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 داًـجَیبى تشم اٍل وبسؿٌبػی َّؿجشی:                                                      هخبطجبى1آًبتَهی :   عنواى درض 

 12-13چْبسؿٌجِ ّب  :                  ظبعت پبظخگویی ثه ظواالت فراگیر(5/0ػولی -5/1ًظشی) ٍاحذ2 (یب ظهن اظتبد از واحذ):تعذادواحذ

 دوتش هحؼي طالِ: هذرض                      (95-96اول : نیوعبل تحصیلی  ، 14-16: ظبعتظه ؼنجه ،: روز):زهبى ارائه درض

 ًذاسد :درض و پیػ نیبز

 

: هذف کلی درض 

ػضالًی، دػتگبُ گشدؽ خَى ٍ دػتگبُ -  ؿٌبخت ػبختوبى ّبی ثشخی اص دػتگبُ ّبی ثذى اًؼبى دس استجبط ثب َّؿجشی ؿبهل دػتگبُ اػىلتی

دس ایي دسع داًـجَ ثب ػبختبس ثذى اًؼبى آؿٌب ؿذُ ٍ ثب فشاگیشی وبهل ػیؼتن دػتگبُ تٌفغ ّوچٌیي دػتگبُ گشدؽ خَى ٍ دػتگبُ  .تٌفغ

 .ػضالًی لبدس خَاّذ ثَد اص داًؼتِ ّبی خَد ثِ صَست وبسثشدی دس ثبلیي ثیوبس اػتفبدُ ًوبیذ- اػىلتی

 (جهت هر جلعه یک هذف): هذاف کلی جلعبت ا

... تؼشیف وبلجذ ؿٌبػی، اصطالحبت آًبتَهی، ػطَح ٍ هحَسّبی اصلی ثذى، ًَاحی ثذى ٍ 

اػتخَاى ثٌذی ثذى، ولیبت اػتخَاى ؿٌبػی، ثبفت اػتخَاى ٍ غضشٍف ثب تبویذ ثش اػىلت هحَسی، تمؼین ثٌذی هفبصل، : دظتگبه اظکلتی

. ، ػتَى فمشات، دًذُ ّب، جٌبؽ ٍ هفبصل هشثَطِ(ثِ طَس ولی)اػتخَاى ّبی ػش ٍ صَست 

... ولیبت ٍ اػبع ًبهگزاسی ػضالت ثذى ثب تبویذ ثش ػضالت اصلی ٍ ووىی تٌفؼی، دیبفشاگن، جذاس ؿىن ٍ : دظتگبه عضالنی

، دػتگبُ ّذایتی للت، ؿشیبًْب ٍ ٍسیذّبی اًذام فَلبًی ٍ (حفشات، پشیىبسد ٍ ػشٍق هشثَطِ)ؿبهل ػبختوبى للت : دظتگبه گردغ خوى

... تحتبًی ٍ 

 ... ؿبهل ثیٌی، ػیٌَع ّب، حلك ٍ حٌجشُ ٍ جضئیبت آًْب، ًبی، ًبیظُ، سیِ ّب، پشدُ جٌت، ػشٍق ٍ اػصبة هشثَطِ ٍ :دظتگبه تنفط

 ( جلعه12)تئوری 

 ( ظبعت17)عولی 

 .  توشیي ثب هَالط، هبوت هجبحث فَق ٍ دس صَست اهىبى ًوًَِ طجیؼی

 

 

 
 

 اهذاف ویصه رفتبری ثه تفکیک اهذاف کلی هر جلعه

 جلعه اول

 ظطوح و هحورهبی اصلی ثذى، نواحی ثذى- ثب اصطالحبت هتذاول و رایج آنبتوهی آؼنبیی  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو لبدر ثبؼذ 
. آًبتَهی سا تؼشیف وتذ- 1-1

. اصطالحبت هتذاٍل ٍ سایج آًبتَهی سا روش وٌذ ٍ ثىبسگیشی هٌبػت آًْب سا فشاثگیشد- 2-1

.  سا ؿٌبػبیی وٌذػطَح ثذى- 3-1

.  سا ؿٌبػبیی وٌذهحَسّبی اصلی ثذى- 4-1

.  سا ؿٌبػبیی وٌذًَاحی ثذى- 5-1



جلعه دوم 

 هفبصلو  دظتگبه اظکلتیثب آؼنبیی کلی  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو لبدر ثبؼذ 

