
                                                                                                                                                                  

بنام خدا                                                                                                 

 پزشکی آناتومی اندام: طرح درس 

 پزشکی دانشکده :دانشکده محل اجراء آناتومی اندام پزشکی:نام درس 

 54:تعداد دانشجو پزشکیدانشجويان  :گروه هدف 

 اول:ترم  وعملینظري  :نوع درس 

 54:ورودي  ندارد :پيشنياز

 دكتر عباسعلی معين: اساتيد نام 4/1+ 4/1:واحدتعداد 

 

بدن انسان  سيستم ا سکلتی ومفاصل ونسج نرم اندام هاي فوقانی وتحتانیزشکی با پآشنائی دانشجويان ،ارائه درس  از هدف:هدف كلی 

 .مختلف می باشد عملکرد عضالت ومفاصلوچگونگی 

 

 

 :اهداف اختصاصی

 اساتيد تاريخ موضوع رديف

 دكتر معين 4/7/59 انواع استخوان و استخوان سازی –وترمينولوژی  مقدمه اولجلسه 

 // 11/7/59 کمربند شانه ی ،استخوانهای ترقوه ،کتف و بازو جلسه دوم

 // 11/7/59 استخوانهای ساعد مچ دست کف دست بند انگشتان ومفاصل اندام فوقانی جلسه سوم

 // 59/7/59 ناحيه شانه+ فوقانی آناتومی سطحی اندام + کوئيز جلسه چهارم

 دكتر معين 5/1/59 نواحی قدام و خلف بازو جلسه پنجم

 دكتر معين 5/1/59 نواحی قدام و خلف ساعد جلسه ششم

 // 52/1/59 مج ،پشت وکف دست جلسه هفتم

 جلسه هشتم
، کمربند لگنی ،استخوانهای لگن خاصره ،ساکروم  امتحان ميان ترم

 ودنبالچه
 دكتر معين 23/1/59

 جلسه نهم
   استخوانهای ران، ساق پا،  مچ پا ،کف پا، بند انگشتان ومفاصل اندام 

         تحتانی
 دكتر معين 7/5/59

 // 14/5/59 ناحيه قدام وداخل ران+ آناتومی سطحی اندام تحتانی + کوئيز جلسه دهم

 // 51/5/59 نواحی گلوتئال و خلف ران+ شبکه لمبار جلسه يازدهم

 دكتر معين 51/5/59     حفره پوپليته+ شبکه ساکرال                       جلسه دوازدهم



 دكتر معين 9/13/59 خارج و خلف ساق+قدام                                جلسه سيزدهم

 دكتر معين 15/13/59 مچ، کف وپشت  پا                              جلسه چهاردهم

 // 15/13/59 لنف و وريدهای اندام تحتانی پانزده همجلسه 

 // 52/13/59 مفاصل اندام تحتانی آناتومی جلسه شانزده هم

 //  امتحان پايان ترم جلسه هفده هم

 :روش تدريس 

  slideو powr pointاستفاده از تخته و امکانات ابزاري مناسب نظير  وارائه سخنرانی توسط اساتيد -

 دانشکده پزشکی درمحل03/5غايتل03/7 هاي تئوري هرروزصبح از ساعتتشکيل كالس -

 .طبق برنامه تنظيمی گروه ارائه ميشودكالسهاي عملی   -

 -وظايف دانشجو::::

 حضور منظم در كالس -

 شركت در بحث هاي مطرح شده - 

 تهيه كنفرانس -

 :نحوه ارزشيابی دانشجو

 ارزشيابی در طول برگزاري كالس ها-1

 پايان ترم ميان ترم و تحان درما -2

 :منابع و رفرنس 

 ومی گریآنات -1

 اسنل آناتومی  -5

 استخوان شناسی بهرام الهی -2

 آناتومی اندام فوقانی وتحتانی بهرام الهی  -4


