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شوبرُ 

 جلعِ
 تبریخ جلعِ

اّذاف هیبًی  )رئَض 

 هطبلت(

اّذاف ٍیصُ )ثر اظبض ظِ حیطِ اّذاف آهَزشی: 

 شٌبختی، عبطفی، رٍاى حرکتی(

 حیطِ

 اّذاف

 رٍغ یبددّی

 یبدگیری

هَاد ٍ ٍظبیل 

 آهَزشی
 زهبى جلعِ

 ٍ ٍظبیف تکبلیف

 داًشجَ
 ارزشیبثیًحَُ

 لوله گوارش آشنایی تا  1

 داًطدَ قبدس ثبضذ:
 حیطِ ضٌبختیالف( 
  هطخص ٍ ضشح دّذهَقعیت هشی سا. 
 .قسوت ّبی هختلف هعذُ سا تَضیح دّذ 
 ى ّب سا تَضیح کبسدیب ٍ پیلَس ٍ هَقعیت آ

 دّذ.
  هدبٍسات هعذُ ،عشٍق هعذُ ٍ ضبخِ ّبی آى

 .تَضیح دّذسا 
 .قسوت ّبی هختلف دئَدًَم سا ضشح دّذ 
 ٍ ضبخِ ّبی آى سا ضشح دّذ. عشٍق دئَدًَم 
 .هَقعیت صصًَم ٍ ایلئَم سا تَضیح دّذ 

 -شٌبختی

 عبطفی

 -ظخٌراًی

 هجبحثِ ای

کتبة، عکط، 

اظالیذ، 

اطلط،هَالش ٍ 

 صَیررظن ت

121 

شرکت در ثحث 

گرٍّی ٍ پبظخ 

ثِ ظَاالت 

 هطرح شذُ

 

 آزهَى آغبزیي

                                                 

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


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

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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 .عشٍق صصًَم ٍ ایلئَم ًبم ثجشد 
 حیطِ عبطفیة( 

  ِدس هجبحث هطشح ضذُ هطبسکت فعبل داضت
 ثبضذ.

 .دس ٌّگبم تذسیس ثِ دسس تَخِ داضتِ ثبضذ 

 آشنایی تا لوله گوارش  2

 داًطدَ قبدس ثبضذ:
 حیطِ ضٌبختیالف( 
 .قسوت ّبی هختلف کَلَى سا هطخص ًوبیذ 
 .هدبٍسات سکَم سا ًبم ثجشد 
 .عشٍق خًَی سکَم سا ًبم ثشدُ ٍ تَضیح دّذ 
 تَضیح دّذ. ى ساهَقعیت آپبًذیس ٍ عشٍق آ 
  هدبٍست کَلَى ّب ٍ عشٍق خًَی کَلَى سا

 تَضیح دّذ.
 .تفبٍت سٍدُ ثبسیک ٍ سٍدُ ثضسگ سا ضشح دّذ 

 حیطِ عبطفیة( 
  ِدس هجبحث هطشح ضذُ هطبسکت فعبل داضت

 ثبضذ.
 .دس ٌّگبم تذسیس ثِ دسس تَخِ داضتِ ثبضذ 

 -شٌبختی

 عبطفی

 -ظخٌراًی

 هجبحثِ ای

کتبة، عکط، 

اظالیذ، 

ش ٍ اطلط،هَال

 رظن تصَیر

121 

شرکت در ثحث 

گرٍّی ٍ پبظخ 

ثِ ظَاالت 

 هطرح شذُ

هرحلِ ای یب 

تکَیٌی 

 تشخیصی

3  
آشنایی تا غدد  مدمهمه   

 لوله گوارش

 داًطدَ قبدس ثبضذ:
 حیطِ ضٌبختیالف( 
  ٍ هَقعیت کجذ ٍ کیسِ صفشا سا دسک

 هدبٍسات آى ّب سٍ تَضیح دّذ.
  ًبم عشٍق تغزیِ کٌٌذُ کجذ  ٍ کیسِ صفشا سا

 ثجشد.
 .ٍضعیت صفبق کجذ ٍ طحبل سا تَضیح دّذ 
 .هدبسی صفشاٍی ٍ هسیش آى سا ضشح دّذ 
 .هَقعیت پبًکشاس ٍ هدبٍسات آى سا ضشح دّذ 
 .هَقعیت طحبل ٍ هدبٍسات آى سا تَضیح دّذ 

