
 

دانؽکذه 

 ترهی قبلب نگبرغ طرح درض

 

 

 داًـجَیبى تشم اٍل کبسؿٌبػی ػلَم آصهبیـگبّی :                                  هخبطببىآًبتَهی ًظشی: ػنواى درض 

 12-13یکـٌجِ ّب  :                    ظبػت پبظخگویی به ظواالت فراگیر ٍاحذ2 (یب ظهن اظتبد از واحذ):تؼذادواحذ

     (        95-96اول :  نیوعبل تحصیلی،  تئوری8-10: ،ظبػتظه ؼنبه : روز):زهبى ارائه درض

 دکتش هحؼي طالِ :هذرض

  ًذاسد:درض و پیػ نیبز

 

 :هذف کلی درض 

 

 .آؿٌبیی ثب آًبتَهی هبکشٍػکَپی ػیؼتوْبی ثذى دس حذی کِ ثشای کبسؿٌبػی ػلَم آصهبیـگبّی الصم اػت
 

 (جهت هر جلعه یک هذف): هذاف کلی جلعبت ا
هفبّین کلی ػبختبسّبی صیؼتی ؿبهل ػطَح ػلَل، ثبفت، اسگبى، ػیؼتن، ػیؼتوْبی ثذى  (تؼبسیف، تبسیخچِ، اّویت فشاگیشی آى)آًبتَهی-1

 (تقؼین ثٌذی کلی)

، تقؼین ثٌذی ػیؼتن اػکلتبل، کلیبت جوجوِ، (ثبفت اػتخَاًی ؿبهل اًَاع ثبفت، تقؼین ثٌذی اػتخَاى ّب اص ًظش ؿکل) ػیؼتن اػکلتبل -2

. ػتَى فقشات، قفؼِ ػیٌِ ٍ ضوبئن اػکلتی

 (تؼبسیف هفصل، اًَاع هفبصل)هفبصل - 3

 (تؼشیف، اًَاع ػضالت، ػضالت ًَاحی هختلف ثذى)ػضالت - 4

، ؿشیبى، ػیؼتن ٍسیذی ثَیظُ ٍسیذّبی ػطحی اًذاهْب (جبیگبُ، ػطَح، حفشات قلت ثِ طَس کلی)دػتگبُ گشدؽ خَى ؿبهل قلت - 5

 ٍ پلَس (ػطَح، ًبف، سیِ)ٍ ساُ ّبی تٌفؼی تحتبًی ؿبهل سیِ ّب  (ثیٌی، حٌجشُ، ًبی)ساُ ّبی تٌفغ فَقبًی : دػتگبُ تٌفغ ؿبهل- 6

اًبتَهی کلی لَلِ گَاسؿی ٍ غذد ضویوِ : دػتگبُ گَاسؽ- 7

کلیِ ّب، هجبسی ادساسی ٍ هثبًِ : دػتگبُ ادساسی ؿبهل- 8

آؿٌبیی کلی ثب دػتگبُ تٌبػلی هزکش ٍ هًَث ؿبهل غذد تٌبػلی، دػتگبُ تٌبػلی خبسجی : دػتگبُ تٌبػلی ؿبهل- 9

.  تقؼین ثٌذی ػیؼتن اػصبة، آًبتَهی هبکشٍػکَپی ًخبع، ػبقِ هغضی، هخچِ ٍ ًیوکشُ ّبی هخ ٍ ساُ ّبی ػصجی: دػتگبُ ػصجی ؿبهل- 10

 

 

 

 اهذاف ویصه رفتبری به تفکیک اهذاف کلی هر جلعه

جلعه اول 

بب هفبهین کلی آنبتوهی آؼنبیی  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو قبدر ببؼذ 
. آًبتَهی سا تؼشیف کتذ-1-1

. تبسیخچِ آًبتَهی سا ؿشح دّذ- 2-1

.  اّویت فشاگیشی آًبتَهی سا ثیبى کٌذ- 1- 3

 .اصطالحبت هتذاٍل ٍ سایج آًبتَهی سا رکش کٌذ- 4-1

 



جلعه دوم 

هبی بذى  بب ظبختبرهبی زیعتی و ظیعتنآؼنبیی  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو قبدر ببؼذ 
. ػطح ثٌذی ػبختبسّبی صیؼتی سا ًبم ثجشد- 1-2

. ػلَل سا تؼشیف کٌذ- 2-2

.  ثبفت سا تؼشیف کٌذ- 3-2

 .ػیؼتن سا تؼشیف کٌذ- 4-2
. تقؼین ثٌذی کلی ػیؼتوْبی ثذى سا رکش کٌذ- 5-2

جلعه ظوم 

بب ظیعتن اظکلتبل آؼنبیی  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو قبدر ببؼذ 
. تقؼین ثٌذی ػیؼتن اػکلتبل سا ًبم ثجشد- 1-3

