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داًطجَ قادر باضذ:
حیطه روانی –حزکتی


1

شناخت اسکلت محوری





دًذُ ّا تیپیک ٍ آتیپیک را بر هذل ّا
تطخیص دّذ.
بخص ّای هختلف استرًَم را ضٌاسایی
کٌذ.
هْرُ ّای سرٍیکال،تَراسیک ٍ لَهبار
ٍساکرٍم را تطخیص دّذ ٍ بخص ّای
هختلف آى ّا را بر هَالش تطخیص دّذ.
استخَاى ّای جوجوِ را ٍ بخص ّای
هختلف آى ّا را بر هَالش تطخیص دّذ.

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.

مرکس مطالعات ي تًظعٍ آمًزغ پسؼکی داوؽگاٌ علًم پسؼکی تربت حیذریٍ
حیطه عاطفی:
 در هباحثِ ّا بِ صَرت فعال ضرکت کٌذ.
داًطجَ قادر باضذ:
حیطه روانی –حزکتی

2

شناخت اسکلت اندام ها

3

تشزیح ساختار قلب و عزوق

 استخَاى ّای اًذام فَقاًی ضاهل کوربٌذ
ضاًِ ایَّ ،هرٍس،اٍلٌا ٍ رادیَس ٍ
استخَاى ّای هچ را با رکر خالصِ ای از
رياوی-
هطخصات آى بر رٍی هَالش تطخیص دّذ.
حرکتی
 استخَاى ّای اًذام تحتاًی ضاهل لگي،
ي
فوَر  ،تیبیا ٍ فیبَال ٍ هچ پا را با رکر
عاطفی
خالصِ ای از هطخصات بر رٍی هَالش
تطخیص دّذ.
حیطه عاطفی:
 در هباحثِ ّا بِ صَرت فعال ضرکت کٌذ.

ؼرکت در بحث
آزمایػ

مًالش،جعذ
،اطلط

121

گريَی،پاظخ بٍ
ظًاالت مطرح
ؼذٌ

مرحلٍ ای یا
تکًیىی
تؽخیصی

داًطجَ قادر باضذ:
حیطه روانی –حزکتی







سطَح ٍکٌارُ ّای قلب را رٍی هَالش
تطخیص دّذ.
عرٍق قلبی ٍ ضاخِ ّای عرٍقی قلب را
رياوی-
رٍی هَالش ًطاى دّذ.
حرکتی
هجاٍرات آئَرت صعَدی  ،هجاٍرات قَس
ي
آئَرت  ،ضاخِ ّای قَس آئَرت ٍ
عاطفی
هجاٍرات ٍ ضاخِ ّای آئَرت ًسٍلی را رٍی
هَالش ًطاى دّذ.
ضریاى بسرگ بذى ٍ ضاخِ ّای آى را بر
رٍی هَالش ًطاى دّذ.
ٍریذ ّای بسرگ بذى ٍ ضاخِ ّای آى را

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
رٍی هَالش تطخیص دّذ.
حیطه عاطفی:
 در هباحثِ ّا بِ صَرت فعال ضرکت کٌذ.
داًطجَ قادر باضذ:
حیطه روانی –حزکتی

4

5

6

 ریِ ّا ٍ سطَح آى را رٍی هَالش تطخیص
تشزیح ساختار ریه و درخت
دّذ.
بزونشی
 تراضِ ٍ برًٍطْا ٍ تقسین بٌذی درخت
برًٍطی رٍی هَالش تطخیص ٍ ًطاى دّذ.
حیطه عاطفی:
 در هباحثِ ّا بِ صَرت فعال ضرکت کٌذ.
داًطجَ قادر باضذ:
حیطه روانی  -حزکتی
 هَقعیت کلیِ ّا ٍ هجاٍرت آى ّا بر رٍی
هَالش ًطاى دّذ.
 عرٍق کلیِ را هطخص ٍ بر رٍی هَالش
تطخیص دّذ.
تشزیح کلیهه هها و حا هب و
 هَقعیت حالب ّا ٍ تٌگی ّای آى را رٍی
غده ی آدرنال
هَالش تطخیص دّذ.
 برش ّای کلیِ در هقطع کرًٍال را رٍی
هَالش ًطاى دّذ.
حیطه عاطفی:
 در هباحثِ ّا بِ صَرت فعال ضرکت کٌذ.
تشزیح احشا گنی مشهتز
در دو جنس مذکز و مونث

