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داًطجَ قبدس ثبضذ:
حیطه روانی –حزکتی

1

شناخت اسکلت محوری

 دًذُ ّب تیپیک ٍ آتیپیک سا ثش هذل ّب
تطخیص دّذ.
 ثخص ّبی هختلف استشًَم سا ضٌبسبیی
کٌذ.
 هْشُ ّبی سشٍیکبل،تَساسیک ٍ لَهجبس
ٍسبکشٍم سا تطخیص دّذ ٍ ثخص ّبی
هختلف آى ّب سا ثش هَالط تطخیص دّذ.
 استخَاى ّبی جوجوِ سا ٍ ثخص ّبی
هختلف آى ّب سا ثش هَالط تطخیص دّذ.
حیطه عاطفی:

رياوی-
حرکتی
ي
عاطفی

ؼرکت در بحث
آزمایػ

مًالش،جعذ
،اطلط

121

گريَی،پاظخ بٍ
ظًاالت مطرح

آغازیه

ؼذٌ

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهای – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهای یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.
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دس هجبحثِ ّب ثِ صَست فعبل ضشکت کٌذ.

داًطجَ قبدس ثبضذ:
حیطه روانی –حزکتی

2

شناخت اسکلت اندام ها

3

تشزیح ساختار قلب و عزوق

 استخَاى ّبی اًذام فَقبًی ضبهل کوشثٌذ
ضبًِ ایَّ ،هشٍس،اٍلٌب ٍ سادیَس ٍ
استخَاى ّبی هچ سا ثب رکش خالصِ ای اص
رياوی-
هطخصبت آى ثش سٍی هَالط تطخیص دّذ.
حرکتی
 استخَاى ّبی اًذام تحتبًی ضبهل لگي،
ي
فوَس  ،تیجیب ٍ فیجَال ٍ هچ پب سا ثب رکش
عاطفی
خالصِ ای اص هطخصبت ثش سٍی هَالط
تطخیص دّذ.
حیطه عاطفی:
 دس هجبحثِ ّب ثِ صَست فعبل ضشکت کٌذ.

ؼرکت در بحث
آزمایػ

مًالش،جعذ
،اطلط

241

گريَی،پاظخ بٍ
ظًاالت مطرح
ؼذٌ

مرحلٍ ای یا
تکًیىی
تؽخیصی

داًطجَ قبدس ثبضذ:
حیطه روانی –حزکتی







سطَح ٍکٌبسُ ّبی قلت سا سٍی هَالط
تطخیص دّذ.
عشٍق قلجی ٍ ضبخِ ّبی عشٍقی قلت سا
رياوی-
سٍی هَالط ًطبى دّذ.
حرکتی
هجبٍسات آئَست صعَدی  ،هجبٍسات قَس
ي
آئَست  ،ضبخِ ّبی قَس آئَست ٍ
هجبٍسات ٍ ضبخِ ّبی آئَست ًضٍلی سا سٍی عاطفی
هَالط ًطبى دّذ.
ضشیبى ثضسگ ثذى ٍ ضبخِ ّبی آى سا ثش
سٍی هَالط ًطبى دّذ.
ٍسیذ ّبی ثضسگ ثذى ٍ ضبخِ ّبی آى سا
سٍی هَالط تطخیص دّذ.

ؼرکت در بحث
آزمایػ

مًالش،جعذ
،اطلط

241

گريَی،پاظخ بٍ
ظًاالت مطرح
ؼذٌ

مرحلٍ ای یا
تکًیىی
تؽخیصی
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حیطه عاطفی:
 دس هجبحثِ ّب ثِ صَست فعبل ضشکت کٌذ.
داًطجَ قبدس ثبضذ:
حیطه روانی –حزکتی
4

تشزیح ساختار ریه و درخت
بزونشی




سیِ ّب ٍ سطَح آى سا سٍی هَالط تطخیص
دّذ.
تشاضِ ٍ ثشًٍطْب ٍ تقسین ثٌذی دسخت
ثشًٍطی سٍی هَالط تطخیص ٍ ًطبى دّذ.

