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فعالیت استاد:
شرکع فعال در کالس ،انداد زمینه مناجب برای فعالیع دانشدونا  ،تشونق دانشدونا به مشارکع در بحث
وظایف و تکالیف دانشجویان:
 -1حضور منظم و به موقع در کالس
 -2شرکع فعال در بحثیای کالجی و اندام تکالیف مربوطه
مقدمه:
در انن درس دانشدونا با مطالب مربوط به آناتومی بد و اصطالحا

رانج آ  ،دجتگاه اجکیتی (اجتخوا بندی بد  ،کییا

اجتخوا شناجی با تأکید بر اجاکیع

محوری ،انواع مفاصل و اجتخوانهای جر و صور  ،جتو فقرا  ،دندهیا و جناغ و مفاصل مرتبط با آنهاا آشانا مایگاردد .یمنناین دجاتگایهای مختیاف باد
(دجتگاه عضالنی ،دجتگاه گردش خو و قیب ،دجتگاه تنفس و جزئیا
مختیف مورد تدزنه و تحییل میگردند.
هدف کلی:

آنها) بررجی و تمام موارد ذکر شده با اجتفاده از تصاونر آنااتومیکی و ماوالژ بخشاهای

آشنانی با آناتومی جاختاریا و جیستمیای مختیف بد به ونژه جیستم قیب و گردش خو  -جیستم تنفسی و بخشهای مختیف آ و درک ایمیع آنها در تصااونر

آناتومیکی و اجتفاده از موالژ میباشد.
جلسه

اهداف کلی

1

آشنانی با عیام آنااتومی و اصاطالحا

حیطه هدف

اهداف اختصاصی
در پایان این جلسه ،با توجه به مطالب ارائه شده ،از دانشجو انتظار میرود:
متاداول و راناج

 -1عیم آنا تومی و اصطالحا

مرتبط با آ  ،جطوح و محوریای اصیی بد و نواحی مختیف

آناتومی و جطوح و محوریای اصیی بد .

بد را شرح دید.

2

آشنانی با اجتخوانهای کمربند شانهای و اندام فوقانی

 -1اجتخوانهای اجکپوال -کالونکول -بازو -زند زبرنن و زند زنرنن و اجتخوانهای مچ دجع

3

آشنانی با اجتخوانهای کمربند خاصره و اندام تحتانی

شناختی

شناختی و نگرشی

و دجع و انگشتا را شرح دید(در تصاونر آناتومیکی ونمونه اجتخوا بد انسا )

 -1اجتخوانهای کمربند لگنی (اجتخوا جاکروم -خاصره -دنبالنه) را شرح دید.

شناختی و نگرشی

 -2اجتخوانهای را  -کشکک زانو -درشع نی -نازک نی و اجتخوانهای پارا بطور کامل شرح
دید( .با اجتفاده از تصاونر آناتومیکی و نمونه اجتخوا بد انسا )
9

آشنانی با اجتخوانهای جر و صور

(بطور کیای) جاتو

 -1اجتخوانهای جر و صور

و اتصاال

شناختی و نگرشی

آنها را بطور کیی شرح دید.

 -2نمونه نک دنده و قسمتهای مختیف آ  ،نمونه نک مهره  ،مشخصا

فقرا  ،دندهیا و جناغ جینه

مهره ( 2آگزنس) ،یم چنین مشخصا

مهره ( 1اطیاس) و

جنااغ جاینه را شارح دیاد( .باا اجاتفاده از تصااونر

آناتومیکی و نمونه اجتخوانی موارد فوق)
9

آشنانی با تعرنف مفصل و انواع مفصال و مفاصال انادام
فوقانی و تحتانی و جتو فقرا

بطورکیی.

 -1مفهوم مفصل را تعرنف کند و انواع مفاصل را نام برده وتوضیح دید.
 -2مفاصل اصیی موجود در اندام فوقانی ،اندام تحتانی و جتو فقرا

شناختی و نگرشی

را شرح دید.

(با اجتفاده از تصاونر آناتومیکی و موالژ مفاصل)
6

آشنانی با جیستم عضالنی بد  ،عضال

اندام فوقانی

 -1نامگذاری عضال

اصیی اندام فوقانی با ذکر مبدأ -مقصد و عمیکرد آنها (باا اجاتفاده از

شناختی و نگرشی

تصاونر آناتومیکی و موالژ)
1

آشنانی با عضال

اندام تحتانی

8

آشنانی با عضال

وناژه و کمکای تنفسای ،دناافراگم و

 -1نامگذاری عضال

اصیی اندام تحتانی با ذکر منشا ،مقصد و عمیکرد انهاا (باا اجاتفاده از

شناختی و نگرشی

تصاونر آناتومیکی و موالژ)

عضال

جدار شکم.

 -1عضال

تنفسی -دنافراگم و عضال

جدار شکم را از نظار عمیکارد و جانگااه آنهاا را

شناختی و نگرشی

شرح دید(.با اجتفاده از تصاونر آناتومیکی و موالژ)

5

آشنانی با جاختارقیب و بخشهای مختیف و عمیکرد آ

10

آشنانی با دجتگاه یدانتی قیب -شرنانها و ورندیای قیبی

11

آشنانی با خونرجانی جر و گرد  ،قفساه جاینه ،شاکم و

 -1شرنانهای اصیی تغذنه کننده جر و گرد  ،قفسهجینه ،شکم و لگن را توضیح دیید.

لگن و خونرجانی اندام فوقانی.

