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 99-98اول  هسالیى یترا یترناهه درس قالة

 هدف كلي دوره 

ٍ ٍ  هجبٍسات،  قشاس گیشی هحل ٍ غذد اص ًظش  صى ٍ هشد یدستگبُ تٌبسلْ یدستگبُ ادساس کیآًبتَم یسبختبسّب حیتَؼ

 .ّش ثخص یخَى -یػػت ىیتأمًحَُ 

 جلسات  یاهذاف کل

 یادساس ستنیس فیتَظ -1

( اداهِ) یادساس ستنیس فیتَظ -2

لگي  حذٍدُ حفشُم فیتَظ -3

هخل هشد  دیتَل ستنیس فیتَظ -4

( اداهِ)هخل هشد  دیتَل ستنیس فیتَظ -5

هخل صى  دیتَل ستنیس فیتَظ -6

( اداهِ)هخل صى  دیتَل ستنیس فیتَظ -7

 صیپَفیغذُ ُ فیتَظ -8

 دیسٍئیغذُ ت فیتَظ -9

 یغذُ فَق هغض فیتَظ -10

غذُ لَصالوؼذُ  فیتَظ -11

 زیغذد دروى ر ستنیو س تناسلی -یادرار ستنیس یآناتوم: عنواى دوره

 4، تشم  یپضضک یالولل ىیة اىیداًطجَ: هخاطثاى

 1.1: تعذاد واحذ

 10.15-8.15چْبسضٌجِ ّب : جواب سوال زهاى

 12.15-10.15دٍضٌجِ : درس ساعت

 یقٌجش یػلدکتش : استاد

 ی، ًَسٍآًبتَم یٍ تٌفس یٍ ػشٍق ی، قلت یگَاسش یّب ستنی، س یاسکلت یػضالى ستنیس یآًبتَم: ازیى شیج



: 1درس  یاهذاف کل

 یادساس ستنیس فیتَظ یثشا

: 1درس  شهیو اهذاف

آًْب سا  یٍ داخل یسٍىیّب دس هَسد قسوت ة ُیهشثَط ثِ کل اتیجضئ. یدستگبُ ادساس یاجضا یسیآهَصش هحل قشاسگ یثشا

دس . دّذ یم حیسا تَؼػشٍقی  -ضکل ظبّشی ٍ تبهیي ػػجی،  هجبٍستْبّب ،  ُی، ال یسٍىیدس قسوت ة. دیدُ حیتَؼ

.  ضًَذ یثحج م یسْب، کبل ادساسی یآٍسجوغ  یّب ًفشٍى ، هذٍال ٍ لَلِ ،قطش  ضبهل یداخل یّب ُی، ال یقسوت داخل

 :درس دوم یکل اهذاف

( اداهِ) یادساس ستنیس فیتَظ یثشا

: 2درس  شهیو اهذاف

سبختبس  فیتَظ یثشا. هجبٍس یآًْب ثب سبختبسّب هجبٍستٍ سٍضي ضذى  یادساس یآهَصش حبلت ، هخبًِ ، هجشا یثشا

. ٍ هشٍس هختػش دس هَسد آحبسضبى یداخل

: درس سوم یکل اهذاف

لگي  یهشصّب فیتَظ یثشا

: درس سوم شهیو اهذاف

دس  یکیآًبتَم یثِ طَس خالغِ هشٍس سبختبسّب. اتیحفشُ لگي ّوشاُ ثب جضئتطکیل دٌّذُ   یاستخَاى ّب فیتَظ یثشا

. هبىیلگي ، ًقطِ غفش صا یلگي ، خشٍد یلگي هبًٌذ ٍسٍد یًطبى دادى ضبخع ّب یثشا. دس لگي ةیهشداى ٍ صًبى ثِ تشت

: درس چهارم یکل اهذاف

هشداى  یدستگبُ تٌبسل یّب ستنیس فیتَظ یثشا

: درس چهارم شهیو اهذاف

،  vs deferens،  میدیدی، اح ضِیهشد ، ة یهخل هشداى اص جولِ؛ آلت تٌبسل دیدستگبُ تَل یهحل هؤلفِ ّب آهَصش

