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 ورهفرم طرح د

                                                                                                                                                                            

 1 آناتومی : نام درس
  (نظریواحد  1.5واحد ) 2 واحد: عدادت

  هوشبریرشته تحصیلی:
 

  مقطع تحصیلی دانشجویان:
 کارشناسی

 محل برگزاری: 
 کالس های معاونت پزشکی

  مدرس:
دکتر الناز 

 خرداد

 1398-99تحصیلی  اولنیمسال 

 
 گاه های بدن: آشنایی دانشجو با ساختار تشریحی بدن انسان به منظور شناخت عملکرد دستهدف کلی درس

 
 

شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

 حیطه

 اهداف

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 زمان جلسه

 و وظایف تکالیف

 دانشجو
 ارزشیابینحوه

1  

آشننیی با ننیاخیه   نن ااا

مباوااصطالحیتاها جاآنیخو
اآنیخومبا

 دانشجو قادر باشد:
 الف( حیطه شناختی

 .واژه آناتومی توضیح دهد 
  محور های مختلف بدن ساژیتال، کرونال و

 ترانسورس را شرح دهد.
  لغت های اختصاصی مانند مدیال و

لترال،انتریور و پوستریور، سوپریور و اینفریور، 
 پروکسیمال و دیستال را توضیح دهد.

 کات مفاصل مانند فلکشن و اکستنشن، حر
 .روتیشن، پرونیشن و سوپینشن را شرح دهد 

 حیطه عاطفیب( 

 -شناختی

 عاطفی

 -سخنرانی

 مباحثه ای

کتاب، عکس، 

اسالید، 

اطلس،موالژ و 

 رسم تصویر

120 

حث شرکت در ب

گروهی و پاسخ 

به سواالت 

 مطرح شده

 

 آزمون آغازین

                                                 

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


یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاح آمادگی دانشجویان( مرحلهتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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  در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته
 باشد.

 باشد. در هنگام تدریس به درس توجه داشته 
 

اآشیی با یااسکلتا دن  2

 دانشجو قادر باشد:
 الف( حیطه شناختی

 .وظایف سیستم اسکلتی را بیان کند 
  انواع استخوان و مفصل را با ذکر ویژگی ها

 آن ها توضیح دهد.
  ستون مهره ای را با ذکر مشخصات مهره

و خاجی تعریف های گردنی،سینه ای ،کمری 
 کند.

 ب( حیطه عاطفی
  در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته

 باشد.
  در هنگام تدریس با اشتیاق به درس توجه

 داشته باشد.

 -شناختی

 عاطفی

 -سخنرانی

 مباحثه ای

کتاب، عکس، 

اسالید، 

اطلس،موالژ و 

 رسم تصویر

120 

شرکت در بحث 

گروهی و پاسخ 

به سواالت 

 مطرح شده

ا مرحله ای ی

تکوینی 

 تشخیصی

3  
اسننو واناآشننیی با ننیاا

اجمجم 

 دانشجو قادر باشد:
 الف( حیطه شناختی

 را با ذکر ویژگی آن جمجمه  استخوان های
 ها نام ببرد.

 .استخوان پیشانی را با جزییات تعریف کند 

  استخوان پریتال و پس سری را با جزییات
 تعریف کند.

  استخوان های گیجگاهی و قاعده جمجمه را
 یح دهد.توض

 .استخوان های صورت را تو.ضیح دهد 
 ب( حیطه عاطفی

 -شناختی

 عاطفی

 -سخنرانی

 مباحثه ای

کتاب، عکس، 

اسالید، 

اطلس،موالژ و 

 رسم تصویر

120 

شرکت در بحث 

گروهی و پاسخ 

ت به سواال

 مطرح شده

مرحله ای یا 

تکوینی 

 تشخیصی
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  در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته
 باشد.

  در هنگام تدریس با اشتیاق به درس توجه
 داشته باشد.

اانداماهیآشیی با یااسکلتا  4

 دانشجو قادر باشد:
 الف( حیطه شناختی

  با ذکر  کمر بند شانه ایاستخوان های
 خالصه ای از مشخصات آن نام ببرد.

  با ذکر خالصه ای از مشخصات استخوان بازو
 آن نام ببرد.

