
 

پزشكي  دانطکذه

ترهی  قالب نگارش طرح درس

 

                                             م فَلبًیآًبتَهی اًسا:ػنواى درس 

  1 کبرؽٌبعی ارؽس تزمزاًؾجَیبى :هخاطباى 

                             ًظزی ٍاحس 1/5اس  ٍاحس 0/75 :(یا سهن استاد از واحذ):واحذتؼذاد

  10-12ؽٌجِ  :یی به سواالت فراگیرپاسخگو ساػت

   12-10 عبػت ّب ؽٌجِیک 97-98 اٍلًیوغبل  :(روز،ساػت و نیوسال تحصیلی):زهاى ارائه درس

 زکتز ؽیَا رٍؽٌرَاُ :هذرس

ًسارز  :پیص نیازو درس 

 

رز ؽٌبذت عبذتبر تؾزیحی اًسام فَلبلی ثسى اًغبى زر ٍضؼیت عجیؼی ثِ هٌظَر ؽٌبذت ػولک :ورههذف کلی د

 ػضالًی اریْب اس جولِ ثیوبریْبی اعکلتی ٍ عیغتن ّبی ثسى ٍ ثزرعی ٍ ؽٌبذت اذتالالت ًبؽی اس ثین

 

( جهت هر جلسه یک هذف: )هذاف کلی جلسات ا

ٍ اصغالحبت آى  ثب ػلن آًبتَهی، چگًَگی هغبلؼِ آًبتَهی آؽٌبیی -1

( ط اعکبپَال، کالٍیکَال، َّهزٍ) اًسام فَلبًی  ثب اعترَاى ّبی آؽٌبیی -2

( رازیَط، اٍلٌب، اعترَاى ّبی هچ زعت، هتبکبرح، اًگؾتبى ) اًسام فَلبًی  ثب اعترَاى ّبی آؽٌبیی -3

 ٍ ػزٍق آکشیالری ٍػضالت ًبحیِ اعکبپَالر عیٌِ ای ٍ فبؽیبّبی ًبحیِ ثب ػضالت آؽٌبیی -4

 ثبسٍ ثرؼ لساهی ٍ عبذتوبى ّبی ثب عبذتبر ؽجکِ ػصجی ثبسٍیی آؽٌبیی -5

 ػمجی ثبسٍ ٍ ثرؼ حفزُ کَثیتبل ّبیثب عبذتوبى  آؽٌبیی -6

 عبػس لساهی ثرؼ ّبی عبذتوبىآؽٌبیی ثب  -7



 عبػس ثرؼ ذلفی ثب عبذتوبى ّبی آؽٌبیی -8

 اًسام فَلبًی زعت ٍ لٌف اػصبة کف ػزٍق ٍ ٍ عبذتوبى ّبی کف زعت ثب ػضالت آؽٌبیی -9

  هفبصل اًسام فَلبًی ثب  آؽٌبیی -10

: اهذاف ویژه به تفکیک اهذاف کلی هر جلسه

ٍ اصغالحبت آى  ثب ػلن آًبتَهی، چگًَگی هغبلؼِ آًبتَهی آؽٌبیی :جلسه اول کلیهذف  -1

اّویت تصَیزعبسی ٍ تجغن را زر یبزگیزی .هرتصزی اس تبریرچِ آًبتَهی را ؽزح زّس:جلسه اول اهذاف ویژه

تبر آًبتَهی هفَْم یک عبخ. هفبّین آًبتَهی عغحی ٍ ػومی ٍ ًؾبًِ گذاری عغحی را ؽزح زّس. آًبتَهی تَضیح زّس

ؽیَُ . آًبتَهی را ًبم ثجزز سیزگزٍُ ّبی.چگًَگی یبزگیزی آًبتَهی عِ ثؼسی را ثب هثبل ّبیی ؽزح زّس. را تَضیح زّس

اصغالحبت رایج زر ػلن آًبتَهی را تَضیح زّس ٍ هثبل ّبیی . ّبی هغبلؼِ آًبتَهی زعتگبّی ٍ هَضؼی را ؽزح زّس

  .ت ٍ اصغالحبت هزثَط ثِ آى را ًؾبى زّسعغَح، هحَرّب، حزکب. ثزای آى ًبم ثجزز

 (اعکبپَال، کالٍیکَال، َّهزٍط ) اًسام فَلبًی  ثب اعترَاى ّبی آؽٌبیی :هذف کلی جلسه دوم  -2

