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 اهداف کلی جلسات جلسه

0 
 استخوانهای جمجمه آناتومیآشنایی دانشجویان با طرح درس و 

 

2 
  استخوانهای جمجمهآناتومی مقطعی آشنایی دانشجویان با 

 

3 
  دانشجویان با نسج نرم مغز، ساقه مغزی و مخچهآشنایی 

 

4 
مقطعی نسج نرم مغز، ساقه مغزی و مخچه در  آناتومیآشنایی دانشجویان با 

 انسان.

 ناحیه گردن در انسان. آناتومیآشنایی دانشجویان با  5

 مقطعی ناحیه گردن در انسان. آناتومیآشنایی دانشجویان با  6

 ناحیه مدیاستینوم و قلب آناتومیانشجویان با  آشنایی د 7

 مقطعی ناحیه مدیاستینوم و قلب آشنایی دانشجویان با آناتومی 8

 ناحیه توراکس و دستگاه تنفسی تحتانیآشنایی دانشجویان با   9

01 
مقطعی  ناحیه توراکس و دستگاه تنفسی  آناتومی آشنایی دانشجویان با

 تحتانی

 ناحیه شکم آناتومین با  آشنایی دانشجویا 00

 مقطعی ناحیه شکم آناتومیآشنایی دانشجویان  با   02

 ناحیه لگن آناتومیآشنایی دانشجویان با   03

 مقطعی ناحیه لگن آناتومیآشنایی دانشجویان  با   04

 آشنایی دانشجویان با  ناحیه اندام فوقانی در انسان 05

 عی ناحیه اندام فوقانی در انسانمقط آناتومیآشنایی دانشجویان با   06

 ناحیه اندام تحتانی آناتومیآشنایی دانشجویان با   07

 مقطعی ناحیه اندام تحتانی آشنا شوند. دانشجویان با آناتومی 08



 

 

 

 هر جلسه: ياهداف كل کیرفتاري به تفك ژهياهداف و

 جلسه اول

 جمجمه یاستخوانها یجویان با طرح درس و آناتومآشنایی دانش هدف کلی:

 ویژهاهداف 

 درپایان  دانشجو قادر باشد. 

 استخوان اکسی پیتال را توضیح دهد 0-2 استخوانهای فرونتال و پریتال را توضیح دهد-0-0

 ال و اسفنوئید را توضیح دهدپوراستخوانهای تم 0-4 استخوان اتموئید را توضیح دهد -3-0

 را توضیح دهد ماگزیالاستخوان  0-6 را توضیح دهد نازال و الکریمال هایواناستخ -5-0

 را توضیح دهدو ومر  تاینپالاستخوان  -0-8 را توضیح دهدزایگوما و مندیبل استخوان  -7-0

 استخوان فرونتال را توضیح دهد -0-01 استخوان فرونتال را توضیح دهد -9-0

 حفره اربیت را توضیح دهد -0-02 های مختلف توضیح دهدجمجه را به طور کلی در نما -00-0

 حفره دهان را توضیح دهد -0-04 حفره بینی را شرح دهد -03-0

 سینوسهای جمجمه را توضیح دهد -0-06 سوراخهای موجود در جمجمه را شرح دهد -05-0

 

 

 

 

 هر جلسه: ياهداف كل کیرفتاري به تفك ژهياهداف و

 دومجلسه 

 جمجمه یاستخوانها یمقطع ییی دانشجویان با آناتومآشنا هدف کلی:

 اهداف ویژه

  درپایان  دانشجو قادر باشد. 

 مقطعی استخوان اکسی پیتال را توضیح دهد آناتومی 2-2 مقطعی استخوانهای فرونتال و پریتال را توضیح دهد آناتومی -0-2

 رال و اسفنوئید را توضیح دهدومقطعی استخوانهای تمپ آناتومی2-4 مقطعی استخوان اتموئید را توضیح دهد آناتومی -3-2

 استخوان ماگزیال را توضیح دهد مقطعی آناتومی2-6 مقطعی استخوانهای نازال و الکریمال را توضیح دهد آناتومی -5-2

 را توضیح دهدن و ومر تایمقطعی استخوان پال آناتومی -2-8 مقطعی استخوان زایگوما و مندیبل را توضیح دهد آناتومی -7-2

 مقطعی استخوان فرونتال را توضیح دهد آناتومی -2-01 مقطعی استخوان فرونتال را توضیح دهد آناتومی -9-2