 -شٌبختی

 عبطفی

 -ظخٌراًی

 هجبحثِ ای

کتبة، عکط، 

اظالیذ، 

اطلط،هَالش ٍ 

 رظن تصَیر

121 

شرکت در ثحث 

گرٍّی ٍ پبظخ 

ثِ ظَاالت 

 هطرح شذُ

هرحلِ ای یب 

تکَیٌی 

 تشخیصی
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  عشٍق تغزیِ کٌٌذُ طحبل سا ًبم ثشدُ ٍ هٌطب
 آى ّب سا رکش کٌذ.

 حیطِ عبطفیة( 
 ت فعبل داضتِ دس هجبحث هطشح ضذُ هطبسک

 ثبضذ.
 .دس ٌّگبم تذسیس ثِ دسس تَخِ داضتِ ثبضذ 

4  
آشنایی تا کلهه ها و حالة 

 و غده ی آ رنال

 َ قبدس ثبضذ:داًطد
 حیطِ ضٌبختیالف( 
  هَقعیت کلیِ ّب ٍ هدبٍست آى ّب سا ضشح

 دّذ.
  عشٍق کلیِ سا هطخص ٍ هٌطب آى ّب رکش

 ًوبیذ.
  هَقعیت حبلت ّب ٍ تٌگی ّبی آى سا تَضیح

 دّذ.
  ٍ ثشش ّبی کلیِ دس هقطع کشًٍبل سا ثشسسی

 ثخص ّبی هختلف آى سا تَضیح دّذ.
 حیطِ عبطفیة( 

 ذُ هطبسکت فعبل داضتِ دس هجبحث هطشح ض
 ثبضذ.

 .دس ٌّگبم تذسیس ثِ دسس تَخِ داضتِ ثبضذ 
 

 -شٌبختی

 عبطفی

 -ظخٌراًی

 هجبحثِ ای

کتبة، عکط، 

اظالیذ، 

اطلط،هَالش ٍ 

 رظن تصَیر

121 

شرکت در ثحث 

گرٍّی ٍ پبظخ 

ثِ ظَاالت 

 هطرح شذُ

هرحلِ ای یب 

تکَیٌی 

 تشخیصی

5  

آشنایی تدا احادا لیندی    
ماددکزد  ر  و سددن   

 مذکز و مونث

 داًطدَ قبدس ثبضذ:
 حیطِ ضٌبختیالف( 
 .هَقعیت هثبًِ ٍ هدبٍسات هثبًِ سا ضشح دّذ 
  عشٍق هثبًِ سا ًبم ثشدُ ٍ خًَشسبًی آى سا

 تَضیح دّذ.
  هَقعیت ٍ هدبٍسات حبلت لگٌی سا تَضیح

 دّذ.

 -شٌبختی

 عبطفی

 -ظخٌراًی

 ِ ایهجبحث

کتبة، عکط، 

اظالیذ، 

اطلط،هَالش ٍ 

 رظن تصَیر

121 

شرکت در ثحث 

گرٍّی ٍ پبظخ 

ثِ ظَاالت 

 هطرح شذُ

هرحلِ ای یب 

تکَیٌی 

 تشخیصی
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 .هضٍکَلَى سیگوَئیذ سا ضشح دّذ 
  عشٍق خًَی ٍ هدبٍسات سیگوَئیذ سا ضشح

 دّذ.
 هدبٍسات آى ٍ خًَشسبًی آى  ت سکتَم ،هَقعی

 سا ضشح دّذ.
  هَقیت هدشای آًبل ٍ هدبٍسات آى سا تَضیح

 دّذ.
  حفشُ ایسکسَسکتبل ٍ هدبٍسات آى سا ضشح

 دّذ.
 حیطِ عبطفیة( 

  ِدس هجبحث هطشح ضذُ هطبسکت فعبل داضت
 ثبضذ.