. سا ًبم ثجشدثٌذی ثذى  اػتخَاىّبی هختلف  لؼوت- 1-2

.  سا ؿشح دّذثبفت اػتخَاى- 2-2

.  سا ؿشح دّذغضشٍف ثبفت- 3-2

.  ثذى سا تَضیح دّذاػىلت هحَسی- 4-2

. دػتگبُ اػىلتی ضویوِ سا ثـٌبػذ- 5-2

.   سا تؼشیف وٌذ هفصل-6-2

. سا ًبم ثجشدثٌذی هفبصل ثذى  تمؼین- 7-2

. اًَاع هفبصل ثبثت ٍ هتحشن سا ًبم ثشدُ ٍ ؿشح دّذ- 7-2

جلعه ظوم 

 هبی ظر و صورت اظتخواىآؼنبیی کلی ثب  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو لبدر ثبؼذ 

.  سا ًبم ثجشد ٍ ٍیظگی ّبی اصلی آًْب سا ؿشح دّذ (جوجوِ)  ػشهختلفّبی  اػتخَاى  - 1-3

 .سا ًبم ثجشد ٍ ٍیظگی ّبی اصلی آًْب سا ؿشح دّذ  صَستهختلفّبی  اػتخَاى-  2-3
 

جلعه چهبرم 

 ظتوى فمراتآؼنبیی کلی ثب  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو لبدر ثبؼذ 

 . سا ؿشح دّذػتَى فمشات- 1-4

. سا ًبم ثجشدػتَى فمشات  ّبی هختلف لؼوت- 2-4
. هْشُ ّبی تیپیه ٍ آتیپیه سا ؿشح دّذ- 3-4

. هـخصبت هْشُ گشدًی، تَساػیه، ووشی ٍ خبجی سا ثـٌبػذ- 4-4

 .سثبط ّب ، هفبصل ٍ حشوبت ػتَى فمشات سا ؿٌبػبئی وٌذ- 4 -5
 

 جلعه پنجن

 هب، جنبغ و هفبصل هرثوطه دنذه آؼنبیی ثب :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو لبدر ثبؼذ 

. سا ًبم ثجشد دتذُ ّب ّبی هختلف لؼوت- 1-5

. ّب سا ؿشح دّذ  ثِ دتذُهفبصل هشثَط- 2-5

.  سا ؿشح دّذجٌبؽاػتخَاى - 3-5

 . ثِ جٌبؽ سا ؿشح دّذهفبصل هشثَط- 4-5
 

 



جلعه ؼؽن 

 دظتگبه عضالنی آؼنبیی کلی ثب :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو لبدر ثبؼذ 

. سا ؿشح دّذ ثذىاػبع ًبهگزاسی ػضالت - 1-6

. اًذام فَلبًی سا ًبم ثجشد  هختلفػضالت- 2-6

. اًذام تحتبًی سا ًبم ثجشد  هختلفػضالت- 3-6

. ػش ٍ گشدى سا ًبم ثجشد  هختلفػضالت- 4-6
 

جلعه هفتن 

  عضالت اصلی و کوکی تنفعی، دیبفراگن، جذار ؼکنآؼنبیی ثب  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو لبدر ثبؼذ 

. سا ًبم ثجشد  ثذىاصلی تٌفؼیػضالت - 1-7

. سا ًبم ثجشد  ثذى تٌفؼی ووىیػضالت- 2-7

.  سا ؿشح دّذدیبفشاگنػضلِ - 3-7

. سا ؿشح دّذ جذاس ؿىنػضالت - 4-7

 .ػضالت لذام ٍ خلف تٌِ سا ًبم ثجشد- 5-7
 

جلعه هؽتن 

 دظتگبه هذایتی للت، للت و دظتگبه گردغ خوى آؼنبیی ثب  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو لبدر ثبؼذ 

.  سا ًبم ثجشد دػتگبُ گشدؽ خَى هختلفّبی لؼوت- 1-8

.  للت سا ؿشح دّذحفشات- 2-8

.  للت سا ؿشح دّذپشیىبسد- 3-8

  . ثِ للت سا ؿشح دّذػشٍق هشثَط- 4-8

 . سا ؿشح دّذدػتگبُ ّذایتی للت- 5-8

. اجضاء دػتگبُ ّذایتی سا ؿٌبػبئی ٍ ؿشح دّذ- 6-8
. هؼیش لشاس گیشی ػیؼتن ّذایتی دس للت سا ؿشح دّذ- 7-8

