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 هؽکالت عصثی. تؽخیص کارکرد حَاض ٍیصُ، عالین ٍآؼٌایی داًؽجَ تا  ّذف کلی:
 

   اّذاف اختصاصی:

 :در پایاى دٍرُ داًؽجَ لادر خَاّذ تَد

 حیطِ ؼٌاختی

 .آًاتَهی ٍ تافت حذلِ چؽن، کرُ چؽن ٍ دظتگاُ اؼکی را فراگیرد -1

 .آًاتَهی ٍ تافت گَغ خارجی، هیاًی ٍ داخلی را تذاًذ -2

 ٍ ًحَُ آزهایػ عولی آًْا را تیاى کٌذ.هفاّین پایِ هرتَط تِ کارکرد دظتگاُ عصثی  -3

 

 حیطِ ًگرؼی

 .در تحث ّای گرٍّی ؼرکت ًوایذ -1

 .ؼذُ در کالض هطالعِ ًوَدُ ٍ تا ّوکالظاى خَد تحث ٍ گفتگَ ًوایذ در هَرد هثاحث هطرح -2

 .تکالیف خَد را تِ دلت ٍ در هْلت تعییي ؼذُ اًجام دّذ -3

 

 حیطِ هْارتی

 .کٌذ ؼٌاظایی هَالش ٍ کاداٍر در را  )آى ضوائن ٍ چؽن کرُ اٍرتیت،( ییتیٌا دظتگاُ تالیٌی هْن ّای لعوت -1



 .کٌذ ؼٌاظایی هَالش ٍ کاداٍر در را داخل( گَغ ٍ هیاًی گَغ خارجی، گَغ( تعادلی ؼٌَایی دظتگاُ تالیٌی هْن ّای لعوت -2

 .کٌذ ؼٌاظایی کاداٍر یا زًذُ فرد رٍی را تعادلی ؼٌَایی ٍ تیٌایی دظتگاُ تالیٌی هْن ّای لعوت ظطحی ّای ًؽاًِ -3

 .کٌذ تعییي را آًْا عضالًی عصثی ارتثاط ٍ تؽٌاظذ زًذُ فرد در را چؽن حرکات -4

 .دّذ تؽخیص هیکرٍظکَج یرز را تعادلی ؼٌَایی ٍ تیٌایی دظتگاُ هختلف ّای لعوت ؼٌاظی تافت ظاختار -5

 ا تذاًذ.رکار تا دظتگاُ کیوَگراف اظتیوَالتَر تِ ّوراُ آزهایؽات هرتَط تِ دظتگاُ عصثی  -6

 حَاض ٍیصُ تا تَجِ تِ هراحل ٍ ترتیة آًْا را اًجام دّذ. رٍؼْای هعایٌِ -7

 تحلیل هَارد فَق را اًجام دّذ. -8
 

، جوع ایجاد چالػ رٌّی ، ّذایت داًؽجَ در اًجام هعایٌات ٍ تحلیل آًْا، پرظػ ٍ پاظخ هعرفی هٌثع، ،درض هعرفی، حضَرٍغیاب اظتاد: چگًَگی فعالیت

 تٌذی.

 .، کار تا هیکرٍظکَج ٍ هؽاّذُ الم ّای هرتَطِ، کار تر رٍی هَالشایفای ًمػپرظػ ٍ پاظخ،  ًوایػ ٍیذئَ، ظخٌراًی،ؼیَُ تذریط: 

 .پاٍرپَیٌت، کیوَگراف اظتیوَالتَر، چراغ لَُ، دیاپازٍى، چکػ رفلکطدظتگاُ هیکرٍظکَج، هَالش،  ٍظایل کوک آهَزؼی: 
 

 تَجِ تِ هطالة، هؽارکت در اًجام فعالیت ّا، پاظخ تِ پرظػ ّا در هراحل اًجام ٍ تحلیل هعائل، هطالعِ هٌاتع. چگًَگی فعالیت داًؽجَ:

 اًجام رًٍذ هعایٌِ ٍ گسارغ تحلیل آى. تکالیف داًؽجَ:

 ًورُ تؽَیمی(. 1ًورُ آًاتَهی( ٍ فعالیت کالظی )تا  5ًورُ تافت ؼٌاظی+ 5ًورُ فیسیَلَشی+ 11پایاى ترم )آزهَى  داًؽجَ:ًحَُ ارزیاتی 

 جديل زماوثىدي درض  

 اظتاد درض رئًض مطالة ردیف

پاراظوپاتیک در تذى ٍ ًمػ دظتگاُ ظوپاتیک ٍ آؼٌایی تا ظاختار فیسیَلَشیک دظتگاُ عصثی ٍ ظطَح عولکردی دظتگاُ عصثی،  0

 کٌترل آى

 ظیوا صثاغ

 ظیوا صثاغ حَاض ٍیصُ 4

 ظیوا صثاغ ظیعتن حعی ٍ حرکتی 9

 ظیوا صثاغ ، رفلکط ّای هختلف ًخاعی ٍ ًمػ آًْا در کٌترل عضالترفلکط ٍ اًَاع آًْا 0

ًَرٍلَشیک ٍ تؽخیص تیواری ّای دظتگاُ اًَاع هؽکالت دظتگاُ عصثی، اًَاع تیواری ّای دظتگاُ عصثی، اًجام هعایٌات  1

 عصثی

 ظیوا صثاغ

 پریعا جوالسائی آًاتَهی حذلِ چؽن ٍ کرُ چؽن ٍ الیِ ّای کرُ چؽن ٍ عضالت درٍى حذلِ 2

 پریعا جوالسائی تررظی اللِ گَغ ٍ هجرای گَغ خارجی، گَغ هیاًی ٍ گَغ داخلی 3

 اهیرهععَد هؽایخ الیِ ّای آى تررظی ظاختار تافتی ٍ اٍلترااظتراکچر تافت چؽن ٍ 4

 اهیرهععَد هؽایخ تررظی ظاختار تافتی ٍ اٍلترااظتراکچر گَغ خارجی، هیاًی ٍ داخلی 5
 

 لطفا طثك اصَل رفرًط ًَیعی ٍ کاهل ًَؼتِ ؼَد. :هٌاتع درظی



 منابع فارسی:

  آخریي ٍیرایػ ؛ّال-کتاب فیسیَلَشی گایتَى -

آزهایؽگاُ فیسیَلَشی. هْرآفریي فؽارکی، ًپتَى ظلطاًی. اًتؽارات فرٌّگ هردم: هعاًٍت پصٍّؽی داًؽگاُ علَم پسؼکی ٍ خذهات رٍغ ّای  -

 آخریي ٍیرایػ.تْذاؼتی درهاًی اصفْاى. 

 تألیف دکتر بهرام الهی   استخوان شناسی -

 تألیف دکتر ساکی  استخوان بنذی سر و صورت -

 ألیف دکتر یوسف محمدی یا دکتر اکبری یا دکتر حجازیت                               آناتومی سر و گردن -

 آخریه ویرایش جلد سوم، سر و گردن،ترجمه دکتررضاشیرازی... تالیف ریچارد درک.....  (                  )برای داوشجویانآناتومی گری -
 

 منابع التین:

- Bickley L, Szilagyi PG. Bates' guide to physical examination and history-taking. Lippincott Williams & Wilkins; the last 

edition. 

- Anthony L. Mescher. Junqueira's basic histology; the last edition. 

- Eroschenko, Victor P. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins. DiFiore's Atlas of Histology with Functional 

Correlations; the last edition. 

- 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. 

 


