
 

 

 

 به نام خدا

 دانشكده پزشكي –دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

 : (99-044 اول )نیمسالقالب نگارش طرح درس

 

  كارشناسي ارشد: دانشجويان مخاطبان آناتومي اندام تحتاني                                                        :عنوان درس

 آزاد ساعت پاسخگويي به سئواالت فراگیر:                         واحد        1تئوري   :تعداد و نوع واحد

 دكتر محمد رضا سلحشور   :مدرس                                            ساعت( 11)هر هفته  ساعت در 2 :زمان ارائه

 نفر 4 تعداد دانشجو:                                             اناتومي تنه  مشخص بودن درس پیش نیاز:

 
 

 مدرس اهداف كلي هر جلسه جلسه

 دكتر سلحشور آشنايي دانشجويان با استخوانهاي اندام تحتاني )هيپ وفمور( 1

2 
كف و  –مچ پا  –فيبوال  –آشنايي دانشجويان با استخوانهاي اندام تحتاني ) تي بيا 

 انگشتان پا(
 دكتر سلحشور

 دكتر سلحشور لوتئال وخلف ران )عضالت ،عروق واعصاب(آشنايي دانشجويان با ناحيه گ 3

 دكتر سلحشور آشنايي دانشجويان با ناحيه قدامي و داخلي ران )عضالت ،عروق واعصاب ( 4

5 
آشنايي دانشجويان با ناحيه قدامي و خارجي ساق پا )عضالت ،عروق واعصاب ( و 

 رتيناكولوم هاي مچ پا
 دكتر سلحشور

 دكتر سلحشور با ناحيه خلفي ساق پا )عضالت ،عروق واعصاب ( و حفره پوپليتئال آشنايي دانشجويان 1

 دكتر سلحشور آشنايي دانشجويان با ناحيه پشت و كف پا )عضالت ،عروق واعصاب ( 7

 دكتر سلحشور آشنايي دانشجويان با مفاصل اندام تحتاني 8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 به نام خدا

 دانشكده پزشكي –پزشكي كرمانشاه  دانشگاه علوم

 : (99-044 اول )نیمسالقالب نگارش طرح درس

 

  كارشناسي ارشد: دانشجويان مخاطبان آناتومي اندام تحتاني                                                        عنوان درس:

 آزاد ساعت پاسخگويي به سئواالت فراگیر: واحد                                1تئوري   تعداد و نوع واحد:

 دكتر محمد رضا سلحشور   مدرس:                                            ساعت( 11)هر هفته  ساعت در 2 زمان ارائه:

 نفر 4 تعداد دانشجو:                                             اناتومي تنه  مشخص بودن درس پیش نیاز:

 

 ف كلي دوره : هد

 آشنايي دانشجويان با ناحيه اندام تحتاني و محتويات آن در انسان                                                  

 اهداف كلي جلسات : 

                                                  استخوانهاي هيپ و فمورآشنايي دانشجويان با  -1

 :   اولهدف كلي  جلسه 

 آشنا مي شوند.استخوانهاي هيپ و فموردانشجويان با  

 اهداف ويژه رفتاري:

 درپايان  دانشجو قادر باشد. 

 نشاان  را هياپ  اساتخوان  گاااري  جاا  در چگونگي 1-1

 .دهد

 .نمايد مشخص را هيپ استخوان شدن مفصل نحوه 2-1

 مشاخص  را هياپ  اساتخوان  مختلاف  هااي  قسامت  3-1

 .نمايد

 .دهد نشان را ايليوم شبخ هاي مشخصه 4-1

 .دهد نشان را پوبيس بخش هاي مشخصه 1-1 .دهد نشان را ايسكيوم بخش هاي مشخصه -5-1

 يا   صاورت  باه  را هياپ  اساتخوان  هاي مشخصه-7-1

 .ببرد نام واحد مجموعه

 .نمايد مشخص را هيپ استخوان سطحي آناتومي-8-1

 نشاان  را ران اساتخوان  گاااري  جاا  در چگاونگي -9-1

 .دهد

 .نمايد مشخص را ران استخوان شدن مفصل نحوه-11-1

 اساتخوان  هاي مشخصه ديگر و ها كناره سطوح،-11-1

 .دهد نشلن را ران

 شارح  را كشاك   اساتخوان  شادن  مفصال  نحوه-12-1

 .دهد

 مشخص را ران و هيپ استخوان سطحي آناتومي-13-1

 .نمايد

 نشاان  را تيبياا  اساتخوان  گااري جا در چگونگي-14-1

 .دهد

  نمايد مشخص را تيبيا استخوان شدن مفصل نحوه-15-1
 

 

