
 

دانؽکذه 

 ترهی قبلت نگبرغ طرح درض

 

 رادیَلَشی داًشجَیبى ترم سَم وبرشٌبسی :هخبطجبى                             (جوجوِ، هغس ٍ اػظبة) 3آًبتَهی :  ػنواى درض 

     ( ٍاحذ ػولی5/0-  ٍاحذ ًظری5/1)2 (یب سْن استبد از ٍاحذ):تؼذادواحذ

 12-13رٍزّبی سِ شٌجِ سبػت : ظبػت پبظخگویی ثه ظواالت فراگیر

      (             95-96 اول  نیوعبل تحصیلی ػولی ،10-12 تئوری و چهبرؼنجه 10-12،ظبػت  ظه ؼنجهروز): زهبى ارائه درض

 دوتر هحسي شالِ :هذرض

  ًذارد:درض و پیػ نیبز

  :هذف کلی درض 

آشٌبیی ثب سبختوبى ٍ سبختبر تشریحی جوجوِ، هغس ٍ اػظبة ٍ درن هجبٍرت اجسا ثب یىذیگر، در ایي درس داًشجَیبى سبختبر تشریحی 

... جوجوِ، سیستن هغس ٍ اػظبة ٍ اجساء هختلف آى ٍ درن هجبٍرت اػضبء ثب یىذیگر، ّستْْب ٍ راّْبی هختلف ػظجی ٍ هراوس هختلف هغسی ٍ 

 .را فرا هیگیرًذ
 (جهت هر جلعه یک هذف): هذاف کلی جلعبت ا

  ثررسی سبختبر استخَاًی جوجوِ-1

: اطَل ولی سیتن اػظبة-2

 همذهْبی ثر سبختبر ثبفتی ٍ رٍیبى شٌبسی سیستن ػظجی -

o  رشذ سیستن ػظجی

o  ّیستَفیسیَلَشی سیستن ػظجی

 هیبًجیْبی شیویبیی -

 ًخبع -

 آًبتَهی هغس -

 پردّْبی هغس ٍ هبیغ هغسی ًخبػی -

 ػرٍق سیستن اػظبة هروسی -

 سیستن ػظجی خَدوبر -

: اجساء سیستن ػظجی- 3

 راّْبی حسی طؼَدی -

 وَرتىس حروتی ٍ راّْبی حروتی ًسٍلی -

 گبًگلیَى لبػذّبی -

 هخچِ -

 تشىیل رتیىَالر -

 اػظبة هغسی -

 سیستن ثیٌبیی -

 سیستن شٌَایی -

 سیستن تؼبدلی -

 سیستن ثَیبیی -

 سیستن لیوجیه -

 ّیپَتبالهَس -



 تبالهَس -

 وَرتىس هغس -

اهذاف ویصه رفتبری ثه تفکیک اهذاف کلی هر جلعه 
 

 جلعه اول

 (کبظه ظر و صورت)ظبختبر اظتخوانی جوجوه ثب آؼنبیی :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ 

.  را ًبم ثجردّبی هختلف سبختبر استخَاًی جوجوِ لسوت- 1-1

. سیتن اػظبة جوجوِ را شرح دّذ- 2-1

. سبختبر ولی ثبفت جوجوِ را شرح دّذ- 3-1

.  جوجوِ را از ًمطِ ًظر رٍیبى شٌبسی تَضیح دّذ- 4-1

. آًبتَهی جوجوِ را ثِ طَرت ػولی ثشٌبسذ- 5-1

 

 جلعه دوم

 (ّیستَفیسیَلَشی،هیبًجی ّب ٍ آًبتَهی)  کلی ثب ظیعتن ػصجی هرکسی و هحیطیآؼنبیی :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ 

 .سیتن ػظجی را از ًظر آًبتَهی دستِ ثٌذی ٍ تؼریف وٌذ- 1-2

 .را شرح دّذ رشذ سیستن ػظجی- 2-2

. سیستن ػظجی را ثِ طَرت ػولی ثشٌبسذ- 3-2

 .را شرح دّذ ّیستَفیسیَلَشی سیستن ػظجی- 4-2

 .هیبًجیْبی شیویبیی را دستِ ثٌذی ٍ تؼریف وٌذ- 5-2

.  را شرح دّذهیبًجیْبی شیویبییػولىرد - 6-2

 

