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 پسضکیدنذاى دانطکذه

 ترهی قبلب نگبرش طرح درس

 

 2علوم تطریح : عنواى درس 

 زضکی پدنذاى دومدانطجویبى ترم  :هخبطببى

( واحذ عولی 1واحذ تئوری و  2) واحذ  3: تعذادواحذ

                       واحذ 3 :سهن استبد از واحذ

 آزاد :سبعت پبسخگویی به سواالت فراگیر

 97-98نیوسبل دوم  :زهبى ارائه درس

تئوری   10تب  8 هب ضنبهدو                

          عولی 18تب  14و                 

 1علوم تطریح  :درس پیص نیبز                                      ایرج رضیذیدکتر  :هذرس

 نفر 50: تعذاد دانطجویبى

 

 :هذف کلی درس 

 

(  اسسرَاى ضٌاسی جوجوِ ٍ تافر ًزم)سزٍگززى  آضٌایی تا ساذسارّای آًازَهیىی -1

سزٍگززى  ( تافر ضٌاسی)آضٌایی تا ساذسارّای هیىزٍسىَخی  -2

 آضٌایی تا جٌیي ضٌاسی ٍ زىاهل ساذسارّای سزٍگززى  -3

 

 
 

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

 ريتبي ٚ اوسي پيتبياستخٛأٙبي فرٚٔتبي، پآضنبیی بب  -1

 تّپٛراي ٚاسفٕٛئيذ  ،ي اتّٛئيذاستخٛأٙبآضنبیی بب  -2

 استخٛأٙبي صٛرتآضنبیی بب  -3

، عضالت ِثٍث ٘ب ٚ ٔيبَ ٘بي گردْ، ٚريذ٘بي سطحي گردْ، اعصبة سطحي ضجىٗ گردٔيآضنبیی بب  -4

 ستٛئيذيذَٚپالتيسّب ٚ استرٔٛوال

آْ، ضبخٗ  يرٚئيذ، غالف وبرٚتيذ ٚ ِحتٛيبتايرٚئيذ ٚ پبراتاِحتٛيبت ِثٍث لذاِي گردْ، غذد تآضنبیی بب  -5

 ر داخٍيٚياگیريبْ وبرٚتيذ خبرجي ٚ ٚريذ ج٘بي ش

، غذد ثسالي زير فىي ٚ زير سٛپرا٘بيٛئيذن ٚ پبراسّپبتيه ،ٔبحيٗ ، اعصبة  سّپبتيعصت ٚاگآضنبیی بب   -6

 زثبٔي
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 ، ضريبْ ٚ ٚريذِحتٛيبت ِثٍث خٍفي گردْ، عصت زير زثبٔي، عصت زٚج يبزدُ٘، ضجىٗ گردٔيآضنبیی بب  -7

 عضالت اسىبٌٓ ٚ عضالت جٍٛ ِٙرٖ اي ،سبة والٚيٓ

 حٕجرٖ ٚ ٔبيآضنبیی بب  -8

 (SCALP)، پٛضص وبسٗ سر (، عرٚق ٚ اعصبة ٚ غذٖ پبرٚتيذ  عضالت) ٔبحيٗ صٛرت آضنبیی بب  -9

ِفصً گيجگب٘ي  فىي، ضريبْ ِگسيٍري، ، عضالت عّمي صٛرت) ايٕفراتّپٛراي ِحتٛيبت ٔبحيٗ آضنبیی بب  -10

 (يٓ ٚ اٚتيه ا، گبٔگٍيْٛ ٘بي تريگٛپبالتِٕذيجٛالر ضجىٗ ٚريذي، اعصبة ِگسيٍري ٚ

 حٍك ٚ ، وبَحفرٖ د٘بْ، حفرٖ ثيٕيآضنبیی بب  -11

 گٛشٚ چطُ آٔبتِٛی آضنبیی بب  -12

 ثبفت ضٕبسی چطُ ٚ گٛشآضنبیی بب  -13

 جٕيٓ ضٕبسی سرٚ گردْآضنبیی بب  -14

 جٕيٓ ضٕبسی چطُ ٚ گٛشآضنبیی بب  -15

 ٌٕف سر ٚگردْ، آٔبتِٛی سطحیآضنبیی بب  -16
 

 

 

 

 