رياوی-
حرکتی
ي

ؼرکت در بحث
آزمایػ

مًالش،جعذ
،اطلط

121

عاطفی

گريَی،پاظخ بٍ
ظًاالت مطرح
ؼذٌ

مرحلٍ ای یا
تکًیىی
تؽخیصی

داًطجَ قبدس ثبضذ:
حیطه روانی –حزکتی

5

تشزیح لوله گوارش

6

تشزیح لوله گوارش

 قسوت ّبی هختلف هشی ٍ هعذُ سا ثش
سٍی هَالط تطخیص دّذ.
 کبسدیب ٍ پیلَس ٍ هَقعیت آى ّب سا ثش هَالط
تطخیص دّذ.
 هجبٍسات هعذُ ،عشٍق هعذُ ٍ ضبخِ ّبی
آى سا ثش سٍی هَالط تطخیص دّذ.
 قسوت ّبی هختلف دئَدًَم ٍ عشٍق
دئَدًَم سا ثش سٍی هَالط تطخیص دّذ.
 هَقعیت صصًَم ٍ ایلئَم ٍ عشٍق آى سا ثش
سٍی هَالط تطخیص دّذ.
حیطه عاطفی:
 دس هجبحثِ ّب ثِ صَست فعبل ضشکت کٌذ.
داًطجَ قبدس ثبضذ:
حیطه روانی –حزکتی


قسوت ّبی هختلف کَلَى سا ثش سٍی

رياوی-
حرکتی
ي

ؼرکت در بحث
آزمایػ

مًالش،جعذ
،اطلط

121

عاطفی

رياوی-
حرکتی

گريَی،پاظخ بٍ
ظًاالت مطرح
ؼذٌ

آزمایػ

مًالش،جعذ
،اطلط

121

ؼرکت در بحث
گريَی،پاظخ بٍ

مرحلٍ ای یا
تکًیىی
تؽخیصی

مرحلٍ ای یا
تکًیىی
تؽخیصی
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هَالط تطخیص دّذ.
 هجبٍسات سکَم سا ثش سٍی هذل ًطبى دّذ.
 عشٍق خًَی سکَم سا ثش سٍی هَالط
تطخیص دّذ.
 هَقعیت آپبًذیس ٍ عشٍق آى سا ثش سٍی
هَالط تطخیص دّذ.
 هجبٍست کَلَى ّب ٍ عشٍق خًَی کَلَى سا
ثش سٍی هَالط ًطبى دّذ.
حیطه عاطفی:


ي

ظًاالت مطرح

عاطفی

ؼذٌ

دس هجبحثِ ّب ثِ صَست فعبل ضشکت کٌذ.

داًطجَ قبدس ثبضذ:
حیطه روانی –حزکتی

7

 هَقعیت کجذ ٍ کیسِ صفشا سا دسک ٍ
هجبٍسات آى ّب سا ثش سٍی هَالط ًطبى دّذ.
 عشٍق تغزیِ کٌٌذُ کجذ ٍ کیسِ صفشا سا
سٍی هَالط تطخیص ٍ ًبم گزاسی کٌذ.
 هجبسی صفشاٍی ٍ هسیش آى ثش سٍی هَالط
ضشح دّذ.
تشزیح غددد مدمیمه لولده
 هَقعیت پبًکشاس ٍ هجبٍسات آى سا ثش سٍی
گوارش
هَالط ًطبى دّذ.
 هَقعیت طحبل ٍ هجبٍسات آى سا ثش سٍی
هَالط تَضیح دّذ.
 عشٍق تغزیِ کٌٌذُ طحبل سا ثش سٍی هَالط
ًطبى دادُ ٍ ًبم گزاسی کٌذ.
حیطه عاطفی:
 دس هجبحثِ ّب ثِ صَست فعبل ضشکت کٌذ.