جمجیه را بیه طیور کلیی در نماهیای مختلیف       مقطعیی   آناتومی -00-2

 توضیح دهد

 حفره اربیت را توضیح دهدمقطعی  آناتومی -02-2

 حفره دهان را توضیح دهد مقطعی آناتومی -2-04 رح دهدحفره بینی را ش مقطعی آناتومی -03-2

 سینوسهای جمجمه را توضیح دهدمقطعی  آناتومی -2-06 سوراخهای موجود در جمجمه را شرح دهدمقطعی  آناتومی -05-2
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 هر جلسه: ياهداف كل کیرفتاري به تفك ژهياهداف و

 سوم جلسه

 و مخچه یمغز، ساقه مغزدانشجویان با نسج نرم  ییآشنا هدف کلی:

 اهداف ویژه

 درپایان  دانشجو قادر باشد. 

 پل مغزی را توضیح دهد – 3-2 بصل النخاع را توضیح دهد – 0-3

 مخچه را توضیح دهد  -3-4 مغز میانی را توضیح دهد  -3-3

 تاالموس را توضیح دهد  -3-6 دیانسفال را توضیح دهد -5-3

 غدد هیپوفبیز و پینئال را توضیح دهد -3-8 هدهیپوتاالموس را توضیح د  -7-3

 بطنهای مغزی را توضیح دهد  -3-01 کورتکی مغز را توضیح دهد – 3- 9

 سیستم لیمبیک را توضیح دهد – 3-02 لوبها و شیار های مغزی را توضیح دهد -00-3

 توضیح دهدوریدهای و سینوسهای وریدی مغز را  -3-04 خونرسانی به مغز را توضیح دهد -03-3

 های عصبی مغز را توضیح دهد راه-3-06 هسته های قائده ای مغز را توضیح دهد -05-3

  ای اطراف مغز را توضیح دهده پرده-07-3
 

 

 

 هر جلسه: ياهداف كل کیرفتاري به تفك ژهياهداف و

 چهارم جلسه

 خچه در انسان.و م ینسج نرم مغز، ساقه مغز یمقطع یآشنایی دانشجویان با آناتوم هدف کلی:

 اهداف ویژه

 درپایان  دانشجو قادر باشد. 

 پل مغزی را توضیح دهد مقطعی  آناتومی –4-2 بصل النخاع را توضیح دهد مقطعی  آناتومی –0-4

 مخچه را توضیح دهد مقطعی  آناتومی  -4-4 مغز میانی را توضیح دهد مقطعی  آناتومی  -3-4

 تاالموس را توضیح دهد مقطعی  آناتومی  -4-6 وضیح دهددیانسفال را ت مقطعی  آناتومی -5-4

 غدد هیپوفبیز و پینئال را توضیح دهد مقطعی  آناتومی -4-8 هیپوتاالموس را توضیح دهد مقطعی  آناتومی -7-4

 بطنهای مغزی را توضیح دهد مقطعی  آناتومی  -4-01 مغز را توضیح دهد کورتکس مقطعی  آناتومی –4- 9

 سیستم لیمبیک را توضیح دهد مقطعی  آناتومی –4-02 لوبها و شیار های مغزی را توضیح دهد مقطعی  ومیآنات -00-4

وریدهای و سینوسهای وریدی مغز را توضیح  مقطعی  آناتومی -4-04 خونرسانی به مغز را توضیح دهد مقطعی  آناتومی -03-4

 دهد

 های عصبی مغز را توضیح دهد راه مقطعی  آناتومی -4-06 ضیح دهدهسته های قائده ای مغز را تو مقطعی  آناتومی -05-3

  ای اطراف مغز را توضیح دهده پرده مقطعی  آناتومی -07-4
 

 

 

 

 



 

 

 

 هر جلسه: ياهداف كل کیرفتاري به تفك ژهياهداف و

 پنجمجلسه 

 گردن در انسان. هیناح یآشنایی دانشجویان با آناتوم هدف کلی:

 اهداف ویژه

 دانشجو قادر باشد.  درپایان 

 عضالت ناحیه گردن را توضیح دهد -5-2 استخوانهای ناحیه گردن را توضیح دهد – 0-5

 مثلثهای گردنی را توضیح دهد -5-4 عروق و اعصاب ناحیه گردن را توضیح دهد -3-5

 حنجره را توضیح دهد  -5-6 قسمتهای مختلف حلق را توضیح دهد  -5-5

 مسیر عصب واگ و فرنیک را در گردن مشخص کند -5-8 عناصر موجود در آن را توضیح دهدغالف کاروتید و   -7-5

