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ٚ اصغالحبت آٖ  ثب ػّٓ آ٘بتٛٔی، چٍٍٛ٘ی ٔغبِؼٝ آ٘بتٛٔی آؽٙبیی :جلسه اول هذف کلی -1

إٞیت تصٛیزعبسی ٚ تجغٓ را زر یبزٌیزی .ٔرتصزی اس تبریرچٝ آ٘بتٛٔی را ؽزح زٞس:جلسه اول اهذاف ویژه

ٔفْٟٛ یه عبذتبر آ٘بتٛٔی  .ٔفبٞیٓ آ٘بتٛٔی عغحی ٚ ػٕمی ٚ ٘ؾب٘ٝ ٌذاری عغحی را ؽزح زٞس. آ٘بتٛٔی تٛضیح زٞس

ؽیٜٛ . آ٘بتٛٔی را ٘بْ ثجزز سیزٌزٜٚ ٞبی.چٍٍٛ٘ی یبزٌیزی آ٘بتٛٔی عٝ ثؼسی را ثب ٔثبَ ٞبیی ؽزح زٞس. را تٛضیح زٞس

اصغالحبت رایج زر ػّٓ آ٘بتٛٔی را تٛضیح زٞس ٚ ٔثبَ ٞبیی . ٞبی ٔغبِؼٝ آ٘بتٛٔی زعتٍبٞی ٚ ٔٛضؼی را ؽزح زٞس

  .ٔحٛرٞب، حزوبت ٚ اصغالحبت ٔزثٛط ثٝ آٖ را ٘ؾبٖ زٞس عغٛح،. ثزای آٖ ٘بْ ثجزز

 (اعىبپٛال، والٚیىٛال، ٞٛٔزٚط ) ا٘ساْ فٛلب٘ی  ثب اعترٛاٖ ٞبی آؽٙبیی :هذف کلی جلسه دوم  -2

٘حٜٛ ٔفصُ ؽسٖ اعترٛاٖ تزلٜٛ . چٍٍٛ٘ی زرجبٌذاری اعترٛاٖ والٚیىَٛ را ٘ؾبٖ زٞس: اهذاف ویژه جلسه دوم

چٍٍٛ٘ی . آ٘بتٛٔی عغحی آ٘زا ٔؾرص وٙس. ٘برٜ ٞب ٚ ٔؾرصٝ ٞبی تزلٜٛ را ٘ؾبٖ زٞسعغٛح، ن. را ٔؾرص ٕ٘بیس

عغٛح، وٙبرٜ ٞب ٚ . ٘حٜٛ ٔفصُ ؽسٖ اعترٛاٖ وتف را ٔؾرص ٕ٘بیس. زرجبٌذاری اعترٛاٖ اعىبپٛال را ٘ؾبٖ زٞس

ٞٛٔزٚط را  چٍٍٛ٘ی زرجبٌذاری اعترٛاٖ. آ٘بتٛٔی عغحی آ٘زا ٔؾرص وٙس. ٔؾرصٝ ٞبی اعىبپٛال را ٘ؾبٖ زٞس

عغٛح، وٙبرٜ ٞب ٚ ٔؾرصٝ ٞبی ٞٛٔزٚط را ٘ؾبٖ . ٘حٜٛ ٔفصُ ؽسٖ اعترٛاٖ ٞٛٔزٚط را ٔؾرص ٕ٘بیس. ٘ؾبٖ زٞس

 ثجزز ٘بْ را ثبسٚ اعترٛاٖ ثٝ ٔزثٛط ٞبی آعیت ا٘ٛاع .آ٘بتٛٔی عغحی آ٘زا ٔؾرص وٙس. زٞس

٘ب، اعترٛاٖ ٞبی ٔچ زعت، رازیٛط، اَٚ) ا٘ساْ فٛلب٘ی  ثب اعترٛاٖ ٞبی آؽٙبیی :هذف کلی جلسه سوم  -3