 اسسرَاًْای فزًٍسال، خزیسال ٍ اوسی خیسالآضٌایی تا : اول کلی جلسه هذف

  :اول اهذاف ویژه جلسه

 ، خزیسال ٍ اوسی خیساللسوسْای هرسلف اسسرَاًْای فزًٍسالتا آضٌایی  -1

 رٍی جوجوِ  عٌاصز هْن آًازَهیىی اسسرَاًْا تزآضٌایی تا   -2

 

 زودَرال  ٍسفٌَئیس ا، اسسرَاًْای ازوَئیسآضٌایی تا  :دوم هذف کلی جلسه

:  دوم جلسهاهذاف ویژه 

 زودَرال ٍاسفٌَئیس ، اسسرَاًْای ازوَئیسهرسلف  عٌاصز آًازَهیىیآضٌایی تا  -1

 عٌاصز هْن آًازَهیىی اسسرَاًْا تز رٍی جوجوِ آضٌایی تا  -2

 

 اسسرَاًْای صَرذآضٌایی تا  : سوم هذف کلی جلسه

:  سوم اهذاف ویژه جلسه

 اسسرَاًْای صَرذف لسوسْای هرسلآضٌایی تا  -1

 عٌاصز هْن آًازَهیىی اسسرَاًْا تز رٍی جوجوِ آضٌایی تا  -2

 

هثلث ّا ٍ ًیام ّای گززى، ٍریسّای سطحی گززى، اعصاب سطحی ضثىِ گززًی، آضٌایی تا : چهبرم هذف کلی جلسه

 یسٍهسسَئیسعضالذ خالزیسوا ٍ اسسزًَوال

:  چهبرم اهذاف ویژه جلسه

 ی گززىاهثلث ُهحسٍزُ ی آضٌایی تا  -1

 ًیام ّای گززىفاسیاّا ٍ  زمسین تٌسیآضٌایی تا  -2

 ٍریسّای سطحی گززىآضٌایی تا -3

 اعصاب سطحی ضثىِ گززًیآضٌایی تا  -4

 ٍ عصة زّی ٍ عولىزز آًْا یسٍهسسَئیسعضالذ خالزیسوا ٍ اسسزًَوال آضٌایی تا -5
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فَق را تز رٍی هَالص ٍ وازاٍر   آضٌایی عٌاصز -6

 

یزٍئیس، غالف وارٍزیس ٍ هحسَیاذ آى، ایزٍئیس ٍ خاراذاهحسَیاذ هثلث لساهی گززى، غسز ذآضٌایی تا  :پنجن هذف کلی جلسه

 ٍلز زاذلیاگیضاذِ ّای ضزیاى وارٍزیس ذارجی ٍ ٍریس ج

  :پنجن اهذاف ویژه جلسه

 هحسَیاذ هثلث لساهی گززىآضٌایی تا  -1

 یزٍئیسایزٍئیس ٍ خاراذاغسز ذهطرصاذ آًازَهیىی  آضٌایی تا -2

 ف وارٍزیس ٍ هحسَیاذ آىغالآضٌایی تا  -3

 ضاذِ ّای ضزیاى وارٍزیس ذارجیآضٌایی تا  -4

 ٍلز زاذلیاگیریس جآضٌایی تا ٍ -5

تز رٍی هَالص ٍ وازاٍر   فَقساذسارّای آًازَهیىی آضٌایی  -6

  

، غسز تشالی سیز فىی ٍ سَخزاّایَئیسعصة ٍاي، اعصاب  سودازیه ٍ خاراسودازیه ،ًاحیِ آضٌایی تا  :ضطن هذف کلی جلسه

 ر ستاًیسی

  :ضطن اهذاف ویژه جلسه

 عصة ٍايضاذِ ّای آضٌایی تا  -1

 سودازیه ٍ خاراسودازیه  سیسسنآضٌایی تا  -2

 سَخزاّایَئیسًاحیِ عٌاصز آضٌایی تا -3

  غسز تشالی سیز فىی ٍ سیز ستاًیهحسٍزُ آًازَهیىی ٍ ساذسار آضٌایی تا  -4

 ساذسارّای آًازَهیىی فَق تز رٍی هَالص ٍ وازاٍر آضٌایی تا  -5

 