داًطجَ قادر باضذ:
حیطه روانی  -حزکتی

رياوی-
حرکتی
ي

ؼرکت در بحث
آزمایػ

مًالش،جعذ
،اطلط

121

عاطفی

ي

ؼرکت در بحث
آزمایػ

مًالش،جعذ
،اطلط

121

عاطفی

رياوی-
حرکتی

ظًاالت مطرح
ؼذٌ

رياوی-
حرکتی

گريَی،پاظخ بٍ

گريَی،پاظخ بٍ
ظًاالت مطرح
ؼذٌ

آزمایػ

مًالش،جعذ
،اطلط

121

مرحلٍ ای یا
تکًیىی
تؽخیصی

مرحلٍ ای یا
تکًیىی
تؽخیصی

ؼرکت در بحث

مرحلٍ ای یا

گريَی،پاظخ بٍ

تکًیىی

مرکس مطالعات ي تًظعٍ آمًزغ پسؼکی داوؽگاٌ علًم پسؼکی تربت حیذریٍ
 هَقعیت هثاًِ ٍ هجاٍرات هثاًِ را بر رٍی
هَالش تطخیص دّذ.
 عرٍق هثاًِ را ًام بردُ ٍ رٍی هَالش تَضیح
دّذ.
 هَقعیت ٍ هجاٍرات حالب لگٌی را بر رٍی
هَالش ضرح دّذ.
 عرٍق خًَی ٍ هجاٍرات سیگوَئیذ را بر
رٍی هَالش ضرح دّذ.
 هَقعیت رکتَم  ،هجاٍرات آى ٍ خًَرساًی
آى را بر رٍی هَالش ضرح دّذ.
 هَقیت هجرای آًال ٍ هجاٍرات آى را بر
رٍی هَالش تَضیح دّذ.
 حفرُ ایسکسَرکتال ٍ هجاٍرات آى را بر
رٍری هَالش ضرح دّذ.
حیطه عاطفی:
 در هباحثِ ّا بِ صَرت فعال ضرکت کٌذ.

7

تشزیح احشا گنی مشهتز
در دو جنس مذکز و مونث

داًطجَ قادر باضذ:
حیطه روانی  -حزکتی
 هَقعیت هثاًِ ٍ هجاٍرات هثاًِ را بر رٍی
هَالش تطخیص دّذ.
 عرٍق هثاًِ را ًام بردُ ٍ رٍی هَالش تَضیح
دّذ.
 هَقعیت ٍ هجاٍرات حالب لگٌی را بر رٍی
هَالش ضرح دّذ.
 عرٍق خًَی ٍ هجاٍرات سیگوَئیذ را بر
رٍی هَالش ضرح دّذ.
 هَقعیت رکتَم  ،هجاٍرات آى ٍ خًَرساًی

ي

ظًاالت مطرح

عاطفی

ؼذٌ

رياوی-
حرکتی
ي
عاطفی

ؼرکت در بحث
آزمایػ

مًالش،جعذ
،اطلط

121

گريَی،پاظخ بٍ
ظًاالت مطرح
ؼذٌ

تؽخیصی

مرحلٍ ای یا
تکًیىی
تؽخیصی

مرکس مطالعات ي تًظعٍ آمًزغ پسؼکی داوؽگاٌ علًم پسؼکی تربت حیذریٍ
آى را بر رٍی هَالش ضرح دّذ.
 هَقیت هجرای آًال ٍ هجاٍرات آى را بر
رٍی هَالش تَضیح دّذ.
 حفرُ ایسکسَرکتال ٍ هجاٍرات آى را بر
رٍری هَالش ضرح دّذ.
حیطه عاطفی:
 در هباحثِ ّا بِ صَرت فعال ضرکت کٌذ.
داًطجَ قادر باضذ:

8

9

حیطه روانی –حزکتی
تشزیح جسد انسها( سها
ساختارّای هختلف از جولِ قلب ٍ عرٍق ،ریِ ّا ٍ
تشههزیح دانشههگاه علههوم عضالت ،سیستن ادراری را بر رٍی جسذ تطخیص ٍ
پزشکی مشهد)
ضرح دّذ.
حیطه عاطفی:
در هباحثِ ّا بِ صَرت فعال ضرکت کٌذ.

امتحا( پایا( تزم

داًطجَ قادر باضذ:
 تَضیح جاهعی از هطالب ارائِ ضذُ داضتِ
باضذ.
 هطالب ارائِ ضذُ را بر رٍی هَالش تطخیص
دّذ.

رياوی-
حرکتی
ي

آزمون پبیبن ترم
کوئیس و تکبلیف درسی

گريَی،پاظخ بٍ
ظًاالت مطرح
ؼذٌ

مرحلٍ ای یا
تکًیىی
تؽخیصی

رياوی-
حرکتی
ي
عاطفی

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

 %00کل نمره
 %20کل نمره

آزمایػ

جعذ

121

عاطفی

وحًٌ ارزؼیابی:

وحًٌ محاظبٍ ومرٌ کل:

ؼرکت در بحث

آزمایػ

.....

121

ایعتگاَی

آزمًن پایاوی
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