 (ٔتبوبرح، اٍ٘ؾتبٖ 

٘حٜٛ ٔفصُ ؽسٖ اعترٛاٖ ٞبی . چٍٍٛ٘ی زرجبٌذاری اعترٛاٖ ٞبی عبػس را ٘ؾبٖ زٞس: ومساهذاف ویژه جلسه 

آ٘بتٛٔی عغحی . عغٛح، وٙبرٜ ٞب ٚ ٔؾرصٝ ٞبی ٞزیه اس اعترٛاٖ ٞبی عبػس را ٘ؾبٖ زٞس. عبػس را ٔؾرص ٕ٘بیس

 ٌذاری ٘بْ را زعت ٔچ ٞبی اعترٛاٖ .ثجزز ٘بْ را عبػس ٞبی اعترٛاٖ ثٝ ٔزثٛط ٞبی آعیت عا٘ٛا .آٟ٘برا ٔؾرص وٙس

 ثب را زعت ٔچ ٞبی اعترٛاٖ ؽسٖ ٔفصُ چٍٍٛ٘ی .ٕ٘بیس ٔؾرص را زعت ٔچ ٞبی اعترٛاٖ ٔٛلؼیت .ٕ٘بیس



 را زعت فن ٞبی اعترٛاٖ ٔٛلؼیت .ٕ٘بیس ٔؾرص را ٞب اعترٛاٖ اس یه ٞز ٟٔٓ ٞبی ٚیضٌی .زٞس ؽزح یىسیٍز

 ٔفصُ چٍٍٛ٘ی .ٕ٘بیس را ٔؾرص آٟ٘ب ٌذاری ؽٕبرٜ ٚ ٌذاری ٘بْ ٚ اٍ٘ؾتبٖ ٞبی اعترٛاٖ ٔٛلؼیت .ٕ٘بیس ٔؾرص

 یىسیٍز ثب را اٍ٘ؾتبٖ ٞبی اعترٛاٖ ؽسٖ ٔفصُ چٍٍٛ٘ی .ؽزح زٞس یىسیٍز ثب را زعت وف ٞبی اعترٛاٖ ؽسٖ

 .زٞس ؽزح

ٚ ػزٚق  عیٙٝ ای ٚػضالت ٘بحیٝ اعىبپٛالر ٘بحیٝٚ فبؽیبٞبی  ثب ػضالت آؽٙبیی :هذف کلی جلسه چهارم -4

آوشیالر 

 ٚ فبؽیب إٞیت .زٞس ؽزح را آٟ٘ب إٞیت ٚ ػٕمی ٚ عغحی فبؽیبی ا٘ٛاع فبؽیب، :اهذاف ویژه جلسه چهارم

 ٔٛلؼیت .ٕ٘بیس ٔؾرص را والٚیپىتٛراَ فبؽیبی ٔٛلؼیت .زٞس ؽزح را وٕپبرتٕٙت یه ٌیزی ؽىُ چٍٍٛ٘ی

 .ٕ٘بیس ٔؾرص را ػضالت ایٗ وبُٔ اتصبالت .ٕ٘بیس ٔؾرص (آ٘تزیٛر عزاتٛط ٞب، تٛراَپه)عیٙٝ  ٘بحیٝ ػضالت

 رٚسا٘ٝ ٞبی فؼبِیت زر را ػضالت ػُٕ . ثجزز ٘بْ را ػضّٝ ٞز فزػی ٚ اصّی اػٕبَ .ثجزز ٘بْ را ػضّٝ ٞز ػصت

 اس یه ٞز ٔٛلؼیت .ٞسز تٛضیح را ای عیٙٝ ٘بحیٝ ثبِیٙی آ٘بتٛٔی .ثجزز ٘بْ را ػضالت ایٗ ٔجبٚرات .زٞس تٛضیح