 جلعه ظوم

 

 (آنبتوهی نخبع،پردههبی هغس و هبیغ هغسی نخبػی) ثب نخبع و آنبتوهی هغسآؼنبیی  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ 
. الیِ ّبی پَششی ًخبع را ًبم ثردُ ٍ ّریه را از ًظر ػولىردی شرح دّذ- 1-3

. ثبفت شٌبسی ًخبع را شرح دّذ- 2-3

 .لسوت ّبی هختلف آًبتَهیه ًخبع را ًبم ثجرد- 3-3

 .لسوت ّبی هختلف هغس را ًبم ثجرد- 4-3
. آًبتَهی هغس را شرح دّذ- 5-3

. پردّْبی هغس را تؼریف وٌذ- 6-3

. هبیغ هغسی ًخبػی را تؼریف وٌذ- 7-3

.  هغس، پردّْبی هغس ٍ هبیغ هغسی ًخبػی را ثِ طَرت ػولی ثشٌبسذ آًبتَهی-8-3

 



 

 جلعه چهبرم

   ظیعتن ػصجی خودکبرو ثب ػروق ظیعتن اػصبة هرکسیآؼنبیی  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ 

 . را ًبم ثجردػرٍق سیستن اػظبة هروسی- 1-4

 . را شرح دّذػرٍق سیستن اػظبة هروسی- 2-4

. لسوت ّبی هختلف سیستن ػظجی خَدوبر را ًبم ثجرد- 3-4

 .سیستن ػظجی خَدوبر را شرح دّذ- 4-4
 

 جلعه پنجن

 راههبی حرکتی نسولی ٍ راههبی حعی صؼودی: ثب اجساء ظیعتن ػصجیآؼنبیی  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ 

. لسوت ّبی هختلف سیستن ػظجی را ًبم ثجرد- 1-5

 . را شرح دّذراّْبی حسی طؼَدی- 2-5

 . آًبتَهی وَرتىس حروتی را شرح دّذ-3-5

 .آًبتَهی وَرتىس حروتی را شرح دّذ- 4-5

 .حروتی ًسٍلی را شرح دّذراّْبی - 4-5
. چیي ٍ شىٌج ّبی هؼرٍف هغسی ٍ اػوبل آًْب را شرح دّذ- 5-5

 

 جلعه ؼؽن

ثب گبنگلیوى قبػذهبی آؼنبیی  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ 

 .گبًگلیَى لبػذّبی را شرح دّذ-1-6

.  را ًبم ثجردگبًگلیَى لبػذّبی ّبی هختلف لسوت- 2-6

 

 جلعه  هفتن

ثب هخچه و تؽکیالت رتیکوالر آؼنبیی  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ 

. را ًبم ثجرد هخچِ  ّبی هختلفلسوت- 1-7

 .هخچِ را شرح دّذآًبتَهی - 2-7

.  آًبتَهی هخچِ را ثِ طَرت ػولی ثشٌبسذ- 3-7

. را ًبم ثجرد رتیىَالر  ّبی هختلفلسوت- 4-7

 .را شرح دّذ تشىیل رتیىَالرآًبتَهی - 5-7

 



 

 جلعه  هؽتن

 ( زوج ػصت هغسی و اػوبل آنهب12)ثب اػصبة هغسی آؼنبیی  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ 

.  را ًبم ثجرد اػظبة هغسی ّبی هختلفلسوت- 1-8

. آًبتَهی اػظبة هغسی را شرح دّذ- 2-8
 

 جلعه نهن

ثب ظیعتن ثینبیی و ؼنوایی آؼنبیی  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ 

 .را ًبم ثجرد سیستن ثیٌبیی  ّبی هختلفلسوت- 1-9

. آًبتَهی سیستن ثیٌبیی را شرح دّذ- 2-9

.  سیستن ثیٌبیی را ثِ طَرت ػولی ثشٌبسذ آًبتَهی- 3-9

 . را ًبم ثجرد سیستن شٌَایی ّبی هختلفلسوت- 4-9

. آًبتَهی سیستن شٌَایی را شرح دّذ- 5-9

. سیستن شٌَایی را ثِ طَرت ػولی ثشٌبسذ آًبتَهی- 6-9

 