. اثشا ت تغئیشات ٍ اختالالت آًبتَهیه ثش ػیؼتن ّذایتی سا تَضیح دّذ- 8-8
 

جلعه نهن 

 هب و وریذهبی انذام فولبنی ؼریبىآؼنبیی ثب  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو لبدر ثبؼذ 

.  سا ًبم ثجشد ٍ هؼیش آًبتَهیه آًْب ٍ اًـؼبثبت اصلی سا ؿٌبػبئی ٍ تؼشیف وٌذ اًذام فَلبًییّب ؿشیبى- 1-9

  .سا ًبم ثجشد ٍ هؼیش آًبتَهیه آًْب ٍ اًـؼبثبت اصلی سا ؿٌبػبئی ٍ تؼشیف وٌذ (ػطحی ٍ ػومی )ٍسیذّبی اًذام فَلبًی- 2-9
 



جلعه دهن 

  تحتبنیهب و وریذهبی انذام  ؼریبىآؼنبیی ثب  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو لبدر ثبؼذ 

.  سا ًبم ثجشد ٍ هؼیش آًبتَهیه آًْب ٍ اًـؼبثبت اصلی سا ؿٌبػبئی ٍ تؼشیف وٌذ اًذام تحتبًییّب ؿشیبى- 1-10

. سا ًبم ثجشد ٍ هؼیش آًبتَهیه آًْب ٍ اًـؼبثبت اصلی سا ؿٌبػبئی ٍ تؼشیف وٌذ (ػطحی ٍ ػومی ) ٍسیذّبی اًذام تحتبًی- 2-10
 

جلعه یبزدهن 

(  حلك و حنجره،ثینی و ظینوض هب)تنفط  دظتگبهآؼنبیی ثب :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو لبدر ثبؼذ 

 .(فَلبًی ٍ تحتبًی) سا ًبم ثجشدتٌفغ دػتگبُلؼوت ّبی هختلف - 1-11

. لؼوت ّبی هختلف ثیٌی سا ثـٌبػذ ٍ ٍظبیف ّش ثخؾ سا تَضیح دّذ- 2-11

.  سا ؿشح دّذ ػیٌَع ّبلؼوت ّبی هختلف- 3-11

 .لؼوت ّبی هختلف حلك سا ؿشح دّذ ٍ استجبط آى سا ثب ثخؾ ّبی دگش هـخص ػبصد- 4-11

.  سا ؿشح دّذحٌجشُلؼوت ّبی هختلف - 5-11

. غضشٍف ّبی فشد ٍ صٍج حٌجشُ سا ًبم ثشدُ ٍ خصَصیبت ّشیه سا ؿشح دّذ- 6-11

. تبسّبی صَتی ٍ سفلىغ ّبی آى سا ؿشح دّذ- 7-11
 

جلعه دوازدهن 
 

 ثه دظتگبه تنفط پرده جنت، عروق و اعصبة هرثوط و ریه هب،  نبیصه، نبیآؼنبیی ثب :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو لبدر ثبؼذ 

 .لؼوت ّبی هختلف ًبی سا ؿشح دّذ- 1-12

.  سا ؿشح دّذًبیظُ لؼوت ّبی هختلف- 2-12

ِ ّب  لؼوت ّبی هختلف- 3-12 . سا ؿشح دّذسی

. لَثْب ٍ تمؼیوبت وَچىتش آًْب سا ًبم ثشدُ ٍ ؿٌبػبئی وٌذ- 4-12

. ػطَح سیَی ٍ ًبف سیِ سا تَضیح دادُ ٍ ؿشح دّذ- 5-12

 .آًبتَهی پشدُ جٌت سا ؿشح دّذ- 6-12

.  سا ؿشح دّذ ثِ دػتگبُ تٌفغػشٍق هشثَط- 7-12

.  سا ؿشح دّذ ثِ دػتگبُ تٌفغهشثَط اػصبة- 8-12

 
 

 :منابع
1- Gray´s Anatomy for students. Richard L. Drake and et al. Latest ed. 
2- Ross and Wilson Anatomy and physiology in healing and illness. Anne Waugh, Allison Grant. 

Latest ed. 
3- Student´s Aid to Gross Anatomy. Richard S. Snell. Latest ed. 