 .دس ٌّگبم تذسیس ثِ دسس تَخِ داضتِ ثبضذ 

6  
آشددنایی تددا  هددکیاه   

 تناهلی مذکز

 داًطدَ قبدس ثبضذ:
 حیطِ ضٌبختیالف( 
 ثشدُ ٍ  مالیِ ّبی هختلف کیسِ ثیضِ سا ًب

 تَضیح دّذ.
 ذین ٍ هدشای دفشاى سا هَقعیت ثیضِ،اپیذی

 ضشح دّذ.
  ٍ ُهحتَیبت طٌبة اسپشهبتیک سا ًبم ثشد

 تَضیح دّذ.
 .عشٍق ثیضِ ای سا ًبم ثجشد 
  هَقعیت غذُ پشٍستبت ٍ هدبٍسات آى سا ضشح

 دّذ.
  فبضیبّبی پٌیس ٍ عشٍق ٍ اعصبة آى سا ضشح

 دّذ.
 حیطِ عبطفیة( 

  ِدس هجبحث هطشح ضذُ هطبسکت فعبل داضت

 -شٌبختی

 عبطفی

 -ظخٌراًی

 هجبحثِ ای

کتبة، عکط، 

اظالیذ، 

اطلط،هَالش ٍ 

 رظن تصَیر

121 

شرکت در ثحث 

گرٍّی ٍ پبظخ 

ثِ ظَاالت 

 هطرح شذُ

هرحلِ ای یب 

تکَیٌی 

 تشخیصی
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 ثبضذ.
 تذسیس ثِ دسس تَخِ داضتِ ثبضذ. دس ٌّگبم 

7  
آشددنایی تددا  هددکیاه   

 تناهلی مونث

 داًطدَ قبدس ثبضذ:
 حیطِ ضٌبختیالف( 
 ّ ب ٍ هَقعیت آى ّب سا تَضیح دّذ.تخوذاى 
 .حفشُ تخوذاًی ٍ هَقعیت آى سا ضشح دّذ 
  ُسثبط پْي ٍ دیگش سثبط ّبی اطشاف سا ًبم ثشد

 ٍ ضشح دّذ.
 .قسوت ّبی هختلف لَلِ سحن سا تَضیح دّذ 
 .عشٍق تخوذاى سا ًبم ثجشد 
  ثخص ّبی هختلف سحن سا ًبم ثشدُ ٍ تَضیح

 دّذ.
 .هدبٍسات سحن ٍ ٍاطى سا ضشح دّذ 
 .سبختبسّبی اکستشا طًیتبل سا تَضیح دّذ 

 حیطِ عبطفیة( 
  ِدس هجبحث هطشح ضذُ هطبسکت فعبل داضت

 ثبضذ.
 .دس ٌّگبم تذسیس ثِ دسس تَخِ داضتِ ثبضذ 

 -شٌبختی

 عبطفی

 -ظخٌراًی

 هجبحثِ ای

کتبة، عکط، 

اظالیذ، 

اطلط،هَالش ٍ 

 رظن تصَیر

121 

شرکت در ثحث 

رٍّی ٍ پبظخ گ

ثِ ظَاالت 

 هطرح شذُ

هرحلِ ای یب 

تکَیٌی 

 تشخیصی

8  
آشنایی تا نهمکدزه هدای   

 مغزی

 داًطدَ قبدس ثبضذ:
 حیطِ ضٌبختیالف( 
  ثطٌبسذتقسین ثٌذی ثخطْبی هختلف هغض. 