            

 جلعه  دهن

 لیوجیک ٍ ثب ظیعتن تؼبدلی، ثویبییآؼنبیی  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ 

 . را ًبم ثجرد سیستن تؼبدلی ّبی هختلفلسوت- 1-10

. آًبتَهی سیستن تؼبدلی را شرح دّذ- 2-10

 . را ًبم ثجرد سیستن ثَیبیی ّبی هختلفلسوت- 3-10

. آًبتَهی سیستن ثَیبیی را شرح دّذ- 4-10

. سیستن ثَیبیی را ثِ طَرت ػولی ثشٌبسذ آًبتَهی- 5-10

 . را ًبم ثجرد سیستن لیوجیه ّبی هختلفلسوت- 6-10

. آًبتَهی سیستن لیوجیه را شرح دّذ- 7-10

 

 

 جلعه  یبزدهن

ثب هیپوتبالهوض تبالهوض آؼنبیی  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ 

 . را ًبم ثجرد ّیپَتبالهَس ّبی هختلفلسوت- 1-11



. آًبتَهی ّیپَتبالهَس را شرح دّذ- 2-11

 . را ًبم ثجرد تبالهَس ّبی هختلفلسوت- 3-11

. آًبتَهی تبالهَس را شرح دّذ- 4-11

 

 جلعه  دوازدهن

 (.....کورتکط حعی، کورتکط حرکتی و )ثب کورتکط هغس آؼنبیی  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ 

 . را ًبم ثجرد وَرتىس هغس ّبی هختلفلسوت- 1-12

. آًبتَهی وَرتىس هغس را شرح دّذ- 2-12

 

 

 

  :هنبثغ
1. RICHARD L DRAKE, GRAY`S ANATOMY FOR STUDENTS,LATEST EDITION, CHURCHILL 

LIVINGSTONE 

 

 ظخنرانی،کبرگروهی، کنفرانط دانؽجوئی و ظوینبر:روغ تذریط
 

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

 
 

 

ظنجػ و ارزؼیبثی  

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

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

هظبدف ثب جلسِ پٌجن  %25 وتجی ٍ ػولی ترم آزهوى هیبى 

 تئَری

13:30-12:30 

طجك ثرًبهِ اهتحبًبت  %60 وتجی ٍ ػولیآزهوى پبیبى ترم 

 پبیبى ترم داًشىذُ

 

   %5 وٌترل حضَر ٍ غیبةحضور فؼبل در کالض 

 

: هقررات کالض و انتظبرات از دانؽجو

از داًشجَیبى ػسیس اًتظبر هی رٍد وِ ثب تَجِ ثِ اّویت ٍ حسبسیت درس ٍ تٌَع هطبلت ٍ هحذٍدیت زهبًی ٍ ثِ هٌظَر ثْرُ ثرداری ّرچِ ثیشتر ثِ ًىبت 

: ریل تَجِ فرهبیٌذ

 .ثِ هٌبثغ هؼرفی شذُ هراجؼِ ٍ هطبلت وبهل ثحث ّب را هطبلؼِ ًوبیٌذ ٍ در طَرت ٍجَد ّرگًَِ اشىبل در سبػت ّبی هشبٍرُ هطرح ًوبیٌذ -1

 .(غیجت در والس در ارزشیبثی تأثیر دارد)ثِ حضَر هٌظن ٍ تَأم ثب آهبدگی در توبم جلسبت اّویت دٌّذ -2

 .در ثحث ّبی گرٍّی والس شروت فؼبل داشتِ ثبشٌذ -3

 

 

 



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

 

 

 :                                                                    تبریخ ارظبل:                                                                      تبریخ ارظبل:                                                            تبریخ تحویل
 
 

 

 (آنبتوهی جوجوه و اػصبة) 3درض آنبتوهی : جذول زهبنجنذی

 10-12ظه ؼنجه هب ظبػت :روز و ظبػت جلعه 

                                     

 هذرض هوضوع هر جلعه تبریخ جلعه

1 23/6/95 
 

 ظبختبر اظتخوانی جوجوهثررسی 

 (وبسِ سر ٍ طَرت)