 
 
 



 

 ظخنرانی،کبرگروهی، کنفرانط دانؽجوئی و ظوینبر:روغ تذریط
 

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

سنجش و ارزشیابی  

ظبعت تبریخ   (ثر حعت درصذ)ظهن از نوره کل     روغ  آزهوى 

///////////  %10 وتجیکوئیس /////////////// ////////////////////////

هصبدف ثب جلؼِ پٌجن  %25 وتجی ٍ ػولی ترم آزهوى هیبى 

 تئَسی

13:30-12:30 

طجك ثشًبهِ اهتحبًبت  %60 وتجی ٍ ػولیآزهوى پبیبى ترم 

 پبیبى تشم داًـىذُ

 

   %5 وٌتشل حضَس ٍ غیبةحضور فعبل در کالض 

 
 

: مقررات کالس و انتظارات از دانشجو
 

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

: تَجِ فشهبیٌذ

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

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

 .دس ثحث ّبی گشٍّی والع ؿشوت فؼبل داؿتِ ثبؿٌذ -3

 
 
 

 

 

:  دانشکدهEDOنبم و امضبی مسئول:                          نبم و امضبی مدیر گروه:                              نبم و امضبی مدرس

 

 

 

 :تبریخ ارسبل :                                                         تبریخ ارسبل:                                             تبریخ تحویل

 



  رؼته هوؼجری1درض آنبتوهی :                            جذول زهبنجنذی

 14-16ظه ؼنجه هب :                                     روز و ظبعت جلعه 

 

 هذرض هوضوع هر جلعه تبریخ جلعه

1 23/6/95 

 

 تؼشیف وبلجذ ؿٌبػی، اصطالحبت آًبتَهی 

 ػطَح ٍ هحَسّبی اصلی ثذى، ًَاحی ثذى

 دوتش هحؼي طالِ

2 30/6/95 

 ججشاًی

 هحَسی ٍ ضویوِ ٍهفبصل :دػتگبُ اػىلتی

 
 دوتش هحؼي طالِ

 دوتش هحؼي طالِ (ثِ طَس ولی)اػتخَاى ّبی ػش ٍ صَست  6/7/95 3

4 13/7/95 
 

 دوتش هحؼي طالِ ػتَى فمشات

5 20/7/95 

 ججشاًی

 دوتش هحؼي طالِدًذُ ّب، جٌبؽ ٍ هفبصل هشثَطِ 

 دوتش هحؼي طالِ دػتگبُ ػضالًی، ػضالت اًذام ّب ٍ ػشٍگشدى 27/7/95 6

 دوتش هحؼي طالِػضالت اصلی ٍ ووىی تٌفؼی، دیبفشاگن، جذاس ؿىن  4/8/95 7

حفشات، )ؿبهل ػبختوبى للت : دظتگبه گردغ خوى 11/8/95 8

 دػتگبُ ّذایتی للت (پشیىبسد ٍ ػشٍق هشثَطِ
 دوتش هحؼي طالِ

9 18/8/95 
 

 دوتش هحؼي طالِ  ؿشیبًْب ٍ ٍسیذّبی اًذام فَلبًی

10 25/8/95 
 

 دوتش هحؼي طالِ ؿشیبًْب ٍ ٍسیذّبی اًذام تحتبًی

حلك ٍ ،  ػیٌَع ّب ٍ ؿبهل ثیٌی:دظتگبه تنفط 2/9/95 11

 حٌجشُ ٍ جضئیبت آًْب
 دوتش هحؼي طالِ

12 9/9/95 
 

  پشدُ جٌت، ػشٍق ٍ اػصبة هشثَط ،ًبی، ًبیظُ، سیِ ّب

 ثِ دػتگبُ تٌفغ

 دوتش هحؼي طالِ

 

 
 ( ظبعت19)عولی 

.   توشیي ثب هَالط، هبوت هجبحث فَق ٍ دس صَست اهىبى ًوًَِ طجیؼی

 

جلعه اول  

  هحوری و ضویوه، اظتخواى هبی ظر و صورت:دظتگبه اظکلتیآؼنبیی عولی ثب  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو لبدر ثبؼذ 

. اػىلت هحَسی ٍ ضویوِ سا ثش سٍی هَالط هـخص ًوبیذ-1-1



. اػتخَاى ّبی ػش ٍ صَست سا ثِ تفىیه ثش سٍی هَالط هـخص ًوَدُ ٍ جضئیبت سا ؿشح دّذ- 2-1