ٞب،  تزط ٞب، اعپبیٙبتٛط زِتٛئیس،)ػضالت  ایٗ وبُٔ اتصبالت .ٕ٘بیس ٔؾرص را اعىبپٛالر ٘بحیٝ ػضالت

 ٞز فزػی ٚ اصّی اػٕبَ ثجزز ٘بْ را ػضّٝ ٞز ػصت .ٕ٘بیس ٔؾرص را ( زٚرعی التیغٕٛط تزاپشیٛط، رٚٔجٛئیسٞب،

 ؽزح را آٟ٘ب إٞیت ٚ وبف رٚتبتٛر ػضالت .زٞس تٛضیح رٚسا٘ٝ ٞبی فؼبِیت زر را ػضالت ػُٕ .ثجزز ٘بْ را ػضّٝ

 .زٞس

ثبسٚ  ثرؼ لسأی ثب عبذتبر ؽجىٝ ػصجی ثبسٚیی ٚ عبذتٕبٖ ٞبی آؽٙبیی :هذف کلی جلسه پنجن -5

 ٞبی لغٕت تؾىیُ ٘حٜٛ .زٞس ؽزح را ثبسٚیی ػصجی ؽجىٝ ٌیزی ؽىُ چٍٍٛ٘ی :اهذاف ویژه جلسه پنجن

 .ثجزز ٘بْ را ػصجی ؽجىٝ ٟٔٓ ٔجبٚرات .زٞس تٛضیح را ثبسٚ ػصجی ؽجىٝ ( 000ٚ ٞب عٙبة تٙٝ، ٞب، ریؾٝ)ٔرتّف 

 ٚ حغی ٞب، عٍٕبٖ) ػصجی ؽبذٝ ٞز ٞبی ٔؾرصٝ .ثجزز ٘بْ را ؽجىٝ لغٕت ٞز اس ؽسٜ جسا ػصجی ٞبی ؽبذٝ

 یب حغی ٘ظز اس را ؽبذٝ ٞز .ٕ٘بیس ٔؾرص را ٞب ؽبذٝ اس ٞزیه ٔغیز .زٞس تٛضیح ٚ ٔٛلؼیت آ٘زا ٔغیز حزوتی،

 فبؽیبٞبی .ٕ٘بیس تؼییٗ را ثبسٚ ٘بحیٝ ٔرتّف ٞبی ثرؼ .ثجزز ٘بْ را ثبسٚیی ػصت ؽجىٝ آعیت .زٞس ؽزح حزوتی

ػضالت  ایٗ وبُٔ اتصبالت .ٕ٘بیس ٔؾرص را ثبسٚ جّٛیی ٘بحیٝ ػضالت ٔٛلؼیت .ٕ٘بیس ٔؾرص را ثبسٚ ٘بحیٝ

 ػضّٝ ٞز فزػی ٚ اصّی اػٕبَ .ثجزز ٘بْ را ػضّٝ رٜ ػصت .ٕ٘بیس را ٔؾرص (وٛراوٛثزاویبِیظ ٚ ثیغپظ ثزاویبَ،)



 ٚ ٔٛلؼیت .زٞس ؽزح را ثبسٚ جّٛی ٘بحیٝ ػزٚق .زٞس تٛضیح رٚسا٘ٝ ٞبی فؼبِیت زر را ػضالت ػُٕ .ثجزز ٘بْ را

 ػصت .ٕ٘بیس تؼییٗ را یه ٞز ٔغیز ٚ عزذزٌی ٞبی ؽبذٝ .زٞس تٛضیح ثزاویبَ عزذزي ٔجبٚرات

 ٔجبٚرات .ٕ٘بیس ٔؾرص را ٌذر٘س ٔی ثبسٚ ثرؼ ایٗ اس وٝ اػصبثی .ٕ٘بیس تؼییٗ را آٖ ٔغیز ٚ ٔٛعىِٛٛوتب٘ئٛط