ًحَُ هفصل ؽسى اعترَاى تزلَُ . چگًَگی زرجبگذاری اعترَاى کالٍیکَل را ًؾبى زّس: اهذاف ویژه جلسه دوم

چگًَگی . آًبتَهی عغحی آًزا هؾرص کٌس. صِ ّبی تزلَُ را ًؾبى زّسعغَح، کٌبرُ ّب ٍ هؾد. را هؾرص ًوبیس

عغَح، کٌبرُ ّب ٍ . ًحَُ هفصل ؽسى اعترَاى کتف را هؾرص ًوبیس. زرجبگذاری اعترَاى اعکبپَال را ًؾبى زّس

چگًَگی زرجبگذاری اعترَاى َّهزٍط را . آًبتَهی عغحی آًزا هؾرص کٌس. هؾرصِ ّبی اعکبپَال را ًؾبى زّس

عغَح، کٌبرُ ّب ٍ هؾرصِ ّبی َّهزٍط را ًؾبى . ًحَُ هفصل ؽسى اعترَاى َّهزٍط را هؾرص ًوبیس. اى زّسًؼ

 ثجزز ًبم را ثبسٍ اعترَاى ثِ هزثَط ّبی آعیت اًَاع .آًبتَهی عغحی آًزا هؾرص کٌس. زّس

ای هچ زعت، رازیَط، اٍلٌب، اعترَاى ُ) اًسام فَلبًی  ثب اعترَاى ّبی آؽٌبیی :هذف کلی جلسه سوم  -3

 (هتبکبرح، اًگؾتبى 

ًحَُ هفصل ؽسى اعترَاى ّبی . چگًَگی زرجبگذاری اعترَاى ّبی عبػس را ًؾبى زّس: ومساهذاف ویژه جلسه 

آًبتَهی عغحی . عغَح، کٌبرُ ّب ٍ هؾرصِ ّبی ّزیک اس اعترَاى ّبی عبػس را ًؾبى زّس. عبػس را هؾرص ًوبیس

 گذاری ًبم را زعت هچ ّبی اعترَاى .ثجزز ًبم را عبػس ّبی اعترَاى ثِ ثَطهز ّبی آعیت اًَاع .آًْبرا هؾرص کٌس

 ثب را زعت هچ ّبی اعترَاى ؽسى هفصل چگًَگی .ًوبیس هؾرص را زعت هچ ّبی اعترَاى هَلؼیت .ًوبیس



 را زعت کف ّبی اعترَاى هَلؼیت .ًوبیس هؾرص را ّب اعترَاى اس یک ّز هْن ّبی ٍیضگی .زّس ؽزح یکسیگز

 هفصل چگًَگی .ًوبیس را هؾرص آًْب گذاری ؽوبرُ ٍ گذاری ًبم ٍ اًگؾتبى ّبی اعترَاى هَلؼیت .ًوبیس هؾرص

 یکسیگز ثب را اًگؾتبى ّبی اعترَاى ؽسى هفصل چگًَگی .ؽزح زّس یکسیگز ثب را زعت کف ّبی اعترَاى ؽسى

 .زّس ؽزح

ٍ ػزٍق  ٍػضالت ًبحیِ اعکبپَالر عیٌِ ای ٍ فبؽیبّبی ًبحیِ ثب ػضالت آؽٌبیی :هذف کلی جلسه چهارم -4

آکشیالر 

 ٍ فبؽیب اّویت .زّس ؽزح را آًْب اّویت ٍ ػومی ٍ عغحی فبؽیبی اًَاع فبؽیب، :اهذاف ویژه جلسه چهارم

 هَلؼیت .ًوبیس هؾرص را کالٍیپکتَرال فبؽیبی هَلؼیت .زّس ؽزح را کوپبرتوٌت یک گیزی ؽکل چگًَگی

 .ًوبیس هؾرص را ػضالت ایي کبهل اتصبالت .ًوبیس هؾرص (آًتزیَر تَطعزا ّب، پکتَرال)عیٌِ  ًبحیِ ػضالت

 رٍساًِ ّبی فؼبلیت زر را ػضالت ػول . ثجزز ًبم را ػضلِ ّز فزػی ٍ اصلی اػوبل .ثجزز ًبم را ػضلِ ّز ػصت