هحسَیاذ هثلث ذلفی گززى، عصة سیز ستاًی، عصة سٍج یاسزّن، ضثىِ گززًی، ضزیاى ٍ آضٌایی تا  :هفتن دف کلی جلسهه

 ٍریس ساب والٍیي، عضالذ اسىالي ٍ عضالذ جلَ هْزُ ای

:  هفتن اهذاف ویژه جلسه

 هحسَیاذ هثلث ذلفی گززىعٌاصز ٍ آضٌایی تا  -1

 عصة سیز ستاًیهَلعیر  آضٌایی تا -2

 عصة سٍج یاسزّنضاذِ ّای ا آضٌایی ب -3

 ٍ ضاذِ ّای آى ضثىِ گززًیآضٌایی تا  -4

 ٍ ضاذِ ّای آى ضزیاى ٍ ٍریس ساب والٍیي آضٌایی تا -5

 ٍ عولىزز آًْا  عضالذ اسىالي ٍ عضالذ جلَ هْزُ ایازصاالذ  آضٌایی تا -6

 ساذسارّای آًازَهیىی فَق تز رٍی هَالص ٍ وازاٍر  آضٌایی تا -7

 

 حٌجزُ ٍ ًاییی تا آضٌا :هطتن هذف کلی جلسه

  :هطتن اهذاف ویژه جلسه

  حٌجزُ ٍ ًایلسوسْای هرسلف  آًازَهیىیساذسار  آضٌایی تا -1

 ٍ ضاذِ ّای آى حٌجزُ ٍ ًایعزٍق ٍ اعصاب  آضٌایی تا -2

 تز رٍی هَالص ٍ وازاٍر  حٌجزُ ٍ ًایساذسارّای آًازَهیىی  آضٌایی تا -3
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 (SCALP)، خَضص واسِ سز (عزٍق ٍ اعصاب ٍ غسُ خارٍزیس عضالذ،)ًاحیِ صَرذ آضٌایی تا  :نهن هذف کلی جلسه

  :نهن اهذاف ویژه جلسه

 عضالذ ٍ عزٍق ٍ اعصاب ًاحیِ صَرذ  آضٌایی تا -1

 ضاذِ ّای ضزیاى ٍ عصة صَرزی آضٌایی تا -2

 ٍ هجاٍراذ آى  غسُ خارٍزیسساذسار آًازَهیىی  آضٌایی تا -3

 (SCALP)خَضص واسِ سز الیِ ّای  آضٌایی تا -4

 اسىالح عضالذ ٍ اعصاب ًاحیِ آضٌایی تا -5

 ساذسارّای آًازَهیىی ًاحیِ صَرذ ٍ اسىالح  تز رٍی هَالص ٍ وازاٍر  آضٌایی تا -6

 

عضالذ عومی صَرذ، هفصل گیجگاّی  فىی، ضزیاى )هحسَیاذ ًاحیِ ایٌفزازودَرال آضٌایی تا  :دهن هذف کلی جلسه

 (یي ٍ اٍزیهاى ّای ززیگَخاالذهگشیلزی، ضثىِ ٍریسی، اعصاب هگشیلزی ٍ هٌسیثَالر، گاًگلیَ

:  دهن اهذاف ویژه جلسه

 هحسَیاذ ًاحیِ ایٌفزازودَرال آضٌایی تا -1

 ازصاالذ، عول ٍ عصة عضالذ جًَسُ آضٌایی تا -2

 ضاذِ ّای ضزیاى هگشیلزیآضٌایی تا  -3

 ضاذِ ّای اعصاب هگشیلزی آضٌایی تا -4

 هٌسیثَالر ضاذِ ّای اعصاب آضٌایی تا -5

 هیىی ًاحیِ ایٌفزازودَرال تز رٍی هَالص ٍ وازاٍر ساذسارّای آًازَ آضٌایی تا -6

 

