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 ظاختار کلی قفعِ ظيٌِ ٍ آًاتَهی دظتگاُ قلثی عرٍقی تذى اًعاى، قلة ٍ گردغ خَىدظتگاُ هكاًيعوْاي عولكردي آؼٌایی داًؽجَ تا ّذف کلی:
 

 :در پایاى دٍرُ داًؽجَ قادر خَاّذ تَد  اّذاف اختصاصی:

 

 حيطِ ؼٌاختی:

 را تذاًذ. قلة عضالًی ظلَل اًقثاض، قلة عول پتاًعيل، قلثی عضلِ -1

 را تَضيح دّذ. آى هراحل ٍ قلثی ظيكل -2

 را فرا گيرد. قلة فعاليت کٌترل -3

 را ؼرح دّذ. الكترٍکاردیَگرام هٌحٌی -4

 را تؽٌاظذ. قلثی ظيكل یک در قلة در خَى حرکت هعير -5

 را تذاًذ. اظكلتی عضلِ تا آى تفاٍت ٍ ؼثاّت ٍ قلثی عضلِ فيسیَلَشیک ّاي ٍیصگی -6

 را ؼرح دّذ. قلثی عضلِ اًقثاض هكاًيعن ٍ هراحل -7

 را تَضيح دّذ. اظكلتی عضلِ تا آى تفاٍتْاي ٍ آى هراحل ٍ قلة عضالًی ظلَل عول پتاًعيل -8

 را تؽٌاظذ. قلة ضرتاى کٌترل، قلة ّذایتی -تحریكی دظتگاُ اجساء -9

 آى را تذاًذ. هراحل ٍ قلثی ظيكل -11

 را تؽٌاظذ. اي ضرتِ حجن ٍ دیاظتَلی پایاى حجن، ظيعتَلی پایاى حجن، قلة دُ ترٍى هفاّين -11

 را ؼرح دّذ. قلثی دُ ترٍى تر آى اثر ٍ تار پط، تار پيػ -12

 را تؽٌاظذ. قلة عولكرد کٌترل در پاراظوپاتيک ٍ ظوپاتيک دظتگاُ -13

 را ؼرح دّذ. آى اجساء ٍ الكترٍکاردیَگرام هٌحٌی -14

 را تذاًذ. الكترٍدّا اتصاالت ًحَُ ٍ قلثی اؼتقاقْاي -15



 را تذاًذ. الكترٍکاردیَگرام P  ،QRS ٍ T اهَاج ایجاد چگًَگی -16

 را تؽٌاظذ. ذارُج اعصاب ٍ عرٍق عضالت، ّا، اظتخَاى ؼاهل ظيٌِ قفعِ ظاختار -17

 را فرا گيرد. هذیاظتيٌَم هحتَیات ٍ تقعيوات تعریف، -18

 را تذاًذ. قلة هجاٍرات ٍ آًاتَهيک هَقعيت ٍ ظاختار -19

 را تذاًذ. خَى گردغ دظتگاُ آًاتَهی کلی ًواي -21

 را فرا گيرد. ایوٌی ٍ لٌفی عرٍقی، قلثی دظتگاُ هيكرٍظكَپی ظاختار -21

 را تذاًذ.  ایوٌی ٍ لٌفی عرٍقی، قلثی دظتگاُ هختلف ّاي قعوت هيكرٍظكَپيک تفاٍت -22

 را فرا گيرد. عرٍق ٍ قلة ّاي قعوت تكَیي ًحَُ -23

 را فرا گيرد. تَلذ از پط ٍ جٌيٌی دٍرُ در ٍریذي ٍ ؼریاًی دظتگاُ تكَیي ًحَُ -24

 را ؼرح دّذ. عرٍقی قلثی دظتگاُ تكَیٌی ّاي ًاٌّجاري -25

 

 حيطِ عاطفی:

 در تحث ّاي گرٍّی ؼرکت ًوایذ.-1

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

 دّذ.اًجام ٍ در هْلت تعييي ؼذُ تكاليف خَد را تِ دقت -3

 .تتَاًذ جایگاُ آًرا ًعثت تِ یادگيري هَضَعات هؽخص ًوایذ-4
 

 طرح ظؤال ازهثاحث قثلی-3هعرفی درض تعذي -2. حضَرٍغياب -1اظتاد: فعاليت

 (.ٍیصگيْاي فراگيراى تيؽتر تٌاظة داردرٍؼی را کِ تا ّذف ّاي آهَزؼی ٍ ).ٍ ..... ایفاي ًقػپرظػ ٍ پاظخ، ظخٌراًی، ؼيَُ تذریط: 

 .، پاٍرپَیٌتٍایت ترد ٍظایل کوک آهَزؼی: 
 

 ؼرکت در جلعات کالظی ٍ طرح ظؤال در هَاردي کِ تراي ٍي هَرد اتْام اظت.-1چگًَگی فعاليت داًؽجَ:

 هؽارکت فعال در کالض ٍ ؼرکت در آزهَى ّاي تعييي ؼذُ. تكاليف داًؽجَ:

 ًورُ تؽَیقی(. 1( ٍ فعاليت کالظی )تا ًورُ آًاتَهی 4ًورُ تافت ٍ جٌيي ؼٌاظی+ 4ًورُ فيسیَلَشي+ 12پایاى ترم )آزهَى کتثی  داًؽجَ:ًحَُ ارزیاتی 

 

 جديل زماوبىدی درس                  

 استاد درس رئًس مطالب تاريخ رديف

 زیٌة ؼاکریي ظيٌِ آًاتَهی قفعِ ظيٌِ، هطالعِ اظتخَاى ّا ٍ هفاصل قفعِ 13/3/3011 0

 ظيذ ًصيرالذیي اهاهی ظٌعيعيَم تَدى هيَکارد ٍ تررظی پتاًعيل عول هيَکارد -تررظی ظاختار هيَکارد   7/2/3011 2

 زیٌة ؼاکریي آًاتَهی کيعِ پریكاردیَم ٍ ظاختواى ظاّري قلة 7/2/3011 9

 ظيذ ًصيرالذیي اهاهی در هيَکارد تررظی رًٍذ ّوراّی تحریک تا اًقثاض ٍ رًٍذ رفع اًقثاض 23/2/3011 0

 زیٌة ؼاکریي تررظی ظاختواى داخلی حفرات قلة، تررظی هياى ظيٌِ فَقاًی 23/2/3011 5



 ظيذ ًصيرالذیي اهاهی تررظی ظيكل قلثی ٍ هراحل هختلف آى 22/2/3011 6

 زیٌة ؼاکریي تررظی هياى ظيٌِ خلفی+آًاتَهی غذُ پعتاى 22/2/3011 7

 ظيذ ًصيرالذیي اهاهی تررظی عَاهل هَثر در تٌظين عول پوپاشي قلة 0/1/3011 8

 پریعا جوالسائی تررظی تافت ؼٌاظی قلة ٍ ظيعتن عرٍقی 0/1/3011 9

 ظيذ ًصيرالذیي اهاهی ّذایتی در قلة -تررظی ظاختار ٍ عولكرد ظيعتن تحریكی  33/1/3011 01

 جوالسائی پریعا تررظی جٌيي ؼٌاظی ٍ تكَیي قلة 33/1/3011 00

 ظيذ ًصيرالذیي اهاهی تررظی اصَل ٍ هثاًی ًَار قلة طثيعی 32/1/3011 02

 پریعا جوالسائی تررظی تكَیي قلة ٍ ؼریاى ّا در دٍراى جٌيٌی 32/1/3011 09

 ظيذ ًصيرالذیي اهاهی تررظی عَاهل هَثر در گردغ خَى 22/1/3011 00

 پریعا جوالسائی جٌيٌیتررظی تكَیي ٍریذّا در دٍراى  22/1/3011 05

 ظيذ ًصيرالذیي اهاهی تررظی فؽار خَى ؼریاًی ٍ عَاهل هَثر در تٌظين آى 3/0/3011 06

 ظيذ ًصيرالذیي اهاهی تررظی راتطِ تازگؽت ٍریذي ٍ ترٍى دُ قلثی 2/0/3011 07
 

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

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

 ٍیرایػآخریي ّال -فيسیَلَشي 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 
 

 