 اس یک ّز هَلؼیت .زّس تَضیح را ای عیٌِ ًبحیِ ثبلیٌی آًبتَهی .ثجزز ًبم را ػضالت ایي هجبٍرات .زّس تَضیح

ّب،  تزط ّب، اعپبیٌبتَط زلتَئیس،)ػضالت  ایي کبهل اتصبالت .ًوبیس هؾرص را اعکبپَالر ًبحیِ ػضالت

 ّز فزػی ٍ اصلی اػوبل ثجزز ًبم را ػضلِ ّز ػصت .ًوبیس هؾرص را ( زٍرعی التیغوَط تزاپشیَط، رٍهجَئیسّب،

 ؽزح را آًْب اّویت ٍ کبف رٍتبتَر ػضالت .زّس تَضیح رٍساًِ ّبی فؼبلیت زر را ػضالت ػول .ثجزز ًبم را ػضلِ

 .زّس

ثبسٍ  ثرؼ لساهی ثب عبذتبر ؽجکِ ػصجی ثبسٍیی ٍ عبذتوبى ّبی آؽٌبیی :هذف کلی جلسه پنجن -5

 ّبی لغوت تؾکیل ًحَُ .زّس ؽزح را ثبسٍیی ػصجی ؽجکِ گیزی ؽکل چگًَگی :اهذاف ویژه جلسه پنجن

 .ثجزز ًبم را ػصجی ؽجکِ هْن هجبٍرات .زّس تَضیح را ثبسٍ ػصجی کِؽت ( 000ٍ ّب عٌبة تٌِ، ّب، ریؾِ)هرتلف 

 ٍ حغی ّب، عگوبى) ػصجی ؽبذِ ّز ّبی هؾرصِ .ثجزز ًبم را ؽجکِ لغوت ّز اس ؽسُ جسا ػصجی ّبی ؽبذِ

 یب حغی ًظز اس را ؽبذِ ّز .ًوبیس هؾرص را ّب ؽبذِ اس ّزیک هغیز .زّس تَضیح ٍ هَلؼیت آًزا هغیز حزکتی،

 فبؽیبّبی .ًوبیس تؼییي را ثبسٍ ًبحیِ هرتلف ّبی ثرؼ .ثجزز ًبم را ثبسٍیی ػصت ؽجکِ آعیت .زّس ؽزح حزکتی

ػضالت  ایي کبهل اتصبالت .ًوبیس هؾرص را ثبسٍ جلَیی ًبحیِ ػضالت هَلؼیت .ًوبیس هؾرص را ثبسٍ ًبحیِ

 ػضلِ ّز فزػی ٍ اصلی اػوبل .ثجزز ًبم را ػضلِ ّز ػصت .ًوبیس را هؾرص (کَراکَثزاکیبلیظ ٍ ثیغپظ ثزاکیبل،)



 ٍ هَلؼیت .زّس ؽزح را ثبسٍ جلَی ًبحیِ ػزٍق .زّس تَضیح رٍساًِ ّبی فؼبلیت زر را ػضالت ػول .ثجزز ًبم را

 ػصت .ًوبیس تؼییي را یک ّز هغیز ٍ عزذزگی ّبی ؽبذِ .زّس تَضیح ثزاکیبل عزذزگ هجبٍرات

 هجبٍرات .ًوبیس هؾرص را گذرًس هی ثبسٍ ثرؼ ایي اس کِ اػصبثی .ًوبیس تؼییي را آى هغیز ٍ هَعکَلَکتبًئَط

 .ثجزز ًبم را ثبسٍ جلَی ًبحیِ اػصبة

 ػمجی ثبسٍ ٍ ثرؼ حفزُ کَثیتبل ثب عبذتوبى ّبی آؽٌبیی :مضصهذف کلی جلسه  -6

 .ثجزز ًبم را کَثیتبل حفزُ زاذل هحتَیبت .ًوبیس هؾرص را کَثیتبل حفزُ هَلؼیت :اهذاف ویژه جلسه ضطن

 .ًوبیس هؾرص را ثبسٍ ػمجی ًبحیِ ػضالت هَلؼیت .ثجزز ًبم را حفزُ زاذل ّبی عبذتوبى اس یک ّز هجبٍرات

 ػضلِ ّز فزػی ٍ اصلی اػوبل .ثجزز ًبم را ػضلِ ّز ػصت .ًوبیس هؾرص را (تزیغپظ) ػضالت ایي کبهل اتصبالت