 استخوان های ساعد با ذکر خالصه ای از 
 مشخصات آن نام ببرد.

  استخوان های مچ و کف دست را با ذکر
 خالصه ای از مشخصات آن نام ببرد.

 ب( حیطه عاطفی
  در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته

 باشد.
  در هنگام تدریس با اشتیاق به درس توجه

 داشته باشد.

 -شناختی

 عاطفی

 -سخنرانی

 مباحثه ای

کتاب، عکس، 

اسالید، 

 اطلس،موالژ و

 رسم تصویر

120 

شرکت در بحث 

گروهی و پاسخ 

به سواالت 

 مطرح شده

مرحله ای یا 

تکوینی 

 تشخیصی

اآشیی با یااسکلتاانداماهی  5

 دانشجو قادر باشد:
 الف( حیطه شناختی

  استخوان های کمر بند لگنی با ذکر خالصه
 ای از مشخصات آن نام ببرد.

  استخوان فمور با ذکر خالصه ای از
 ام ببرد.مشخصات آن ن

  استخوان های ساق با ذکر خالصه ای از
 مشخصات آن نام ببرد.

  استخوان های مچ و کف پا را با ذکر خالصه

 -شناختی

 عاطفی

 -سخنرانی

 مباحثه ای

کتاب، عکس، 

اسالید، 

اطلس،موالژ و 

 رسم تصویر

120 

شرکت در بحث 

گروهی و پاسخ 

به سواالت 

 مطرح شده

مرحله ای یا 

تکوینی 

 تشخیصی
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 ای از مشخصات آن نام ببرد.
 

 ب( حیطه عاطفی
  در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته

 باشد.
  در هنگام تدریس با اشتیاق به درس توجه

 داشته باشد

اآشیی با یاعضالتا دن  6

 دانشجو قادر باشد:
 الف( حیطه شناختی

 .عضالت اندام فوقانی در ناحیه بازو را نام ببرد 

 حیه قدام  ساعد را عضالت اندام فوقانی در نا
 نام ببرد.

 ب( حیطه عاطفی
  در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته

 باشد.
  در هنگام تدریس با اشتیاق به درس توجه

 داشته باشد.
 

 -شناختی

 عاطفی

 -سخنرانی

 مباحثه ای

کتاب، عکس، 

اسالید، 

اطلس،موالژ و 

 رسم تصویر

120 

شرکت در بحث 

گروهی و پاسخ 

به سواالت 

 مطرح شده

مرحله ای یا 

تکوینی 

 تشخیصی

اآشیی با یاعضالتا دن  7

 دانشجو قادر باشد:
 الف( حیطه شناختی

  عضالت اندام فوقانی در ناحیه خلف ساعد را
 نام ببرد.

  عضالت اندام فوقانی در ناحیه کف دست  را
 نام ببرد.  

  به صورت خالصه عملکرد عضالت اندام
 فوقانی را توضیح دهد.

 ب( حیطه عاطفی
  در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته

 -شناختی

 عاطفی

 -سخنرانی

 مباحثه ای

کتاب، عکس، 

اسالید، 

اطلس،موالژ و 

 رسم تصویر

120 

شرکت در بحث 

گروهی و پاسخ 

به سواالت 

 مطرح شده

مرحله ای یا 

تکوینی 

 تشخیصی
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 باشد.
  در هنگام تدریس با اشتیاق به درس توجه

 داشته باشد.
 

اضالتا دنآشیی با یاع  8

 دانشجو قادر باشد:
 الف( حیطه شناختی

  عضالت اندام تحتانی در ناحیه  گلوتئال را
 .شرح دهد

  عضالت اندام تحتانی در ناحیه  قدام ران را
 .توضیح دهد

 ب( حیطه عاطفی
  در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته

 باشد.
  در هنگام تدریس با اشتیاق به درس توجه

 داشته باشد.
 

 -یشناخت

 عاطفی

 -سخنرانی

 مباحثه ای

کتاب، عکس، 

اسالید، 

اطلس،موالژ و 

 رسم تصویر

120 

شرکت در بحث 

گروهی و پاسخ 

به سواالت 

 مطرح شده

مرحله ای یا 

تکوینی 

 تشخیصی

اآشیی با یاعضالتا دن  9

 دانشجو قادر باشد:
 الف( حیطه شناختی

 خلف و داخل ضالت اندام تحتانی در ناحیهع  
 رد.ران را نام بب

  عضالت اندام تحتانی در ناحیه  ساق و کف پا
 را نام ببرد.