. هجبٍس یآًْب ثب سبختبسّب هجبٍستٍ پشٍستبت ٍ سٍضي ضذى  سویٌبل کَلیٍص

 

 



: 5درس  یکل اهذاف

( اداهِ)هشد  یدستگبُ تٌبسل یّب ستنیس فیتَظ یثشا

: 5درس  شهیو اهذاف

. هخل هشداى ٍ هشٍس هختػش دس آحبس آًْب دیتَل ستنیس یاجضا یثبفت ضٌبس یّب یطگیٍ فیتَظ ثشای 

: درس ضطن یکل اهذاف

صى  یدستگبُ تٌبسل یّب ستنیس فیتَظ یثشا

: درس ضطن شهیو اهذاف

 هجبٍستٍ تخوذاى ّب ٍ سٍضي ضذى  یسحن یهخل صى اص جولِ؛ ٍاطى ، سحن ، لَلِ ّب دیتَل ستنیس یهحل هؤلفِ ّب اسائِ

. ٍ هشٍس هختػش دس هَسد آحبسضبى یسبختبس داخل فیتَظ یثشا. ُیّوسب یآًْب ثب سبختبسّب

: درس هفتن یکل اهذاف

( اداهِ)صى  یدستگبُ تٌبسل یّب ستنیس فیتَظ یثشا

: درس هفتن شهیو اهذاف

. هخل هشداى ٍ هشٍس هختػش دس آحبس آًْب دیتَل ستنیس یاجضا یثبفت ضٌبس یّب یطگیٍ فیتَظ یثشا

: درس هطتن یکل اهذاف

. صیپَفیغذُ ُ یٍلَطیٍ ساد یدسک آًبتَم یثشا

: درس هطتن شهیو اهذاف

 اتیتشضح ٍ خػَظ. صیپَفیغذُ ُ یٍ ػػت یاىیضش ىیتبم. غذُ یدیٍس یدی، ٍس صیپَفیهحل ٍ ضکل ُ فیتَظ یثشا

. کیٍ پبتَلَط یعیطت طیآى دس ضشا یکیٍلَطیساد

: درس نهن یکل اهذاف

. دیسٍئیغذُ ت یٍلَطیٍ ساد یدسک آًبتَم یثشا

: درس نهن شهیو اهذاف

ٍ  یػبد طیآى دس ضشا یکیٍلَطیساد یّبیطگیتشضح ٍ ٍ یٍ ػػت یاىیضش سیتأث. دیسٍئیهحل ٍ ضکل غذُ ت فیتَظ یثشا

. کیپبتَلَط

: درس دهن یکل اهذاف



. یغذُ فَق هغض یٍلَطیٍ ساد یدسک آًبتَم یثشا

: درس دهن شهیو اهذاف

تشضح آى دس سِ قسوت هختلف ٍ . یغذُ فَق هغض یٍ ػػت یاىیػشضِ ضش. یهحل ٍ ضکل غذُ فَقبى فیتَظ یثشا

. ضَد یاًجبم م کیٍ پبتَلَط یعیطت طیدس ضشا یٍلَطیساد اتیخػَظ

: ازدهنیدرس  یکل اهذاف

. پبًکشاس یٍلَطیٍ ساد یدسک آًبتَم یثشا

: اصدّنیدسس  طُیٍ اّذاف

 یتشضح آى دس ّش دٍ ثخص ثبفت ضٌبس. لَصالوؼذُ یٍ ػػت یاىیػشضِ ضش. هحل ٍ ضکل لَصالوؼذُ فیتَظ یثشا

. ضَد یاًجبم م کیٍ پبتَلَط یعیطت طیدس ضشا یکیٍلَطیساد اتیهختلف ٍ خػَظ

 

: عثارتنذ از جودانص یها ییکالس ، توانا اىیپا در

 .است ُیکل یسٍىیة یّب یطگیٍ ٍ هجبٍستْبهؤلفِ ّب ، هحل ،  فیقبدس ثِ تَظ -1

. است یادساس یادساس ، هخبًِ ، هجشا یهجشا یخبسد یّب یطگیٍ ٍ هجبٍستْبهؤلفِ ّب ، هحل ،  فیقبدس ثِ تَظ -2