 گردن را توضیح دهد درغضروفهای موجود  -5-01 شاخه های شریان کاوتید خارجی را در گردن توضیح دهد -9-5
 

 

 

 

 

 هر جلسه: ياهداف كل کیرفتاري به تفك ژهياهداف و

 ششمجلسه 

 گردن در انسان. هیناح یمقطع یویان با آناتومآشنایی دانشج هدف کلی:

 اهداف ویژه

  درپایان  دانشجو قادر باشد. 

 عضالت ناحیه گردن را توضیح دهدمقطعی  آناتومی -6-2 استخوانهای ناحیه گردن را توضیح دهدمقطعی  آناتومی  –0-6

 مثلثهای گردنی را توضیح دهدمقطعی  آناتومی -6-4 عروق و اعصاب ناحیه گردن را توضیح دهدمقطعی  آناتومی -3-6

 حنجره را توضیح دهدمقطعی  آناتومی  -6-6 قسمتهای مختلف حلق را توضیح دهدمقطعی  آناتومی  -5-6

غییالف کاروتییید و عناصییر موجییود در آن را مقطعییی  آنییاتومی  -7-6

 توضیح دهد

مسیییر عصییب واگ و فرنیییک را در گییردن   مقطعییی  آنییاتومی -8-6

 مشخص کند

وتید خارجی را در گردن رشاخه های شریان کامقطعی  آناتومی  -9-6

 توضیح دهد

 گردن را توضیح دهد درغضروفهای موجود مقطعی  آناتومی -01-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هر جلسه: ياهداف كل کیرفتاري به تفك ژهياهداف و

 هفتمجلسه 

 و قلب نومیاستیمد هیناح یآشنایی دانشجویان با  آناتوم هدف کلی:

 هداف ویژها

  درپایان  دانشجو قادر باشد.

 عضالت ناحیه قدامی و خلفی توراکس را توضیح دهد -7-2 استخوانهای ناحیه توراکس را توضیح دهد – 0-7

 پلورا را شرح دهند -7-4 عروق و اعصاب ناحیه توراکس  را به طور کلی شرح دهد  -3-7

 ناف ریه ها و ترتیب عناصر آن را شرح دهد -7-6 سطوح و لبه های ریه ها را شرح دهند  -5-7

 دیافراگم را شرح دهد -7-8 قسمتهای مختلف اعصاب و عروق بین دنده ای را شرح دهد  -7-7

 نای و شاخه های آن را در ریه توضیح دهد  -7-01 غدد پستانی را توضیح دهد – 7- 9

  لوب ها و سگمنتهای ریه ها را شرح دهد  -00-7
 

 

 

 

 

 

 هر جلسه: ياهداف كل کیرفتاري به تفك ژهيواهداف 

 هشتمجلسه 

 و قلب نومیاستیمد هیناح یمقطع یآشنایی دانشجویان با آناتوم هدف کلی:

 اهداف ویژه

 درپایان  دانشجو قادر باشد. 

وراکس را عضییالت ناحیییه قییدامی و خلفییی تییمقطعییی  آنییاتومی -8-2 استخوانهای ناحیه توراکس را توضیح دهدمقطعی  آناتومی –0-8

 توضیح دهد

عروق و اعصیاب ناحییه تیوراکس  را بیه طیور      مقطعی  آناتومی  -3-8

 کلی شرح دهد

 پلورا را شرح دهندمقطعی  آناتومی -4-8

 ناف ریه ها و ترتیب عناصر آن را شرح دهدمقطعی  آناتومی -8-6 سطوح و لبه های ریه ها را شرح دهند مقطعی آناتومی -5-8

قسمتهای مختلف اعصاب و عروق بین دنده ای عی مقط آناتومی  -7-8

 را شرح دهد

 دیافراگم را شرح دهدمقطعی  آناتومی -8-8

 نای و شاخه های آن را در ریه توضیح دهدمقطعی  آناتومی  -8-01 غدد پستانی را توضیح دهدمقطعی  آناتومی – 8- 9

  لوب ها و سگمنتهای ریه ها را شرح دهد مقطعی آناتومی -00-8
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هر جلسه: ياهداف كل کیرفتاري به تفك ژهياهداف و

 نهم جلسه

 یتحتان یتوراکس و دستگاه تنفس هیآشنایی دانشجویان با  ناح هدف کلی:

 اهداف ویژه

 درپایان  دانشجو قادر باشد. 

