتذُ ػیؼتتتتن 
گَاسؽ ٍ  اّویت ٍ ًقؾ آًْب 

 داًـجَ قبدس ثبؿذ

 حیطه شناختی 
 حفشُ دّبى ٍ ثخؾ ّبی آى سا تَضیح دّذ -0

عبعفی  -
 ؿٌبختی 

 –ػخٌشاًی
-هجبحثِ ای
-حل هؼئلِ

ٍایت ثشد، هبطیک 
، کتبة ، عکغ ، 
اػالیذ ّبی 

021 
. ،پبػخ ثِ 

ت هغشح ػَاال
ؿذُ اص جلؼِ 

هشحلِ ای یب 
 تکَیٌی تـخیصی
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هَاد غتزایی  دس گَاسؽ جزة 
 ٍ دفع هَاد غیش قبثل جزة

 اًَاص دًذاى ٍ ػبختوبى آى سا ثیبى کٌذ -2
 ػبختوبى صثبى ٍ اعصبة آى سا رکش کٌذ -3
 ػبختوبى هشی ٍ تٌای ّبی آى سا ثیبى کٌذ -4
حفشُ ؿکوی ٍ جبیابُ ّشیک اص ثخؾ ّتبی ػیؼتتن    -5

 ؽ سا رکش کٌذگَاس
 صفبب ٍ الیِ ّبی آى سا تَضیح دّذ -6
 عٌبصش داخل صفبقی ٍ خلف صفبقی سا رکش ًوبیذ -7
 هَقعیت ٍ هـخصبت هعذُ سا ثیبى کٌذ -8
هَقعیت، هـخصتبت ٍ تفتبٍت قؼتوت ّتبی هختلتف       -9

 سٍدُ ثبسیک سا تَضیح دّذ
هَقعیت، هـخصتبت ٍ تفتبٍت قؼتوت ّتبی هختلتف       -01

 سٍدُ ثضسگ سا تَضیح دّذ
 ُ ثبسیک ٍ سٍدُ ثضسگ سا ثیبى کٌذ.تفبٍت ثیي سٍد -00

 حیطه عاطفی
 دس ٌّابم تذسیغ ثِ دسع تَجِ کبفی داؿتِ ثبؿذ. -0
 دس هجبحث هغشح ؿذُ هـبسکت داؿتِ ثبؿذ. -2

پشػؾ ٍ 
 پبػخ

قجل ، اسایِ  آهَصؿی آًبتَهی
کٌفشاًغ هشتجظ 

 ثب ثحث

7  
آؿتتٌبیی ثتتب غتتذد ضتتویوِ    
دػتابُ گتَاسؽ ٍ اّویتت ٍ   

 ًقؾ آًْب دس گَاسؽ 

 داًـجَ قبدس ثبؿذ

 حیطه شناختی 

 هَقعیت ٍ هـخصبت غذد ثضاقی سا ثیبى ًوبیذ -0
 هَقعیت ٍ هـخصبت کجذ سا تَضیح دّذ -2
هـخصبت کیؼِ صفشا ٍ هجبسی صفشاٍی سا هَقعیت ٍ  -3

 ؿشح دّذ.
 هَقعیت ٍ هـخصبت پبًکشاع سا ثیبى ًوبیذ. -4

  حیطه عاطفی

 دس هجبحث هغشح ؿذُ هـبسکت فعبل داؿتِ ثبؿذ -0
 هغبلت هَسد تذسیغ سا ثب دقت گَؽ دّذ -2

 عبعفی -حیغِ ؿٌبختی

 –ػخٌشاًی
-هجبحثِ ای
-حل هؼئلِ
پشػؾ ٍ 
 پبػخ

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

021 

. ،پبػخ ثِ 
ػَاالت هغشح 
ؿذُ اص جلؼِ 
قجل ، اسایِ 

کٌفشاًغ هشتجظ 
 ثب ثحث

هشحلِ ای یب 
 تکَیٌی تـخیصی

8  
آؿٌبیی ثب آًبتَهی کلیِ ّب دس 

 دػتابُ ادساسی

 داًـجَ قبدس ثبؿذ

 حیطه شناختی 
 ى سا تَضیح دّذ.هَقعیت کلیِ ّب ٍ صفبب آ  -0

 ػبختبس آًبتَهی داخل کلیِ ّب سا ًبم ثجشد. -2
 هجبٍسات کلیِ ّب سا ًبم ثجشد. -3
 هؼیش جوع آٍسی ٍ خشٍج ادساس سا تَضیح دّذ. -4
 هَقعیت حبلت، هؼیش ٍ هجبٍسات هْن آى سا ًبم ثجشد. -5

 عبعفی -ؿٌبختی 

 –ػخٌشاًی
-هجبحثِ ای
-حل هؼئلِ
پشػؾ ٍ 
 پبػخ

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

021 

. ،پبػخ ثِ 
ػَاالت هغشح 
ؿذُ اص جلؼِ 
قجل ، اسایِ 

کٌفشاًغ هشتجظ 
 ثب ثحث

هشحلِ ای یب 
 تـخیصی تکَیٌی
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هَقعیت تٌای ّتبی حبلتت ٍ اّویتت آى سا هـتخ       -6
 ًوبیذ.