 
 

 



 

 

 

 به نام خدا

 دانشكده پزشكي –دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

 : (99-044اول  مسالین)قالب نگارش طرح درس

 

  كارشناسي ارشدن : دانشجويامخاطبان آناتومي اندام تحتاني                                                        عنوان درس:

 آزاد ساعت پاسخگويي به سئواالت فراگیر:واحد                                 1تئوري   تعداد و نوع واحد:

 دكتر محمد رضا سلحشور   مدرس:                                            ساعت( 11)هر هفته  ساعت در 2 زمان ارائه:

 نفر 4 تعداد دانشجو:                                             ناتومي تنها  مشخص بودن درس پیش نیاز:

 

 هدف كلي دوره : 

 آشنايي دانشجويان با ناحيه اندام تحتاني و محتويات آن در انسان                                                  

 اهداف كلي جلسات : 

 .  مچ و كف و انگشتان پا -فيبوال -ي بياتاستخوانهاي آشنايي دانشجويان با   -1

 :هدف كلي  جلسه دوم  

 .مچ و كف و انگشتان پا -فيبوال -استخوانهاي تي بياآشنايي دانشجويان با    

 اهداف ويژه رفتاري:

 درپايان  دانشجو قادر باشد. 

 نشاان  را تيبياا  اساتخوان  يها مشخصه ديگر و ها كناره سطوح، 2-2 .نمايد مشخص را تيبيا استخوان هاي ويژگي 1-2

 .دهد

 .نمايد مشخص را فيبوال استخوان شدن مفصل نحوه-2-4 ..دهد نشان را فيبوال استخوان گااري جا در چگونگي-3-2

 نشان را فيبوال استخوان هاي مشخصه ديگر و ها كناره سطوح،-2-1 .نمايد مشخص را فيبوال استخوان هاي ويژكي-5-2

 .دهد

 .ببرد نام را فيبوال و تيبيا استخوان به مربوط هاي آسيب انواع .-2-8 .نمايد مشخص را فيبوال و تيبيا استخوان سطحي آناتومي-7-2

 .دهد نشان را تارسال هاي استخوان گااري جا در چگونگي -2-11 .ببرد نام را(تارسال) پا مچ هاي استخوان2- 9

 .دهد نشان را تارسال هاي استخوان هاي مشخصه-2-12 .نمايد مشخص را تارسال استخوان شدن مفصل نحوه -11-2

  .نمايد مشخص را انگشتان و پا كف هاي استخوان موقعيت -13-2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 به نام خدا

 دانشكده پزشكي –دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

 : (99-044اول  مسالین)قالب نگارش طرح درس

 

  كارشناسي ارشد: دانشجويان مخاطبان                                                     آناتومي اندام تحتاني    عنوان درس:

 آزاد ساعت پاسخگويي به سئواالت فراگیر:واحد                                 1تئوري   تعداد و نوع واحد:

 دكتر محمد رضا سلحشور   مدرس:                                            ساعت( 11)هر هفته  ساعت در 2 زمان ارائه:

 نفر 4 تعداد دانشجو:                                             اناتومي تنه  مشخص بودن درس پیش نیاز:

 

 هدف كلي دوره : 

                  آشنايي دانشجويان با ناحيه اندام تحتاني و محتويات آن در انسان                                 

 اهداف كلي جلسات : 

 اشنا شوند. ناحيه قدامي و داخليبا  دانشجويان -1

 :كلي  جلسه سوم هدف 

 .ران قدامي و داخليبا  ناحيه  آشنايي دانشجويان   

 اهداف ويژه رفتاري:

 درپايان  دانشجو قادر باشد. 

