
  

  پزشكي دانشكده

  97- 98 اولنيمسال  ترمي قالب نگارش طرح درس

  5علوم تشريحي ترم PhD  دانشجويان :مخاطبان             سطحی                    آناتومی :عنوان درس 

  8-10 چهارشنبه :ساعت پاسخگويي به سواالت فراگير                    واحد تئوري  1: واحد و نوع تعداد

  دكتر سيروس جليلي :مدرس                           10-12 شنبه ها  :رائه درسزمان ا

  نفر 4: تعداد دانشجويان                                          ندارد :درس و پيش نياز

  انسان سيستم عصبي محيطي و مركزيبا  دانشجويان آشنايي :هدف كلي درس 

  

  )ه يك هدفجهت هر جلس: (اهداف كلي جلسات 

  

 )كليات ( سطحي آناتومي مقدمه با آشنايي 1-

 سر سطحي آناتومي با آشنايي 2-

 صورت سطحي آناتومي با آشنايي 3-

   گردن سطحي آناتومي با آشنايي 4-

 سينه قفسه سطحي آناتومي با آشنايي 5-

 شكم سطحي آناتومي با آشنايي 6-

 لگن سطحي آناتومي با آشنايي 7-

 پشت سطحي توميآنا با آشنايي 8-

 فوقاني اندام سطحي آناتومي با آشنايي 9-

  تحتاني اندام سطحي آناتومي با آشنايي 11-

 

  :جلسه هر كلي اهداف تفكيك به ويژه اهداف

 

 :اول جلسه كلي هدف

  )كليات ( سطحي آناتومي مقدمه با آشنايي

 

 :اول جلسه ويژه اهداف

 باشد قادر دانشجو پايان در

 .نمايد تعريف را سطحي آناتومي 1-1-

 .كند لمس پوست طريق از را بدن داخلي اعضا 1-2-

 .دهد شرح را سطحي آناتومي اصطالح 1-3-

 .نمايد مشخص لمس طريق از را بدن مختلف نواحي هاي شريان ضربان 1-4-

 .نمايد مشخص لمس طريق از را عضالت و ها استخوان 1-5-

 .نمايد مشخص لمس طريق از را قلب صداي 1-6-

 .نمايد بيان پوست روي از را ريه صداي 1-7-

  .دهد شرح را عضالني و وريدي تزريق محل 1-8-

 

 :دوم جلسه كلي هدف

 سر سطحي آناتومي با آشنايي



 :دوم جلسه ويژه اهداف

  باشد قادر دانشجو پايان در

 

 .نمايد بيان را سر محدوده 2-1-

 .ببرد نام را ابرويي هاي قوس 2-2-

 .نمايد مشخص را خارجي سري پس برجستگي و پستاني زائده 2-3-

 .نمايد مشخص را گيجگاهي حفره و گيجگاهي عضله 2-4-

 .نمايد مشخص را سر سطحي دهي عصب محدوده 2-5-

 .نمايد مشخص را پتريون و اينيون گناتيون، نيزيون، مانند نقاطي 2-6-

 .دهد توضيح را اكسيپيتال فرونتو عضله جلويي بطن محدوده 2-7-

  .دهد شرح را سر پوست النگر خطوط 2-8-

 

 :سوم جلسه كلي هدف

  صورت سطحي آناتومي با آشنايي

 

 :سوم جلسه ويژه اهداف

  باشد قادر دانشجو پايان در

 

 .دهد توضيح را صورت به اعصاب ورود نحوه 3-1-

 .ببرد نام را بيني پل و ريشه اشكي، حفره 3-2-

 .نمايد بيان را گوش نرمه و گونه قوس 3-3-

 .دهد توضيح را منديبوالر تمپورو مفصل 3-4-

 نمايد بيان را صورت عضالت محدوده 3-5-

 .دهد شرح را صورت استخوان محدوده 3-6-

 .دهد توضيح را اي چانه و چشمي كاسه تحت هاي سوراخ 3-7-

  .دهد شرح را صورت پوست النگر خطوط 3-8-

 

 :چهارم جلسه كلي هدف

  گردن سطحي آناتومي با آشنايي

 

 :چهارم جلسه ويژه دافاه

  باشد قادر دانشجو پايان در

 

 .دهد شرح را گردن استخوان اسكلتي هاي شاخه 4-1-

 .كند بيان را المي استخوان 4-2-

 .دهد شرح را گردني مهره هفتمين خاري زايده 4-3-

 .كند بيان را انگشتري غضروف و آدم سيب 4-4-

 .كند بيان را گردني ناودان 4-5-

 .دهد شرح را گردن هاي مثلث محدوده 4-6-

 .دهد شرح را گردن برجسته عضالت 4-7-

 .دهد شرح را گردن عروق محدوده 4-8-



 .دهد شرح را گردن سطحي اعصاب محدوده 4-9-

  .دهد شرح را گردن پوست النگر خطوط 4-11-

 