 ک کندقسمتهای مختلف مدیاستینوم را از هم تفکی -9-2 مدیاستینوم را  به طور کلی توضیح دهد -  0-9

 نمای خارجی قلب را توضیح دهد  -9-4 عناصر مدیاستینوم را توضیح دهد  -3-9

 سینوس کرونری و وریدهای قلب را توضیح دهد  -9-6 عروق کرونری را توضیح دهد  -5-9

 حفره دهلیز چپ را توضیح دهد -9-8 حفره دهلیز راست را توضیح دهد  -7-9

  را توضیح دهد پبطن چحفره  -9-01 راست را توضیح دهد بطن حفره– 9- 9

 پلورا و الیه های آن را توضیح دهد -9-02 سیستم هدایتی قلب را توضیح دهد -00-9

  در یچه های قلب را توضیح دهد -03-9

 

 

 

 

 هر جلسه: ياهداف كل کیرفتاري به تفك ژهياهداف و

 دهم جلسه

 یتحتان یوراکس و دستگاه تنفست هیناح  یمقطع یآشنایی دانشجویان با آناتوم هدف کلی:

 اهداف ویژه

  درپایان  دانشجو قادر باشد. 

 مقطعی قسمتهای مختلف مدیاستینوم را از هم تفکیک کند آناتومی -9-2 مقطعی مدیاستینوم را  به طور کلی توضیح دهد آناتومی -  0-9

 مقطعی نمای خارجی قلب را توضیح دهد آناتومی  -9-4 مقطعی عناصر مدیاستینوم را توضیح دهد آناتومی  -3-9

 مقطعی سینوس کرونری و وریدهای قلب را توضیح دهد آناتومی  -9-6 مقطعی عروق کرونری را توضیح دهد آناتومی  -5-9

 مقطعی حفره دهلیز چپ را توضیح دهد آناتومی -9-8 مقطعی حفره دهلیز راست را توضیح دهد آناتومی  -7-9

 مقطعی حفره بطن چپ را توضیح دهد  آناتومی -9-01 عی حفره بطن راست را توضیح دهدمقط آناتومی – 9- 9

 مقطعی پلورا و الیه های آن را توضیح دهد آناتومی -9-02 مقطعی سیستم هدایتی قلب را توضیح دهد آناتومی -00-9

  مقطعی در یچه های قلب را توضیح دهد آناتومی -03-9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هر جلسه: ياهداف كل کیفتاري به تفكر ژهياهداف و

 يازدهمجلسه 

 شکم هیناح یآشنایی دانشجویان با  آناتوم هدف کلی:

 اهداف ویژه

  درپایان  دانشجو قادر باشد. 

 صفاق را توضیح دهد  - 00-2 مناطق مختلف شکم را توضیح دهد  -0-00

 یح دهدکبد و طحال را توض  -00-4 مری شکمی و معده را توضیح دهد -3-00

 روده بزرگ و سگموئید و مجرای آنال را توضیح دهد – 00-6 روده کوچک را توضیح دهد  - 5-00

 عضالت شکم را توضیح دهد  - 00-8 کلیه ها و مجاری حالب را توضیح دهد  - 7-00

 استخوانهای ناحیه کمر و شکم را توضیح دهد  - 00-01 عروق و اعصاب شکم را توضیح دهد – 9-00

  مجاری اینگوئینال و جدارهای آن را توضیح دهد – 00-00
 

 

 

 

 

 هر جلسه: ياهداف كل کیرفتاري به تفك ژهياهداف و

 دوازدهمجلسه 

 شکم هیناح یمقطع یآشنایی دانشجویان  با  آناتوم هدف کلی:

 اهداف ویژه

 درپایان  دانشجو قادر باشد. 