. یدس هَسد کبس دستگبُ ادساس یهختػش یثشسس

هخل هشد است  دیتَل ستنیس یسٍىیة یّب یطگیٍ ٍ هجبٍستْبهؤلفِ ّب ، هحل ،  فیقبدس ثِ تَظ -3

هخل هشداى است  دیتَل ستنیهختػش س یٍلَطیصیٍ ف یثبفت ضٌبس فیتَظقبدس ثِ  -4

هخل صى است  دیتَل ستنیس یسٍىیة یّب یطگیٍ ٍ هجبٍستْبهؤلفِ ّب ، هحل ،  فیقبدس ثِ تَظ -5

هخل صى است  دیتَل ستنیهختػش س یٍلَطیصیٍ ف یثبفت ضٌبس فیقبدس ثِ تَظ -6

 یٍلَطیٍ ساد ی، ثبفت ضٌبس یآًبتَم ص؛یپَفیُ فیقبدس ثِ تَظ -7

 یٍلَطیٍ ساد ی، ثبفت ضٌبس یآًبتَم. است دیسٍئیغذُ ت فیقبدس ثِ تَظ -8

 یٍلَطیٍ ساد ی، ثبفت ضٌبس یآًبتَم ؛یٍیغذُ فَق کل فیقبدس ثِ تَظ -9

 یٍلَطیٍ ساد ی، ثبفت ضٌبس یلَصالوؼذُ؛ آًبتَم فیقبدس ثِ تَظ -10

 

 



 

 :هناتع

Gray's anatomy for students; trunk 

Sobotta
,
s atlas of anatomy, Volume II 

Longman human embryology 

Junqueira's Basic Histology 

Netter's Concise Radiologic Anatomy 

 

 :روضهای تذریس

 (یدس کالس ػول) ی، پبسخ ٍ سَال ، حل هسئلِ ، آهَصش گشٍُ ی، ًقطِ رّي یسخٌشاى

 

 :وسایل کوک آهوزضی

 ثشد تیپشٍطکتَس ٍ ٍا دئَی، ٍ اجسبد فیکس ضذُهذل ّب ، 

 

 آزهوى یابیو ارز یابیارز

 زهاى هر آزهوى تاریخ نمره روش آزهوى

پبیبى ّش  2 جَاة کَتبُ   کوئیس

 جلسِ

 دقیقِ 15

 دقیقِ 30 هیبى تشم 4 چٌذ گضیٌِ ای ترمهیاى 

 دقیقِ 40  پبیبى تشم 14 چٌذ گضیٌِ ای پایاى ترم

 

: هقررات درس و انتظارات  از دانطجو

 .در هر جلسه به موقع شرکت کنند دیبا انیاست و دانشجو یحضور همه دانش آموزان در تمام جلسات السام

 

 

https://www.amazon.com/Netters-Concise-Radiologic-Anatomy-Science/dp/141605619X


 

 پسضکی زیغذد دروى ر ستنیو س تناسلی -یادرار ستنیس علوم تطریحدرسی ترناهه 

 

 سخنراى عنواى جلسات

 ػلی قٌجشی دکتش دستگبُ ادساسی 1

 دکتش ػلی قٌجشی (اداهِ)دستگبُ ادساسی  2

 دکتش ػلی قٌجشی دستگبُ تَلیذ هخل هزکش 3

 دکتش ػلی قٌجشی (اداهِ)دستگبُ تَلیذ هخل هزکش  4

 دکتش ػلی قٌجشی حفشُ لگي 5

 دکتش ػلی قٌجشی دستگبُ تَلیذ هخل هًَج 6

 دکتش ػلی قٌجشی (اداهِ) دستگبُ تَلیذ هخل هًَج 7

 دکتش ػلی قٌجشی  غذُ ّیپَفیض 8

 دکتش ػلی قٌجشی غذُ تیشٍئیذ 9

 دکتش ػلی قٌجشی غذُ فَق کلیِ 10

 دکتش ػلی قٌجشی لَصالوؼذُ 11

 