 .ببرد نام را ران هناحي ديگر فاشياهاي 3-2 .نمايد مشخص را التا فاشيا موقعيت 1-3

 مشاخص  را آن هااي  سااختمان  و صاافنوس  ساورا   موقعيات  -3-3

 .نمايد

 .دهد توضيح را ران ناحيه مختلف هاي كمپارتمنت -4-3

 (سارتوريوس و سر چهار ) ران جلوي ناحيه عضالت موقعيت -5-3

 .نمايد مشخص را

 .نمايد مشخص را عضالت اين كامل اتصاالت -1-3

 .ببرد نام را عضله هر فرعي و اصلي اعمال. -3-8 .ببرد نام را لهعض هر عصب -7-3

 .ببرد نام را عضالت اين مجاورات -3-11 .دهد توضيح روزانه هاي فعاليت در را عضالت عمل 3- 9

 .دهد توضيح را آنها عمل و عصب 3-12 .نمايد مشخص را (ادكتورها) داخل ناحيه عضالت موقعيت -11-3

 .نمايد مشخص را مثلث اين در اعصاب و عروق موقعيت3-11 .دهد شرح را يران مثلث موقعيت

 .دهد توضيح راني سرخرگ مجاورات و موقعيت3-14 .دهد شرح را ران داخل و جلو ناحيه عروق13-3

 .نمايد تعيين را ي  هر مسير و سرخرگي هاي شاخه3-11 .دهد شرح را ادكتور كانال موقعيت15-3

 .نمايد مشخص را ران ناحيه پوستي اعصاب3-18 .نمايد تعيين را راني عصب يها شاخه و مسير17-3

  .ببرد نام را ران ناحيه اعصاب مجاورات19-3
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 به نام خدا

 دانشكده پزشكي –دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

 : (99-044اول  مسالین)قالب نگارش طرح درس

 

  كارشناسي ارشد: دانشجويان مخاطبان                                                 آناتومي اندام تحتاني        عنوان درس:

 آزاد ساعت پاسخگويي به سئواالت فراگیر:واحد                                 1تئوري   تعداد و نوع واحد:

 دكتر محمد رضا سلحشور   مدرس:                                            ساعت( 11)هر هفته  ساعت در 2 زمان ارائه:

 نفر 4 تعداد دانشجو:                                             اناتومي تنه  مشخص بودن درس پیش نیاز:

 

 هدف كلي دوره :

              آشنايي دانشجويان با ناحيه اندام تحتاني و محتويات آن در انسان                                      

 اهداف كلي جلسات : 

 ران خلفيو گلوتئال قسمت با آشنايي دانشجويان – 1

 

 : هدف كلي  جلسه چهارم  1

 آشنا شوند.قسمت قدامي و داخلي ران  دانشجويان با ساختمان  2

 اهداف ويژه رفتاري:

 

 درپايان  دانشجو قادر باشد. 

 را گلوتئاال  ناحياه  عمقاي  و ساطحي  عضاالت  كامال  اتصااالت  4-2 .ايدنم مشخص را گلوتئال ناحيه عضالت از ي  هر موقعيت 1-4

 . نماييد مشخص

 .ببرد نام را عضله هر فرعي و اصلي اعمال -4-4 .ببرد نام را عضله هر عصب -3-4

 .دهد شرح را گلوتوس عضالت اهميت -4-1 .دهد توضيح روزانه هاي فعاليت در را عضالت عمل -5-4

 .نمايد مشخص را سرخرگ هر هاي شاخه و مسير. -4-8 .دهد توضيح را لوتئالگ ناحيه هاي سرخرگ -7-4

 .ببرد نام را ران عقبي بخش عضالت. -4-11 .دهد شرح را ناحيه اين عضالت باليني و سطحي آناتومي. -9-4

 مشاخص  را (هامساترين  ) عضاالت  ايان  كامال  اتصااالت . -11-4

 .نمايد

 .ببرد نام را عضله هر عصب. -12-4

 .دهد توضيح روزانه هاي فعاليت در را عضالت عمل. -4-14 .ببرد نام را عضله هر فرعي و اصلي اعمال. -13-4

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 ه نام خداب

 دانشكده پزشكي –دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

 : (99-044اول  مسالین)قالب نگارش طرح درس

 