 .ثجزز ٘بْ را ثبسٚ جّٛی ٘بحیٝ اػصبة

 ػمجی ثبسٚ ٚ ثرؼ حفزٜ وٛثیتبَ ثب عبذتٕبٖ ٞبی آؽٙبیی :مضصهذف کلی جلسه  -6

 .ثجزز ٘بْ را وٛثیتبَ حفزٜ زاذُ ٔحتٛیبت .ٕ٘بیس ٔؾرص را وٛثیتبَ حفزٜ ٔٛلؼیت :اهذاف ویژه جلسه ضطن

 .ٕ٘بیس ٔؾرص را ثبسٚ ػمجی ٘بحیٝ ػضالت ٔٛلؼیت .ثجزز ٘بْ را حفزٜ زاذُ ٞبی عبذتٕبٖ اس یه ٞز ٔجبٚرات

 ػضّٝ ٞز فزػی ٚ اصّی اػٕبَ .ثجزز ٘بْ را ػضّٝ ٞز ػصت .ٕ٘بیس ٔؾرص را (تزیغپظ) ػضالت ایٗ وبُٔ اتصبالت

 ٞبی ؽبذٝ .زٞس ؽزح را ثبسٚ ػمجی ٘بحیٝ ػزٚق .زٞس ٚضیحت رٚسا٘ٝ ٞبی فؼبِیت زر را ػضالت ػُٕ .ثجزز ٘بْ را

 اػصبة ٚ ػزٚق ٔجبٚرات .زٞس ؽزح را رازیبَ ػصت ٔٛلؼیت ٚ ٔغیز .ٕ٘بیس تؼییٗ را یه ٞز ٔغیز ٚ عزذزٌی

 .ثجزز ٘بْ را ثبسٚ ػمت ٘بحیٝ

 عبػس لسأی ثرؼ ٞبی عبذتٕبٖآؽٙبیی ثب :هذف کلی جلسه هفتن -7

 ٚ فّىغٛر) ثٙسی ٌزٜٚ چٍٍٛ٘ی .ٕ٘بیس ٔؾرص را عبػس جّٛی ٘بحیٝ ػضالت تٔٛلؼی :هفتن اهذاف ویژه جلسه

 .ثجزز ٘بْ را ػضّٝ ٞز ػصت .ٕ٘بیس ٔؾرص را ػضالت ایٗ وبُٔ اتصبالت .زٞس ؽزح را ػضالت ایٗ (پزٚ٘بتٛر

 جّٛی ٘بحیٝ ػزٚق .زٞس تٛضیح رٚسا٘ٝ ٞبی فؼبِیت زر را ػضالت ػُٕ .ثجزز ٘بْ را ػضّٝ ٞز فزػی ٚ اصّی اػٕبَ

 ٞز ٔغیز ٚ عزذزٌی ٞبی ؽبذٝ .زٞس تٛضیح اِٚٙبر ٚ رازیبَ ٞبی عزذزي ٔجبٚرات ٚ ٔٛلؼیت .زٞس ؽزح را عبػس

 ٔؾرص را آٟ٘ب ػصجی ٞبی ؽبذٝ ٔٛلؼیت .ٕ٘بیس تؼییٗ را اِٚٙبر ٚ ٔسیبٖ اػصبة ٔٛلؼیت ٚ ٔغیز .ٕ٘بیس تؼییٗ را یه

 .ثجزز ٘بْ را عبػس جّٛی ٘بحیٝ ػزٚق ٚ اػصبة ٔجبٚرات .ٕ٘بیس

عبػس  ثرؼ ذّفی ثب عبذتٕبٖ ٞبی آؽٙبیی  :هذف کلی جلسه هطتن -8

 را ػضالت ایٗ وبُٔ اتصبالت .ٕ٘بیس ٔؾرص را عبػس ػمت ٘بحیٝ ػضالت ٔٛلؼیت :اهذاف ویژه جلسه هطتن

