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 فوقانی و تحتانی. های هوقؼیت انواع ػضالت و ػزوق و اػصاب هزتوط ته انذام آشنایی دانشجو تا هذف کلی:
 

 در پایاى دوره دانشجو قادر خواهذ تود.  اهذاف اختصاصی:

 

 حیطه شناختی:

 را تشناسذ.  ها رتاط ػضالت، اتصاالت و آنها هوقؼیت تحتانی، و فوقانی های انذام های استخواى  .1

 را تشناسذ.  آنها ػولکزد و هفاصل ساختار هفاصل، انواع .2

 را توضیح دهذ.  هزتوطه هجاورات و اػصاب و ػزوق ػضالنی، دستگاه ػولکزد و آناتوهیک ساختار .3

 را توضیح دهذ. انذام هختلف نواحی حسی گیزی ػصة و هفاصل و ػضالت غالة هیوتوم .4

 را تذانذ.  اسکلتی ػضالنی دستگاه رادیولوصیک و تالینی سطحی، کارتزدی، آناتوهی .5

 را تشناسذ. اسکلتی ػضالنی دستگاه تکاهل نحوه .6

 را فزا گیزد. ها ههزه ستوى ساختار .7

 

 :نگزشیحیطه 

 در هورد هطالة تذریس شذه در کالس شزکت فؼال داشته تاشذ. -1

 ذه سؤال نوایذ.در کالس درس در ارتثاط تا هوضوػات هطزح ش -2

 .هوقؼیت آى را نسثت ته سایز ػناصز تشزیحی در تذى توصیف نوایذ، تتوانذ جایگاه آى را در تذى و ػضو جذیذپس اس یادگیزی هز  -3

 
 



 ارسشیاتی دوره ای)کوئیش و هیاى تزم(.  -3ارسشیاتی روسانه اس هثاحث جلسه گذشته.  -2. غیاب و حضور -1 استاد: چگونگی فؼالیت

 سخنزانی، پزسش و پاسختذریس:  شیوه

 ، پاورپوینتهوالص وسایل کوک آهوسشی: 
 

 انجام تکالیف هحوله اس طزف استاد. -3 .شزکت هنظن در جلسات ارسشیاتی -2حضور ته هوقغ و فؼال در کالس.    -1 دانشجو:تکالیف  و فؼالیت

 نوزه(. 2) ارسیاتی تکالیف و حضور و غیاب-3 نوزه( 11) پایاى تزم آسهوى -2 نوزه(، 8)  هیاى تزمآسهوى -1 نحوه ارسیاتی دانشجو:

 -توضیحات:

                . (يزارت خاوٍ باشدتًسط تًجٍ: سر فصل دريس بايد طبق سر فصل َای ارائٍ شدٌ  )جديل زماوبىدی درس  

 رئًس مطالب تاريخ رديف

 ستخواى تاسوآناتوهی استخواى های کوزتنذ شانه ای و ا 11/11/1944 1

 تزرسی جذار آگشیال 13/11/1944 2

 آناتوهی ناحیۀ قذاهی و خلفی تاسو تزرسی هحتویات آگشیال، 12/11/1944 3

 هطالؼه استخوانهای ساػذ، هچ و کف دست، آناتوهی ناحیه آرنج 11/1/1011 4

 ػزوق و اػصاب سطحی ساػذ، هطالؼه ناحیه قذاهی و خلفی ساػذ 19/1/1011 5

 آناتوهی ناحیه هچ و کف دست تکویل تزرسی ناحیه خلفی ساػذ، 91/1/1011 6

 و استخواى راى، فاسیاها و ػزوق اػصاب سطحی راى Hipتزرسی استخواى  1/1/1011 7

 تزرسی ػضالت قذام راى، آناتوهی ناحیه داخلی راى،  تزرسی هثلث رانی و کانال ادکتور 19/1/1011 8

 لوته آل و خلف راىآناتوهی ناحیه گ 11/1/1011 9

 تزرسی استخواى های ساق، هچ و کف پا 12/1/1011 10

 آواتًمی حفرٌ پًپلیتٍ آل، بررسی مفصل زاوً 9/9/1011 11

 عريق ي اعصاب سطحی واحیٍ ساق، بررسی عضالت واحیٍ ساق پا 11/9/1011 12

 ادامٍ بررسی عضالت ساق پا 12/9/1011 13

 يی پا ي کف پابررسی آواتًمی ر 10/9/1011 14

 

 

 

 

 



 

 مىابع فارسی:

 تألیف دکتر بُرام الُی    استخًان شىاسی 

 تألیف دکتر بُرام الُی    آواتًمی اوذام َا

 ترجمٍ دکتر حسه زادٌ....... جلذ ديم تألیف ریچارد اسىل    آواتًمی بالیىی 

 ذ ديم ترجمٍ دکتر حسه زادٌ ....تألیف ریچارد درک.....جل                   آواتًمی گری برای داوشجًیان

 

 مىابع التیه:

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. 

 