  كارشناسي ارشد: دانشجويان مخاطبان آناتومي اندام تحتاني                                                        عنوان درس:

 آزاد ساعت پاسخگويي به سئواالت فراگیر:واحد                                 1تئوري   تعداد و نوع واحد:

 دكتر محمد رضا سلحشور   مدرس:                                            ساعت( 11)هر هفته  ساعت در 2 زمان ارائه:

 نفر 4 تعداد دانشجو:                                             اناتومي تنه  مشخص بودن درس پیش نیاز:

 

 هدف كلي دوره :

                                          آشنايي دانشجويان با ناحيه اندام تحتاني و محتويات آن در انسان          

 اهداف كلي جلسات : 

  ساقناحيه قدامي و خارجي آشنايي دانشجويان با    - 1

         

 

 : و ششم مپنجهدف كلي  جلسه 

 آشنا شوند.ناحيه قدامي و خارجي ساق ساختمان دانشجويان با    

 اهداف ويژه رفتاري:

 درپايان  دانشجو قادر باشد. 

 .نمايد مشخص را عضالت اين كامل اتصاالت 5-2 .نمايد مشخص را ساق جلوي و خارج ناحيه عضالت موقعيت 1-5

 .ببرد نام را عضله هر فرعي و اصلي اعمال -5-4 .ببرد نام را عضله هر عصب -3-5

 .دهد شرح را ساق جلوي ناحيه عروق -5-1 .دهد توضيح روزانه هاي فعاليت در را عضالت عمل -5-5

 توضايح  را سااق  جلاوي  ناحياه  سرخرگ مجاورات و موقعيت -7-5

 .دهد

 .نمايد تعيين را ي  هر مسير و سرخرگي هاي شاخه. -8-5

 .نمايد مشخص را آنها عصبي هاي شاخه موقعيت -5-11 نمايد تعيين را مشترك پرونئال عصب مسير 5- 9

  .ببرد نام را ساق خارج و جلو ناحيه اعصاب مجاورات -11-5
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 به نام خدا

 دانشكده پزشكي –دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

 : (99-044اول  مسالین)قالب نگارش طرح درس

  كارشناسي ارشد: دانشجويان مخاطبان آناتومي اندام تحتاني                                                        عنوان درس:

 آزاد ساعت پاسخگويي به سئواالت فراگیر:واحد                                 1تئوري   تعداد و نوع واحد:

 دكتر محمد رضا سلحشور   مدرس:                                            ساعت( 11)هر هفته  ساعت در 2 زمان ارائه:

 نفر 4 تعداد دانشجو:                                             اناتومي تنه  مشخص بودن درس پیش نیاز:

 هدف كلي دوره :

 آشنايي دانشجويان با ناحيه اندام تحتاني و محتويات آن در انسان                                                   

 اهداف كلي جلسات : 

  ساق و حفره پوپليتئال خلفيناحيه آشنايي دانشجويان با - 1

 :    هفتم و هشتمهدف كلي  جلسه 

 آشنا شوند. خلف ساق و حفره پوپليتئال دانشجويان با 

 اهداف ويژه رفتاري:

 درپايان  دانشجو قادر باشد. 

 .نمايد مشخص را عضالت اين كامل اتصاالت 1-2 .نمايد مشخص را ساق عقب ناحيه عضالت موقعيت  1-1

 .ببرد نام را عضله هر فرعي و اصلي اعمال-1-4 .ببرد نام را عضله هر عصب -3-1

 .دهد شرح را ساق عقب ناحيه عروق -1-1 .دهد توضيح روزانه هاي فعاليت در را عضالت عمل -5-1

 توضايح  را سااق  عقباي  ناحياه  سارخرگ  مجاورات و موقعيت -7-1

 .دهد

 .نمايد تعيين را ي  هر مسير و سرخرگي هاي شاخه. -8-1

 ..نمايد مشخص را آنها عصبي هاي شاخه موقعيت  -1-11 .نمايد تعيين را تيبيال عصب مسير 1- 9

 .دهد شرح را آن موقعيت و پوپليتئال حفره  1-12 .ببرد نام را ساق عقب ناحيه اعصاب مجاورات   -11-1

