
 به نام خدا

 دانشكده پزشكي –دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

  :قالب نگارش طرح درس 

  

                                                                 اندام تحتانيآناتومي : عنوان درس 

  دومدانشجويان پزشكي ترم  :مخاطبان 

  واحد                                75/0تئوري:  تعداد و نوع واحد 

                                                  15/8-15/10يك شنبه ها  :ساعت پاسخگويي به سئواالت فراگير

    15/10-15/12شنبه ها : زمان ارائه 

  قنبري علي  دكتر:  مدرس 

 آناتومي تنه :مشخص بودن درس پيش نياز

  

  درك كامل اجزاء آناتوميك موجود در اندام تحتاني و مجاورتهاي آنها :دوره هدف كلي 

  

  .را شرح دهد اجزاء تشكيل دهنده اندام تحتاني و شرح استخوانهاي لگن و فمور دانشجو بتواند:   اولهدف كلي  جلسه 

  :   اولاهداف ويژه رفتاري جلسه  

  . درپايان  دانشجو قادر باشد

  .ساق و پا را نام ببرد -ران - دهنده نواحي گلوتئالاجزاء تشكيل  1-1

  .استخوان لگن را شرح دهد 2-1

  .استخوان فمور را شرح دهد 3-1

  

Gray  اندام تحتانيآناتومي :  منابع 
,
s براي دانشجويان  

 

  و پرسش و پاسخ سخنراني در كالس:  روش تدريس 

  

  اساليد هاي آموزشي آناتومي:  رسانه هاي كمك آموزشي 

  

  سنجش وارزشيابي

 ساعت  تاريخ  نمره  روش آزمون   آزمون

   نمره 2 تشريحي كوئيز

   نمره 6 تستي آزمون  ميان دوره اي 

   نمره 12 تستي آزمون پايان ترم 

     فعاليتهاي آموزشي

  

  

  آزمونهاي مربوطهحضور بموقع و فعال در كالس و توانايي جوابگويي به : مقررات درس و انتظارات  از دانشجو 

  

  



  

 به نام خدا

 دانشكده پزشكي –دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

  :قالب نگارش طرح درس 

  

  آناتومي اندام تحتاني                                                                    : عنوان درس 

  دانشجويان پزشكي ترم دوم :مخاطبان 

  واحد                                75/0تئوري:  تعداد و نوع واحد 

                                                  15/8-15/10يك شنبه ها  :ساعت پاسخگويي به سئواالت فراگير

                                                 15/8-15/10و   يك شنبه ها   10/8-10/10شنبه ها : زمان ارائه 

  دكتر علي  قنبري:  مدرس  

 آناتومي تنه: مشخص بودن درس پيش نياز

  

  درك كامل اجزاء آناتوميك موجود در اندام تحتاني و مجاورتهاي آنها: هدف كلي دوره 

  

  

  .را به طور كامل شرح دهد ناحيه گلوتئال و خلف ران دانشجو بتواند:   هدف كلي  جلسه دوم

  :   دوماهداف ويژه رفتاري جلسه  

  . درپايان  دانشجو قادر باشد

  .را شرح دهد عروق و اعصاب و مجاورتها -شامل عضالت ناحيه گلوتئالجزئيات آناتومي    - 1-1

  .را شرح دهدعروق و اعصاب و مجاورتها  -شامل عضالتجزئيات آناتومي ناحيه خلف ران   1 -2

  

Grayي  آناتومي اندام تحتان:  منابع 
,
s براي دانشجويان  

  سخنراني در كالس:  روش تدريس 

  اساليد هاي آموزشي آناتومي:  رسانه هاي كمك آموزشي 

  

  سنجش وارزشيابي

 ساعت  تاريخ  نمره  روش آزمون   آزمون

   نمره 2 تشريحي كوئيز

   نمره 6 تستي آزمون  ميان دوره اي 

   نمره 12 تستي آزمون پايان ترم 

     فعاليتهاي آموزشي

  

  

  

  حضور بموقع و فعال در كالس و توانايي جوابگويي به آزمونهاي مربوطه: مقررات درس و انتظارات  از دانشجو 

  

  



  

 به نام خدا

 دانشكده پزشكي –دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 
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    15/10-15/12شنبه ها : زمان ارائه 

  دكتر علي  قنبري:  مدرس 

 ومي تنهآنات: مشخص بودن درس پيش نياز

  

  درك كامل اجزاء آناتوميك موجود در اندام تحتاني و مجاورتهاي آنها: هدف كلي دوره 

  

  .را به طور كامل شرح دهد ناحيه قدام و داخل ران دانشجو بتواند:   سوم هدف كلي  جلسه 

  :   مسواهداف ويژه رفتاري جلسه  

  . درپايان  دانشجو قادر باشد

  .عروق و اعصاب و مجاورتها را شرح دهد -ران شامل عضالت جزئيات آناتومي ناحيه قدام - 1-1