 .ثبفت اػتخَاًی سا ؿشح دّذ- 2-3

. اػتخَاى ّب سا اص ًظش ؿکل تقؼین ثٌذی کٌذ- 3-3

جلعه چهبرم 

بب کلیبت جوجوه، ظتوى فقرات، قفعه ظینه و ضوبئن اظکلتی آؼنبیی  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو قبدر ببؼذ 
.  جوجوِ سا ًبم ثجشد اػتخَاى ّبی هختلف- 1-4

. هْشُ ّبی هختلف ػتَى فقشات سا ًبم ثجشد- 2-4

. قفؼِ ػیٌِ سا ًبم ثجشد اػتخَاى ّبی هختلف- 3-4

 .آًبتَهی ضوبئن اػکلتی سا ؿشح دّذ- 4-4

جلعه پنجن 

بب هفبصل آؼنبیی  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو قبدر ببؼذ 

 .هفصل سا تؼشیف کٌذ- 1-5

. قؼوت ّبی هختلف هفصل سا ًبم ثجشد- 2-5

. اًَاع هفبصل ثذى سا ًبم ثجشد- 3-5

جلعه ؼؽن 

بب ػضالت آؼنبیی  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو قبدر ببؼذ 
 .ػضلِ سا تؼشیف کٌذ- 1-6

. اًَاع ػضلِ سا ؿشح دّذ- 2-6

. سا ًبم ثجشد (ػش ٍگشدى ، اًذام ّب ، تٌِ )ػضالت ًَاحی هختلف ثذى- 3-6

  



جلعه هفتن 

بب دظتگبه گردغ خوى آؼنبیی  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو قبدر ببؼذ 
 .قؼوت ّبی هختلف دػتگبُ گشدؽ خَى سا ًبم ثجشد- 1-7

. جبیگبُ قلت سا تَضیح دّذ- 2-7

. ػطَح قلت سا ًبم ثجشد- 3-7

. حفشات قلت سا ثِ طَسکلی ؿشح دّذ- 4-7

جلعه هؽتن 

بب ؼریبى و ظیعتن وریذی آؼنبیی  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو قبدر ببؼذ 
 .سا ثـٌبػذ  (ػش ٍگشدى ، اًذام ّب ، تٌِ )ؿشیبى سا تؼشیف کٌذ ٍ ؿشیبى ّبی اصلی ثخؾ ّبی هختلف ثذى- 1-8

. سا ثـٌبػذ  (ػش ٍگشدى ، اًذام ّب ، تٌِ )ػیؼتن ٍسیذی سا تؼشیف کٌذ ٍ ٍسیذّبی اصلی ثخؾ ّبی هختلف ثذى- 2-8

 .ٍسیذّبی ػطحی اًذاهْب سا ًبم ثجشد- 3-8

جلعه نهن 

دظتگبه تنفط فوقبنی   ببآؼنبیی  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو قبدر ببؼذ 

 .سا ًبم ثجشد قؼوت ّبی هختلف دػتگبُ تٌفغ- 1-9

ُ ّبی تٌفغ- 2-9 . سا ًبم ثجشد فَقبًی قؼوت ّبی هختلف سا

. آًبتَهی ثیٌی سا ؿشح دّذ- 3-9

. آًبتَهی حٌجشُ سا ؿشح دّذ- 4-9

. آًبتَهی ًبی سا ؿشح دّذ- 5-9

جلعه دهن 

دظتگبه تنفط تحتبنی   ببآؼنبیی  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

 در پبیبى دانؽجو قبدر ببؼذ

ُ ّبی تٌفغ- 1-10 . سا ًبم ثجشد تحتبًی قؼوت ّبی هختلف سا

. ػطَح سیِ سا ًبم ثجشد- 2-10

. ًبف سیِ سا ؿشح دّذ- 3-10

. آًبتَهی پلَس سا ؿشح دّذ- 4-10

جلعه یبزدهن 

دظتگبه گوارغ   ببآؼنبیی  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

 در پبیبى دانؽجو قبدر ببؼذ

. قؼوت ّبی هختلف دػتگبُ گَاسؽ سا ًبم ثجشد- 1-11

.  سا ؿشح دّذ (دّبى ، حلق ، هشی ، سٍدُ کَچک ٍ ثضسگ )آًبتَهی کلی لَلِ گَاسؿی- 2-11

 



جلعه دوازدهن 

غذد ضویوه گوارؼی  ببآؼنبیی  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