 :پنجم جلسه كلي هدف

  سينه قفسه سطحي آناتومي با آشنايي

 

 :پنجم جلسه ويژه اهداف

  باشد قادر دانشجو انپاي در

 

 .دهد شرح را استرنوم استخوان 5-1-

 .ببرد نام را استرنال ميد آگزيالري، ميد كالويكوالر، ميد خطوط 5-2-

 .تمايد راذكر پستان موقعيت 5-3-

 .نمايد بيان را قلب هي دريچه محدوده 5-4-

 .دهد نشان را سينه قفسه عضالت 5-5-

 .كند يانب را لنفاوي هاي عقده محدوده 5-6-

 .دهد نشان را ها دنده موقعيت 5-7-

 .دهد توضيح را سينه قفسه سطح در احشاء تصوير و استرنال زاويه 5-8-

 .كند ذكر را سينه قفسه هاي استخوان حد 5-9-

 .كند بيان سينه قفسه سطح از را جنب پرده و ها ريه محدوده 5-11-

  .دهد شرح را سينه پوست النگر خطوط 5-11-

 

 :ششم جلسه كلي هدف

  شكم سطحي آناتومي با آشنايي

 

 :ششم جلسه ويژه اهداف

  باشد قادر دانشجو پايان در

 

 .كند ذكر را شكم تختاني و فوقاني حد 6-1-

 .كند بيان را شكم بندي تقسيم 6-2-

 .دهد توضيح را شكم معاينه 6-3-

 .دهد توضيح را شكم عضالت 6-4-

 .دده شرح را اينگوينال كانال محدوده 6-5-

 .دهد نشان را مستقيم غير و مستقيم اينگوينال فتق تشخيص نحوه 6-6-

 .كند بيان را شكم سطحي اعصاب محدوده 6-7-

  .دهد شرح را شكم پوست النگر خطوط 7-7-

 

 :هفتم جلسه كلي هدف

  لگن سطحي آناتومي با آشنايي

 

 :هفتم جلسه ويژه اهداف

  باشد قادر دانشجو پايان در

 



 .كند ذكر را لگن محدوده 7-1-

 .ببرد نام را لگن هاي استخوان 7-2-

 .دهد شرح را پرينه ناحيه 7-3-

 .كند بيان را ايسكيال، توبروزيته پوبيس، سمفيز 7-4-

 .كند ذكر را لگن معاينه نحوه 7-5-

 .نمايد بيان را زن و مرد پرينه ناحيه تفاوت 7-6-

  .دهد شرح را لگن پوست النگر خطوط 7-7-

 

 :هشتم جلسه كلي هدف

  پشت سطحي آناتومي با آشنايي

  

 :هشتم جلسه ويژه اهداف

  باشد قادر دانشجو پايان در

 

 .دهد شرح را پشت آناتوميك محدوده 8-1-

 .دهد تشخيص را كتف استخوان تحتاني زاويه و مهرهاي مجاورت و آن خار ، كتف محدوده 8-2-

 .دهد شرح را كمر هاي مهره تشخيص و كريستال سوپرا خط 8-3-

 .كند مشخص را دنبالچه و ساكروم استخوان 8-4-

 .كند بيان را پشت سطحي عضالت 8-5-

 .دهد شرح را عناصر موقعيت به توجه با آنها شماره و ها مهره خلفي نماي 8-6-

  .دهد شرح را پشت پوست النگر خطوط 8-7-

 

 :نهم جلسه كلي هدف

  فوقاني اندام سطحي آناتومي با آشنايي

 

 :نهم هجلس ويژه اهداف

  باشد قادر دانشجو پايان در

 

 .نمايد مشخص را آگزيال ناحيه 9-1-

 .نمايد مشخص را آگزيال قاعده و راس 9-2-

 .دهد توضيح را خلفي و قدامي آگزيالري چين 9-3-

 .كند مشخص را وآكروميون كالويكوالر آكروميو مفصل 9-4-

 .كند بيان را فوقاني اندام عضالت 9-5-

 .نمايد مشخص را دست و ساعد بازو، عروق 9-6-

 .كند لمس را فوقاني اندام هاي شريان نبض 9-7-

 .دهد شرح را كوبيتال حفره 9-8-

 .كند مشخص را كرانون اوله هاي ناودان 9-9-

  .دهد شرح را فوقاني اندام پوست النگر خطوط 9-11-

 