 دوتر هحسي شالِ

2 30/6/95 

 ججراًی

 ظیعتن ػصجی هرکسی و هحیطی

 (ّیستَفیسیَلَشی،هیبًجی ّب ٍ آًبتَهی)

 دوتر هحسي شالِ

آًبتَهی ًخبع،پردّْبی هغس ٍ هبیغ  )نخبع و آنبتوهی هغس 6/7/95 3

 (هغسی ًخبػی

 دوتر هحسي شالِ

 ظیعتن ػصجی و ػروق ظیعتن اػصبة هرکسی 13/7/95 4

 خودکبر

 دوتر هحسي شالِ

5 20/7/95 

 ججراًی
 

راههبی  ٍ راههبی حعی صؼودی: ظیعتن ػصجی

 حرکتی نسولی

 

 دوتر هحسي شالِ

6 27/7/95 
 

 دوتر هحسي شالِ گبنگلیوى قبػذهبی

 دوتر هحسي شالِ هخچه و تؽکیالت رتیکوالر 4/8/95 7

8 11/8/95 
 

 دوتر هحسي شالِ ( زٍج ػظت هغسی ٍ اػوبل آًْب12)اػصبة هغسی 

 دوتر هحسي شالِ ظیعتن ثینبیی و ؼنوایی 18/8/95 9

10 25/8/95 
 

 دوتر هحسي شالِ لیوجیک ٍ ظیعتن تؼبدلی، ثویبیی

 دوتر هحسي شالِ هیپوتبالهوض تبالهوض 2/9/95 11

12 9/9/95 
 

وَرتىس حسی، وَرتىس حروتی ٍ )کورتکط هغس 

)..... 

 دوتر هحسي شالِ

 

 (ظبػت18)تذریط ػولی 

. ثب استفبدُ از هَالش ٍ در طَرت اهىبى ثْرُ گیری از جسذ آهبدُ سبزی شذُ



 
 جلعه اول

 .(کبظه ظر و صورت)ظبختبر اظتخوانی جوجوهثب آؼنبیی ػولی   :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ 
. استخَاى ّبی وبسِ سر را ثر رٍی هَالش شٌبسبیی ٍ شرح دّذ- 1-1

. استخَاى ّبی طَرت را ثر رٍی هَالش شٌبسبیی ٍ شرح دّذ- 2-1

 جلعه  دوم

. نخبع و آنبتوهی هغس ثب ظیعتن ػصجی هرکسی و هحیطیآؼنبیی ػولی  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ 

. سیستن ػظجی هروسی ٍ لسوت ّبی هتفبٍت آًرا ثر رٍی هَالش شرح دادُ ٍ هشخض ًوبیذ- 1-2

. سیستن ػظجی هحیطی ٍ لسوت ّبی هتفبٍت آًرا ثر رٍی هَالش شرح دادُ ٍ هشخض ًوبیذ- 2-2

. ًخبع را ثب استفبدُ از هَالش تَضیح دادُ ٍ ثخش ّبی آًرا هشخض وٌذ- 3-2

. ثخش ّب ٍ لَة ّبی هغسی را ثب استفبدُ از هَالش شرح دّذ- 4-2

 جلعه  ظوم

.  ظیعتن ػصجی خودکبر وثب پردههبی هغس و هبیغ هغسی نخبػیآؼنبیی ػولی  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ 
. پردُ ّبی هغسی ٍ الیِ ّبی آًرا ثر رٍی هَالش هشخض وردُ ٍ شرح دّذ- 1-3

. هبیغ هغسی ًخبػی را تؼریف وردُ ٍ جبیگبُ ترشح ٍ جریبى آًرا ثر رٍی هَالش هشخض وردُ ٍ شرح دّذ- 2-3

. سیستن ػظجی خَدهختبر را شرح دادُ ٍ هراوس اطلی تَزیغ آًرا ثر رٍی هَالش هشخض ًوبیذ- 3-3

 جلعه  چهبرم

 .راههبی حرکتی نسولی و راههبی حعی صؼودی:  ثب ظیعتن ػصجیآؼنبیی ػولی :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ 
. ثر رٍی هَالش ٍ یب تظبٍیر آهَزشی هسیرّبی حسی یب طؼَدی را در خظَص حس ّبی هتفبٍت شرح دّذ- 1-4