 .ببرد نام را پوپليتئال حفره داخل محتويات  -1-14 . .نمايد مشخص را پوپليتئال حفره اضالع - 1 -13

 پوپليتئال حفره در را عصب و سياهرگ رگ،سرخ مجاورات -15-1

 .دهد توضيح را

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 به نام خدا

 دانشكده پزشكي –دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

 : (99-044اول  مسالین)قالب نگارش طرح درس

 

  كارشناسي ارشد: دانشجويان مخاطبان آناتومي اندام تحتاني                                                        عنوان درس:

 آزاد ساعت پاسخگويي به سئواالت فراگیر:واحد                                 1تئوري   تعداد و نوع واحد:

 دكتر محمد رضا سلحشور   مدرس:                                            ساعت( 11)هر هفته  ساعت در 2 زمان ارائه:

 نفر 4 تعداد دانشجو:                                             اناتومي تنه  درس پیش نیاز: مشخص بودن

 

 هدف كلي دوره :

 آشنايي دانشجويان با ناحيه اندام تحتاني و محتويات آن در انسان                                                  آ  

 اهداف كلي جلسات : 

 پشت و كف پابا ناحيه ان  آشنايي دانشجوي

 :    نهمهدف كلي  جلسه 

 آشنا شوند.  ناحيه پشت و كف پابا دانشجويان 

 اهداف ويژه رفتاري:

 درپايان  دانشجو قادر باشد. 

 دهد توضيح را آنها اتصاالت و ها رتيناكولوم7-2 دهد شرح را پا كف در عمقي فاشياي وضعيت   1-7

 مجاورات و گارد مي ها رتيناكولوم زير از كه هايي ساختمان -3-7

 .دهد شرح را ي  هر

 .دهد توضيح را آن اهميت و آپونوروز پالنتار -4-7

 ..نمايد مشخص را عضالت اين كامل اتصاالت -7-1 .ببرد نام را پا و پشت  , كف مختلف هاي اليه عضالت -5-7

 .ببرد نام را لهعض هر فرعي و اصلي اعمال. -7-8 .ببرد نام را عضله هر عصب -7-7

 شارح  را آن قاوس  و پاا  كاف  ناحيه هاي سرخرگ موقعيت  -7-11 .نمايد مشخص را پا كف در ها تاندون عبور چگونگي – 7- 9

 .دهد

 .نمايد مشخص را سرخرگي قوس از جداشده هاي شاخه7-11 .دهد توضيح را سرخرگي قوس گيري شكل11-7

 نمايد مشخص را ها شاخه اين از ي  هر مسير7-11 .ببرد نام را سرخرگي قوس مجاورات11-7

 هاي شاخه و خارجي و داخلي پالنتار اعصاب موقعيت و مسير11-7

 .دهد شرح را ي  هر از جداشده

 مشاخص  را عصابي  هااي  شااخه  از يا   هار  توزيا   چگونگي11-7

 .نمايد
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 به نام خدا

 دانشكده پزشكي –دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

 : (99-044اول  مسالین)ب نگارش طرح درسقال

  كارشناسي ارشد: دانشجويان مخاطبان آناتومي اندام تحتاني                                                        عنوان درس:

 ادآز ساعت پاسخگويي به سئواالت فراگیر:واحد                                 1تئوري   تعداد و نوع واحد:

 دكتر محمد رضا سلحشور   مدرس:                                            ساعت( 11)هر هفته  ساعت در 2 زمان ارائه:

 نفر 4 تعداد دانشجو:                                             اناتومي تنه  مشخص بودن درس پیش نیاز:

 : هدف كلي دوره

 يه اندام تحتاني و محتويات آن در انسان                                                 آشنايي دانشجويان با ناح 

 اهداف كلي جلسات : 

 مفاصل اندام تحتانيبا آشنايي دانشجويان  

 :    دهم هدف كلي  جلسه

 آشنا شوند.مفاصل اندام تحتاني  دانشجويان با  -

 

 اهداف ويژه رفتاري:

 باشد. درپايان  دانشجو قادر 

 .نمايد مشخص حركت و مفصل نوع نظر از را ران مفصل 8-2 ..ببرد نام را پاييني اندام مفاصل  1-8

