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 ورهفرم طرح د

                                                                                                                                                                            

 3 آناتومی : نام درس
 واحد عملی 0.5 واحد: تعداد

  رشته تحصیلی:
 پرتوشناسی

  مقطع تحصیلی دانشجویان:
 کارشناسی

 محل برگزاری: 
سالن موالژ در مرکز مهارت 

 های بالینی

  مدرس:
دکتر الناز 

 خرداد

 1398-99تحصیلی  اولنیمسال 

 
 : آشنایی کامل دانشجو با تشریح ارگان ها و سیستم های مختلف بدنهدف کلی درس
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 آموزشی
 زمان جلسه

 و وظایف تکالیف

 دانشجو
 ارزشیابینحوه

1  
شناخت استخواا   

 های  جمجمه

 دانشجو قادر باشد:

 حرکخی –حیطه روانی 

 وم را نام ببرد.استخوان های نورو کرانی 
 .استخوان فرونتال را با جزییات تشخیص دهد 
 .استخوان پریتال و اکسی پیتال را با جزییات تشخیص دهد 
 .استخوان اتمویید و اسفنویید را با جزییات تشخیص دهد 
 .استخوان تمپورال را با جزییات تشخیص دهد 

 ب( حیطه عاطفی
 .در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد 
 ر هنگام تدریس با اشتیاق به درس توجه داشته باشد.د 

 -روانی

 حرکتی
 آزمایش

موالژ،جسد 

 ،اطلس
120 

شرکت در بحث 

گروهی،پاسخ به 

سواالت مطرح 

 شده

 آغازین

                                                 

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


ورد تسلط یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در م نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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2  
شناخت استخواا   

 های جمجمه

 دانشجو قادر باشد:

 حرکخی –حیطه روانی 

 .استخوان های ویسرو کرانیوم را نام ببرد 
  و ماگزیال را با جزییات تشخیص دهد.استخوان مندیبل 
 .استخوان کامی و زایگوما را با جزییات تشخیص دهد 
  .شاخک ها و سپتوم بینی را با جزییات تشخیص دهد 
  .استخوان های نازال و الکریمال را با جزییات تشخیص دهد 

 ب( حیطه عاطفی
 .در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد 
 شتیاق به درس توجه داشته باشد.در هنگام تدریس با ا 

 -روانی

 حرکتی
 آزمایش

موالژ،جسد 

 ،اطلس
120 

شرکت در بحث 

گروهی،پاسخ به 

سواالت مطرح 

 شده

مرحله ای یا 

تکوینی 

 تشخیصی

3  
شتتناخت تستتخ ا  

 عصبی

 دانشجو قادر باشد:

  حرکخی –حیطه روانی 

  .تقسیم بندی بخشهای مختلف مغز بشناسد 

  خیص دهدتشسطوح نیمکره مغز را. 

 .بصل النخاع را تشخیص دهد 
 .پل مغزی را تشخیص دهد 
 .تقسیم بندی مغز میانی را تشخیص دهد 

 ب( حیطه عاطفی
 .در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد 
 .در هنگام تدریس با اشتیاق به درس توجه داشته باشد 

 -روانی

 حرکتی
 آزمایش

موالژ،جسد 

 ،اطلس
120 

شرکت در بحث 

سخ به گروهی،پا

سواالت مطرح 

 شده

مرحله ای یا 

تکوینی 

 تشخیصی

4  
شتتناخت تستتخ ا  

 عصبی

 دانشجو قادر باشد:

  حرکخی –حیطه روانی 

 تشخیص دهد.رده های مننژ را پ 

 .سینوس های مغزی را شرح دهد 

 ب( حیطه عاطفی
 .در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد 
  داشته باشد.در هنگام تدریس با اشتیاق به درس توجه 

 -روانی

 حرکتی
 آزمایش

موالژ،جسد 

 ،اطلس
120 

شرکت در بحث 

گروهی،پاسخ به 

سواالت مطرح 

 شده

مرحله ای یا 

تکوینی 

 تشخیصی
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5  
شتتناخت اعصتتاب  

 توازت  گانه مغزی

 دانشجو قادر باشد:

  حرکخی –حیطه روانی 

 .اعصاب دوازده گانه را نام ببرد 
 .مسیر اعصاب را نشان دهد 
  اعصاب و عبور آن ها را تشخیص دهد.محل شروع 

 ب( حیطه عاطفی
 .در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد 
 .در هنگام تدریس با اشتیاق به درس توجه داشته باشد 

 -روانی

 حرکتی
 آزمایش

موالژ،جسد 

 ،اطلس
120 

شرکت در بحث 

گروهی،پاسخ به 

سواالت مطرح 

 شده

مرحله ای یا 

تکوینی 

 تشخیصی

6  
آشنایی با تستخ ا   

 بینایی 

 دانشجو قادر باشد:

 حرکخی -حیطه روانی 

 .استخوان های کاسه چشم را روی مدل استخوانی توضیح دهد 
  .الیه های کره چشم را روی موالژ نام گذاری کند 
 .عضالت کره چشم را روی موالژ شرح دهد 
  عصب گیری و  عروق تغذیه کننده عضالت چشم را روی موالژ

 د.توضیح ده
 .دستگاه اشکی را روی موالژ شرح دهد 
 .الیه های پلک را توضیح دهد 

 ب( حیطه عاطفی
 .در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد 
 .در هنگام تدریس با اشتیاق به درس توجه داشته باشد 

 

 -روانی

 حرکتی
 آزمایش

موالژ،جسد 

 ،اطلس
120 

شرکت در بحث 

گروهی،پاسخ به 

سواالت مطرح 

 شده

ه ای یا مرحل

تکوینی 

 تشخیصی

7  
آشنایی با تستخ ا   

 شناایی

 دانشجو قادر باشد:

 حرکخی -حیطه روانی 

 .گوش خارجی ، میانی و داخلی را روی موالژ شرح دهد 
 .بخش های مختلف الله گوش را بر روی موالژ نشان دهد 
 .استخوانچه های گوش میانی را روی موالژتوضیح دهد 

 -روانی

 حرکتی
 آزمایش

موالژ،جسد 

 ،اطلس
120 

شرکت در بحث 

گروهی،پاسخ به 

سواالت مطرح 

 شده

 مرحله ای یا

تکوینی 

 تشخیصی
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  روی موالژ توضیح دهد.ساختار مجاری نیمدایره را 
 .ساختار حلزون را روی موالژ توضیح دهد 

 ب( حیطه عاطفی
 .در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد 
 .در هنگام تدریس با اشتیاق به درس توجه داشته باشد 

8  

تشتتتریس ج تتت  

ان تتتا ا ستتتا    
تشتتریس تانشتت ا  
علتتتاز کزشتتت ی 

 مشه (

 دانشجو قادر باشد:

 حرکخی –حیطه روانی 

 را بر روی جسد شرح دهد. ساختار بینایی عضالت و 
 را بر روی جسد شرح دهد. یعروق ساختارهای 

 ب( حیطه عاطفی
 .در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد 
 م تدریس با اشتیاق به درس توجه داشته باشد.در هنگا 

 -روانی

 حرکتی
 120 جسد  آزمایش

شرکت در بحث 

گروهی،پاسخ به 

سواالت مطرح 

 شده

مرحله ای یا 

تکوینی 

 تشخیصی

 امخحا  کایا  ترز  9

 دانشجو قادر باشد:
 .توضیح جامعی از مطالب ارائه شده داشته باشد 
 یص دهد.مطالب ارائه شده را بر روی موالژ تشخ 

 -روانی

 حرکتی
 آزمون پایانی ایستگاهی 120 ..... آزمایش

 نحوه ارزشیابی:

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

 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره80   آزمون پایان ترم
 % کل نمره20  سیکوئیز و تکالیف در

 

 منابع:
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 

 