 در پبیبى دانؽجو قبدر ببؼذ

. (کجذ ، کیؼِ صفشا ٍ لَصالوؼذُ)غذد ضویوِ گَاسؿی سا ًبم ثجشد ٍ ؿشح دّذ- 1-12

.  آًبتَهی غذد ضویوِ گَاسؿی سا ؿشح دّذ- 2-12

جلعه ظیسدهن 

  دظتگبه ادراری ببآؼنبیی  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

 در پبیبى دانؽجو قبدر ببؼذ

. قؼوت ّبی هختلف دػتگبُ ادساسی سا ًبم ثجشد- 1-13

ِ ّب سا ؿشح دّذ- 2-13 .  آًبتَهی کلی

. هجبسی ادساسی سا ؿشح دّذ- 3-13

. آًبتَهی هثبًِ سا ؿشح دّذ- 4-13

جلعه چهبردهن 

  دظتگبه تنبظلی ببآؼنبیی  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

 در پبیبى دانؽجو قبدر ببؼذ

. قؼوت ّبی هختلف دػتگبُ تٌبػلی هزکش سا ًبم ثجشد- 1-14

.  قؼوت ّبی هختلف دػتگبُ تٌبػلی هًَث سا ًبم ثجشد- 2-14

. غذد تٌبػلی سا ؿشح دّذ- 3-14

. دػتگبُ تٌبػلی خبسجی سا ؿشح دّذ- 4-14

جلعه پبنسدهن 

  دظتگبه ػصبی ببآؼنبیی  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

 در پبیبى دانؽجو قبدر ببؼذ

. قؼوت ّبی هختلف دػتگبُ ػصجی سا ًبم ثجشد- 1-15

. تقؼین ثٌذی ػیؼتن اػصبة سا ؿشح دّذ- 2-15

جلعه ؼبنسدهن 

آنبتوهی هبکروظکوپی نخبع، ظبقه هغس و راه هبی ػصبی  ببآؼنبیی  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

 در پبیبى دانؽجو قبدر ببؼذ

. قؼوت ّبی هختلف ًخبع سا ًبم ثجشد- 1-16

. آًبتَهی هبکشٍػکَپی ًخبع سا ؿشح دّذ- 2-16

. آًبتَهی ػبقِ هغض سا ؿشح دّذ- 3-16

. آًبتَهی ساُ ّبی ػصجی سا ؿشح دّذ- 4-16

جلعه هفذهن 

 هبی هخ آنبتوهی هخچه و نیوکره ببآؼنبیی  :هذف کلی

: اهذاف ویصه



 در پبیبى دانؽجو قبدر ببؼذ

. قؼوت ّبی هختلف هخچِ سا ًبم ثجشد- 1-17

. آًبتَهی هخچِ سا ؿشح دّذ- 2-17

. ّبی هخ سا ًبم ثجشد قؼوت ّبی هختلف ًیوکشُ- 3-17

.  ّبی هخ سا ؿشح دّذ ًیوکشُ آًبتَهی- 4-17

 

 :هنببغ
1. Gray´s Anatomy for student 
2. Clinical Anatomy Snell 
3. Anatomy and physiology Ross And Wilson 

 

 ظخنرانی،کبرگروهی، کنفرانط دانؽجوئی و ظوینبر:روغ تذریط
 

وایت برد،ویذئو پروشکتور، هوالش و فیلن آهوزؼی :وظبیل آهوزؼی 
 

ظنجػ و ارزؼیببی  

ظبػت تبریخ   (بر حعب درصذ)ظهن از نوره کل     روغ  آزهوى 

///////////  %10 کتجیکوئیس /////////////// ////////////////////////

هصبدف ثب جلؼِ پٌجن  %25 کتجی ٍ ػولی ترم آزهوى هیبى 

 تئَسی

13:30-12:30 

طجق ثشًبهِ اهتحبًبت  %60 کتجی ٍ ػولیآزهوى پبیبى ترم 

 پبیبى تشم داًـکذُ

 

کٌتشل حضَس ٍ حضور فؼبل در کالض 

 غیبة

5%   

 

: هقررات کالض و انتظبرات از دانؽجو

اص داًـجَیبى ػضیض اًتظبس هی سٍد کِ ثب تَجِ ثِ اّویت ٍ حؼبػیت دسع ٍ تٌَع هطبلت ٍ هحذٍدیت صهبًی ٍ ثِ هٌظَس ثْشُ ثشداسی ّشچِ ثیـتش ثِ 