 .عروق و اعصاب و مجاورتها را شرح دهد -جزئيات آناتومي ناحيه داخل ران شامل عضالت  1 -2

  .مفصل زانو را با ذكر رباطها و سطح مفصل و حركات شرح دهد 3-1 -3

  

Grayآناتومي اندام تحتاني  :  منابع 
,
s براي دانشجويان  

  

  سخنراني در كالس:  تدريس روش 

  اساليد هاي آموزشي آناتومي:  رسانه هاي كمك آموزشي 

  

  سنجش وارزشيابي

 ساعت  تاريخ  نمره  روش آزمون   آزمون

   نمره 2 تشريحي كوئيز

   نمره 6 تستي آزمون  ميان دوره اي 

   نمره 12 تستي آزمون پايان ترم 

     فعاليتهاي آموزشي

  

  

  

  حضور بموقع و فعال در كالس و توانايي جوابگويي به آزمونهاي مربوطه: و انتظارات  از دانشجو  مقررات درس

  



 به نام خدا

 دانشكده پزشكي –دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

  :قالب نگارش طرح درس 
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  دانشجويان پزشكي ترم دوم :مخاطبان 

  واحد                                75/0تئوري:  تعداد و نوع واحد 
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  دكتر علي  قنبري:  مدرس 

 ومي تنهآنات: مشخص بودن درس پيش نياز

  

  درك كامل اجزاء آناتوميك موجود در اندام تحتاني و مجاورتهاي آنها: هدف كلي دوره 

  

  .را به طور كامل شرح دهد ناحيه قدام ساق دانشجو بتواند:   چهارمهدف كلي  جلسه 

   

  :   مچهاراهداف ويژه رفتاري جلسه  

  . درپايان  دانشجو قادر باشد

  .عروق و اعصاب و مجاورتها را شرح دهد -قدام ساق شامل عضالتجزئيات آناتومي ناحيه  - 1-1

  .را شرح دهد استخوان تيبيا 1 -2 

  .استخوان فيبوال را شرح دهد 3-1

  

Grayآناتومي اندام تحتاني  :  منابع 
,
s براي دانشجويان  

  سخنراني در كالس:  روش تدريس 

  اساليد هاي آموزشي آناتومي:  رسانه هاي كمك آموزشي 

  

  سنجش وارزشيابي

 ساعت  تاريخ  نمره  روش آزمون   آزمون

   نمره 2 تشريحي كوئيز

   نمره 6 تستي آزمون  ميان دوره اي 

   نمره 12 تستي آزمون پايان ترم 

     فعاليتهاي آموزشي

  

  

  

  آزمونهاي مربوطهحضور بموقع و فعال در كالس و توانايي جوابگويي به : مقررات درس و انتظارات  از دانشجو 

  

  



 به نام خدا

 دانشكده پزشكي –دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

  :قالب نگارش طرح درس 

  

  آناتومي اندام تحتاني                                                                    : عنوان درس 

  دانشجويان پزشكي ترم دوم :مخاطبان 

  واحد                                75/0تئوري:  تعداد و نوع واحد 

                                                  15/8-15/10يك شنبه ها : ساعت پاسخگويي به سئواالت فراگير

    15/10-15/12شنبه ها : زمان ارائه 

  دكتر علي  قنبري:  مدرس 

 ومي تنهآنات: مشخص بودن درس پيش نياز

  

  درك كامل اجزاء آناتوميك موجود در اندام تحتاني و مجاورتهاي آنها: هدف كلي دوره 

  

  .را شرح دهد ناحيه خلف ساق و استخوانهاي تالوس و كالكانئوس دانشجو بتواند:  پنجمهدف كلي  جلسه 

  :   پنجماهداف ويژه رفتاري جلسه  

  . درپايان  دانشجو قادر باشد

  .عروق و اعصاب و مجاورتها را شرح دهد -آناتومي ناحيه خلف ساق شامل عضالتجزئيات    - 1-1

  .استخوان تالوس را شرح دهد 2-1

  .استخوان كالكانئوس را شرح دهد  3-1

  

Grayآناتومي اندام تحتاني  :  منابع 
,
s براي دانشجويان  

  سخنراني در كالس:  روش تدريس 

  آناتومياساليد هاي آموزشي :  رسانه هاي كمك آموزشي 

  

  سنجش وارزشيابي

 ساعت  تاريخ  نمره  روش آزمون   آزمون

   نمره 2 تشريحي كوئيز

   نمره 6 تستي آزمون  ميان دوره اي 

   نمره 12 تستي آزمون پايان ترم 

     فعاليتهاي آموزشي

  

  

  

  جوابگويي به آزمونهاي مربوطهحضور بموقع و فعال در كالس و توانايي : مقررات درس و انتظارات  از دانشجو 

  

  

 به نام خدا



 دانشكده پزشكي –دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

  :قالب نگارش طرح درس 

  