 فؼبِیت زر را ػضالت ػُٕ .ثجزز ٘بْ را ػضّٝ ٞز فزػی ٚ اصّی اػٕبَ .ثجزز ٘بْ را ػضّٝ ٞز ػصت .ٕ٘بیس ٔؾرص

 را عبػس ػمجی ٘بحیٝ عزذزي ٔجبٚرات ٚ ٔٛلؼیت .زٞس ؽزح را عبػس ػمت ٘بحیٝ ػزٚق .زٞس تٛضیح رٚسا٘ٝ ٞبی

 ؽبذٝ ٔٛلؼیت .ٕ٘بیس تؼییٗ را رازیبَ ػصت ٔغیز .ٕ٘بیس تؼییٗ را یه ٞز ٔغیز ٚ عزذزٌی ٞبی ؽبذٝ .زٞس تٛضیح



 .ثجزز ْ٘ب را عبػس ػمت ٘بحیٝ اػصبة ٔجبٚرات .ٕ٘بیس ٔؾرص را آٟ٘ب ػصجی ٞبی

ا٘ساْ  زعت ٚ ِٙف اػصبة وف ػزٚق ٚ وف زعت ٚ عبذتٕبٖ ٞبی ثب ػضالت آؽٙبیی :هذف کلی جلسه نهن -9

 فٛلب٘ی

 تٛضیح را آٟ٘ب اتصبالت ٚ ٞب رتیٙبوِْٛٛ .زٞس ؽزح را زعت زر ػٕمی فبؽیبی ٚضؼیت :اهذاف ویژه جلسه نهن

 را وبرپبَ تُٛ٘ ٔٛلؼیت .زٞس ؽزح یه را ٞز تٔجبٚرا ٚ ٌذرز ٔی ٞب رتیٙبوِْٛٛ سیز اس وٝ ٞبیی عبذتٕبٖ .زٞس

 .ثجزز ٘بْ را ػضالت زیٍز ٚ تٙبر ٞبیپٛ تٙبر ٘بحیٝ ػضالت .ثجزز ٘بْ را آٖ ٔجبٚرات ٚ تُٛ٘ ایٗ ٔحتٛیبت .زٞس ؽزح

 .ثجزز ٘بْ را ػضّٝ ٞز فزػی ٚ اصّی اػٕبَ .ثجزز ٘بْ را ػضّٝ ٞز ػصت .ٕ٘بیس ٔؾرص را ػضالت ایٗ وبُٔ اتصبالت

 را آٖ ٞبی لٛط ٚ زعت وف ٘بحیٝ ٞبی عزذزي ٔٛلؼیت .زٞس تٛضیح رٚسا٘ٝ ٞبی فؼبِیت زر را التػض ػُٕ

 عغحی ٞبی لٛط اس جساؽسٜ ٞبی ؽبذٝ .زٞس تٛضیح را ػٕمی ٚ عغحی ػزٚلی ٞبی لٛط ٌیزی ؽىُ .زٞس ؽزح

 ٔؾرص را ٞب ٜؽبخ ایٗ اس یه ٞز ٔغیز .  ثجزز ٘بْ را عزذزٌی ٞبی لٛط ٔجبٚرات .ٕ٘بیس ٔؾرص را ػٕمی ٚ

 ٞز تٛسیغ چٍٍٛ٘ی .زٞس ؽزح را ٞز یه اس ؽسٜ جسا ٞبی ؽبذٝ ٚ اِٚٙبر ٚ ٔسیبٖ اػصبة ٔٛلؼیت ٚ ٔغیز .ٕ٘بیس

 ا٘ساْ عغحی ٞبی عیبٞزي .ٕ٘بیس ٔؾرص را ا٘ساْ ػٕمی ٞبی عیبٞزي .ٕ٘بیس ٔؾرص را ػصجی ٞبی ؽبذٝ اس یه

