
 بسمه تعالی

 

 زاد اسالمی واحد نجف آبادآدانشگاه 

 پزشکیدانشکده 

 1399-1400فرم طرح درس گروه پیش بالینی پزشکی در نیمسال دوم سال 

 علوم تشريح اسکلتی عضالنی  نام درس:

 عملی نوع واحد:                             واحد 59/0 تعداد واحد:

         عمومی شکیپز علوم پايه/رشته تحصیلی: مقطع و 

 مقدمات علوم تشريح و فیزيولوژي سلولپیشنیاز : دروس 

  تاريخ امتحان پايان ترم:          تاريخ امتحان میان ترم:

 زينب شاکريندکتر :  مدرس

 سالن تشريح:  کالسمکان 

 9:45-14:30 :ساعت کالس             بهدوشن: روز کالس

 z.shakerin@yahoo.com: الکترونیکی پست آدرس

 

 بر روی موالژ و جسد. موقعیت انواع عضالت و عروق و اعصاب مربوط به اندام فوقانی و تحتانی تشخیص وآشنایی دانشجو با  هدف کلی:
 

 :در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود  اهداف اختصاصی:

 

 حیطه شناختی:

 تشخیص و توضیح دهد. نی و تحتانی راعضالت و عروق و اعصاب مربوط به اناتومی اندام فوقاانواع  -1

 شرح و توصیف نماید. انواع استخوان ها و مفاصل اندام فوقانی و تحتانی را -2

 شرح دهد. موقعیت آناتومیکی عناصر تشریحی را نسبت به هم توضیح و -3

 

 :نگرشیحیطه 

 .شرکت فعال داشته باشد توصیف عناصر تشریح شده در سالن موالژ و جسددر مورد  -1

 سؤال نماید. عناصر نشان داده شدهدر ارتباط با سالن موالژ در  -2

 ، بتواند جایگاه و اهمیت هر عضو جدید را نسبت به سایر عناصر تشریحی مشخص نماید.پس از یادگیری -3

 

 :رفتاری)عملکردی(حیطه 

 تکالیف خود را به دقت و در مهلت تعیین شده انجام دهد. -1

 الژ تشخیص دهد.و موحضور استاد و بر روی جسد  درتشریحی را  بتواند انواع عناصر -2

 هد.موقعیت جزئیات هر ارگان را بر روی جسد و یا موالژ نشان دبا توضیحات الزم بتواند  -3
 



 . نشان داده شده در سالن موالژ و تشریحارزشیابی از مباحث  -2. غیاب و حضور -1 استاد: چگونگی فعالیت

 .سخنرانی، پرسش و پاسختوصیف عناصر روی موالژ و جسد، شیوه تدریس: 

 .، فیلمهای کمک آموزشیوایت برد انواع موالژ، استخوان های طبیعی، جسد، وسایل کمک آموزشی: 
 

انجام  -3. جسداز موالژ ها و  عملیت منظم در جلسات ارزشیابی شفاهی و شرک -2حضور به موقع و فعال در کالس.    -1 دانشجو:تکالیف  و فعالیت

 تکالیف محوله از طرف استاد.

 . پایان ترمآزمون  نحوه ارزیابی دانشجو:

 توضیحات:

                . (وزارت خانه باشدتوسط توجه: سر فصل دروس بايد طبق سر فصل هاي ارائه شده  )جدول زمانبندي درس  

 رئوس مطالب رديف

 بازواستخوان های کمربند شانه ای و استخوان  1

 مطالعۀ عروق و اعصاب و عضالت ناحیه خلف کتف  2

 بررسی جدار آگزیال  3

 بررسی محتویات آگزیال،آناتومی ناحیۀ قدامی و خلفی بازو  4

 مطالعه استخوانهای ساعد، مچ و کف دست، آناتومی ناحیه آرنج  5

 عروق و اعصاب سطحی ساعد، مطالعه ناحیه قدامی و خلفی ساعد  6

 ناحیه خلفی ساعدعروق و اعصاب و عضالت  عۀمطال 7

 آناتومی ناحیه مچ و کف دست  8

 عملیامتحان میان ترم  9

 و استخوان ران، فاسیاها و عروق اعصاب سطحی ران  Hipبررسی استخوان  10

 بررسی عضالت قدام ران،آناتومی ناحیه داخلی ران  11

 اعصاببررسی مثلث رانی و کانال ادکتور و عروق و  12

 آناتومی ناحیه گلوته آل و خلف ران 13

 بررسی استخوان های ساق، مچ و کف پا، مطالعه مفصل زانو 14

 مطالعه آناتومی حفره پوپلیته آل، عروق و اعصاب سطحی ناحیه ساق، تقسیم بندی ساق 15

 بررسی عضالت، عروق و اعصاب نواحی ساق پا 16

 بررسی آناتومی روی پا و کف 17
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