 ّبی ؽبذِ .زّس ؽزح را ثبسٍ ػمجی ًبحیِ قػزٍ .زّس تَضیح رٍساًِ ّبی فؼبلیت زر را ػضالت ػول .ثجزز ًبم را

 اػصبة ٍ ػزٍق هجبٍرات .زّس ؽزح را رازیبل ػصت هَلؼیت ٍ هغیز .ًوبیس تؼییي را یک ّز هغیز ٍ عزذزگی

 .ثجزز ًبم را ثبسٍ ػمت ًبحیِ

 عبػس لساهی ثرؼ ّبی عبذتوبىآؽٌبیی ثب :هذف کلی جلسه هفتن -7

 ٍ فلکغَر) ثٌسی گزٍُ چگًَگی .ًوبیس هؾرص را عبػس جلَی ًبحیِ ػضالت هَلؼیت :هفتن اهذاف ویژه جلسه

 .ثجزز ًبم را ػضلِ ّز ػصت .ًوبیس هؾرص را ػضالت ایي کبهل اتصبالت .زّس ؽزح را ػضالت ایي (پزًٍبتَر

 جلَی ًبحیِ ػزٍق .زّس تَضیح رٍساًِ ّبی فؼبلیت زر را ػضالت ػول .ثجزز ًبم را ػضلِ ّز فزػی ٍ اصلی اػوبل

 ّز هغیز ٍ عزذزگی ّبی ؽبذِ .زّس تَضیح اٍلٌبر ٍ رازیبل ّبی عزذزگ هجبٍرات ٍ هَلؼیت .زّس ؽزح را عبػس

 هؾرص را آًْب ػصجی ّبی ؽبذِ هَلؼیت .ًوبیس تؼییي را اٍلٌبر ٍ هسیبى اػصبة هَلؼیت ٍ هغیز .ًوبیس تؼییي را یک

 .ثجزز ًبم را عبػس جلَی ًبحیِ ػزٍق ٍ اػصبة هجبٍرات .ًوبیس

عبػس  ثرؼ ذلفی ثب عبذتوبى ّبی آؽٌبیی  :ی جلسه هطتنهذف کل -8

 را ػضالت ایي کبهل اتصبالت .ًوبیس هؾرص را عبػس ػمت ًبحیِ ػضالت هَلؼیت :اهذاف ویژه جلسه هطتن

 فؼبلیت زر را ػضالت ػول .ثجزز ًبم را ػضلِ ّز فزػی ٍ اصلی اػوبل .ثجزز ًبم را ػضلِ ّز ػصت .ًوبیس هؾرص

 را عبػس ػمجی ًبحیِ عزذزگ هجبٍرات ٍ هَلؼیت .زّس ؽزح را عبػس ػمت ًبحیِ ػزٍق .زّس تَضیح رٍساًِ ّبی

 ؽبذِ هَلؼیت .ًوبیس تؼییي را رازیبل ػصت هغیز .ًوبیس تؼییي را یک ّز هغیز ٍ عزذزگی ّبی ؽبذِ .زّس تَضیح



 .ثجزز ًبم را عبػس ػمت ًبحیِ اػصبة هجبٍرات .ًوبیس هؾرص را آًْب ػصجی ّبی

اًسام  زعت ٍ لٌف اػصبة کف ػزٍق ٍ کف زعت ٍ عبذتوبى ّبی ثب ػضالت آؽٌبیی :لی جلسه نهنهذف ک -9

 فَلبًی

 تَضیح را آًْب اتصبالت ٍ ّب رتیٌبکَلَم .زّس ؽزح را زعت زر ػومی فبؽیبی ٍضؼیت :اهذاف ویژه جلسه نهن

 را کبرپبل تًَل هَلؼیت .زّس حؽز یک را ّز هجبٍرات ٍ گذرز هی ّب رتیٌبکَلَم سیز اس کِ ّبیی عبذتوبى .زّس

 .ثجزز ًبم را ػضالت زیگز ٍ تٌبر ّبیپَ تٌبر ًبحیِ ػضالت .ثجزز ًبم را آى هجبٍرات ٍ تًَل ایي هحتَیبت .زّس ؽزح

 .ثجزز ًبم را ػضلِ ّز فزػی ٍ اصلی اػوبل .ثجزز ًبم را ػضلِ ّز ػصت .ًوبیس هؾرص را ػضالت ایي کبهل اتصبالت