 را عیبٞزٌی ذٖٛ ترّیٝ چٍٍٛ٘ی . ٕ٘بیس ٔؾرص را يعیبٞز ٞز ٌیزی ؽىُ ٘حٜٛ ٚ ٔٛلؼیت .ثجزز ٘بْ را ثبالیی

 .زٞس ؽزح جّسی زٞی ػصت زر را زرٔبتْٛ إٞیت . زٞس ؽزح را ا٘ساْ تىبُٔ چٍٍٛ٘ی اس ٔرتصزی .زٞس تٛضیح

 ٕ٘بیس ٔؾرص را ثبالیی ا٘ساْ ِٙفبٚی ٞبی ػمسٜ ٔٛلؼیت .ٕ٘بیس ٔؾرص را ثبالیی ا٘ساْ اس ٘بحیٝ ٞز جّسی زٞی ػصت

 .زٞس تٛضیح را ثؼسی ٞبی ػمسٜ ثٝ ِٙف یٝترُ چٍٍٛ٘ی .

 ثب ٔفبصُ ا٘ساْ فٛلب٘ی   آؽٙبیی:  هذف کلی جلسه دهن -10

 ٘ٛع ٞز ثزای .زٞس تٛضیح ٔفصُ ٘ٛع ٘ظز اس را ٔفبصُ ا٘ٛاع .ٕ٘بیس ثیبٖ را ٔفصُ تؼزیف: اهذاف ویژه جلسه دهن

 تٛضیح ٔفبصُ زر را ٞب رثبط إٞیت .ثجزز ٘بْ را عیٙٛیبَ ٔفبصُ ٞبی ٚیضٌی .ٕ٘بیس ٔؾرص را ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔفصُ

 ٔثبَ عیٙٛیبَ ٔفبصُ ا٘ٛاع اس ٞزیه ثزای .ٕ٘بیس ٔؾرص ٔفصُ ؽىُ ٚ حزوت ٘ظز اس را عیٙٛیبَ ٔفصُ ا٘ٛاع .زٞس

 ٞز حزوتی زأٙٝ .ثجزز ٘بْ را ٞز ٔفصُ حَٛ حزوبت ٚ ٕ٘بیس ٔؾرص را عیٙٛیبَ ٔفبصُ ٞبی ٔحٛر .ٕ٘بیس ثیبٖ ٞبیی

 .ٕ٘بیس ٔؾرص را ٔفصُ

 



  ر پایاى دانطجو قادر باضذد

 ٔرتصزی اس تبریرچٝ آ٘بتٛٔی را ؽزح زٞس -1

 إٞیت تصٛیز عبسی ٚ تجغٓ را زر یبزٌیزی آ٘بتٛٔی تٛضیح زٞس -2

 ٔفبٞیٓ آ٘بتٛٔی عغحی ٚ ػٕمی را ؽزح زٞس -3

 ٔفْٟٛ یه عبذتبر آ٘بتٛٔی را ؽزح زٞس -4

 .سیز ٌزٜٚ ٞبی آ٘بتٛٔی را تٛضیح زٞس -5

 .ٜٚ ٚ وتف ٚ ثبسٚ ٚ عبػس ٚ ٔچ ٚ زعت را ؽزح زٞساعترٛاٖ ؽٙبعی اعترٛاٖ ٞبی تزق -6

یٝ پىتٛراَ، اعىبپٛالر، ثبسٚ ٚ عبػس ٚ زعت را ؽزح زازٜ ػُٕ ٚ ػصجسٞی ٞزیه را ػضالت ٘بح -7

 .تٛضیح زٞس

 .ػزٚق ٚ اػصبة ٔٛجٛز زر ا٘ساْ فٛلب٘ی را ؽزح زٞس -8

 .ترّیٝ ٚریسی ٚ ِٙفبتیه ا٘ساْ فٛلب٘ی را ؽزح زٞس -9

 .تٛضیح زٞسٔفبصُ ا٘ساْ فٛلب٘ی را  -10

 