  حلك ٍ حفزُ زّاى، حفزُ تیٌی، وامآضٌایی تا  :هنیبزددف کلی جلسه ه

  :یبزدهن اهذاف ویژه جلسه

 حفزُ زّاى آًازَهیىی ّایساذسار آضٌایی تا -1

 حفزُ تیٌی آًازَهیىی ّایساذسار آضٌایی تا  -2

 عضالذ ًاحیِ وام آضٌایی تا -3

 حلكضالذ ًاحیِ ع آضٌایی تا -4

 ًاحیِ وامعزٍق ٍ اعصاب آضٌایی تا  -5

 آضٌایی تا عزٍق ٍ اعصاب ًاحیِ حلك -6

 تز رٍی هَالص ٍ وازاٍر  حلك ٍ حفزُ زّاى، حفزُ تیٌی، وامٍ عزٍق ٍ اعصاب ساذسارّای آًازَهیىی آضٌایی تا  -7

 

 گَشٍ چطن آضٌایی تا آًازَهی : دهندواز هذف کلی جلسه

  :دهندواز اهذاف ویژه جلسه

 سسرَاى ّای زطىیل زٌّسُ ی واسِ چطناآضٌایی تا -1

 ازصاالذ عضالذ وزُ ی چطنآضٌایی تا -2

 عضالذ چطن حزواذ آضٌایی تا -3

 آضٌایی تا زسر ولیٌیىی عضالذ وزُ چطن -4

 عزٍق ٍ اعصاب وزُ ی چطن آضٌایی تا -5

 سیسسن اضىیآضٌایی تا  -6

 لیساذسارّای آًازَهیىی گَش ذارجی، گَش هیاًی ٍ گَش زاخآضٌایی تا   -7
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 عزٍق ٍ اعصاب گَشآضٌایی تا -8

 تز رٍی هَالص ٍ وازاٍر  گَشٍ چطن ساذسارّای آًازَهیىی  آضٌایی تا -9

  

 آضٌایی تا تافر ضٌاسی چطن ٍ گَش :سیسدهن هذف کلی جلسه

  :سیسدهن اهذاف ویژه جلسه

 ساذسار هیىزٍسىَخی چطنآضٌایی تا  -1

 گَشآضٌایی تا ساذسار هیىزٍسىَخی  -2

 ٍسىَخی الیِ ّای هرسلف چطنساذسار هیىزآضٌایی تا  -3

 ساذسار هیىزٍسىَخی گَش ذارجی، گَش هیاًی ٍ گَش زاذلی آضٌایی تا  -4

 آضٌایی تا ساذسار هیىزٍسىَخی چطن تز رٍی الم -5

 آضٌایی تا ساذسار هیىزٍسىَخی گَش تز رٍی الم -6

 

 آضٌایی تا جٌیي ضٌاسی سزٍ گززى: چهبردهن هذف کلی جلسه

:  چهبردهن اهذاف ویژه جلسه

 زىاهل جٌیٌی ًاحیِ سزٍگززىآضٌایی تا  -1

ًاٌّجاری ّای سز ٍ گززى  آضٌایی تا  -2

 

 آضٌایی تا جٌیي ضٌاسی چطن ٍ گَش :پبنسدهن هذف کلی جلسه

:  پبنسدهن اهذاف ویژه جلسه

 هزاحل زىاهلی ساذسار چطنآضٌایی تا  -1

 هزاحل زىاهلی ساذسار گَشآضٌایی تا  -2

 ًاٌّجاری ّای چطن آضٌایی تا  -3

 ًاٌّجاری ّای گَشآضٌایی تا  -4

 

 لٌف سز ٍگززى، آًازَهی سطحیآضٌایی تا  :ضبنسدهن هذف کلی جلسه

  :ضبنسدهن اهذاف ویژه جلسه

 سیسسن لٌفاٍی تسىآضٌایی تا  -1

 سیسسن لٌفاٍی ًاحیِ گززى آضٌایی تا -2

 سیسسن لٌفاٍی ًاحیِ سز  آضٌایی تا -3

 آضٌایی تا آًازَهی سطحی عٌاصز هْن ًاحیِ ی سزٍ گززى -4

 

 

 

 اى دانطجو قبدر ببضذدر پبی

 

لسوسْای هرسلف اسسرَاًْای فزًٍسال، خزیسال ٍ اوسی خیسال را ضزح زّس ٍ تسَاًس تز رٍی جوجوِ آًْا را ًطاى زازُ ٍ  -1-1 

. ًاهگذاری وٌس
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ُ ٍ را ضزح زّس ٍ تسَاًس تز رٍی جوجوِ آًْا را ًطاى زاز زودَرال ٍاسفٌَئیس ، اسسرَاًْای ازوَئیسلسوسْای هرسلف  -2-1

