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 .دظتگاُ تٌفطّای عولكردی  هكاًیعنظاختار کلی قفعِ ظیٌِ ٍ ًوای کلی دظتگاُ تٌفط تذى اًعاى ٍ آشٌایی داًشجَ تا ّذف کلی:
 

  :تَددر پایاى دٍرُ داًشجَ قادر خَاّذ   اّذاف اختصاصی:

 

 حیطِ شٌاختی:

 .هَقعیت قفعِ ظیٌِ ٍ دیَارُ ّا ٍ کیعِ پلَرا را تشٌاظذ -1

 .ظاختواى ظاّری ٍ درًٍی ریِ را تشٌاظذ-3

 .عٌاصر ًاف ریِ را فراگیرد -4

 اٍلترااظتراکچر ٍ تكَیي تافت ریِ ٍ هجاری تٌفعی را تَضیح دّذ. -5

 تَضیح دّذ. دم ٍ تازدم راچگًَگی اًجام  -6

 .چگًَگی اًتقال گازّا در خَى را تَضیح دّذ -7

 تٌظین عصثی تٌفط را تَضیح دّذ. -8

 

 حیطِ عاطفی:

 در تحث ّای گرٍّی شرکت ًوایذ.-1

 در هَرد هثاحث هطرح شذُ در کالض هطالعِ ًوَدُ ٍ تا ّوكالظاى خَد تحث ٍ گفتگَ ًوایذ.-2

 دّذ.اًجام ٍ در هْلت تعییي شذُ تكالیف خَد را تِ دقت -3

 .تتَاًذ جایگاُ آًرا ًعثت تِ یادگیری هَضَعات هشخص ًوایذ-4
 

 طرح ظؤال ازهثاحث قثلی-3هعرفی درض تعذی -2. حضَرٍغیاب 1اظتاد: فعالیت



 (.رٍشی را کِ تا ّذف ّای آهَزشی ٍ ٍیصگیْای فراگیراى تیشتر تٌاظة دارد).ٍ ..... ایفای ًقشپرظش ٍ پاظخ، ظخٌراًی، شیَُ تذریط: 

 ٍایت ترد، پاٍرپَیٌت. ٍظایل کوک آهَزشی: 
 

 کالظی ٍ طرح ظؤال در هَاردی کِ ترای ٍی هَرد اتْام اظت. شرکت در جلعات-1 چگًَگی فعالیت داًشجَ:

 هشارکت فعال در کالض ٍ شرکت در آزهَى ّای تعییي شذُ. تكالیف داًشجَ:

 تشَیقی(.ًورُ  1ًورُ آًاتَهی( ٍ فعالیت کالظی )تا  4ًورُ تافت ٍ جٌیي شٌاظی+ 4ًورُ فیسیَلَشی+ 12) پایاى ترمآزهَى کتثی  ًحَُ ارزیاتی داًشجَ:

 جديل زماوبىدی درس                  

 استاد درس رئًس مطالب تاريخ رديف

 سید وصیرالديه امامی تررظی هكاًیک تٌفط ٍ عَاهل هَثر در آى 23/23/2411 0

 زیٌة شاکریي آًاتَهی قفعِ ظیٌِ، هطالعِ اظتخَاى ّا ٍ هفاصل قفعِ ظیٌِ 23/23/2411 2

 سید وصیرالديه امامی تررظی ًقش ٍ اّویت رفلكط ظرفِ -هجاری َّایی ریِ ّا در تٌفط تررظی ًقش  21/23/2411 9

 زیٌة شاکریي تررظی عضالت قفعِ ظیٌِ،عرٍق ٍ اعصاب جذار قفعِ ظیٌِ+دیافراگن 21/23/2411 0

 سید وصیرالديه امامی تررظی تثادل گازّا تیي ریِ ٍ خَى ٍ عَاهل هَثر در آى 32/23/2411 5

 زیٌة شاکریي آًاتَهی دظتگاُ تٌفط 32/23/2411 0

 سید وصیرالديه امامی  تررظی چگًَگی اًتقال گازّا در خَى 21/2/2511 7

 پریعا جوالسائی تررظی تافت هجاری تٌفعی ٍ ریِ ّا 21/2/2511 8

 سید وصیرالديه امامی تررظی تٌظین تٌفط 35/2/2511 9

 پریعا جوالسائی تذى، هجاری تٌفعی ٍ ریِ ّا در دٍراى جٌیٌیتررظی ًحَُ تكَیي حفرات  35/2/2511 01

 سید وصیرالديه امامی فاکتَر اطویٌاى ترای جلَگیری از ادم ریَی -تررظی جریاى خَى در ریِ ّا   42/2/2511 00

 

 هٌاتع:

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

Sadler T.W. Longman's medical embryology; the last edition. 

 ٍیرایشآخریي ّال -فیسیَلَشی گایتَى

 تألیف دکتر بهرام الهی   آواتًمی تىه

 ، آخریه يیرایشترجمه دکتر رضا شیرازیلد ايل تىه، جتألیف ریچارد اسىل،    آواتًمی بالیىی

 آخریه يیرایش ،ترجمه دکتر رضا شیرازیجلد ايل تىه  تألیف ریچارد درک  برای داوشجًیان(آواتًمی گری )

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&Warwick; the last edition 
 

 