 آ٘بتٛٔی ٌزی ثزای زا٘ؾجٛیبٖ پشؽىی جّس زْٚ ا٘ساْ فٛلب٘ی ٚ تحتب٘ی  -1 :هنابغ

 آ٘بتٛٔی اعُٙ ثزای زا٘ؾجٛیبٖ پشؽىی جّس زْٚ ا٘ساْ فٛلب٘ی ٚ تحتب٘ی  -2

 اعّظ سثٛتب جّس اَٚ ٚ زْٚ  -3

 

 رٚػ تسرط اعتبز ٔحٛری ثٝ ؽىُ عرٙزا٘ی ٚ پزعؼ ٚ پبعد ٚ حُ ٔغئّٝ  :روش تذریس

 

 ٚیسیٛ پزٚصوتٛر ٚ ٚایت ثززٔٛالص، وبزاٚر،  :آهوزضی  وسایل

 

 



آزهوى  سنجص و ارزضیابی

بر )سهن از نوره کلروش       آزهوى 

( حسب درصذ

ساػت تاریخ  

تؾزیحی وٛتبٜ کوئیس 

چٙسٌشیٙٝ ای 

/////////// /////////////پبیبٖ ٞز جّغٝ  2

آزهوى 

هیاى دوره 

 ٚعظ تزْ  4چٙس ٌشیٙٝ ای 

وى آزم

پایاى ترم 

 پبیبٖ تزْ  12چٙس ٌشیٙٝ ای 

حضور 

فؼال در 

کالس 

 ٞز جّغٝ  2پزعؼ ٚ پبعد 

 

: و انتظارات از دانطجوکالس هقررات 

حضٛر وّیٝ زا٘ؾجٛیبٖ زر تٕبٔی جّغبت اِشأی ثٛزٜ ٚ زا٘ؾجٛیبٖ ثبیغتی زر ٞز جّغٝ ٔغبِت جّغبت ٌذؽتٝ را ٔغبِؼٝ 

ٜ پزعؾٟب ٚ أتحب٘بت عزوالط حبضز ؽٛ٘س ٚ ٕٞچٙیٗ تىبِیف ٚ تحمیك ٔزثٛط ثٝ ٕ٘ٛزٜ ٚ ثب آٔبزٌی جٟت پبعد زازٖ ة

 .زرط آ٘بتٛٔی ا٘ساْ را تٟیٝ ٚ تحٛیُ ٕ٘بیٙس

 



                                  آناتوهی انذام فوقانی جذول زهانبنذی درس

 

 هذرس هوضوع هر جلسه              جلسه

ٚ اصغالحبت  ی ٔغبِؼٝ آ٘بتٛٔیثب ػّٓ آ٘بتٛٔی، چًٍٛ٘ آؽٙبیی 1

آٖ 

 

 زوتز ؽیٛا رٚؽٙرٛاٜ

اعىبپٛال، والٚیىٛال، ) ا٘ساْ فٛلب٘ی  ثب اعترٛاٖ ٞبی آؽٙبیی 2

( ٞٛٔزٚط 

 

 زوتز ؽیٛا رٚؽٙرٛاٜ

رازیٛط، اِٚٙب، اعترٛاٖ ) ا٘ساْ فٛلب٘ی  ثب اعترٛاٖ ٞبی آؽٙبیی 3

( ٞبی ٔچ زعت، ٔتبوبرح، اٍ٘ؾتبٖ 

 

 زوتز ؽیٛا رٚؽٙرٛاٜ

عیٙٝ ای ٚػضالت ٘بحیٝ  ٚ فبؽیبٞبی ٘بحیٝ ثب ػضالت آؽٙبیی 4

 ٚ ػزٚق آوشیالری اعىبپٛالر

 زوتز ؽیٛا رٚؽٙرٛاٜ

ثرؼ  ثب عبذتبر ؽجىٝ ػصجی ثبسٚیی ٚ عبذتٕبٖ ٞبی آؽٙبیی 5

 ثبسٚ لسأی

 