 را آى ّبی لَط ٍ زعت کف ًبحیِ ّبی عزذزگ هَلؼیت .زّس تَضیح رٍساًِ ّبی لیتفؼب زر را ػضالت ػول

 عغحی ّبی لَط اس جساؽسُ ّبی ؽبذِ .زّس تَضیح را ػومی ٍ عغحی ػزٍلی ّبی لَط گیزی ؽکل .زّس ؽزح

 هؾرص را ّب ؽبذِ ایي اس یک ّز هغیز .  ثجزز ًبم را عزذزگی ّبی لَط هجبٍرات .ًوبیس هؾرص را ػومی ٍ

 ّز تَسیغ چگًَگی .زّس ؽزح را ّز یک اس ؽسُ جسا ّبی ؽبذِ ٍ اٍلٌبر ٍ هسیبى اػصبة هَلؼیت ٍ هغیز .ًوبیس

 اًسام عغحی ّبی عیبّزگ .ًوبیس هؾرص را اًسام ػومی ّبی عیبّزگ .ًوبیس هؾرص را ػصجی ّبی ؽبذِ اس یک

 را عیبّزگی ذَى ترلیِ چگًَگی . یسًوب هؾرص را عیبّزگ ّز گیزی ؽکل ًحَُ ٍ هَلؼیت .ثجزز ًبم را ثبالیی

 .زّس ؽزح جلسی زّی ػصت زر را زرهبتَم اّویت . زّس ؽزح را اًسام تکبهل چگًَگی اس هرتصزی .زّس تَضیح

 ًوبیس هؾرص را ثبالیی اًسام لٌفبٍی ّبی ػمسُ هَلؼیت .ًوبیس هؾرص را ثبالیی اًسام اس ًبحیِ ّز جلسی زّی ػصت

 .زّس تَضیح را ثؼسی ّبی ُػمس ثِ لٌف ترلیِ چگًَگی .

 ثب هفبصل اًسام فَلبًی   آؽٌبیی:  هذف کلی جلسه دهن -10

 ًَع ّز ثزای .زّس تَضیح هفصل ًَع ًظز اس را هفبصل اًَاع .ًوبیس ثیبى را هفصل تؼزیف: اهذاف ویژه جلسه دهن

 تَضیح هفبصل زر را ّب رثبط اّویت .ثجزز ًبم را عیٌَیبل هفبصل ّبی ٍیضگی .ًوبیس هؾرص را ّبی ًوًَِ هفصل

 هثبل عیٌَیبل هفبصل اًَاع اس ّزیک ثزای .ًوبیس هؾرص هفصل ؽکل ٍ حزکت ًظز اس را عیٌَیبل هفصل اًَاع .زّس

 ّز حزکتی زاهٌِ .ثجزز ًبم را ّز هفصل حَل حزکبت ٍ ًوبیس هؾرص را عیٌَیبل هفبصل ّبی هحَر .ًوبیس ثیبى ّبیی

 .ًوبیس هؾرص را هفصل

 



  و قادر باضذدر پایاى دانطج

 هرتصزی اس تبریرچِ آًبتَهی را ؽزح زّس -1

 اّویت تصَیز عبسی ٍ تجغن را زر یبزگیزی آًبتَهی تَضیح زّس -2

 هفبّین آًبتَهی عغحی ٍ ػومی را ؽزح زّس -3

 هفَْم یک عبذتبر آًبتَهی را ؽزح زّس -4

 .سیز گزٍُ ّبی آًبتَهی را تَضیح زّس -5

 .سٍ ٍ عبػس ٍ هچ ٍ زعت را ؽزح زّساعترَاى ؽٌبعی اعترَاى ّبی تزلَُ ٍ کتف ٍ ثب -6

یِ پکتَرال، اعکبپَالر، ثبسٍ ٍ عبػس ٍ زعت را ؽزح زازُ ػول ٍ ػصجسّی ّزیک را ػضالت ًبح -7

 .تَضیح زّس

 .ػزٍق ٍ اػصبة هَجَز زر اًسام فَلبًی را ؽزح زّس -8

 .ترلیِ ٍریسی ٍ لٌفبتیک اًسام فَلبًی را ؽزح زّس -9

 .هفبصل اًسام فَلبًی را تَضیح زّس -10

 