  به صورت خالصه عملکرد عضالت اندام
 فوقانی را توضیح دهد.

 ب( حیطه عاطفی
  در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته

 باشد.
  در هنگام تدریس با اشتیاق به درس توجه

 -شناختی

 عاطفی

 -سخنرانی

 مباحثه ای

عکس،  کتاب،

اسالید، 

اطلس،موالژ و 

 رسم تصویر

120 

شرکت در بحث 

گروهی و پاسخ 

به سواالت 

 مطرح شده

مرحله ای یا 

تکوینی 

 تشخیصی
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 داشته باشد.
 

10  
آشیی با یاسیخویهاقلن اواا

اعروق

 دانشجو قادر باشد:
 الف( حیطه شناختی

 آناتومی بطن راست، دهلیز چپ و بطن چپ، 
را  شاخه های عروقی قلب ،دریچه های قلب 

 ضیح دهد.تو
  محل شنیده شدن  وآناتومی سطحی قلب

 را شرح دهد. صدای دریچه های قلبی
 ب( حیطه عاطفی

  در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته
 باشد.

  در هنگام تدریس با اشتیاق به درس توجه
 داشته باشد.

 -شناختی

 عاطفی

 -سخنرانی

 مباحثه ای

کتاب، عکس، 

اسالید، 

اطلس،موالژ و 

 رسم تصویر

120 

شرکت در بحث 

گروهی و پاسخ 

به سواالت 

 مطرح شده

مرحله ای یا 

تکوینی 

 تشخیصی

11  
آشیی با یاسیخویهاقلن اواا

اعروق

 دانشجو قادر باشد:
 الف( حیطه شناختی

  مجاورات قوس  ،مجاورات آئورت صعودی
مجاورات و  وشاخه های قوس آئورت  ،آئورت 

 را شرح دهد. شاخه های آئورت نزولی

 ید های بزرگ بدن و شاخه های شریان و ور
 آن را نام ببرد.

 ب( حیطه عاطفی 
  در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته

 باشد.
  در هنگام تدریس با اشتیاق به درس توجه

 داشته باشد.

 -شناختی

 عاطفی

 -سخنرانی

 مباحثه ای

کتاب، عکس، 

اسالید، 

اطلس،موالژ و 

 رسم تصویر

120 

شرکت در بحث 

گروهی و پاسخ 

سواالت به 

 مطرح شده

مرحله ای یا 

تکوینی 

 تشخیصی

12  
آشیی با یاسیخویهاه ن ااواا

ادهختا رونشب

 دانشجو قادر باشد:
 الف( حیطه شناختی

 -شناختی

 عاطفی

 -سخنرانی

 مباحثه ای

کتاب، عکس، 

اسالید، 
120 

شرکت در بحث 

گروهی و پاسخ 

مرحله ای یا 

تکوینی 
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 جداری و احشایی را توضیح دهد. پلورا 
  و سطوح آن را توضیح دهد. ریه ها 
 و تقسیم بندی درخت  تراشه و برونشها

 برونشی را نام ببرد.
 ب( حیطه عاطفی

  مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته در
 باشد.

  در هنگام تدریس با اشتیاق به درس توجه
 داشته باشد.

اطلس،موالژ و 

 رسم تصویر

به سواالت 

 مطرح شده

 تشخیصی

ارماموحیناپی یناخ  13

 دانشجو قادر باشد:
  توضیح جامعی از مطالب ارائه شده داشته

 باشد.
 .هدف از ارائه این واحد درسی را درک کند 
  عالقه و اشتیاق الزم جهت امتحان پایان ترم

 را داشته باشد.

 -شناختی

 عاطفی
 120 ..... حل مسئله

حل مسائل داده 

 شده
 آزمون پایانی

 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه می% باقی80% کل نمره با استفاده از کوئیز و 20کتبی که  ارزشیابی به صورت
 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره80   آزمون پایان ترم
 % کل نمره20  کوئیز و تکالیف درسی
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