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ػُبخت طبختبر تؼزیذی اَذاو فٕلبلی ثذٌ اَظبٌ  :ًرهىذف کلی د

ی ثّ يُظٕر ػُبخت ػًهکزد طیظتى ْبی ثذٌ ٔ ثزرطی در ٔضؼیت عجیؼ

بریٓب اس جًهّ ثیًبریٓبی اطکهتی ٔ ٔ ػُبخت اختالالت َبػی اس ثیً

 ػضالَی 

 

 ىذاف کلی جلطات : )جيت ىر جلطو یک ىذف(ا

ٔ اصغالدبت  ثب ػهى آَبتٕيي، چگَٕگي يغبنؼّ آَبتٕيي آػُبیي -1

 آٌ

ٕال، کالٔیکٕال، اَذاو فٕلبَی ) اطکبپ ثب اطتخٕاٌ ْبي آػُبیي -2

 ْٕيزٔص (

اَذاو فٕلبَی ) رادیٕص، أنُب،  ثب اطتخٕاٌ ْبي آػُبیي -3

 اطتخٕاٌ ْبی يچ دطت، يتبکبرپ، اَگؼتبٌ (

ٔػضالت َبدیّ  طیُّ اي ٔ فبػیبْبي َبدیّ ثب ػضالت آػُبیي -4

 ٔ ػزٔق آكشیالري اطكبپٕالر

ثخغ  ٔ طبختًبٌ ْبي ثب طبختبر ػجكّ ػصجي ثبسٔیي آػُبیي -5

 سٔثب لذايی

 ػمجي ثبسٔ ٔ ثخغ دفزِ كٕثیتبل ثب طبختًبٌ ْبي آػُبیي -6

 طبػذ لذايی ثخغ ْبي طبختًبٌآػُبیی ثب  -7

 طبػذ ثخغ خهفی ثب طبختًبٌ ْبي آػُبیي -8



دطت  اػصبة كف ػزٔق ٔ ٔ طبختًبٌ ْبي كف دطت ثب ػضالت آػُبیي -9

 اَذاو فٕلبَی ٔ نُف

  يفبصم اَذاو فٕلبَی ثب  آػُبیي -11

 ذاف کلی ىر جلطو:اىذاف ًیژه بو تفکیک اى

ثب ػهى آَبتٕيي، چگَٕگي يغبنؼّ  آػُبیي :جلطو اًل ىذف کلی -1

 ٔ اصغالدبت آٌ آَبتٕيي

يختصزی اس تبریخچّ آَبتٕيی را ػزح :جلطو اًل اىذاف ًیژه

اًْیت تصٕیزطبسی ٔ تجظى را در یبدگیزی آَبتٕيی تٕضیخ دْذ.

ػزح دْذ. يفبْیى آَبتٕيی طغذی ٔ ػًمی ٔ َؼبَّ گذاری طغذی را 

دْذ. يفٕٓو یک طبختبر آَبتٕيی را تٕضیخ دْذ. چگَٕگی یبدگیزی 

 آَبتٕيی طّ ثؼذی را ثب يثبل ْبیی ػزح دْذ.سیزگزِٔ ْبی

آَبتٕيی را َبو ثجزد. ػیِٕ ْبی يغبنؼّ آَبتٕيی دطتگبْی ٔ 

يٕضؼی را ػزح دْذ. اصغالدبت رایج در ػهى آَبتٕيی را تٕضیخ دْذ 

د. طغٕح، يذٕرْب، دزکبت ٔ ٔ يثبل ْبیی ثزای آٌ َبو ثجز

  اصغالدبت يزثٕط ثّ آٌ را َؼبٌ دْذ.

اَذاو فٕلبَی )  ثب اطتخٕاٌ ْبي آػُبیي ىذف کلی جلطو دًم : -2

 اطکبپٕال، کالٔیکٕال، ْٕيزٔص (

چگَٕگی درجبگذاری اطتخٕاٌ کالٔیکٕل را اىذاف ًیژه جلطو دًم: 

طغٕح،  َؼبٌ دْذ. َذِٕ يفصم ػذٌ اطتخٕاٌ تزلِٕ را يؼخص ًَبیذ.