 

جلعه دوم 

 و ظتوى فمرات تمعین ثنذی هفبصلآؼنبیی عولی ثب  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو لبدر ثبؼذ 
.  اًَاع هفصل سا ثـٌبػذ ٍ ًوًَِ ّبی آى سا ثش سٍی هَالط هـخص ًوبیذ- 1-2

. هْشُ ّب ٍ اًَاع آى سا هـخص وشدُ ٍ ثش سٍی هَالط ؿشح دّذ- 2-2

. اػتخَاى خبجی سا ثخَثی ثش سٍی ًوًَِ هَالط ؿشح دّذ- 3-2

جلعه ظوم 

 .، اظتخواى هبی انذام فولبنی و تحتبنیدنذه هب، جنبغ و هفبصل هرثوطه آؼنبیی عولی ثب :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو لبدر ثبؼذ 

. اػتخَاى جٌبؽ ٍ هفبصل آى سا ثش سٍی ًوًَِ طجیؼی یب هَالط ؿشح دّذ- 1-3

. اػتخَاى دًذُ ٍ هفبصل آى سا ثش سٍی ًوًَِ طجیؼی یب هَالط ؿشح دّذ- 2-3

. اػتخَاى ّبی اًذام فَلبًی سا ثش سٍی هَالط ثِ دلت ؿٌبػبئی ٍ ّشیه سا تَضیح دّذ- 3-3

. اػتخَاى ّبی اًذام تحتبًی سا ثش سٍی هَالط ثِ دلت ؿٌبػبئی ٍ ّشیه سا تَضیح دّذ- 4-3

جلعه چهبرم 

.  و ظروگردىعضالت انذام هبآؼنبیی عولی ثب  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو لبدر ثبؼذ 
. ػضالت اًذام فَلبًی سا ثِ تفىیه دس ثبصٍ ، ػبػذ ٍ دػت هـخص ًوَدُ ٍ ثش سٍی هَالط تَضیح دّذ- 1-4

. ػضالت اًذام تحتبًی سا ثِ تفىیه دس ساى، ػبق ٍ پب هـخص ًوَدُ ٍ ثش سٍی هَالط تَضیح دّذ- 2-4

. ػضالت صَست سا ثِ تفىیه هـخص ًوَدُ ٍ ثش سٍی هَالط تَضیح دّذ- 3-4

. ػضالت ػش سا ثِ تفىیه هـخص ًوَدُ ٍ ثش سٍی هَالط تَضیح دّذ- 4-4

جلعه پنجن 

. عضالت تنفعی و کوک تنفعی و جذارؼکنآؼنبیی عولی ثب  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو لبدر ثبؼذ 

. ػضالت تٌفؼی سا ثـٌبػذ ٍ ثش سٍی هَالط هـخص ًوبیذ- 1-5

. ػضالت ووه تٌفؼی سا ثـٌبػذ ٍ ثش سٍی هَالط هـخص ًوبیذ- 2-5

. ػضالت جذاسؿىن سا ثـٌبػذ ٍ ثش سٍی هَالط هـخص ًوبیذ- 3-5

. ػضالت تٌِ سا دس لذام ٍ خلف سا ثـٌبػذ ٍ ثش سٍی هَالط هـخص ًوبیذ- 4-5

جلعه ؼؽن 

. للت ، عروق للت، ؼریبى هبی هنؽعت از آئورتآؼنبیی عولی ثب  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو لبدر ثبؼذ 
. للت سا ثب ٍاػطِ هَالط ؿٌبػبئی ٍ جضئیبت آى سا ؿشح دّذ- 1-6



. ػشٍق وشًٍش سا ػٌبػبئی ٍ هـخص ًوبیذ- 2-6

. ؿشیبى آئَست ٍ لَع آًشا ؿشح دادُ ٍ ثش سٍی هَالط هـخص ًوبیذ- 3-6

.  ؿشیبى آئَست تَساػیه سا ثْوشاُ اًـؼبثبت آى ثش سٍی هَالط هـخص وشدُ ٍ تَضیح دّذ- 4-6

. ؿشیبى آئَست ؿىوی سا ثْوشاُ اًـؼبثبت آى ثش سٍی هَالط هـخص وشدُ ٍ تَضیح دّذ- 5-6

جلعه هفتن 

 .ؼریبى هب و وریذهبی انذام فولبنی و تحتبنیآؼنبیی عولی ثب  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو لبدر ثبؼذ 

