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 عصجی دظتگبُهكبًيعوْبي عولكردي ظبختبر کلی حَاض ٍیصُ ٍ آؼٌبیی داًؽجَ ثب ّذف کلی:
 

   اّذاف اختصبصی:

 :خَاّذ ثَددر پبیبى دٍرُ داًؽجَ قبدر 

 حيطِ ؼٌبختی:

 .آًبتَهی، ثبفت ٍ ًحَُ تكَیي حذقِ چؽن، کرُ چؽن ٍ دظتگبُ اؼكی را فراگيرد -1

 .آًبتَهی،ثبفت ٍ ًحَُ تكَیي گَغ خبرجی، هيبًی ٍ داخلی را ثذاًذ -2

 را در ثرقراري َّهئَظتبز تَضيح دّذ. ًگی عولكرد دظتگبُ عصجی چگَ -3

 ثب ظيعتن حعی ٍ حرکتی ٍ ارتجبطی در دظتگبُ عصجی آؼٌب ؼَد. -4

 ثب یكذیگر ٍ ارگبًْبي دیگر ثذى را تَضيح دّذ.ًَگی ارتجبط هتقبثل قعوتْبي هختلف ظيعتن عصجی  چگ -5

 

 حيطِ عبطفی:

 در ثحث ّبي گرٍّی ؼرکت ًوبیذ.-1

 در هَرد هجبحث هطرح ؼذُ در کالض هطبلعِ ًوَدُ ٍ ثب ّوكالظبى خَد ثحث ٍ گفتگَ ًوبیذ.-2

 دّذ.اًجبم ٍ در هْلت تعييي ؼذُ تكبليف خَد را ثِ دقت -3
 

 طرح ظؤال ازهجبحث قجلی-3هعرفی درض ثعذي -2. حضَرٍغيبة 1اظتبد: فعبليت

 (.رٍؼی را کِ ثب ّذف ّبي آهَزؼی ٍ ٍیصگيْبي فراگيراى ثيؽتر تٌبظت دارد).ٍ ..... ایفبي ًقػپرظػ ٍ پبظخ، ظخٌراًی، ؼيَُ تذریط: 



 .، پبٍرپَیٌتٍایت ثرد ٍظبیل کوک آهَزؼی: 
 

 ؼرکت در جلعبت کالظی ٍ طرح ظؤال در هَاردي کِ ثراي ٍي هَرد اثْبم اظت. چگًَگی فعبليت داًؽجَ:

 آزهَى ّبي تعييي ؼذُ. هؽبرکت فعبل در کالض ٍ ؼرکت در تكبليف داًؽجَ:

 ًورُ تؽَیقی(. 1ًورُ آًبتَهی( ٍ فعبليت کالظی )تب  4ًورُ ثبفت ٍ جٌيي ؼٌبظی+ 4ًورُ فيسیَلَشي+ 12)پبیبى ترم آزهَى کتجی  ًحَُ ارزیبثی داًؽجَ:

 جديل زماوثىدی درض                

 استاد درض رئًض مطالة تاريخ رديف

 ظيذ ًصيرالذیي اهبهی عَاهل هَثر در اًتقبل پيبم عصجی از طریق ظيٌبپعْب -عصجی ثررظی ظيٌبپط  11/11/1911 0

 ظيذ ًصيرالذیي اهبهی ًحَُ اًتقبل پيبهْبي حعی در ًخبع -ثررظی عولكرد گيرًذُ ّبي حعی  11/11/1911 4

 ظيذ ًصيرالذیي اهبهی ثررظی قؽر حعی پيكري 12/11/1911 9

 ظيذ ًصيرالذیي اهبهی عَاهل هَثر در ایجبد درد ٍ اًتقبل آى -ثررظی حط درد  11/1/1011 0

 ظيذ ًصيرالذیي اهبهی ثررظی قؽر حرکتی ًقػ ثریي اظتن ٍ ّعتِ قرهس در حرکبت ثذى 19/1/1011 1

 ظيذ ًصيرالذیي اهبهی ثررظی ًقػ عقذُ ّبي قبعذُ اي در حرکبت 91/1/1011 2

 اهبهیظيذ ًصيرالذیي  ثررظی حط ثيٌبیی 1/1/1011 3

 ظيذ ًصيرالذیي اهبهی ثررظی حط ؼٌَایی 19/1/1011 4

 ظيذ ًصيرالذیي اهبهی ثررظی حط ثَیبیی ٍ چؽبیی 11/1/1011 5

 اهيرهععَد هؽبیخ ثبفت ؼٌبظی چؽن 11/1/1011 01

 اهيرهععَد هؽبیخ اداهِ ثبفت ؼٌبظی چؽن 2/9/1011 00

 اهيرهععَد هؽبیخ جٌيي ؼٌبظی چؽن 11/9/1011 04

 اهيرهععَد هؽبیخ ثبفت ؼٌبظی گَغ 11/9/1011 09

 اهيرهععَد هؽبیخ اداهِ ثبفت ؼٌبظی گَغ 11/9/1011 00

 اهيرهععَد هؽبیخ جٌيي ؼٌبظی گَغ 1/0/1011 01

 پریعب جوبلسائی آًبتَهی دظتگبُ ثيٌبیی 1/0/1011 02

 پریعب جوبلسائی آًبتَهی دظتگبُ ؼٌَایی 1/0/1011 03
 

 هٌبثع:
 فارسی:منابع 

  آخریي ٍیرایػّبل -کتبة فيسیَلَشي گبیتَى

 تألیف دکتر بهرام الهی   استخوان شناسی

 تألیف دکتر ساکی  استخوان بنذی سر و صورت



 تألیف دکتر یوسف محمدی یا دکتر اکبری یا دکتر حجازیآناتومی سر و گردن                                       

 تالیف ریچارد درک..... جلد سوم، سر و گردن،ترجمه دکتررضاشیرازی... آخریه ویرایشداوشجویان(                               )برای آناتومی گری 

 
 منابع التین:

A textbook of Regional Anatomy……………………………J.Joseph; the last edition. 
A textbook of Regional and Applied…………………………R.J.Last; the last edition. 
Clinical Anatomy for Medical Students……………………..Snell; the last edition. 
Gray's Anatomy…………………………………………..…..Williams; the last edition. 
Sadler T.W. Longman's medical embryology; the last edition. 
Anthony L. Mescher. Junqueira's basic histology; the last edition. 

 