کُبرِ ْب ٔ يؼخصّ ْبی تزلِٕ را َؼبٌ دْذ. آَبتٕيی طغذی آَزا 

يؼخص کُذ. چگَٕگی درجبگذاری اطتخٕاٌ اطکبپٕال را َؼبٌ دْذ. 

َذِٕ يفصم ػذٌ اطتخٕاٌ کتف را يؼخص ًَبیذ. طغٕح، کُبرِ ْب ٔ 

يؼخصّ ْبی اطکبپٕال را َؼبٌ دْذ. آَبتٕيی طغذی آَزا يؼخص کُذ. 

اطتخٕاٌ ْٕيزٔص را َؼبٌ دْذ. َذِٕ يفصم ػذٌ  چگَٕگی درجبگذاری

اطتخٕاٌ ْٕيزٔص را يؼخص ًَبیذ. طغٕح، کُبرِ ْب ٔ يؼخصّ ْبی 

 آطیت إَاع ْٕيزٔص را َؼبٌ دْذ. آَبتٕيی طغذی آَزا يؼخص کُذ.

 ثجزد َبو را ثبسٔ اطتخٕاٌ ثّ يزثٕط ْبي

اَذاو فٕلبَی )  ثب اطتخٕاٌ ْبي آػُبیي ىذف کلی جلطو ضٌم : -3

 یٕص، أنُب، اطتخٕاٌ ْبی يچ دطت، يتبکبرپ، اَگؼتبٌ (راد

چگَٕگی درجبگذاری اطتخٕاٌ ْبی طبػذ را ٌم: ضاىذاف ًیژه جلطو 

َؼبٌ دْذ. َذِٕ يفصم ػذٌ اطتخٕاٌ ْبی طبػذ را يؼخص ًَبیذ. 

طغٕح، کُبرِ ْب ٔ يؼخصّ ْبی ْزیک اس اطتخٕاٌ ْبی طبػذ را 

 ْبي آطیت إَاع ُذ.َؼبٌ دْذ. آَبتٕيی طغذی آَٓبرا يؼخص ک



 َبو را دطت يچ ْبي اطتخٕاٌ .ثجزد َبو را طبػذ ْبي اطتخٕاٌ ثّ يزثٕط

 چگَٕگي .ًَبیذ يؼخص را دطت يچ ْبي اطتخٕاٌ يٕلؼیت .ًَبیذ گذاري

 ْز يٓى ْبي ٔیژگي .دْذ ػزح یكذیگز ثب را دطت يچ ْبي اطتخٕاٌ ػذٌ يفصم

 يؼخص را دطت كف ْبي اٌاطتخٕ يٕلؼیت .ًَبیذ يؼخص را ْب اطتخٕاٌ اس یك

 آَٓب گذاري ػًبرِ ٔ گذاري َبو ٔ اَگؼتبٌ ْبي اطتخٕاٌ يٕلؼیت .ًَبیذ

 یكذیگز ثب را دطت كف ْبي اطتخٕاٌ ػذٌ يفصم چگَٕگي .ًَبیذ را يؼخص

 ػزح یكذیگز ثب را اَگؼتبٌ ْبي اطتخٕاٌ ػذٌ يفصم چگَٕگي .ػزح دْذ

 .دْذ

طیُّ  بػیبْبي َبدیّٔ ف ثب ػضالت آػُبیي ىذف کلی جلطو چيارم: -4

 ٔ ػزٔق آكشیالر اي ٔػضالت َبدیّ اطكبپٕالر

 اًْیت ٔ ػًمي ٔ طغذي فبػیبي إَاع فبػیب، اىذاف ًیژه جلطو چيارم:

 را كًپبرتًُت یك گیزي ػكم چگَٕگي ٔ فبػیب اًْیت .دْذ ػزح را آَٓب

 ػضالت يٕلؼیت .ًَبیذ يؼخص را كالٔیپكتٕرال فبػیبي يٕلؼیت .دْذ ػزح

 اتصبالت .ًَبیذ يؼخص آَتزیٕر( طزاتٕص ْب، طیُّ )پكتٕرال َبدیّ

 ٔ اصهي اػًبل .ثجزد َبو را ػضهّ ْز ػصت .ًَبیذ يؼخص را ػضالت ایٍ كبيم

 تٕضیخ رٔساَّ ْبي فؼبنیت در را ػضالت ػًم . ثجزد َبو را ػضهّ ْز فزػي

 اي طیُّ َبدیّ ثبنیُي آَبتٕيي .ثجزد َبو را ػضالت ایٍ يجبٔرات .دْذ

 .ًَبیذ يؼخص را اطكبپٕالر َبدیّ ػضالت اس یك ْز يٕلؼیت .دْذ تٕضیخ را

ْب،  تزص ْب، اطپبیُبتٕص دنتٕئیذ،ػضالت ) ایٍ كبيم اتصبالت

 ْز ػصت .ًَبیذ يؼخص را ( دٔرطي التیظًٕص تزاپشیٕص، رٔيجٕئیذْب،

 ػضالت ػًم .ثجزد َبو را ػضهّ ْز فزػي ٔ اصهي اػًبل ثجزد َبو را ػضهّ

 آَٓب اًْیت ٔ كبف رٔتبتٕر ػضالت .دْذ تٕضیخ رٔساَّ ْبي بنیتفؼ در را

 .دْذ ػزح را

ثب طبختبر ػجكّ ػصجي ثبسٔیي ٔ  آػُبیي ىذف کلی جلطو پنجن: -5

 ثبسٔ ثخغ لذايی طبختًبٌ ْبي

 ػزح را ثبسٔیي ػصجي ػجكّ گیزي ػكم چگَٕگي اىذاف ًیژه جلطو پنجن:

 ( 000ٔ ْب عُبة ُّ،ت ْب، ریؼّيختهف ) ْبي لظًت تؼكیم َذِٕ .دْذ

 .ثجزد َبو را ػصجي ػجكّ يٓى يجبٔرات .دْذ تٕضیخ را ثبسٔ ػصجي ػجكّ

 ْز ْبي يؼخصّ .ثجزد َبو را ػجكّ لظًت ْز اس ػذِ جذا ػصجي ْبي ػبخّ

 .دْذ تٕضیخ ٔ يٕلؼیت آَزا يظیز دزكتي، ٔ دظي ْب، طگًبٌ) ػصجي ػبخّ

 دزكتي یب دظي َظز اس ار ػبخّ ْز .ًَبیذ يؼخص را ْب ػبخّ اس ْزیك يظیز

 َبدیّ يختهف ْبي ثخغ .ثجزد َبو را ثبسٔیي ػصت ػجكّ آطیت .دْذ ػزح



 يٕلؼیت .ًَبیذ يؼخص را ثبسٔ َبدیّ فبػیبْبي .ًَبیذ تؼییٍ را ثبسٔ

ػضالت  ایٍ كبيم اتصبالت .ًَبیذ يؼخص را ثبسٔ جهٕیي َبدیّ ػضالت

 ػضهّ ْز ػصت .ذًَبی را يؼخص كٕراكٕثزاكیبنیض( ٔ ثیظپض )ثزاكیبل،

 در را ػضالت ػًم .ثجزد َبو را ػضهّ ْز فزػي ٔ اصهي اػًبل .ثجزد َبو را

 .دْذ ػزح را ثبسٔ جهٕي َبدیّ ػزٔق .دْذ تٕضیخ رٔساَّ ْبي فؼبنیت

 يظیز ٔ طزخزگي ْبي ػبخّ .دْذ تٕضیخ ثزاكیبل طزخزگ يجبٔرات ٔ يٕلؼیت

 تؼییٍ را آٌ زيظی ٔ يٕطكٕنٕكتبَئٕص ػصت .ًَبیذ تؼییٍ را یك ْز

 يجبٔرات .ًَبیذ يؼخص را گذرَذ يي ثبسٔ ثخغ ایٍ اس كّ اػصبثي .ًَبیذ

 .ثجزد َبو را ثبسٔ جهٕي َبدیّ اػصبة

ٔ  دفزِ كٕثیتبل ثب طبختًبٌ ْبي آػُبیي ن:غػىذف کلی جلطو  -6

 ػمجي ثبسٔ ثخغ

 .ًَبیذ يؼخص را كٕثیتبل دفزِ يٕلؼیت اىذاف ًیژه جلطو غػن:

 طبختًبٌ اس یك ْز يجبٔرات .ثجزد َبو را كٕثیتبل دفزِ داخم يذتٕیبت

 يؼخص را ثبسٔ ػمجي َبدیّ ػضالت يٕلؼیت .ثجزد َبو را دفزِ داخم ْبي

 ػضهّ ْز ػصت .ًَبیذ يؼخص را (تزیظپض) ػضالت ایٍ كبيم اتصبالت .ًَبیذ

 در را ػضالت ػًم .ثجزد َبو را ػضهّ ْز فزػي ٔ اصهي اػًبل .ثجزد َبو را

 .دْذ ػزح را ثبسٔ ػمجي َبدیّ ػزٔق .دْذ تٕضیخ رٔساَّ ْبي فؼبنیت

 ػصت يٕلؼیت ٔ يظیز .ًَبیذ تؼییٍ را یك ْز يظیز ٔ طزخزگي ْبي ػبخّ

 َبو را ثبسٔ ػمت َبدیّ اػصبة ٔ ػزٔق يجبٔرات .دْذ ػزح را رادیبل

 .ثجزد

 طبػذ لذايی ثخغ ْبي طبختًبٌآػُبیی ثب ىذف کلی جلطو ىفتن: -7

 يؼخص را طبػذ جهٕي َبدیّ ػضالت يٕلؼیت :نىفت اىذاف ًیژه جلطو

 .دْذ ػزح را ػضالت ایٍ (پزَٔبتٕر ٔ فهكظٕر) ثُذي گزِٔ چگَٕگي .ًَبیذ

 .ثجزد َبو را ػضهّ ْز ػصت .ًَبیذ يؼخص را ػضالت ایٍ كبيم اتصبالت

 ْبي فؼبنیت در را ػضالت ػًم .ثجزد َبو را ػضهّ ْز فزػي ٔ اصهي اػًبل

 ٔ يٕلؼیت .دْذ ػزح را طبػذ جهٕي َبدیّ قػزٔ .دْذ تٕضیخ رٔساَّ

 ٔ طزخزگي ْبي ػبخّ .دْذ تٕضیخ أنُبر ٔ رادیبل ْبي طزخزگ يجبٔرات

 را أنُبر ٔ يذیبٌ اػصبة يٕلؼیت ٔ يظیز .ًَبیذ تؼییٍ را یك ْز يظیز

 يجبٔرات .ًَبیذ يؼخص را آَٓب ػصجي ْبي ػبخّ يٕلؼیت .ًَبیذ تؼییٍ

 .ثجزد َبو را ذطبػ جهٕي َبدیّ ػزٔق ٔ اػصبة

 طبػذ ثخغ خهفی ثب طبختًبٌ ْبي آػُبیي  ىذف کلی جلطو ىػتن: -8

 يؼخص را طبػذ ػمت َبدیّ ػضالت يٕلؼیت اىذاف ًیژه جلطو ىػتن:



 َبو را ػضهّ ْز ػصت .ًَبیذ يؼخص را ػضالت ایٍ كبيم اتصبالت .ًَبیذ

 فؼبنیت در را ػضالت ػًم .ثجزد َبو را ػضهّ ْز فزػي ٔ اصهي اػًبل .ثجزد

 ٔ يٕلؼیت .دْذ ػزح را طبػذ ػمت َبدیّ ػزٔق .دْذ تٕضیخ رٔساَّ ْبي

 ٔ طزخزگي ْبي ػبخّ .دْذ تٕضیخ را طبػذ ػمجي َبدیّ طزخزگ يجبٔرات

 يٕلؼیت .ًَبیذ تؼییٍ را رادیبل ػصت يظیز .ًَبیذ تؼییٍ را یك ْز يظیز

 را طبػذ ػمت َبدیّ اػصبة يجبٔرات .ًَبیذ يؼخص را آَٓب ػصجي ْبي ػبخّ

 .ثجزد َبو

 كف دطت ٔ طبختًبٌ ْبي ثب ػضالت آػُبیي ىذف کلی جلطو نين: -9

 اَذاو فٕلبَی دطت ٔ نُف اػصبة كف ػزٔق ٔ

 .دْذ ػزح را دطت در ػًمي فبػیبي ٔضؼیت اىذاف ًیژه جلطو نين:

 سیز اس كّ ْبیي طبختًبٌ .دْذ تٕضیخ را آَٓب اتصبالت ٔ ْب رتیُبكٕنٕو

 تَٕم يٕلؼیت .دْذ ػزح یك را ْز يجبٔرات ٔ دگذر يي ْب رتیُبكٕنٕو

 .ثجزد َبو را آٌ يجبٔرات ٔ تَٕم ایٍ يذتٕیبت .دْذ ػزح را كبرپبل

 كبيم اتصبالت .ثجزد َبو را ػضالت دیگز ٔ تُبر ْبیپٕ تُبر َبدیّ ػضالت

 فزػي ٔ اصهي اػًبل .ثجزد َبو را ػضهّ ْز ػصت .ًَبیذ يؼخص را ػضالت ایٍ

 .دْذ تٕضیخ رٔساَّ ْبي فؼبنیت در را ػضالت ػًم .زدثج َبو را ػضهّ ْز

 گیزي ػكم .دْذ ػزح را آٌ ْبي لٕص ٔ دطت كف َبدیّ ْبي طزخزگ يٕلؼیت

 ْبي لٕص اس جذاػذِ ْبي ػبخّ .دْذ تٕضیخ را ػًمي ٔ طغذي ػزٔلي ْبي لٕص

 .  ثجزد َبو را طزخزگي ْبي لٕص يجبٔرات .ًَبیذ يؼخص را ػًمي ٔ طغذي

 يذیبٌ اػصبة يٕلؼیت ٔ يظیز .ًَبیذ يؼخص را ْب ػبخّ ایٍ اس یك ْز يظیز

 ْز تٕسیغ چگَٕگي .دْذ ػزح را ْز یك اس ػذِ جذا ْبي ػبخّ ٔ أنُبر ٔ

 يؼخص را اَذاو ػًمي ْبي طیبْزگ .ًَبیذ يؼخص را ػصجي ْبي ػبخّ اس یك

 ػكم َذِٕ ٔ يٕلؼیت .ثجزد َبو را ثبالیي اَذاو طغذي ْبي طیبْزگ .ًَبیذ

 تٕضیخ را طیبْزگي خٌٕ تخهیّ چگَٕگي . ًَبیذ يؼخص را طیبْزگ ْز يگیز

 را دريبتٕو اًْیت . دْذ ػزح را اَذاو تكبيم چگَٕگي اس يختصزي .دْذ

 را ثبالیي اَذاو اس َبدیّ ْز جهذي دْي ػصت .دْذ ػزح جهذي دْي ػصت در

 . ًَبیذ يؼخص را ثبالیي اَذاو نُفبٔي ْبي ػمذِ يٕلؼیت .ًَبیذ يؼخص

 .دْذ تٕضیخ را ثؼذي ْبي ػمذِ ثّ نُف تخهیّ چگَٕگي

 ثب يفبصم اَذاو فٕلبَی   آػُبیي:  ىذف کلی جلطو دىن -11

 را يفبصم إَاع .ًَبیذ ثیبٌ را يفصم تؼزیف: اىذاف ًیژه جلطو دىن

 يؼخص را ْبي ًََّٕ يفصم َٕع ْز ثزاي .دْذ تٕضیخ يفصم َٕع َظز اس

 در را ْب رثبط اًْیت .ثجزد َبو را طیُٕیبل يفبصم ْبي ٔیژگي .ًَبیذ



 يفصم ػكم ٔ دزكت َظز اس را طیُٕیبل يفصم إَاع .دْذ تٕضیخ يفبصم

 ثیبٌ ْبیي يثبل طیُٕیبل يفبصم إَاع اس ْزیك ثزاي .ًَبیذ يؼخص

 ْز يفصم دٕل دزكبت ٔ ًَبیذ يؼخص را طیُٕیبل يفبصم ْبي يذٕر .ًَبیذ

 .ًَبیذ يؼخص را يفصم ْز دزكتي دايُّ .ثجزد َبو را

 

  در پایاى دانػجٌ قادر باغذ

 يختصزی اس تبریخچّ آَبتٕيی را ػزح دْذ -0

اًْیت تصٕیز طبسی ٔ تجظى را در یبدگیزی آَبتٕيی  -2

 تٕضیخ دْذ

 يفبْیى آَبتٕيی طغذی ٔ ػًمی را ػزح دْذ -3

 يفٕٓو یک طبختبر آَبتٕيی را ػزح دْذ -4

 سیز گزِٔ ْبی آَبتٕيی را تٕضیخ دْذ. -5

اٌ ْبی تزلِٕ ٔ کتف ٔ ثبسٔ ٔ اطتخٕاٌ ػُبطی اطتخٕ -6

 .طبػذ ٔ يچ ٔ دطت را ػزح دْذ

یّ پکتٕرال، اطکبپٕالر، ثبسٔ ٔ طبػذ ٔ دطت ػضالت َبد -7

 را ػزح دادِ ػًم ٔ ػصجذْی ْزیک را تٕضیخ دْذ.

 ػزٔق ٔ اػصبة يٕجٕد در اَذاو فٕلبَی را ػزح دْذ. -8

 تخهیّ ٔریذی ٔ نُفبتیک اَذاو فٕلبَی را ػزح دْذ. -9

 فٕلبَی را تٕضیخ دْذ.يفبصم اَذاو  -01

 

آَبتٕيی گزی ثزای داَؼجٕیبٌ پشػکی جهذ دٔو اَذاو  -1 هنابغ:

 فٕلبَی ٔ تذتبَی 

آَبتٕيی اطُم ثزای داَؼجٕیبٌ پشػکی جهذ دٔو اَذاو فٕلبَی  -2

 ٔ تذتبَی 

 اعهض سثٕتب جهذ أل ٔ دٔو  -3

 

رٔع تذرص اطتبد يذٕری ثّ ػکم طخُزاَی ٔ پزطغ ٔ  رًظ تذریص:

 دم يظئهّ  پبطخ ٔ

 

 ٔیذیٕ پزٔژکتٕر ٔ ٔایت ثزديٕالژ، کبدأر،  آهٌزغی : ًضایل

 

 



 آزهٌى ضنجع ً ارزغیابی

ضين از نوره  رًظ       آزهٌى

)بر حطب کل

 درصذ(

 ضاػت تاریخ 

تؼزیذی  کٌئیس

 کٕتبِ

 چُذگشیُّ ای

پبیبٌ ْز  2

 جهظّ

////////////

//////////// 

آزهٌى 

هیاى 

 دًره

چُذ گشیُّ 

 ای

  تزو ٔطظ 4

آزهٌى 

پایاى 

 ترم

چُذ گشیُّ 

 ای

پبیبٌ  02

 تزو

 

حضٌر 

فؼال 

 در کالش

  ْز جهظّ 2 پزطغ ٔ پبطخ

 