 -2شرنانهای خونرجانی کننده به اندام فوقانی و مسیر آنها را شرح دید( .با اجتفاده از تصاونر

 -1جانگاه و عمیکرد قیب را توضیح دید.
 -2پرنکارد و حفرا

شناختی و نگرشی

قیب و شیاریای ا را شرح دیید( .با اجتفاده از تصاونر آنااتومیکی و

موالژ)
 -1دجتگاه یدانتی قیب را شرح دید.

شناختی و نگرشی

 -2شرنانهای تغذنه کننده و ورندیای قیبی را توضیح دید( .با اجاتفاده از ماوالژ و تصااونر
آناتومیکی)

آناتومیکی)

شناختی و نگرشی

12

آشنانی با خونرجانی اندام تحتانی

13

آشنانی با تخییه ورندی اندام فوقانی و تحتانی و جیساتم

 -1جیستم ورندی و تخییه لنف اندام فوقانی را شرح دید.

لنفاوی اندام فوقانی و تحتانی

 -2جیستم ورندی و تخییاه لناف انادام تحتاانی را توضایح دیاد( .باا اجاتفاده از تصااونر

 -1شرنانهای تغذنه کننده اندام تحتانی و مسیر آنهاا را شارح دیاد( .باا اجاتفاده از تصااونر

شناختی و نگرشی

آناتومیکی)
شناختی و نگرشی

آناتومیکی)
19

آشنانی با شبکه عصبی بازونی و شبکه عصابی کماری و

 -1شبکه عصبی بازونی و اعصاب اندام فوقانی را شرح دید.

شاخهیای اصیی مرتبط با آنها

 -2شبکه عصبی کماری و اعصااب انادام تحتاانی را شارح دیاد( .باا اجاتفاده از تصااونر

شناختی و نگرشی

آناتومیکی)
19

16

آشنانی با حیق -حندره -بینی جینوسیا و ایمیع آنها از

 -1قسمتهای مختیف حیق -حندره -بینی و جینوسیای موجود را شرح دید.

نظر عمیکرد

(با اجتفاده از تصاونر آناتومیکی)

آشنانی باا رناه و قسامتهای مختیاف آ  ،پارده جناب و

 -1قسمتهای مختیف رنه -پرده جنب -عروق و اعصاب رنه را شارح دیاد (باا اجاتفاده از

عروق و اعصاب مربوطه

موالژ و تصاونر آناتومیکی)

شناختی و نگرشی

شناختی و نگرشی

منابع اصلی درس( :عنوان کتاب ،نام نویسنده ،سال و محل انتشار ،شماره فصول یا صفحات مورد نظر در این درس)
1- Gray's Anatomy for students. Richard L. Drake and et al.Latest ed.
2- Ross and wilson Anatomy and physiology in health and illness. Anne Waugh, Allison Grant. Latest ed.

منابع جهت مطالعه بیشتر:
1- student's aid to Gross Anatomy. Richard S.snell. Latest ed.
2- clinical Anatomy snell. Latest ed.
شیوههای یاددهی -یادگیری:
جخنرانی -پرجش و پاجخ و بحث گرویی
رجانهیای آموزش :کامپیوتر -وندئوپروژکتور -وانعبرد -اجتخوا و موالژ قسمتهای مختیف بد انسا
سنجش و ارزشیابی دانشجویان:
روش

تاریخ

نمره

کوئیز

1

بدو اعالم قبیی

آزمو میا ترم

4

وجط ترم

آزمو پانا ترم

14

طبق برنامه دانشکده

مشارکع در بحث گرویی
1
حضور و غیاب

جدول زمانبندی ارائه درس
جلسات

روز و تاریخ

عنوان درس
متداول و رانج آناتومی و جطوح و محوریای اصیی بد .

1

آشنانی با عیم آناتومی و اصطالحا

2

آشنانی با اجتخوانهای کمربند شانهای و اندام فوقانی

3

آشنانی با اجتخوانهای کمربند خاصره و اندام تحتانی

9

آشنانی با اجتخوانهای جر و صور

9

آشنانی با تعرنف مفصل و انواع مفصل و مفاصل اندام فوقانی و تحتانی و جتو فقرا

6

(بطور کیی) جتو فقرا  ،دندهیا و جناغ جینه

آشنانی با جیستم عضالنی بد  ،عضال

اندام فوقانی

1

آشنانی با عضال

اندام تحتانی

8

آشنانی با عضال

ونژه و کمکی تنفسی ،دنافراگم و عضال

5

امتحان میان ترم

10

آشنانی با جاختارقیب و بخشهای مختیف و عمیکرد آ

11

آشنانی با دجتگاه یدانتی قیب -شرنانها و ورندیای قیبی

12

آشنان ی با خونرجانی جر و گرد  ،قفسه جینه ،شکم و لگن و خونرجانی اندام فوقانی.

13

آشنانی با خونرجانی اندام تحتانی

19

آشنانی با تخییه ورندی اندام فوقانی و تحتانی و جیستم لنفاوی اندام فوقانی و تحتانی

19

آشنانی با شبکه عصبی بازونی و شبکه عصبی کمری و شاخهیای اصیی مرتبط با آنها

16

آشنانی با حیق -حندره -بینی جینوسیا و ایمیع آنها از نظر عمیکرد

11

آشنانی با رنه و قسمتهای مختیف آ  ،پرده جنب و عروق و اعصاب مربوطه

18

امتحان پایان ترم

جدار شکم.

بطورکیی.