 صفاق را توضیح دهدمقطعی  آناتومی  -02-2 دهدمناطق مختلف شکم را توضیح مقطعی  آناتومی   -0-02

 کبد و طحال را توضیح دهدمقطعی  آناتومی  -02-4 ری شکمی و معده را توضیح دهدمقطعی  آناتومی -3-02

روده بیزرگ و سیگموئید و مجیرای آنیال را     مقطعیی   آناتومی – 02-6 روده کوچک را توضیح دهد مقطعی آناتومی -5-02

 توضیح دهد

 عضالت شکم را توضیح دهدمقطعی  آناتومی  -02-8 کلیه ها و مجاری حالب را توضیح دهدمقطعی  آناتومی  -7-02

استخوانهای ناحییه کمیر و شیکم را توضییح     مقطعی  آناتومی  -02-01 عروق و اعصاب شکم را توضیح دهدمقطعی  آناتومی –9-02

 دهد

ن را مجییاری اینگوئینییال و جییدارهای آ  مقطعییی  آنییاتومی – 00-02

 توضیح دهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هر جلسه: ياهداف كل کیرفتاري به تفك ژهياهداف و

 سیزدهمجلسه 

 لگن هیناح یآشنایی دانشجویان با  آناتوم هدف کلی:

 اهداف ویژه

 درپایان  دانشجو قادر باشد. 

 مفصل هیپ را توضیح دهند – 03-2 به طور کلی استخوان هیپ را توضیح دهند – 0-03

 استخوان اسکیوم را توضیح دهند - 03-4 ستخوان ایلیوم را توضیح دهندا  - 3-03

 استخوان ساکروم را توضیح دهند - 03-6 استخوان پوبیس را توضیح دهند - 5-03

 عضالت لگن را توضیح دهند  - 03-8 دنبالچه را توضیح دهند استخوان – 7-03

 مجاورات آن را توضیح دهندمثانه و   03--01 نال را توضیح دهندآمجرای   - 9-03

 رحم و تخمدان را توضیح دهد  - 03-02 غدد جنسی مرد  را توضیح دهند  - 00-03

 ن را توضیح دهندعروق و اعصاب لگ  -03-04 واژن و غدد  جنسی زن را توضیح دهند  - 03-03

  پیشابراه مرد و زن را توضیح دهند  - 05-03
 

 

 

 

 

 

 هر جلسه: ياهداف كل کیرفتاري به تفك ژهياهداف و

 چهاردهمجلسه 

 لگن هیناح یمقطع یآشنایی دانشجویان  با  آناتوم هدف کلی:

 اهداف ویژه

  درپایان  دانشجو قادر باشد. 

 مفصل هیپ را توضیح دهند –04-2 به طور کلی استخوان هیپ را توضیح دهند – 0-04

 کیوم را توضیح دهنداستخوان اس -04-4 استخوان ایلیوم را توضیح دهند  - 3-04

 استخوان ساکروم را توضیح دهند -04-6 استخوان پوبیس را توضیح دهند -5-04

 عضالت لگن را توضیح دهند  -04-8 استخوان دنبالچه را توضیح دهند – 7-04

 مثانه و مجاورات آن را توضیح دهند 04--01 نال را توضیح دهندآمجرای   -9-04

 رحم و تخمدان را توضیح دهد  -04-02 توضیح دهند غدد جنسی مرد  را  -00-04

 ن را توضیح دهندعروق و اعصاب لگ  -04-04 واژن و غدد  جنسی زن را توضیح دهند  -03-04

  پیشابراه مرد و زن را توضیح دهند  -05-04
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هر جلسه: ياهداف كل کیرفتاري به تفك ژهياهداف و

 پانزدهمجلسه 

 در انسان یاندام فوقان هیانشجویان با  ناحآشنایی د هدف کلی:

 اهداف ویژه

  درپایان  دانشجو قادر باشد. 

 استخوانهای بازو و رادیوس را توضیح دهد -05-2 استخوانهای کتف و ترقوه را توضیح دهد  - 0-05

 دهدرا توضیح  کف دست وانگشتاناستخوانهای  -05-4 استخوانهای النا و مچ دست را توضیح دهد -3-05

 عضالت ناحیه شانه را توضیح دهد  -05-6 مفصل شانه را توضیح دهد  -5-05

 عضالت ناحیه خلفی بازو را توضیح دهد -05-8 عضالت ناحیه قدامی بازو را توضیح دهد -7-05

 عضالت ناحیه قدامی ساعد را توضیح دهد -05-01 عروق و اعصاب ناحیه بازو را توضیح دهد -9-05

 را توضیح دهد ساعدعروق و اعصاب ناحیه  -05-02 ت ناحیه خلفی ساعد را توضیح دهدعضال  -00-05

 عروق و اعصاب ناحیه د ست را توضیح دهد -05-04 عضالت ناحیه د ست را توضیح دهد -03-05

  وریدهای سطحی اندام فوقانی را توضیح دهد -05-05
 

 

 

 

 

 هر جلسه: ياهداف كل کیرفتاري به تفك ژهياهداف و

 شانزدهمجلسه 

 در انسان یاندام فوقان هیناح یمقطع یآشنایی دانشجویان با  آناتوم هدف کلی:

 اهداف ویژه

 درپایان  دانشجو قادر باشد. 