 ً انتظارات از دانػجٌ:کالش هقررات 

دضٕر کهیّ داَؼجٕیبٌ در تًبيی جهظبت انشايی ثٕدِ ٔ داَؼجٕیبٌ 

ثبیظتی در ْز جهظّ يغبنت جهظبت گذػتّ را يغبنؼّ ًَٕدِ ٔ ثب 

بطخ دادٌ ثّ پزطؼٓب ٔ ايتذبَبت طزکالص دبضز ػَٕذ آيبدگی جٓت پ

ٔ ًْچُیٍ تکبنیف ٔ تذمیك يزثٕط ثّ درص آَبتٕيی اَذاو را تٓیّ 

 ٔ تذٕیم ًَبیُذ.

 



                                  آناتٌهی انذام فٌقانی.جذًل زهانبنذی درش

 

 هذرش هٌضٌع ىر جلطو              جلطو

ٕيي، چگَٕگي ثب ػهى آَبت آػُبیي 0

 ٔ اصغالدبت آٌ يغبنؼّ آَبتٕيي

 

 دکتز ػیٕا رٔػُخٕاِ

اَذاو  ثب اطتخٕاٌ ْبي آػُبیي 2

فٕلبَی ) اطکبپٕال، کالٔیکٕال، 

 ْٕيزٔص (

 

 دکتز ػیٕا رٔػُخٕاِ

اَذاو  ثب اطتخٕاٌ ْبي آػُبیي 3

فٕلبَی ) رادیٕص، أنُب، اطتخٕاٌ 

 ْبی يچ دطت، يتبکبرپ، اَگؼتبٌ (

 

 رٔػُخٕاِدکتز ػیٕا 

 ٔ فبػیبْبي َبدیّ ثب ػضالت آػُبیي 4

ٔ  طیُّ اي ٔػضالت َبدیّ اطكبپٕالر

 ػزٔق آكشیالري

 دکتز ػیٕا رٔػُخٕاِ

ثب طبختبر ػجكّ ػصجي ثبسٔیي  آػُبیي 5

 ثبسٔ ثخغ لذايی ٔ طبختًبٌ ْبي

 

 دکتز ػیٕا رٔػُخٕاِ

دفزِ  ثب طبختًبٌ ْبي آػُبیي 6

 ػمجي ثبسٔ ٔ ثخغ كٕثیتبل

 

 ػیٕا رٔػُخٕاِ دکتز

 لذايی ثخغ ْبي طبختًبٌآػُبیی ثب  7

 طبػذ

 

 دکتز ػیٕا رٔػُخٕاِ

 ثخغ خهفی ثب طبختًبٌ ْبي آػُبیي 8

 طبػذ

 

 دکتز ػیٕا رٔػُخٕاِ

كف دطت ٔ طبختًبٌ  ثب ػضالت آػُبیي 9

 دطت ٔ نُف اػصبة كف ػزٔق ٔ ْبي

 اَذاو فٕلبَی

 

 دکتز ػیٕا رٔػُخٕاِ

 او فٕلبَی  ثب يفبصم اَذ آػُبیي 01

 

 دکتز ػیٕا رٔػُخٕاِ

 

   

 

 



 بسمه تعالی

 مررس: دکتر شیوا روشنذواه   94-95یمسال دوم برنامه تئوری آناتومی انرام پزشکی ن

 22/8/95امتحان انرام فوقانی 

 مبحث مورد بحث تاریخ روز وا

استذوان شناسی کلیات  27/6/95  شنبه

 انرام فوقانی
 وس()اسکاپوال، کالویکوال، وومر

استذوان شناسی انرام  3/7/95 شنبه

 فوقانی
)اولنا، رادیوس، مچ و کف دست 

 و انگشتان(

عروق و  –ناحیه آگزیال  01/7/95 شنبه

 اعصاب

عضالت و عناصر قرام و  07/7/95 شنبه

 دلف بازو

عضالت  -حفره کوبیتال 24/7/95  شنبه

 قرام ساعر

عضالت دلف ساعر و  0/8/95 شنبه

 ساعر عروق و اعصاب

دست، عروق و اعصاب و  8/8/95 شنبه

 لنفاتیک 

 مفاصل انرام فوقانی 05/8/95 شنبه
 
 

