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                   علوم تشريح اسکلتی عضالنی نام درس:

 نظری واحد  77/1 تعداد واحد:

           پزشکی علوم پايه/رشته تحصیلی: مقطع و 

 مقدمات علوم تشريح و فیزيولوژی سلول از : پیشنیدروس 

 2/8/1401 ترم: میانتاريخ امتحان 

 10:30ساعت  1/11/1401 تاريخ امتحان پايان ترم:

 ملیحه جهرمی دکتر :   مدرس

 ختمان انديشه سا 9کالس : کالسمکان 
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 فوقانی و تحتانی. های موقعیت انواع عضالت و عروق و اعصاب مربوط به اندام آشنایی دانشجو با هدف کلی:
 

 در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود.   اهداف اختصاصی:

 

 حیطه شناختی: 

 را بشناسد.  ها اطبر عضالت، اتصاالت و آنها موقعیت  تحتانی، و فوقانی های اندام های استخوان  .1

 را بشناسد.   آنها عملکرد و مفاصل ساختار ،مفاصل واعنا .2

 را توضیح دهد.  مربوطه مجاورات و اعصاب و عروق عضالنی، دستگاه عملکرد و آناتومیک ساختار .3

 را توضیح دهد.  اندام مختلف نواحی حسی گیری عصب  و مفاصل و عضالت غالب  میوتوم .4

 را بداند.  اسکلتی عضالنی اهتگدس رادیولوژیک و نیبالی سطحی، کاربردی، آناتومی .5

 را بشناسد. اسکلتی عضالنی دستگاه تکامل نحوه .6

 را فرا گیرد.  ها مهره ستون ساختار .7

 : نگرشیحیطه 

 در مورد مطالب تدریس شده در کالس شرکت فعال داشته باشد.  -1

 در کالس درس در ارتباط با موضوعات مطرح شده سؤال نماید. -2

 .موقعیت آن را نسبت به سایر عناصر تشریحی در بدن توصیف نماید ن را در بدن وایگاه آد جوان، بتعضو جدیدی هر پس از یادگیر -3

 
 



 ارزشیابی دوره ای)کوئیز و میان ترم(.    -3ارزشیابی روزانه از مباحث جلسه گذشته.  -2. غیاب و حضور -1 استاد: چگونگی فعالیت 

 سخنرانی، پرسش و پاسخ شیوه تدریس: 

 ینتورپو ، پاموالژ شی:وسایل کمک آموز  
 

 انجام تکالیف محوله از طرف استاد.  -3 .شرکت منظم در جلسات ارزشیابی -2حضور به موقع و فعال در کالس.    -1 دانشجو:تکالیف  و فعالیت 

 نمره(.  2) یفارزیابی تکال و ابحضور و غی-3 نمره( 10) آزمون پایان ترم -2 نمره(، 8)  میان ترمآزمون -1 نحوه ارزیابی دانشجو:

 -توضیحات:

                 . (وزارت خانه باشد توسط توجه: سر فصل دروس بايد طبق سر فصل های ارائه شده  )جدول زمانبندی درس  

 رئوس مطالب  تاريخ رديف

1 4/7/1401 
حیه کمربند شانه ای، مفصل  ، مفاصل نا استخوان بازو، تومی استخوان های کمربند شانه ایآنا

 ه شان

 جدار آگزیال  عضالت ناحیه شانه و خلف اسکاپوال، بررسی 11/7/1401  2

 آناتومی ناحیۀ قدامی و خلفی بازو  بررسی محتویات آگزیال، 12/7/1400 3

4 18/7/1401  
ه یعروق و اعصاب سطحی ساعد، مطالعه ناح، ، آناتومی ناحیه آرنج مطالعه استخوانهای ساعد

 قدامی و خلفی ساعد

 آناتومی ناحیه مچ و کف دست سی ناحیه خلفی ساعد، تکمیل برر  25/7/1401 5

 و استخوان ران، فاسیاها و عروق اعصاب سطحی ران  Hipبررسی استخوان  2/8/1401 6

 ادکتور  بررسی عضالت قدام ران، آناتومی ناحیه داخلی ران،  بررسی مثلث رانی و کانال 9/8/1401 7

 نل و خلف راآناتومی ناحیه گلوته آ 16/8/1401 8

 آناتومی حفره پوپلیته آل، بررسی مفصل زانو بررسی استخوان های ساق،  23/8/1401 9

 عروق و اعصاب سطحی ناحیه ساق، بررسی عضالت ناحیه ساق پا  30/8/1401 10

 ادامه بررسی عضالت ساق پا  7/9/1401 11

 کف پا آناتومی روی پا و  ، مچ و کف پا های استخوان بررسی 14/9/1401 12

 بررسی جنین شناسی سیستم اسکلتی 21/9/1401 13

 بررسی جنین شناسی سیستم عضالنی  28/9/1401 14
 

 

 

 

 

 



 منابع فارسی: 

 تألیف دکتر بهرام الهی     استخوان شناسی  

 تألیف دکتر بهرام الهی     آناتومی اندام ها

 خرین چاپزاده...، آترجمه دکتر حسن  لد دوم ج یچارد اسنلتألیف ر    آناتومی بالینی  

 ...، آخرین چاپتألیف ریچارد درک.....جلد دوم ترجمه دکتر حسن زاده                   آناتومی گری برای دانشجویان 

 ...، آخرین چاپدکتر حسن زادهترجمه  ...... T. W. Sadlerتألیف                        النگمن                    پزشکی  جنین شناسی 

 التین:منابع 

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

he last editionts medical embryology. T.W.Sadler, Ph.D.; 'longman 

 