  آناتومي اندام تحتاني                                                                    : عنوان درس 

  دانشجويان پزشكي ترم دوم :مخاطبان 

  واحد                                75/0تئوري:  تعداد و نوع واحد 

                                                  15/8-15/10يك شنبه ها : ساعت پاسخگويي به سئواالت فراگير

    15/10-15/12شنبه ها : زمان ارائه 

  دكتر علي  قنبري:  مدرس 

 آناتومي تنه: مشخص بودن درس پيش نياز

  

  درك كامل اجزاء آناتوميك موجود در اندام تحتاني و مجاورتهاي آنها: هدف كلي دوره 

  

   .را شرح دهد متاتارسال و مفاصل ناحيه پا –استخوانهاي تارسال  دانشجو بتواند:   ششمهدف كلي  جلسه 

  :   ششماهداف ويژه رفتاري جلسه  

  . درپايان  دانشجو قادر باشد

  .را شرح دهد و متاتارسال )غير از تالوس و كالكانئوس(استخوانهاي تارسال    - 1-1

  .حركات و رباطهاي مربوطه شرح دهد -سطوح مفصلي -مفاصل ناحيه پا را با ذكر نوع مفصل  1 -2

  .دهد پالنتار آپونوروز و غالف انگشتان و كار كرد آنها را شرح - اجزاء منتج از فاسياي عمقي شامل رتيناكولومها 3-1

  

Grayآناتومي اندام تحتاني  :  منابع 
,
s براي دانشجويان  

  سخنراني در كالس:  روش تدريس 

  اساليد هاي آموزشي آناتومي:  رسانه هاي كمك آموزشي 

  

  سنجش وارزشيابي

 ساعت  تاريخ  نمره  روش آزمون   آزمون

   نمره 2 تشريحي كوئيز

   نمره 6 تستي آزمون  ميان دوره اي 

   نمره 12 تستي آزمون پايان ترم 

     فعاليتهاي آموزشي

  

  

  

  حضور بموقع و فعال در كالس و توانايي جوابگويي به آزمونهاي مربوطه: مقررات درس و انتظارات  از دانشجو 
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 دانشكده پزشكي –دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

  :قالب نگارش طرح درس 
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 ومي تنهآنات: مشخص بودن درس پيش نياز

  

  درك كامل اجزاء آناتوميك موجود در اندام تحتاني و مجاورتهاي آنها: هدف كلي دوره 

  

  .را شرح دهد بافت نرم ناحيه پا دانشجو بتواند:   فتمههدف كلي  جلسه 

  

    : مهفتاهداف ويژه رفتاري جلسه  

  . درپايان  دانشجو قادر باشد

1-1 -     

  .عصب گيري و عملكرد شرح دهد -دء و مقصاهمچنين عضالت پشت پا را با ذكر مبدعضالت چهار اليه كف پا و  1 -2

  .ق پا را شرح دهدوعر 3-1

  .اعصاب پا را شرح دهد 4-1

  

Grayآناتومي اندام تحتاني  :  منابع 
,
s براي دانشجويان  

  

  سخنراني در كالس:  روش تدريس 

  اساليد هاي آموزشي آناتومي:  رسانه هاي كمك آموزشي 

  

  سنجش وارزشيابي

 ساعت  تاريخ  نمره  روش آزمون   آزمون

   نمره 2 تشريحي كوئيز

   نمره 6 تستي آزمون  ميان دوره اي 

   نمره 12 تستي آزمون پايان ترم 

     فعاليتهاي آموزشي

  

  

  آزمونهاي مربوطهحضور بموقع و فعال در كالس و توانايي جوابگويي به : مقررات درس و انتظارات  از دانشجو 

  

  

  



  

  

  پزشكي اندام تحتانيآناتومي  جدول زمانبندي درس

  15/10-15/12شنبه ها : زمان ارائه

  

  

 وسيله كمك آموزشي روش تدريس صفحات موضوع هر درس  استاد تاريخ جلسه

كليات آناتومي اندام تحتاني و  دكتر قنبري 15/8/95 1

شكستگي استخوانهاي لگل و فمور

استخوان ران و لگن در طب هاي رايج 

  سالمندان

 اساليد سخنراني 35-14

 " " 36-71  ناحيه گلوتئال و خلف ران " 22/8/95 2

بيماريهاي رايج  ناحيه قدام و داخل ران " 29/8/95 3

منجمله آرتروز و پوكي استخوان در 

 طب سالمندان

93-72 " " 

 " " 94- 108 ناحيه خلف و خارج ساق " 6/9/95 4

ناحيه قدام ساق و استخوانهاي تالوس  " 13/9/95 5

 و كالكانئوس

117 -108 "  

و تغييرات  استخوانهاي پا و مفاصل " 20/9/95 6

ساختار استخوانهاي پا در طب 

 سالمندان

129 -118 " " 

 " " 130- 142 بافت نرم پا " 27/9/95 7

  