 آًبتَهی گزی ثزای زاًؾجَیبى پشؽکی جلس زٍم اًسام فَلبًی ٍ تحتبًی  -1 :نابغم

 آًبتَهی اعٌل ثزای زاًؾجَیبى پشؽکی جلس زٍم اًسام فَلبًی ٍ تحتبًی  -2

 اعلظ سثَتب جلس اٍل ٍ زٍم  -3

 

 رٍػ تسرط اعتبز هحَری ثِ ؽکل عرٌزاًی ٍ پزعؼ ٍ پبعد ٍ حل هغئلِ  :روش تذریس

 

 ٍیسیَ پزٍصکتَر ٍ ٍایت ثززهَالص، کبزاٍر،  :ی آهوزش وسایل

 

 



آزهوى  سنجص و ارزضیابی

بر )سهن از نوره کلروش       آزهوى 

( حسب درصذ

ساػت تاریخ  

تؾزیحی کَتبُ کوئیس 

چٌسگشیٌِ ای 

/////////// /////////////پبیبى ّز جلغِ  2

آزهوى 

هیاى دوره 

 ٍعظ تزم  4چٌس گشیٌِ ای 

آزهوى 

پایاى ترم 

 پبیبى تزم  12چٌس گشیٌِ ای 

حضور 

فؼال در 

کالس 

 ّز جلغِ  2پزعؼ ٍ پبعد 

 

: و انتظارات از دانطجوکالس هقررات 

حضَر کلیِ زاًؾجَیبى زر توبهی جلغبت الشاهی ثَزُ ٍ زاًؾجَیبى ثبیغتی زر ّز جلغِ هغبلت جلغبت گذؽتِ را هغبلؼِ 

تحبًبت عزکالط حبضز ؽًَس ٍ ّوچٌیي تکبلیف ٍ تحمیك هزثَط ثِ ًوَزُ ٍ ثب آهبزگی جْت پبعد زازى ثِ پزعؾْب ٍ ام

 .زرط آًبتَهی اًسام را تْیِ ٍ تحَیل ًوبیٌس

 



                                  آناتوهی انذام فوقانی جذول زهانبنذی درس

 

 هذرس هوضوع هر جلسه              جلسه

ٍ اصغالحبت  ٍهیثب ػلن آًبتَهی، چگًَگی هغبلؼِ آًبت آؽٌبیی 1

آى 

 

 زکتز ؽیَا رٍؽٌرَاُ

اعکبپَال، کالٍیکَال، ) اًسام فَلبًی  ثب اعترَاى ّبی آؽٌبیی 2

( َّهزٍط 

 

 زکتز ؽیَا رٍؽٌرَاُ

رازیَط، اٍلٌب، اعترَاى ) اًسام فَلبًی  ثب اعترَاى ّبی آؽٌبیی 3

( ّبی هچ زعت، هتبکبرح، اًگؾتبى 

 

 زکتز ؽیَا رٍؽٌرَاُ

عیٌِ ای ٍػضالت ًبحیِ  ٍ فبؽیبّبی ًبحیِ ضالتثب ع آؽٌبیی 4

 ٍ ػزٍق آکشیالری اعکبپَالر

 زکتز ؽیَا رٍؽٌرَاُ

ثرؼ  ثب عبذتبر ؽجکِ ػصجی ثبسٍیی ٍ عبذتوبى ّبی آؽٌبیی 5

 ثبسٍ لساهی

 

 زکتز ؽیَا رٍؽٌرَاُ

 ػمجی ثبسٍ ٍ ثرؼ حفزُ کَثیتبل ثب عبذتوبى ّبی آؽٌبیی 6

 

 زکتز ؽیَا رٍؽٌرَاُ

 عبػس لساهی ثرؼ ّبی عبذتوبىی ثب آؽٌبی 7

 

 زکتز ؽیَا رٍؽٌرَاُ

 عبػس ثرؼ ذلفی ثب عبذتوبى ّبی آؽٌبیی 8

 

 زکتز ؽیَا رٍؽٌرَاُ

اػصبة  ػزٍق ٍ کف زعت ٍ عبذتوبى ّبی ثب ػضالت آؽٌبیی 9

 اًسام فَلبًی زعت ٍ لٌف کف

 

 زکتز ؽیَا رٍؽٌرَاُ

  ثب هفبصل اًسام فَلبًی آؽٌبیی 10

   (کالط هجبسی)