: ًکبت ریل تَجِ فشهبیٌذ

ثِ هٌبثغ هؼشفی ؿذُ هشاجؼِ ٍ هطبلت کبهل ثحث ّب سا هطبلؼِ ًوبیٌذ ٍ دس صَست ٍجَد ّشگًَِ اؿکبل دس ػبػت ّبی هـبٍسُ هطشح  -1

 .ًوبیٌذ

 .(غیجت دس کالع دس اسصؿیبثی تأثیش داسد)ثِ حضَس هٌظن ٍ تَأم ثب آهبدگی دس توبم جلؼبت اّویت دٌّذ -2

 .دس ثحث ّبی گشٍّی کالع ؿشکت فؼبل داؿتِ ثبؿٌذ -3

 

:  دانؽکذهEDOنبم و اهضبی هعئول:                         نبم و اهضبی هذیر گروه:                                نبم و اهضبی هذرض

 

 

 :تبریخ ارظبل :                                                 تبریخ ارظبل:                                                تبریخ تحویل



 درض آنبتوهی نظری رؼته ػلوم آزهبیؽگبهی: جذول زهبنبنذی

 8-10ظه ؼنبه : روز و ظبػت جلعه 

 

 هذرض هوضوع هر جلعه تبریخ جلعه

1 23/6/95 
 

 

 هفبّین کلی (تؼبسیف، تبسیخچِ، اّویت فشاگیشی آى)آًبتَهی
 

 دکتش هحؼي طالِ

2 30/6/95 

 ججشاًی

ػبختبسّبی صیؼتی ؿبهل ػطَح ػلَل، ثبفت، اسگبى، ػیؼتن، 

 (تقؼین ثٌذی کلی)ػیؼتوْبی ثذى 
 دکتش هحؼي طالِ

ثبفت اػتخَاًی ؿبهل اًَاع ثبفت، تقؼین ثٌذی )ػیؼتن اػکلتبل  6/7/95 3

، تقؼین ثٌذی ػیؼتن اػکلتبل (اػتخَاى ّب اص ًظش ؿکل
 دکتش هحؼي طالِ

. کلیبت جوجوِ، ػتَى فقشات، قفؼِ ػیٌِ ٍ ضوبئن اػکلتی 13/7/95 4

 
 دکتش هحؼي طالِ

5 20/7/95 

 ججشاًی
 

 دکتش هحؼي طالِ (تؼبسیف هفصل، اًَاع هفبصل)هفبصل 

6 27/7/95 
 

 (تؼشیف، اًَاع ػضالت، ػضالت ًَاحی هختلف ثذى)ػضالت 

 

 دکتش هحؼي طالِ

جبیگبُ، ػطَح، حفشات قلت ثِ )دػتگبُ گشدؽ خَى ؿبهل قلت  4/8/95 7

 (طَسکلی
 دکتش هحؼي طالِ

8 11/8/95 
 

ؿشیبى، ػیؼتن ٍسیذی ثَیظُ ٍسیذّبی ػطحی اًذاهْب 

 

 دکتش هحؼي طالِ

 دکتش هحؼي طالِ (ثیٌی، حٌجشُ، ًبی)ّبی تٌفغ فَقبًی  دػتگبُ تٌفغ ؿبهل ساُ 18/8/95 9

10 25/8/95 
 

ِ ّب  ساُ  ٍ پلَس (ػطَح، ًبف، سیِ)ّبی تٌفؼی تحتبًی ؿبهل سی

 

 دکتش هحؼي طالِ

دکتش هحؼي طالِ آًبتَهی کلی لَلِ گَاسؿی : دػتگبُ گَاسؽ 2/9/95 11

12 9/9/95 
 

 دکتش هحؼي طالِ غذد ضویوِ گَاسؿی

کلیِ ّب، هجبسی ادساسی ٍ هثبًِ : دػتگبُ ادساسی ؿبهل 16/9/95 13

 
 دکتش هحؼي طالِ

آؿٌبیی کلی ثب دػتگبُ تٌبػلی هزکش ٍ : دػتگبُ تٌبػلی ؿبهل 23/9/95 14

هًَث ؿبهل غذد تٌبػلی، دػتگبُ تٌبػلی خبسجی 
 دکتش هحؼي طالِ

15 30/9/95 
 

 دکتش هحؼي طالِ تقؼین ثٌذی ػیؼتن اػصبة: دػتگبُ ػصجی ؿبهل

16 7/10/95 
 

 دکتش هحؼي طالِ آًبتَهی هبکشٍػکَپی ًخبع، ػبقِ هغض ٍ ساُ ّبی ػصجی

 هخچِ ٍ ًیوکشُ ّبی هخ 14/10/95 17

 
 دکتش هحؼي طالِ



 