.  سا ثتَاًذ هـخص وٌذٍ ثش سٍی هَالط ؿشح دّذ(ػبثىالٍیي، آگضیالسی، ثشاویبل ، سادیبل ٍ اٍلٌبس)ؿشیبى ّبی اًذام فَلبًی-  1-7

. سا ثتَاًذ هـخص وٌذٍ ثش سٍی هَالط ؿشح دّذ(فوَسال، پَپلیتِ آل، تیجیبل)ؿشیبى ّبی اًذام تحتبًی- 2-7

. ٍسیذ ّبی ػومی دس اًذام تحتبًی ٍ فَلبًی سا ثش سٍی هَالط هـخص وٌذ- 3-7

. ٍسیذ ّبی ػطحی دس اًذام تحتبًی ٍ فَلبًی سا ثش سٍی هَالط هـخص وٌذ- 4-7

جلعه هؽتن 

. (ثینی حلك حنجره  )دظتگبه تنفعی فولبنیآؼنبیی عولی ثب  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو لبدر ثبؼذ 
. ثخؾ ّبی هختلف ثیٌی سا ثب اػتفبدُ اص هَالط ؿشح دّذ- 1-8

. ثخؾ ّبی هختلف حلك سا ثب اػتفبدُ اص هَالط ؿشح دّذ- 2-8

. ثخؾ ّبی هختلف حٌجشُ سا ثب اػتفبدُ اص هَالط ؿشح دّذ- 3-8

جلعه نهن 

. نبی و انؽعبثبت آنهب، ریه هب و پرده جنتآؼنبیی عولی ثب  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو لبدر ثبؼذ 
. ًبی ٍ اًـؼبثبت آًشا ثش سٍی هَالط ؿشح دادُ ٍ هـخص وٌذ-  1-9

. سیِ ساػت ٍ چپ سا ّشیه ثش سٍی هَالط هـخص ًوَدُ ٍ جضئیبت آًشا ؿشح دّذ- 2-9

. پشدُ جٌت ، فضبی جٌجی ٍ تمؼیوبت آًشا ثب اػتفبدُ اص هَالط ؿشح دّذ- 3-9

. سیِ ٍ جٌت سا ثش سٍی هَالط هـخص ًوبیذ ٍ ؿشح دّذ- 4-9

.  اػصبة اختصبصی سیِ ّب ٍ پشدُ جٌت سا هـخص ًوَدُ ٍ ثب ووه هَالط ؿشح دّذ- 5-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 رؼته هوؼجری(عولی) 1درض آنبتوهی : جذول زهبنجنذی

 16-18ظه ؼنجه : روز و ظبعت جلعه 

 

 هذرض هوضوع هر جلعه عولی تبریخ جلعه

1 23/6/95 

 

 هحَسی ٍ ضویوِ :دػتگبُ اػىلتی

 اػتخَاى ّبی ػش ٍ صَست

 دوتش هحؼي طالِ

2 30/6/95 

 ججشاًی

،  ػتَى فمشات تمؼین ثٌذی هفبصل

 
 دوتش هحؼي طالِ

 دًذُ ّب، جٌبؽ ٍ هفبصل هشثَطِ 6/7/95 3

 اػتخَاى ّبی اًذام فَلبًی ٍ تحتبًی
 دوتش هحؼي طالِ

4 13/7/95 
 

 دوتش هحؼي طالِ ػضالت اًذام ّب ٍ ػشٍگشدى

5 20/7/95 

 ججشاًی

 دوتش هحؼي طالِ ػضالت تٌفؼی ٍ ووه تٌفؼی ٍ جذاسؿىن

 دوتش هحؼي طالِ للت ، ػشٍق للت، ؿشیبى ّبی هٌـؼت اص آئَست 27/7/95 6

 دوتش هحؼي طالِ ؿشیبى ّب ٍ ٍسیذّبی اًذام فَلبًی ٍ تحتبًی 4/8/95 7

 دوتش هحؼي طالِ (ثیٌی حلك حٌجشُ  )دػتگبُ تٌفؼی فَلبًی 11/8/95 8

9 18/8/95 
 

ًبی ٍ اًـؼبثبت آًْب، سیِ ّب ٍ پشدُ جٌت 

 

 دوتش هحؼي طالِ

 