 سا ًبم ثشدُ ٍ تَضیح دّذ.سطَح ًیوکشُ هغض 
  لَة  ،لَة فشًٍتبل ،هشص ثٌذی لَثْبی هغض

 .سا ضشح دّذ پبسیتبل
  لَة  ،لَة اکسی پیتبل ،لَة لیوجیک

 سا تَضیح دّذ. لَة ایٌسَال ٍ توپَسال
 حیطِ عبطفیة( 

  ِدس هجبحث هطشح ضذُ هطبسکت فعبل داضت

 -شٌبختی

 عبطفی

 -ظخٌراًی

 هجبحثِ ای

کتبة، عکط، 

اظالیذ، 

اطلط،هَالش ٍ 

 رظن تصَیر

121 

 شرکت در ثحث

گرٍّی ٍ پبظخ 

ثِ ظَاالت 

 هطرح شذُ

هرحلِ ای یب 

تکَیٌی 

 تشخیصی
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 ثبضذ.
 .دس ٌّگبم تذسیس ثِ دسس تَخِ داضتِ ثبضذ 

9  

شددهارها و آشددنایی تددا  
و  شکنج های قادز مغدز  

 هاقه ی مغز

 داًطدَ قبدس ثبضذ:
 حیطِ ضٌبختیالف(

 .ضیبس هشکضی ٍ لتشال سا تَضیح دّذ 
  ضیبس ّبی لَة ّبی هغضی سا ثطٌبسذ ٍ ضشح

 دّذ.
 ٍ ضکٌح ّبی لَة ّبی هغضی سا ثطٌبسذ 

 تَضیح دّذ.
  تقسیوبت ثصل الٌخبع سا ًبم ثشدُ ٍ ضشح

 دّذ.
 .پل هغضی سا تَضیح دّذ 
 .تقسین ثٌذی هغض هیبًی سا ضشح دّذ 

 حیطِ عبطفیة( 
  ِدس هجبحث هطشح ضذُ هطبسکت فعبل داضت

 ثبضذ.
 .دس ٌّگبم تذسیس ثِ دسس تَخِ داضتِ ثبضذ 

 -شٌبختی

 عبطفی

 -ظخٌراًی

 هجبحثِ ای

کتبة، عکط، 

اظالیذ، 

اطلط،هَالش ٍ 

 رظن تصَیر

121 

شرکت در ثحث 

گرٍّی ٍ پبظخ 

ثِ ظَاالت 

 هطرح شذُ

هرحلِ ای یب 

تکَیٌی 

 تشخیصی

11  

آشنایی تا نخاع, مخچه و 
و اعصاب  پز ه های مغزی

 مغزی

 داًطدَ قبدس ثبضذ:
 حیطِ ضٌبختیالف( 
 ضبخ قذاهی ٍ ضبهل  ثخص ّبی هختلف ًخبع

 خلفی ٍ هبدُ سفیذ آى سا تَضیح دّذ.
 ا ًبم ثشدُ ٍ ضشح هخچِ ٍ تقسیوبت آى س

 دّذ.
  سخت ضبهِ سا اص لحبظ ثبفتی هَسد ثشسسی

 قشاس دادُ ٍ ضشح دّذ.
  عٌکجَتیِ ٍ فضبی سبة آساکٌَئیذ سا تَضیح

 دّذ.
 ِسا ثشسسی ٍ ضشح  ٍ ضجکِ کَسٍئیذ ًشم ضبه

 -شٌبختی

 عبطفی

 -ظخٌراًی

 هجبحثِ ای

کتبة، عکط، 

اظالیذ، 

اطلط،هَالش ٍ 

 رظن تصَیر

121 

شرکت در ثحث 

گرٍّی ٍ پبظخ 

ثِ ظَاالت 

 هطرح شذُ

هرحلِ ای یب 

تکَیٌی 

 تشخیصی
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  دّذ.

 ُى ّب گبًِ سا ًبم ثشدُ ٍ هسیش آ اعصبة دٍاصد
 سا تَضیح دّذ.

 طفیحیطِ عبة( 
  ِدس هجبحث هطشح ضذُ هطبسکت فعبل داضت

 ثبضذ.