 زوتز ؽیٛا رٚؽٙرٛاٜ

 ػمجی ثبسٚ ٚ ثرؼ حفزٜ وٛثیتبَ ثب عبذتٕبٖ ٞبی آؽٙبیی 6

 

 ذٛاٜزوتز ؽیٛا رٚؽٗ

 عبػس لسأی ثرؼ ٞبی عبذتٕبٖآؽٙبیی ثب  7

 

 زوتز ؽیٛا رٚؽٙرٛاٜ

 عبػس ثرؼ ذّفی ثب عبذتٕبٖ ٞبی آؽٙبیی 8

 

 زوتز ؽیٛا رٚؽٙرٛاٜ

اػصبة  ػزٚق ٚ وف زعت ٚ عبذتٕبٖ ٞبی ثب ػضالت آؽٙبیی 9

 ا٘ساْ فٛلب٘ی زعت ٚ ِٙف وف

 

 زوتز ؽیٛا رٚؽٙرٛاٜ

  ثب ٔفبصُ ا٘ساْ فٛلب٘ی آؽٙبیی 10

   (والط ٔجبسی)

 

 زوتز ؽیٛا رٚؽٙرٛاٜ

 



   

 

 

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  29/11 شنبه دو

 فوقانی

اسکاپوال، کالویکوال، )

 (هومروس

استخوان شناسی انذام  6/12 شنبه دو

 فوقانی

اولنا، رادیوس، مچ و کف )

 (دست و انگشتان

عروق و  –ناحیه آگسیال  13/12 شنبه دو

 اعصاب

عضالت و عناصر قذام و  20/12 شنبه دو

 خلف بازو

عضالت  -حفره کوبیتال 19/1 شنبه دو

 قذام ساعذ

عضالت خلف ساعذ و  26/1 شنبه دو

 ب ساعذعروق و اعصا

دست، عروق و اعصاب و  2/2 شنبه دو

  و سالمنذی لنفاتیک

مفاصل انذام فوقانی 



 (مجازی)

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

خبًن دکتز شیَا رٍشٌخَاُ : درسمکَئیش ّز ّفتِ، اهتحبى پبیبى تزم                              : ًحَُ ارسیبثی

 هَضَع تبریخردیف  

استخَاى شٌبسی اًذام فَقبًی  6/12 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 13/12  Radial : در جب گذاری، اًتْبی فَقبًی، اًتْبی تحتبًی ٍ تٌِ آى

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

Hand : استخَاى ّبی هچ دست، کف دست ٍ ثٌذ اًگشتبى

حفزُ آگشیال  20/12 2

پکتَرال، اسکبپَالر، تَراسیک ٍ لتزال  : دیَارُ ّب

... لتَئیذ، رٍهجَئیذّب ٍعضالت تزاپشیَس، د: ًبحیِ کتف

فضبّبی سِ گَش ٍ چْبر گَش ٍ هحتَیبت آًْب 

 

اداهِ حفزُ آگشیال  19/1 3

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

شزیبى آگشیالری ٍ شبخِ ّبی آى، ٍریذ آگشیالری : هحتَی

 

ًبحیِ ثبسٍ  26/1 4

اکیبلیس ٍ ثزاکیبلیس عضالت ثبیسپس، کَراکَثز: کوپبرتوبى قذاهی

عضلِ تزیسپس : کوپبرتوبى خلفی

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

عضالت گزٍُ سطحی ٍ عوقی : سبعذ کوپبرتوبى قذاهی 2/2 5

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

 تَیبت آىهحذٍدُ ٍ هح: حفزُ کَثیتبل

عضالت گزٍُ سطحی ٍ عوقی : سبعذ کوپبرتوبى خلفی 9/2 7

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

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

 

 