رياوی-
حرکتی
ي
عاطفی

ؼرکت در بحث
آزمایػ

مًالش،جعذ
،اطلط

121

گريَی،پاظخ بٍ
ظًاالت مطرح
ؼذٌ

مرحلٍ ای یا
تکًیىی
تؽخیصی

مرکس مطالعات ي تًظعٍ آمًزغ پسؼکی داوؽگاٌ علًم پسؼکی تربت حیذریٍ

8

9

داًطجَ قبدس ثبضذ:
حیطه روانی  -حزکتی
 هَقعیت کلیِ ّب ٍ هجبٍست آى ّب ثش سٍی
هَالط ًطبى دّذ.
 عشٍق کلیِ سا هطخص ٍ ثش سٍی هَالط
تطخیص دّذ.
تشزیح کلیده هدا و حالدب و
 هَقعیت حبلت ّب ٍ تٌگی ّبی آى سا سٍی
غده ی آدرنال
هَالط تطخیص دّذ.
 ثشش ّبی کلیِ دس هقطع کشًٍبل سا سٍی
هَالط ًطبى دّذ.
حیطه عاطفی:
 دس هجبحثِ ّب ثِ صَست فعبل ضشکت کٌذ.

تشزیح نیمکزه های مغزی

داًطجَ قبدس ثبضذ:
حیطه روانی  -حزکتی
 تقسین ثٌذی ثخطْبی هختلف هغض سا
ثطٌبسذ .سطَح ًیوکشُ هغض سا سٍی هَالط
ًطبى دّذ.
 هشص ثٌذی لَثْبی هغض  ،لَة فشًٍتبل ،لَة
پبسیتبل سا سٍی هَالط ضشح دّذ.
 لَة اکسی پیتبل ،لَة توپَسال ٍ لَة
ایٌسَال سا ثش سٍی هَالط تَضیح دّذ.
 ضیبس هشکضی ٍ لتشال سا سٍی هَالط ًطبى
دّذ.
 ضیبس ّبی لَة ّبی هغضی سا ثطٌبسذ ٍ
سٍی هَالط ضشح دّذ.
 ضکٌج ّبی لَة ّبی هغضی سا ثطٌبسذ ٍ
سٍی هَالط تَضیح دّذ.

رياوی-
حرکتی
ي

ؼرکت در بحث
آزمایػ

مًالش،جعذ
،اطلط

121

عاطفی

ي
عاطفی

ظًاالت مطرح
ؼذٌ

رياوی-
حرکتی

گريَی،پاظخ بٍ

ؼرکت در بحث
آزمایػ

مًالش،جعذ
،اطلط

241

گريَی،پاظخ بٍ
ظًاالت مطرح
ؼذٌ

مرحلٍ ای یا
تکًیىی
تؽخیصی

مرحلٍ ای یا
تکًیىی
تؽخیصی
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 تقسیوبت ثصل الٌخبع سا ًبم ثشدُ ٍ سٍی
هَالط ضشح دّذ.
 پل هغضی سا سٍی هَالط ًطبى دّذ.
 تقسین ثٌذی هغض هیبًی سا سٍی هَالط ًطبى
دّذ.
حیطه عاطفی:
 دس هجبحثِ ّب ثِ صَست فعبل ضشکت کٌذ.

11

داًطجَ قبدس ثبضذ:
حیطه روانی  -حزکتی
 استخَاى ّبی کبسِ چطن سا ًبم ثشدُ ٍ
سٍی هذل استخَاًی تَضیح دّذ.
 الیِ ّبی کشُ چطن سا ًبم ثشدُ ٍ سٍی
هَالط ًبم گزاسی کٌذ.
 عضالت کشُ چطن سا ًبم ثشدُ ٍ سٍی هَالط
ضشح دّذ.
 عصت گیشی ٍ عشٍق تغزیِ کٌٌذُ عضالت
رياوی-
چطن سا سٍی هَالط تَضیح دّذ.
آشنایی با دستگاه بیندایی و
حرکتی
 دستگبُ اضکی سا سٍی هَالط ضشح دّذ.
شنوایی
ي
 الیِ ّبی پلک سا ًبم ثشدُ ٍ تَضیح دّذ.
عاطفی
 گَش خبسجی  ،هیبًی ٍ داخلی سا تقسین
ثٌذی ٍ سٍی هَالط ضشح دّذ.
 ثخص ّبی هختلف اللِ گَش سا ثش سٍی
هَالط ًطبى دّذ.
 استخَاًچِ ّبی گَش هیبًی سا ًبم ثشدُ ٍ
سٍی هَالطتَضیح دّذ.
 سبختبس هجبسی ًیوذایشُ سا سٍی هَالط
تَضیح دّذ.
 سبختبس حلضٍى سا سٍی هَالط تَضیح دّذ.