 .دس ٌّگبم تذسیس ثِ دسس تَخِ داضتِ ثبضذ 

 تهناییآشنایی تا  هکیاه   11

 داًطدَ قبدس ثبضذ:
 الف( حیطِ ضٌبختی

  ٍ ُاستخَاى ّبی کبسِ چطن سا ًبم ثشد
 تَضیح دّذ.

 .الیِ ّبی کشُ چطن سا ًبم ثشدُ ٍ تَضیح دّذ 
 .عضالت کشُ چطن سا ًبم ثذُ ٍ ضشح دّذ 
 .عصت گیشی عضالت چطن سا تَضیح دّذ 
 .عشٍق تغزیِ کٌٌذُ کشُ چطن سا تَضیح دّذ 
 دّذ. دستگبُ اضکی سا ضشح 
 .الیِ ّبی پلک سا ًبم ثشدُ ٍ تَضیح دّذ 

 .هسیش ثیٌبیی سا تَضیح دّذ 
 حیطِ عبطفیة( 

  ِدس هجبحث هطشح ضذُ هطبسکت فعبل داضت
 ثبضذ.

 ِثبضذ. دس ٌّگبم تذسیس ثِ دسس تَخِ داضت 

 -شٌبختی

 عبطفی

 -ظخٌراًی

 هجبحثِ ای

کتبة، عکط، 

اظالیذ، 

اطلط،هَالش ٍ 

 رظن تصَیر

121 

شرکت در ثحث 

گرٍّی ٍ پبظخ 

ثِ ظَاالت 

 هطرح شذُ

هرحلِ ای یب 

تکَیٌی 

 تشخیصی

12  
آشددنایی تددا  هددکیاه   

 شنوایی

 داًطدَ قبدس ثبضذ:
 الف( حیطِ ضٌبختی

  گَش خبسخی ، هیبًی ٍ داخلی سا تقسین
 ثٌذی ٍ ضشح دّذ.

 .ثخص ّبی هختلف اللِ گَش سا ضشح دّذ 
  ٍ ُاستخَاًچِ ّبی گَش هیبًی سا ًبم ثشد

 -یشٌبخت

 عبطفی

 -ظخٌراًی

 هجبحثِ ای

کتبة، عکط، 

اظالیذ، 

اطلط،هَالش ٍ 

 رظن تصَیر

121 

شرکت در ثحث 

گرٍّی ٍ پبظخ 

ثِ ظَاالت 

 هطرح شذُ

هرحلِ ای یب 

تکَیٌی 

 تشخیصی
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 تَضیح دّذ.
 .سبختبس هدبسی ًیوذایشُ سا تَضیح دّذ 
 .سبختبس حلضٍى سا ضشح دّذ 
 .عصت صٍج ّطت ٍ هسیش آى سا تَضیح دّذ 
 .خذاسُ ّبی گَش هیبًی سا ضشح دّذ 
 .هسیش ضٌَایی سا تَضیح دّذ 

 حیطِ عبطفیة( 
  ِدس هجبحث هطشح ضذُ هطبسکت فعبل داضت

 ثبضذ.
 ِثبضذ. دس ٌّگبم تذسیس ثِ دسس تَخِ داضت 

 امکحان پایان تزم  13

 داًطدَ قبدس ثبضذ:
  ِتَضیح خبهعی اص هطبلت اسائِ ضذُ داضت

 ثبضذ.
 دسک کٌذ. ّذف اص اسائِ ایي ٍاحذ دسسی سا 
  عالقِ ٍ اضتیبق الصم خْت اهتحبى پبیبى تشم

 سا داضتِ ثبضذ.

 -شٌبختی

 عبطفی
 121 ..... حل هعئلِ

حل هعبئل دادُ 

 شذُ
 آزهَى پبیبًی

 

 ًحَُ ارزشیبثی:

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

 ًحَُ هحبظجِ ًورُ کل:

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

 

 هٌبثع:
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1- Anne M.R. Agur and Arthur F Dalley. Grants Atlas of Anatomy. Last Edition 
2- Frank H. Netter. Atlas of Human Anatomy. Last Edition 

 
 