. ًاهگذاری وٌس

  

. را ضزح زّس ٍ تسَاًس تز رٍی جوجوِ آًْا را ًطاى زازُ ٍ ًاهگذاری وٌس اسسرَاًْای صَرذلسوسْای هرسلف  -3-1

 

ٍریسّای سطحی . را زَضیح زّس ًیام ّای گززىفاسیاّا ٍ  زمسین تٌسی .ی گززى را ضزح زّسهثلث ّاهحسٍزُ ی  -4-1

را ضزح زّس ٍ زر ًْایر تسَاًس ّوِ ی هَارز  یسٍهسسَئیسالذ خالزیسوا ٍ اسسزًَوالگززى، اعصاب سطحی ضثىِ گززًی، عض

. فَق را تز رٍی هَالص ٍ وازاٍر ضٌاسیایی وٌس

 

، غالف را تیاى وٌس  یزٍئیسایزٍئیس ٍ خاراذاغسز ذهطرصاذ آًازَهیىی ، را زَضیح زّس هحسَیاذ هثلث لساهی گززى -5-1

را ًام تززُ ٍ زوام ساذسارّای  ٍلز زاذلیاگی، ضاذِ ّای ضزیاى وارٍزیس ذارجی ٍ ٍریس جوٌسرا تیاى  وارٍزیس ٍ هحسَیاذ آى

. آًازَهیىی را تز رٍی هَالص ٍ وازاٍر ًطاى زازُ ٍ ًاهگذاری وٌس

 

را تیاى  سَخزاّایَئیسًاحیِ عٌاصز . را زَضیح زّس اعصاب  سودازیه ٍ خاراسودازیه .را تطٌاسس عصة ٍايضاذِ ّای  -6-1

زوام ساذسارّای آًازَهیىی فَق را تز رٍی  .را زَضیح زّس غسز تشالی سیز فىی ٍ سیز ستاًیهحسٍزُ آًازَهیىی ٍ ساذسار  .ًسن

. هَالص ٍ وازاٍر ًطاى زازُ ٍ ًاهگذاری وٌس

 

سزّن، عصة سٍج یاضاذِ ّای  .را تلس تاضس عصة سیز ستاًیهَلعیر  .را ضزح زّس هحسَیاذ هثلث ذلفی گززىعٌاصز ٍ  -7-1

ٍ عولىزز آًْا را ضزح  عضالذ اسىالي ٍ عضالذ جلَ هْزُ ایازصاالذ  .را تیاى وٌس ضثىِ گززًی، ضزیاى ٍ ٍریس ساب والٍیي

 .زوام ساذسارّای آًازَهیىی فَق را تز رٍی هَالص ٍ وازاٍر ًطاى زازُ ٍ ًاهگذاری وٌس .زّس

 

زوام  .را زَضیح زّس حٌجزُ ٍ ًایعزٍق ٍ اعصاب . ًاسستصرا  حٌجزُ ٍ ًایلسوسْای هرسلف  آًازَهیىیساذسار  -8-1

 .را تز رٍی هَالص ٍ وازاٍر ًطاى زازُ ٍ ًاهگذاری وٌس حٌجزُ ٍ ًایساذسارّای آًازَهیىی 

 

ساذسار آًازَهیىی . ضاذِ ّای ضزیاى ٍ عصة صَرزی تا تطٌاسس. عضالذ ٍ عزٍق ٍ اعصاب ًاحیِ صَرذ را ضزح زّس -9-1

را زَضیح زّس ٍ عضالذ ٍ اعصاب ایي ًاحیِ را (SCALP)خَضص واسِ سز الیِ ّای . راذ آى را تیاى وٌسٍ هجاٍ غسُ خارٍزیس

. زوام ساذسارّای آًازَهیىی ًاحیِ صَرذ ٍ اسىالح را تز رٍی هَالص ٍ وازاٍر ًطاى زازُ ٍ ًاهگذاری وٌس .تطٌاسس

 

ازصاالذ، عول ٍ  .زّس زَضیح راآى اعضای یه اس ّز ویآًازَهی ساذسار ٍ تطٌاسس راهحسَیاذ ًاحیِ ایٌفزازودَرال  -10-1