  حیطه عاطفی

کت فعتبل داؿتتِ   دس هجبحث هغشح ؿتذُ هـتبس   -0
 ثبؿذ

 هغبلت هَسد تذسیغ سا ثب دقت گَؽ دّذ -2

9  
 آؿٌبیی ثب آًبتَهی هثبًِ

 دسدػتابُ ادساسی

 داًـجَ قبدس ثبؿذ

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

 ػغَح ٍ قؼوت ّبی هثبًِ سا هـخ  ًوبیذ. -2
 هجبٍسات هثبًِ دس دٍ جٌغ سا ًبم ثجشد. -3
 دس دٍ جٌغ ؿشح دّذ. پیـبثشاُ ساهَقعیت  -4

 .ی سا ؿشح دّذآًبتَهی ثبلیٌی دػتابُ ادساس -5

 حیطه عاطفی  
 دس ٌّابم تذسیغ ثِ دسع تَجِ کبفی داؿتِ ثبؿذ -0
 دس هجبحث هغشح ؿذُ هـبسکت داؿتِ ثبؿذ -2

 عبعفی -حیغِ ؿٌبختی

 –ػخٌشاًی
-هجبحثِ ای
-حل هؼئلِ
پشػؾ ٍ 
 پبػخ

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

021 

. ،پبػخ ثِ 
ػَاالت هغشح 

لؼِ ؿذُ اص ج
قجل ، اسایِ 

کٌفشاًغ هشتجظ 
 ثب ثحث

هشحلِ ای یب 
 تکَیٌی تـخیصی

11  
آؿتٌبیی ثتب دػتتابُ تٌبػتتلی    

 هزکش

 داًـجَ قبدس ثبؿذ

 حیطه شناختی 
قؼوت ّبی هختلف دػتتابُ تٌبػتلی دس هتشد سا ًتبم      -0

 ثجشد.

 .رکش کٌذٍ هجبٍسات هْن سا هَقعیت ّش ثخؾ  -2
 ّذ.هؼیش عجَس اػ شم سا دس ایي دػتابُ تَضیح د -3
غذد ایي دػتابُ، اّویت ٍ هَقعیت ّش یتک سا ؿتشح    -4

 دّذ.

 طفی  حیطه عا
 دس ٌّابم تذسیغ ثِ دسع تَجِ کبفی داؿتِ ثبؿذ -0
 دس هجبحث هغشح ؿذُ هـبسکت داؿتِ ثبؿذ -2

 عبعفی -حیغِ ؿٌبختی

 –ػخٌشاًی
-هجبحثِ ای
-حل هؼئلِ
پشػؾ ٍ 
 پبػخ

ٍایت ثشد، هبطیک 
، کتبة ، عکغ ، 
اػالیذ ّبی 
 َهیآهَصؿی آًبت

021 

. ،پبػخ ثِ 
ػَاالت هغشح 
ؿذُ اص جلؼِ 
قجل ، اسایِ 

کٌفشاًغ هشتجظ 
 ثب ثحث

هشحلِ ای یب 
 تکَیٌی تـخیصی

11  
آؿتٌبیی ثتب دػتتابُ تٌبػتتلی    

 هزکش

 داًـجَ قبدس ثبؿذ

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

 قؼوت ّبی هختلف اپیذیذین سا ًبم ثشد. -2

 هؼیش آى سا هـخ  ًوبیذ.عٌبة اػ شهبتیک ٍ  -3

 عبعفی -حیغِ ؿٌبختی

 –ػخٌشاًی
-هجبحثِ ای
-حل هؼئلِ
پشػؾ ٍ 
 پبػخ

ٍایت ثشد، هبطیک 
، کتبة ، عکغ ، 
اػالیذ ّبی 
 هیآهَصؿی آًبتَ

021 

. ،پبػخ ثِ 
ػَاالت هغشح 
ؿذُ اص جلؼِ 
قجل ، اسایِ 

کٌفشاًغ هشتجظ 

هشحلِ ای یب 
 تکَیٌی تـخیصی



 

 حیدریهتربت  علوم پسشکی دانشگاه پسشکی و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
 