. ثر رٍی هَالش ٍ یب تظبٍیر آهَزشی هسیرّبی حروتی یب ًسٍلی را در خظَص حس ّبی هتفبٍت شرح دّذ- 2-4

 جلعه پنجن

. ثب گبنگلیوى هبی قبػذهبی و اػصبة نخبػیآؼنبیی ػولی  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ 

.  ثر رٍی هَالش ّبی هغسی تبحذ اهىبى گبًگلیَى ّبی لبػذُ ای را هشخض وردُ ٍ ٍظبیف آًْب را شرح دّذ- 1-5

. ثر رٍی هَالش اػظبة ًخبػی را شٌبسبئی وردُ ٍ هشخظبت آًْب در ّر ثخش را شرح دٌّذ- 2-5

 جلعه ؼؽن

. ( زوج ػصت هغسی و اػوبل آنهب12) ثب هخچه و اػصبة هغسی آؼنبیی ػولی :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ 
. هخچِ ٍ لَة ّبی آى ، ارتجبطبت ٍ پبیه ّبی هخچِ ای را ثر رٍی هَالش هشخض ًوبیذ- 1-6



.  زٍج ػظت هغسی را از ًظر هحل ٍرٍد ٍ یب خرٍج از هغس شٌبسبئی ٍ ثر رٍی هَالش شرح دّذ12-  2-6

 جلعه  هفتن

. ثب ظیعتن ثینبیی و ؼنواییآؼنبیی ػولی  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ 

. پیبز ثَیبئی ، هسیر ثَیبئی ٍ هٌبطك وٌترل حس ثَیبئی را ثر رٍی هَالش هغسی هشخض ًوبیذ- 1-7

. ػظت ثیٌبئی ، ویبسوبی ثیٌبئی ، هسیر ثیٌبئی ٍ هٌبطك وٌترل حس ثَیبئی را ثر رٍی هَالش هغسی هشخض ًوبیذ- 2-7

 جلعه  هؽتن

. لیوجیک ٍ ثب ظیعتن تؼبدلی، ثویبییآؼنبیی ػولی  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ 

 

 جلعه  نهن

. ثب هیپوتبالهوض تبالهوض، کورتکط هغسآؼنبیی  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ 
ثر رٍی هَالش در اطراف ثطي سَم ّیپَتبالهَس ، تبالهَس ٍ سیستن لیوجیه را شٌبسبئی ٍ هشخض سبزد - 1-9

. وَرتىس هغس ٍ چیي ٍ شىٌج ّبی هؼرٍف آًرا ثر رٍی هَالش هشخض ًوبیذ- 2-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  (آنبتوهی جوجوه و اػصبة) 3درض آنبتوهی : جذول زهبنجنذی

 10-12چهبرؼنجه : روز و ظبػت جلعه 

 

 هذرض هوضوع هر جلعه تبریخ جلعه

1 31/6/95 
 

 ثررظی ظبختبر اظتخوانی جوجوه

 (وبسِ سر ٍ طَرت)

 دوتر هحسي شالِ

  ظیعتن ػصجی هرکسی و هحیطی 7/7/95 2

 نخبع و آنبتوهی هغس

 دوتر هحسي شالِ

 ظیعتن ػصجی  وپردههبی هغس و هبیغ هغسی نخبػی  14/7/95 3

 خودکبر

 دوتر هحسي شالِ

4 21/7/95 

 ججراًی

راههبی  ٍ راههبی حعی صؼودی: ظیعتن ػصجی

 حرکتی نسولی

 

 دوتر هحسي شالِ

5 28/7/95 
 

 دوتر هحسي شالِ  و اػصبة نخبػیگبنگلیوى هبی قبػذهبی

 دوتر هحسي شالِ ( زٍج ػظت هغسی ٍ اػوبل آًْب12)هخچه و اػصبة هغسی  5/8/95 6

7 12/8/95 
 

 دوتر هحسي شالِ ظیعتن ثینبیی و ؼنوایی

 دوتر هحسي شالِ لیوجیک ٍ ظیعتن تؼبدلی، ثویبیی 19/8/95 8

9 26/8/95 
 

 دوتر هحسي شالِ هیپوتبالهوض تبالهوض، کورتکط هغس 

 