 :دهم جلسه كلي هدف

  تحتاني اندام سطحي آناتومي با آشنايي



 

 :دهم لسهج ويژه اهداف

  باشد قادر دانشجو پايان در

 

 .نمايد مشخص را گلوتئال ناحيه محدوده 11-1-

 .نمايد مشخص را گلوتئال عرضي چين و ناتال شكاف 11-2-

 .دهد توضيح را گلوتئال ناحيه عضالت داخل تزريق نحوه 11-3-

 .كند مشخص را سياتيك عبورعصب موقعيت 11-4-

 .كند انبي را تحتاني اندام عضالت 11-5-

 .دهد توضيح را ران مثلث محدوده 11-6-

 .نمايد مشخص را وپا ساق ، ران گلوتئال، نواحي سطحي عروق 11-7-

 .كند لمس را تحتاني اندام هاي شريان نبض 11-8-

 .دهد شرح را پوبليته حفره 11-9-

 .كند مشخص را پاتال و فمور خارجي و داخلي كونديل 11-11-

 .دهد شرح را پا كف و پا مچ سطحي آناتومي 11-11-

  .دهد شرح را تحتاني اندام پوست النگر خطوط 11-12-

  

  

   گريآناتومي مور،  باليني آناتومي :منابع

  

  پرسش و پاسخ، سخنراني :روش تدريس

  

  ديتا پروژكتور، وايت برد، جسد :وسايل آموزشي 

  

  سنجش و ارزشيابي 

بر حسب (سهم از نمره كل  روش        آزمون

  )درصد

  ساعت  ريخ تا

  هر جلسه   ها دوشنبه  نمره 2  تشريحي كوتاه  كوئيز

  

  ترم آزمون ميان 

  

  )MCQ(تستي 

  

  نمره 8

  

14/2/98  

ظهر سالن 12

امتحانات دانشكده 

  پزشكي

  

  آزمون پايان ترم

  

  )MCQ(تستي 

  

  نمره 10

  

  پايان ترم
 بر اساس برنامه

 آموزشدانشكده

  

ويان بايـد بـه موقـع در سـركالس حاضـر باشـند و ازخـروج درطـي كـالس          دانشـج  :مقررات كالس و انتظارات از دانشـجو  

  .خودداري نمايند

كننـدوكامالً  بـه نكـات     اداشتيمطالب را )  ينت بردار(سكوت را رعايت كرده وباتوجه به وجودرفرنس  فقط بصورت اختصار  

  نمايند توجه مطرح شده

  .اشته باشنددروس جلسات گذشته آمادگي براي كوئيز د عههرجلسه با مطال 



  در بحث هاي گروهي شركت كنند 

 .تلفن همراه خود را در كالس خاموش كنند 

  

  

نام و امضاي   سيروس جليليدكتر  :نام و امضاي مدير گروه دكتر سيروس جليلي: نام و امضاي مدرس

   ماريا شيروانيدكتر خانم  :دانشكده EDOمسئول



            26/11/97 :تاريخ ارسال          25/11/97:  تاريخ تحويل

  



                             

  

  

 سهموضوع هر جل              مدرس تاريخ جلسه

1 13/11/97  
 

 )كليات ( سطحي آناتومي مقدمه با آشنايي دكتر سيروس جليلي

2 27/11/97  
 

 سر سطحي آناتومي با آشنايي دكتر سيروس جليلي

3 4/12/97  
 

 صورت سطحي آناتومي با آشنايي دكتر سيروس جليلي

4 11/12/97  
 

 گردن سطحي آناتومي با آشنايي دكتر سيروس جليلي

5 18/12/97  
 

 سينه قفسه سطحي آناتومي با آشنايي كتر سيروس جليليد

6 25/12/97  
 

 شكم سطحي آناتومي با آشنايي دكتر سيروس جليلي

7 17/1/98  
 

 لگن سطحي آناتومي با آشنايي دكتر سيروس جليلي

8 24/1/98  
 

 پشت سطحي آناتومي با آشنايي دكتر سيروس جليلي

9 31/1/98  
 

 فوقاني اندام سطحي آناتومي با آشنايي دكتر سيروس جليلي

10 7/2/98  
 

 تحتاني اندام سطحي آناتومي با آشنايي دكتر سيروس جليلي

11  14/2/98  

  

  امتحان ميان ترم  دكتر سيروس جليلي

  

- 

  1: تعدادواحد                                              سطحيآناتومي : نام درس

  : ساعات تدريس

                     10-12شنبه ها ساعت دو

  دكتر سيروس جليلي: مسئول درس