 هحتَیبت عٌبة اػ شهبتیک سا ًبم ثجشد. -4

 هجشای دفشاى سا ؿشح دّذ. -5

 هَقعیت ٍ هجبٍسات کیؼؼِ هٌَی سا ؿشح دّذ. -6

 چاًَای تـکیل هجشای اًضالی سا تَضیح دّذ. -7

 هَقعیت ٍ هجبٍسات غذُ پشٍػتبت سا ؿشح دّذ. -8

 غذد ثَلجَاٍستشا ٍ هَقعیت آى سا ؿشح دّذ. -9

 ّبی آى سا هـخ  ًوبیذ.پٌیغ ٍ فبؿیب -01

 عشٍب ٍ اعصبة اى سا ًبم ثجشد. -00

 حیطه عاطفی  
 دس ٌّابم تذسیغ ثِ دسع تَجِ کبفی داؿتِ ثبؿذ -0
 دس هجبحث هغشح ؿذُ هـبسکت داؿتِ ثبؿذ -2
 

 ثب ثحث

12  
 ثب ییآؿٌب

 هًَثدػتابُ تٌبػلی  

 داًـجَ قبدس ثبؿذ:

 یشناخت طهیح

 ثخؾ ّبی هختلف دػتابُ تٌبػلی دس صى سا ًبم ثجشد.-0

 هَقعیت تخوذاى ٍ صفبب آى سا ؿشح دّذ.-2

بختوبى ّبی دسًٍی تخوذاى سا دس قجل ٍ ثعذ اص ثلَغ ػ-3
 تَضیح دّذ.

ایي ػبختوبى ّب سا دس صهبى ّبی هختلف یک ػیکل ٍ -3
 ثبسداسی ؿشح دّذ

 

 هَقعیت لَلِ سحن ٍ صفبب هشثَط ثِ آى سا ؿشح دّذ.  -4

 ثخؾ ّبی هختلف لَلِ سحن سا ًبم ثجشد. -5

 دّذٌی تخوذاى ٍ لَلِ سحن سا ؿشح آًبتَهی ثبلی-6
 سحن ٍ صفبب آى سا ؿشح دّذ. تیهَقع  -7 

 هختلف سحن سا ًبم ثجشد. یقؼوت ّب-8

 تیٍ اّو کغیهختلف هشتجظ ثب سحن ٍ ػشٍ یسثبط ّب-9
 .ذیسا هـخ  ًوب کیّش 
 سا ًبم ثجشد. کغیهجبٍسات سحن ٍ ػشٍ-01

 .ذیهختلف داخل سحن سا هـخ  ًوب یثخؾ ّب-02

 .ذیٍاطى سا هـخ  ًوب تیهَقع-03

 دّذ. حیسا تَض تبلیهختلف اکؼتشًبل طً یخؾ ّبث-05

 هَقعیت ًبحیِ پشیٌِ سا هـخ  ًوبیذ.--06

 عبعفی -حیغِ ؿٌبختی

 –ػخٌشاًی
-هجبحثِ ای
-حل هؼئلِ
پشػؾ ٍ 
 پبػخ

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

021 

. ،پبػخ ثِ 
ػَاالت هغشح 
ؿذُ اص جلؼِ 
قجل ، اسایِ 

کٌفشاًغ هشتجظ 
 ثب ثحث

هشحلِ ای یب 
 تکَیٌی تـخیصی



 

 حیدریهتربت  علوم پسشکی دانشگاه پسشکی و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
 

 چاًَای تقؼین ثٌذی ًبحیِ پشیٌِ سا تَضیح دّذ.-08

 عضالت هختلف ًبحیِ پشیٌِ سا ًبم ثجشد.-09

 فبؿیبّبی ًبحیِ پشیٌِ سا ًبم ثجشد.-21

 حیطه عاطفی  
 بؿذدس ٌّابم تذسیغ ثِ دسع تَجِ کبفی داؿتِ ث -0
 دس هجبحث هغشح ؿذُ هـبسکت داؿتِ ثبؿذ -2

 اهتحبى پبیبى تشم  13

 داًـجَ قبدسثبؿذ

 حیطه شناختی 
داًـجَ ثتَاًذ هغبلت اسئِ ؿذُ دس عَل تشم سا تَضیح  -0

 جبهعی ثذّذ
 ّذف اص اسائِ ایي ٍاحذ دسػی سا دسک کشدُ ثبؿذ -2
 ثب اًایضُ ٍ اؿتیبب دس اهتحبى پبیبى تشم ؿشکت ًوبیذ -3

 021 .................... حل هؼئلِ عبعفی -ؿٌبختی
االت دادُ حل ػَ

 ؿذُ
 آصهَى پبیبًی

 
 

 نحوه ارزشیابی:
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