ؼرکت در بحث
آزمایػ

مًالش،جعذ
،اطلط

241

گريَی،پاظخ بٍ
ظًاالت مطرح
ؼذٌ

مرحلٍ ای یا
تکًیىی
تؽخیصی

مرکس مطالعات ي تًظعٍ آمًزغ پسؼکی داوؽگاٌ علًم پسؼکی تربت حیذریٍ
حیطه عاطفی:
 دس هجبحثِ ّب ثِ صَست فعبل ضشکت کٌذ.

11

تشزیح احشا لگنی مشدتز
در دو جنس مذکز و مونث

داًطجَ قبدس ثبضذ:
حیطه روانی  -حزکتی
 هَقعیت هثبًِ ٍ هجبٍسات هثبًِ سا ثش سٍی
هَالط تطخیص دّذ.
 عشٍق هثبًِ سا ًبم ثشدُ ٍ سٍی هَالط تَضیح
دّذ.
 هَقعیت ٍ هجبٍسات حبلت لگٌی سا ثش سٍی
هَالط ضشح دّذ.
 عشٍق خًَی ٍ هجبٍسات سیگوَئیذ سا ثش
سٍی هَالط ضشح دّذ.
 هَقعیت سکتَم  ،هجبٍسات آى ٍ خًَشسبًی
آى سا ثش سٍی هَالط ضشح دّذ.
 هَقیت هجشای آًبل ٍ هجبٍسات آى سا ثش
سٍی هَالط تَضیح دّذ.
 حفشُ ایسکسَسکتبل ٍ هجبٍسات آى سا ثش
سٍسی هَالط ضشح دّذ.
حیطه عاطفی:
 دس هجبحثِ ّب ثِ صَست فعبل ضشکت کٌذ.

رياوی-
حرکتی
ي

ؼرکت در بحث
آزمایػ

مًالش،جعذ
،اطلط

121

عاطفی

گريَی،پاظخ بٍ
ظًاالت مطرح
ؼذٌ

مرحلٍ ای یا
تکًیىی
تؽخیصی

داًطجَ قبدس ثبضذ:

12

حیطه روانی –حزکتی
تشزیح جسد انسدا( سدال
سبختبسّبی هختلف اص جولِ سیستن گَاسش ،ادساسی
تشددزیح دانشددگاه علددوم ٍ سیستن طًیتبل ،سیستن ثیٌبیی ٍ ضٌَایی سا ثش سٍی
پزشکی مشهد)
جسذ تطخیص ٍ ضشح دّذ.
حیطه عاطفی:
دس هجبحثِ ّب ثِ صَست فعبل ضشکت کٌذ.

رياوی-
حرکتی
ي
عاطفی

ؼرکت در بحث
آزمایػ

جعذ

121

گريَی،پاظخ بٍ
ظًاالت مطرح
ؼذٌ

مرحلٍ ای یا
تکًیىی
تؽخیصی

مرکس مطالعات ي تًظعٍ آمًزغ پسؼکی داوؽگاٌ علًم پسؼکی تربت حیذریٍ

13

امتحا( پایا( تزم

داًطجَ قبدس ثبضذ:
 تَضیح جبهعی اص هطبلت اسائِ ضذُ داضتِ
ثبضذ.
 هطبلت اسائِ ضذُ سا ثش سٍی هَالط تطخیص
دّذ.

رياوی-
حرکتی
ي

آزمایػ

.....

121

ایعتگاَی

آزمًن پایاوی

عاطفی

وحًٌ ارزؼیابی:

ارزضیببی به صورت کتبی که  %20کل نمره بب استفبده از کوئیس و  %00ببقیمبنذه در امتحبن پبیبن ترم محبسبه میگردد.
وحًٌ محاظبٍ ومرٌ کل:

آزمون پبیبن ترم
کوئیس و تکبلیف درسی

 %00کل نمره
 %20کل نمره
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