 

 زکتز ؽیَا رٍؽٌرَاُ

 



   

 

 

بسمه تعالی 

دکتر شیوا روشنخواه : مذرس   97-98یمسبل دوم برنبمه تئوری آنبتومی انذام پزشکی ن

 20/8/97امتحبن انذام فوقبنی 

 مبحث مورد بحث تاریخ روز ها

استخوان شناسی انذام  1/7 یکشنبه 

 فوقانی

اسکاپوال، کالویکوال، )

 (هومروس

استخوان شناسی انذام  8/7 یکشنبه 

 فوقانی

اولنا، رادیوس، مچ و کف )

 (دست و انگشتان

عروق و  –ناحیه آگسیال  15/7 یکشنبه 

 اعصاب

عضالت و عناصر قذام و  22/7 یکشنبه 

 خلف بازو

عضالت  -حفره کوبیتال 29/7 یکشنبه 

 قذام ساعذ

عضالت خلف ساعذ و  6/8 یکشنبه 

 عروق و اعصاب ساعذ

دست، عروق و اعصاب و  13/8 یکشنبه 

  و سالمنذی لنفاتیک

مفاصل انذام فوقانی 



 (مجازی)

 98-97سبل تحصیلی  داًشجَیبى پششکی                ًیوسبل دٍم ثزًبهِ کالس ّبی عولی اًذام فَقبًی

ا رٍشٌخَاُ خبًن دکتز شیَ: هذرسکَئیش ّز ّفتِ، اهتحبى پبیبى تزم                              : ًحَُ ارسیبثی

 هَضَع تبریخردیف  

استخَاى شٌبسی اًذام فَقبًی  8/7 1

Clavicle : در جب گذاری، سطَح، کٌبرُ ّب ٍ اًتْبّب

Scapula : در جب گذاری، سطَح، کٌبرُ ّب، سٍایب ٍ سٍائذ

Humerus : در جب گذاری، اًتْبی فَقبًی، اًتْبی تحتبًی ٍ تٌِ آى

2 15/7  Radial :ّبی فَقبًی، اًتْبی تحتبًی ٍ تٌِ آى در جب گذاری، اًت

Ulna : در جب گذاری، اًتْبی فَقبًی، اًتْبی تحتبًی ٍ تٌِ آى

Hand : استخَاى ّبی هچ دست، کف دست ٍ ثٌذ اًگشتبى

حفزُ آگشیال  22/7 2

پکتَرال، اسکبپَالر، تَراسیک ٍ لتزال  : دیَارُ ّب

.. .عضالت تزاپشیَس، دلتَئیذ، رٍهجَئیذّب ٍ: ًبحیِ کتف

فضبّبی سِ گَش ٍ چْبر گَش ٍ هحتَیبت آًْب 

 

اداهِ حفزُ آگشیال  29/7 3

(  ریشِ، تٌِ، طٌبة ٍ شبخِ ّبی آى ) شجکِ ثزاکیبل : هحتَی

شزیبى آگشیالری ٍ شبخِ ّبی آى، ٍریذ آگشیالری : هحتَی

 

ًبحیِ ثبسٍ  6/8 4

عضالت ثبیسپس، کَراکَثزاکیبلیس ٍ ثزاکیبلیس : کوپبرتوبى قذاهی

عضلِ تزیسپس : پبرتوبى خلفیکن

 شزیبى ثزاکیبل، اعصبة هَسکَلَکَتبًئَس،هذیي،اٍلٌب ٍ رادیبل: عزٍق ٍ اعصبة

عضالت گزٍُ سطحی ٍ عوقی : سبعذ کوپبرتوبى قذاهی 13/8 5

شزیبى ّبی رادیبل، اٍلٌبر، اعصبة اٍلٌبر ٍ هذیي : عزٍق ٍ اعصبة

 هحذٍدُ ٍ هحتَیبت آى: حفزُ کَثیتبل

عضالت گزٍُ سطحی ٍ عوقی : سبعذ رتوبى خلفیکوپب 20/8 7

شزیبى ثیي استخَاًی خلفی، عصت رادیبل، شزیبى ّب : عزٍق ٍ اعصبة

ًیبم کف دستی، عضالت تٌبر، ّیپَتٌبر ٍ لَهجزیکبل ّب، قَس شزیبًی : ًبحیِ دست

 

 