ضاذِ ّای اعصاب هگشیلزی ٍ هٌسیثَالر را ضزح . ضاذِ ّای ضزیاى هگشیلزی را زَضیح زّس. عصة عضالذ جًَسُ را تیاى وٌس

 .زوام ساذسارّای آًازَهیىی ًاحیِ ایٌفزازودَرال را تز رٍی هَالص ٍ وازاٍر ًطاى زازُ ٍ ًاهگذاری وٌس. زّس

 

عضالذ ٍ عزٍق ٍ اعصاب  . زّس زَضیح را آى ّای لسور یه اس ّز ٍ حفزُ تیٌی ٍ حفزُ زّاى آًازَهیىی ساذسار -11-1

حفزُ زّاى، زوام ساذسارّای آًازَهیىی  .زّس زَضیح راعزٍق ٍ اعصاب ّز یه اس ًَاحی فَق . ًاحیِ وام ٍ حلك را تیاى وٌس

 .وازاٍر ًطاى زازُ ٍ ًاهگذاری وٌس را تز رٍی هَالص ٍ حلك ٍ حفزُ تیٌی، وام

 

ازصاالذ عضالذ وزُ ی چطن، حزواذ ٍ عزٍق ٍ اعصاب . اسسرَاى ّای زطىیل زٌّسُ ی واسِ چطن را زَضیح زّس -12-1

ساذسارّای آًازَهیىی گَش ذارجی، گَش هیاًی ٍ گَش زاذلی را . سیسسن اضىی را واهل تساًس. وزُ ی چطن را زَضیح زّس
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را تز رٍی هَالص ٍ وازاٍر ًطاى زازُ  گَشٍ چطن زوام ساذسارّای آًازَهیىی  .ٍ اعصاب گَش را زَضیح زّسعزٍق . ضزح زّس

. ٍ ًاهگذاری وٌس

 

ساذسار . ساذسار هیىزٍسىَخی الیِ ّای هرسلف چطن را تساًس. ساذسار هیىزٍسىَخی چطن ٍ گَش را زَضیح زّس -13-1

ساذسارّای تافسی تافسْای چطن ٍ گَش را زر سیز  .لی را زَضیح زّسهیىزٍسىَخی گَش ذارجی، گَش هیاًی ٍ گَش زاخ

. هیىزٍسىَج ًطاى زّس

 

. ًاٌّجاری ّای سز ٍ گززى را تساًس. زىاهل جٌیٌی ًاحیِ سزٍگززى را ضزح زّس -14-1

 

را زَضیح ًاٌّجاری ّای چطن ٍ گَش .هزاحل زىاهلی ساذسار گَش را تساًس. هزاحل زىاهلی ساذسار چطن را تساًس -15-1

. زّس

 

. سیسسن لٌفاٍی ًاحیِ سز را تساًس. سیسسن لٌفاٍی ًاحیِ گززى را زَضیح زّس. سیسسن لٌفاٍی تسى را ضزح زّس -16-1

 .آًازَهی سطحی عٌاصز هْن ًاحیِ ی سزٍ گززى را ًطاى زّس

 

 
 

 :هنببع
  استخٛاْ ضٕبسي دوتر ثٙراَ اٌٙي       - 1  

 ای دأطجٛيبْآٔبتِٛي سر ٚ گردْ گری ثر - 2  

ثبفت  ضٕبسی جبْ کٛئيرا  -3  

  جٕيٓ ضٕبسی الٔگّٓ -4  

 

 طَل جلسِ زر ٍ خاسد تحث، خزسص  اسساز هحَر، سرٌزاًی :روش تذریس

 

 تزز ٍایر خزٍصوسَر، واهدیَزز، ٍیسئَ :وسبیل آهوزضی 

 

 

 

 

 

 

سنجص و ارزضیببی  

سهن از نوره روش       آزهوى 

بر حسب )کل

( درصذ

سبعت تبریخ  

 ساعر والس عولی ّز جلسِ 20 زطزیحی وَزاُکوئیس 

 زارید آهَسش ٍسط ززم 15 چٌس گشیٌِ ای  ترم آزهوى هیبى 

 ّفسِ ی آذز ززمّفسِ ی آذز ززم  25عولی  اهتحبى عولی

 خایاى ززمساعر اهسحاى  خایاى ززم 40 چٌس گشیٌِ ایآزهوى پبیبى ترم 
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ززجوِ ی هسَى زْیِ جشٍُ  فعبلیت کالسی