 مقطعی  استخوانهای بازو و رادیوس را توضیح دهد آناتومی -06-2 مقطعی  استخوانهای کتف و ترقوه را توضیح دهد آناتومی– 0-06

مقطعی  استخوانهای کف دست وانگشیتان را توضییح    آناتومی -06-4 مقطعی  استخوانهای النا و مچ دست را توضیح دهد آناتومی -3-06

 دهد

 مقطعی  عضالت ناحیه شانه را توضیح دهد آناتومی  -06-6 مقطعی  مفصل شانه را توضیح دهد آناتومی -5-06

 مقطعی  عضالت ناحیه خلفی بازو را توضیح دهد آناتومی -06-8 دهد مقطعی  عضالت ناحیه قدامی بازو را توضیح آناتومی -7-06

 مقطعی  عضالت ناحیه قدامی ساعد را توضیح دهد آناتومی -06-01 مقطعی  عروق و اعصاب ناحیه بازو را توضیح دهد آناتومی -9-06

 ی  عروق و اعصاب ناحیه ساعد را توضیح دهدمقطع آناتومی -06-02 مقطعی  عضالت ناحیه خلفی ساعد را توضیح دهد آناتومی  -00-06

 مقطعی  عروق و اعصاب ناحیه د ست را توضیح دهد آناتومی -06-04 مقطعی  عضالت ناحیه د ست را توضیح دهد آناتومی -03-06

ورییدهای سیطحی انیدام فوقیانی را توضییح      مقطعی   آناتومی -05-06

 دهد

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هر جلسه: يكل اهداف کیرفتاري به تفك ژهياهداف و

 هفتدهمجلسه 

 یاندام تحتان هیناح یآشنایی دانشجویان با  آناتوم هدف کلی:

 اهداف ویژه

  درپایان  دانشجو قادر باشد. 

 را توضیح دهد ران و تی بییااستخوانهای  -07-2 استخوانهای لگن،  ساکروم و دنبالچه را توضیح دهد  - 0-07

 را توضیح دهد پا وانگشتان پا استخوانهای کف -07-4 ا توضیح دهدرفیبوال و مچ پا استخوانهای  -3-07

 را توضیح دهد لگنعضالت ناحیه   -07-6 را توضیح دهد رانمفصل   -5-07

 را توضیح دهد و داخلی ران عضالت ناحیه خلفی -07-8 را توضیح دهد رانعضالت ناحیه قدامی  -7-07

 را توضیح دهد ساق پاعضالت ناحیه قدامی  -07-01 هدرا توضیح د ران عروق و اعصاب ناحیه -9-07

 را توضیح دهد ساق پاعروق و اعصاب ناحیه  -07-02 را توضیح دهد ساق پاعضالت ناحیه خلفی   -00-07

 را توضیح دهدپشت و کف پا عروق و اعصاب ناحیه  -07-04 را توضیح دهد پشت و کف پاعضالت ناحیه  -03-07

  را توضیح دهد تحتانیاندام  وریدهای سطحی -05-07
 

 

 

 

 

 

 هر جلسه: ياهداف كل کیرفتاري به تفك ژهياهداف و

 هجدهمجلسه 

 آشنا شوند. یاندام تحتان هیناح یمقطع یدانشجویان با آناتوم هدف کلی:

 اهداف ویژه

 درپایان  دانشجو قادر باشد. 

اسییتخوانهای لگیین،  سییاکروم و دنبالچییه را  مقطعییی آنییاتومی  - 0-08

 توضیح دهد

 استخوانهای ران و تی بییا را توضیح دهد مقطعی آناتومی -2-08

استخوانهای کیف پیا وانگشیتان پیا را توضییح       مقطعی آناتومی -08-4 استخوانهای فیبوال و مچ پا را توضیح دهد مقطعی آناتومی -3-08

 دهد

 ضالت ناحیه لگن را توضیح دهدعمقطعی  آناتومی  -08-6 مفصل ران را توضیح دهدمقطعی  آناتومی  -5-08