 

 

 

 بطوو تؼالی



داَؼجٕیبٌ پشػکی                 ثزَبيّ کالص ْبی ػًهی اَذاو فٕلبَی

 96-95طبل تذصیهی  َیًظبل دٔو

          َذِٕ ارسیبثی: کٕئیش ْز ْفتّ، ايتذبٌ پبیبٌ تزو                    

 يذرص: خبَى دکتز ػیٕا رٔػُخٕاِ

 يٕضٕع تبریخ ردیف 

0 3/7/95 
 اطتخٕاٌ ػُبطی اَذاو فٕلبَی

Clavicle ٔ در جب گذاری، طغٕح، کُبرِ ْب :

 اَتٓبْب

Scapula ،در جب گذاری، طغٕح، کُبرِ ْب :

 سٔایب ٔ سٔائذ

Humerus ،در جب گذاری، اَتٓبی فٕلبَی :

 اَتٓبی تذتبَی ٔ تُّ آٌ

2 01/7/95 
 ادايّ اطتخٕاٌ ػُبطی اَذاو فٕلبَی

Radial در جب گذاری، اَتٓبی فٕلبَی، اَتٓبی :

 تذتبَی ٔ تُّ آٌ

Ulna در جب گذاری، اَتٓبی فٕلبَی، اَتٓبی :

 تذتبَی ٔ تُّ آٌ

Hand اطتخٕاٌ ْبی يچ دطت، کف دطت ٔ ثُذ :

 اَگؼتبٌ

3 07/7/95 
 دفزِ آگشیال

ر، تٕراطیک ٔ دیٕارِ ْب: پکتٕرال، اطکبپٕال

 نتزال 

َبدیّ کتف: ػضالت تزاپشیٕص، دنتٕئیذ، 

 رٔيجٕئیذْب ٔ...

 فضبْبی طّ گٕع ٔ چٓبر گٕع ٔ يذتٕیبت آَٓب

4 24/7/95 
 ادايّ دفزِ آگشیال

يذتٕی: ػجکّ ثزاکیبل ) ریؼّ، تُّ، عُبة ٔ 

 ػبخّ ْبی آٌ ( 

يذتٕی: ػزیبٌ آگشیالری ٔ ػبخّ ْبی آٌ، ٔریذ 

 آگشیالری

5 0/8/95 
 َبدیّ ثبسٔ

کًپبرتًبٌ لذايی: ػضالت ثبیظپض، 

 کٕراکٕثزاکیبنیض ٔ ثزاکیبنیض

 کًپبرتًبٌ خهفی: ػضهّ تزیظپض

ػزٔق ٔ اػصبة: ػزیبٌ ثزاکیبل، اػصبة 

 يٕطکٕنٕکٕتبَئٕص،يذیٍ،أنُب ٔ رادیبل

6 8/8/95 
 َبدیّ طبػذ

 کًپبرتًبٌ لذايی: ػضالت گزِٔ طغذی ٔ ػًمی

رادیبل، أنُبر، ػزٔق ٔ اػصبة: ػزیبٌ ْبی 

 اػصبة أنُبر ٔ يذیٍ

 دفزِ کٕثیتبل: يذذٔدِ ٔ يذتٕیبت آٌ

7 05/8/95 
 ادايّ َبدیّ طبػذ

 کًپبرتًبٌ خهفی: ػضالت گزِٔ طغذی ٔ ػًمی

ػزٔق ٔ اػصبة: ػزیبٌ ثیٍ اطتخٕاَی خهفی، 

 ػصت رادیبل، ػزیبٌ ْب

َبدیّ دطت: َیبو کف دطتی، ػضالت تُبر، 

 ب، لٕص ػزیبَیْیپٕتُبر ٔ نٕيجزیکبل ْ

 



 