یِ ٍسایل ووه آهَسضی زِ

 آًازَهی

 زر طَل ززم زر طَل ززم 100اضافِ تز 

 

 :هقررات کالس و انتظبرات از دانطجو

 تعسآهازگی جْر جلسِ  ٍ زسریس اس خس جلسِ ّز زرسی هطالة هطالعِ والس، زر زاًطجَیاى فعال حضَر

 

 

 

 

 

 

 

:              نبم و اهضبی هذرس

 

 

:  نبم و اهضبی هذیر گروه

 

 

: دانطکذه EDOم و اهضبی هسئولنب

 

 

:  تبریخ تحویل

    

:    تبریخ ارسبل

                                 

 :تبریخ ارسبل 

 

 

 

 

 

 

 

 2 عٍَٛ تطريحتذريس ٘فتگی ثرٔبِٗ 
 )97  –98 دَٚٔيّسبي ( کرِبٔطبٖ  پسضىيدٔذاْدأطجٛيبْ 

 18تب  14: عٍّی        10تب  8دٚضٕجٗ ٘ب : تئٛری
ضٛع تذريس ِٛجٍسٗ 
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ريتبي ٚ اوسي پيتبي ِمذِٗ، استخٛأٙبي فرٚٔتبي، پ 1

تّپٛراي  ٚاسفٕٛئيذ  ،استخٛأٙبي اتّٛئيذ 2

استخٛأٙبي صٛرت  3

، عضالت پالتيسّب ٚ ِثٍث ٘ب ٚ ٔيبَ ٘بي گردْ، ٚريذ٘بي سطحي گردْ، اعصبة سطحي ضجىٗ گردٔي 4

ستٛئيذ يذَٚاسترٔٛوال

يرٚئيذ، غالف وبرٚتيذ ٚ ِحتٛيبت آْ، ضبخٗ ٘بي ايرٚئيذ ٚ پبراتاغذد تِحتٛيبت ِثٍث لذاِي گردْ،  5

ر داخٍي ٚياگیريبْ وبرٚتيذ خبرجي ٚ ٚريذ جش

، غذد ثسالي زير فىي ٚ زير زثبٔي  سٛپرا٘بيٛئيذن ٚ پبراسّپبتيه ،ٔبحيٗ ، اعصبة  سّپبتيعصت ٚاگ 6

سبة  ، ضريبْ ٚ ٚريذضجىٗ گردٔي ِحتٛيبت ِثٍث خٍفي گردْ، عصت زير زثبٔي، عصت زٚج يبزدُ٘، 7

، عضالت اسىبٌٓ ٚ عضالت جٍٛ ِٙرٖ اي والٚيٓ

حٕجرٖ ٚ ٔبي  8

 ّٔرٖ 3(: استخٛاْ ضٕبسی)اِتحبْ ِيبْ ترَ 

 (SCALP)، پٛضص وبسٗ سر (، عرٚق ٚ اعصبة ٚ غذٖ پبرٚتيذ  عضالت) ٔبحيٗ صٛرت  9

ي گيجگب٘ي  فىي، ضريبْ ِگسيٍري، ِفص، عضالت عّمي صٛرت) ايٕفراتّپٛراي ِحتٛيبت ٔبحيٗ  10

(  يٓ ٚ اٚتيه ا، گبٔگٍيْٛ ٘بي تريگٛپبالتضجىٗ ٚريذي، اعصبة ِگسيٍري ٚ ِٕذيجٛالر

حٍك   ٚ ، وبَحفرٖ د٘بْ، حفرٖ ثيٕي 11

گٛش ٚ چطُ آٔبتِٛی  12

 ثبفت ضٕبسی چطُ ٚ گٛش 13

 جٕيٓ ضٕبسی سرٚ گردْ 14

( ّٔرٖ 2ّٔرٖ ٚ ِٛالژ  1ّٔرٖ، استخٛاْ  2تطريح جسذ )ّٔرٖ  5: اِتحبْ عٍّی آٔبتِٛی

 جٕيٓ ضٕبسی چطُ ٚ گٛش 15

ٌٕف سر ٚگردْ، آٔبتِٛی سطحی  16

        

 
 