عضالت ناحیه خلفی و داخلی ران را توضیح مقطعی  آناتومی -08-8 عضالت ناحیه قدامی ران را توضیح دهدمقطعی  آناتومی -7-08

 دهد

 ح دهدعضالت ناحیه قدامی ساق پا را توضی -مقطعی آناتومی 08-01 عروق و اعصاب ناحیه ران را توضیح دهدمقطعی  آناتومی -9-08

 عروق و اعصاب ناحیه ساق پا را توضیح دهد مقطعی آناتومی -08-02 عضالت ناحیه خلفی ساق پا را توضیح دهدمقطعی  آناتومی  -00-08

عروق و اعصیاب ناحییه پشیت و کیف پیا را      مقطعی  آناتومی -08-04 عضالت ناحیه پشت و کف پا را توضیح دهد مقطعی آناتومی -03-08

 توضیح دهد

ورییدهای سیطحی انیدام تحتیانی را توضییح       مقطعی آناتومی -05-08

 دهد

 

 



 

 

 

 

 

 سنجش و ارزيابي

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون آزمون

 تهیه پاورپوینت
بررسی موارد 

 ساخته شده
  در طول کالس هر جلسه نمره 5

 پایان دورهآزمون  
، تصاویر مقطعی

 شفاهی
 ترم پایان ترم نمره 5

بر اساس زمان 

ده از تعیین ش

 ابتدای ترم

حضور فعال در 

 کالس

نظر استاد و سایر 

 دانشجویان
 در طول کالس هر جلسه نمره 5

حضور و غیاب و 

 تاخیر 
 در طول کالس هر جلسه نمره 5 نظر استاد

 

 تمامی کتب و اطلسهای آناتومی مقطعی  - /دوم/سومجلد اول  – 2105: گری برای دانشجویان پزشکیمنابع

 نت برداری و اختصار نویسی  ، بحث گروهی، پاورپوینتخنرانی، پرسش و پاسخ در کالس، نمایش س  روش تدريس:

 مقطعی آناتومینمایش فیلم آموزشی  - برد وایت – دئوپروژکتوریو  رسانه هاي كمک آموزشي :

 

 

 
 

  مقررات درس و انتظارات  از دانشجو:
 وج درطی کالس خودداری نمایند.دانشجویان باید به موقع در سرکالس حاضر باشند و ازخر .0

کنندوکامالً  به  اداشتی( مطالب را  یسکوت را رعایت کرده وباتوجه به وجودرفرنس  فقط بصورت اختصار )نت بردار .2

 نمایند توجه نکات مطرح شده

 دروس جلسات گذشته آمادگی برای کوئیز داشته باشند. عههرجلسه با مطال .3

 در بحث های گروهی شرکت کنند .4

 مراه خود را در کالس خاموش کنند.تلفن ه .5

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 (98-97 اول )نیمسالجدول زمان بندي درس

        

 

 

 

 

 مدرس موضوع تدریس ردیف

 دکتر سلحشور مروری بر استخوانهای جمجمه  0

 دکتر سلحشور مقطعی استخوانهای جمجمه آناتومی 2

 دکتر سلحشور (نخاع -ساقه مغز-مروری بر دستگاه عصبی مرکزی)مغز 3

 دکتر سلحشور نخاع -ساقه مغز-مقطعی مغز آناتومی 4

 دکتر سلحشور ناحیه گردن  آناتومیمروری بر  5

 دکتر سلحشور مقطعی گردن آناتومی 6

 دکتر سلحشور ناحیه توراکس و دستگاه تنفس تحتانی آناتومیمروری بر  7

 سلحشوردکتر  مقطعی توراکس و دستگاه تنفس تحتانی آناتومی 8

 دکتر سلحشور قلب و مدیاستینوم آناتومیمروری بر  9

 دکتر سلحشور مقطعی قلب و مدیاستینوم آناتومی 01

 دکتر سلحشور شکم آناتومیمروری بر  00

 دکتر سلحشور مقطعی شکم آناتومی 02

 دکتر سلحشور لگن آناتومیمروری بر  03

 دکتر سلحشور مقطعی لگن آناتومی 04

 دکتر سلحشور اندام فوقانی آناتومیر مروری ب 05

 دکتر سلحشور مقطعی اندام فوقانی آناتومی 06

 دکتر سلحشور اندام تحتانی آناتومیمروری بر  07

 دکتر سلحشور مقطعی اندام تحتانی آناتومی 08