 ..ببرد نام را مفصل هر روي كننده عمل عضالت -8-4 .ببرد نام را ران مفصل هاي رباط و مفصلي كپسول موقعيت -3-8

 .نمايد مشخص حركت و مفصل نوع نظر از را زانو مفصل -8-1 . .ببرد نام را زانو مفصل هاي ويژگي -5-8

 نام را زانو مفصل خارجي هاي رباط و مفصلي كپسول موقعيت -7-8

 .ببرد

 اين در را صليبي هاي رباط و ها مينيس  اهميت و موقعيت -7-8

 .دهد شرح مفصل

 .نماييد مشخص را پا كف هاي قوس موقعيت -8-7 .ببرد نام را مفصل هر روي كننده عمل عضالت -7-8

 .نماييد مشخص را قوس هر نگهداري در موثر عوامل -8-7 .نمايد مشخص قوس هر در را ها استخوان مشاركت چگونگي -7-8

 .ببرد نام را مچ مفصل هاي رباط و مفصلي كپسول موقعيت -8-7 .نمايد مشخص حركت و مفصل نوع نظر از را مچ مفصل -7-8

 شرح را آن به مربوط حركت و را تاالر ساب مفاصل موقعيت -8-7 .دببر نام را مچ مفصل هاي ويژگي -7-8

 .دهد

 .نماييد مشخص را پا كف هاي قوس موقعيت -8-7 .ببرد نام را تاالر ساب مفاصل هاي رباط -7-8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

روج درطاي  دانشجويان باياد باه موقا  در ساركالس حاضار باشاند و ازخا        مقررات درس و انتظارات  از دانشجو:

كالس خودداري نمايند. سكوت را رعايت كرده وباتوجه به وجودرفرنس  فقط بصورت اختصار )نت برداري ( مطالاب  

را ياداشت كنندوكامالً  به نكات مطرح شده نوچه نمايندوهرجلسه با مطالعه دروس جلسات گاشته آمادگي براي كوئيز 

 داشته باشند.

 

 

 بهرام الهي دكتر استخوان شناسي -جلد دوم اناتومي اسنل)اندام( - for students: Gray.s Anatomyمنابع

 نت برداري و اختصار نويسي در كالس سخنراني، پرسش و پاسخ در كالس،  روش تدريس:

 موالژ –وايت برد  –ديتاپروژكتور   رسانه هاي كمك آموزشي :

 

 سنجش و ارزيابي

 ساعت تاريخ نمره روش آزمون آزمون

هر جلسه  انجام كوئيز

 از مطالب جلسه قبل

تشريحي كوتاه 

 جواب
 شروع كالس هر جلسه نمره 4

 اواسط ترم نمره MCQ 4 آزمون  ميان دوره اي

بر اساس زمان 

تعيين شده از 

 ابتداي ترم

 پايان ترم نمره MCQ 12 آزمون پايان ترم
بر اساس برنامه 

 آموزش دانشكده

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 (99-044اول  مسالین)رسجدول زمان بندي د
             

 

 دكتر سلحشور استخوانهاي اندام تحتاني )هيپ وفمور( 1

 دكتر سلحشور كف و انگشتان پا( –مچ پا  –فيبوال  –استخوانهاي اندام تحتاني ) تي بيا  2

 دكتر سلحشور ناحيه گلوتئال وخلف ران )عضالت ،عروق واعصاب( 3

 دكتر سلحشور )عضالت ،عروق واعصاب (ناحيه قدامي و داخلي ران  4

 دكتر سلحشور ناحيه قدامي و خارجي ساق پا )عضالت ،عروق واعصاب ( و رتيناكولوم هاي مچ پا 5

 دكتر سلحشور ناحيه خلفي ساق پا )عضالت ،عروق واعصاب ( و حفره پوپليتئال 1

 دكتر سلحشور ناحيه پشت و كف پا )عضالت ،عروق واعصاب ( 7

 دكتر سلحشور اندام تحتاني مفاصل 8

 به عمل خواهد آمد) از مطالب جلسه قبل( :در ابتداي شروع هر كالس از دانشجويان كوئیز توجه 

 

 


