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ؽٌبخت ػولکزد ؽٌبخت عبختبر تؾزیحی اًذام فَلبلی ثذى اًغبى در ٍضؼیت عجیؼی ثِ هٌظَر  :ورههذف کلی د

 ػضالًی اریْب اس جولِ ثیوبریْبی اعکلتی ٍ عیغتن ّبی ثذى ٍ ثزرعی ٍ ؽٌبخت اختالالت ًبؽی اس ثین

 

( جهت هر جلسه یک هذف: )هذاف کلی جلسات ا

ٍ اصغالحبت آى  ثب ػلن آًبتَهی، چگًَگی هغبلؼِ آًبتَهی آؽٌبیی -1

( ٍال، َّهزٍط اعکبپَال، کالٍیک) اًذام فَلبًی  ثب اعتخَاى ّبی آؽٌبیی -2

( رادیَط، اٍلٌب، اعتخَاى ّبی هچ دعت، هتبکبرح، اًگؾتبى ) اًذام فَلبًی  ثب اعتخَاى ّبی آؽٌبیی -3

 ٍ ػزٍق آکشیالری ٍػضالت ًبحیِ اعکبپَالر عیٌِ ای ٍ فبؽیبّبی ًبحیِ ثب ػضالت آؽٌبیی -4

 ثبسٍ ثخؼ لذاهی ٍ عبختوبى ّبی ثب عبختبر ؽجکِ ػصجی ثبسٍیی آؽٌبیی -5

 ػمجی ثبسٍ ٍ ثخؼ حفزُ کَثیتبل ا عبختوبى ّبیة آؽٌبیی -6

 عبػذ لذاهی ثخؼ ّبی عبختوبىآؽٌبیی ثب  -7



 عبػذ ثخؼ خلفی ثب عبختوبى ّبی آؽٌبیی -8

 اًذام فَلبًی دعت ٍ لٌف اػصبة کف ػزٍق ٍ ٍ عبختوبى ّبی کف دعت ثب ػضالت آؽٌبیی -9

ٍ تکبهل اعکلتی ػضالًی  هفبصل اًذام فَلبًی ثب  آؽٌبیی -10

: ه تفکیک اهذاف کلی هر جلسهاهذاف ویژه ب

ٍ اصغالحبت آى  ثب ػلن آًبتَهی، چگًَگی هغبلؼِ آًبتَهی آؽٌبیی :جلسه اول هذف کلی -1

اّویت تصَیزعبسی ٍ تجغن را در یبدگیزی .هختصزی اس تبریخچِ آًبتَهی را ؽزح دّذ:جلسه اول اهذاف ویژه

هفَْم یک عبختبر آًبتَهی . ی عغحی را ؽزح دّذهفبّین آًبتَهی عغحی ٍ ػومی ٍ ًؾبًِ گذار. آًبتَهی تَضیح دّذ

ؽیَُ . آًبتَهی را ًبم ثجزد سیزگزٍُ ّبی.چگًَگی یبدگیزی آًبتَهی عِ ثؼذی را ثب هثبل ّبیی ؽزح دّذ. را تَضیح دّذ

اصغالحبت رایج در ػلن آًبتَهی را تَضیح دّذ ٍ هثبل ّبیی . ّبی هغبلؼِ آًبتَهی دعتگبّی ٍ هَضؼی را ؽزح دّذ

  .عغَح، هحَرّب، حزکبت ٍ اصغالحبت هزثَط ثِ آى را ًؾبى دّذ. آى ًبم ثجزدثزای 

 (اعکبپَال، کالٍیکَال، َّهزٍط ) اًذام فَلبًی  ثب اعتخَاى ّبی آؽٌبیی :هذف کلی جلسه دوم  -2

ًحَُ هفصل ؽذى اعتخَاى تزلَُ . چگًَگی درجبگذاری اعتخَاى کالٍیکَل را ًؾبى دّذ: اهذاف ویژه جلسه دوم

چگًَگی . آًبتَهی عغحی آًزا هؾخص کٌذ. عغَح، کٌبرُ ّب ٍ هؾخصِ ّبی تزلَُ را ًؾبى دّذ. ؽخص ًوبیذرا م

عغَح، کٌبرُ ّب ٍ . ًحَُ هفصل ؽذى اعتخَاى کتف را هؾخص ًوبیذ. درجبگذاری اعتخَاى اعکبپَال را ًؾبى دّذ

درجبگذاری اعتخَاى َّهزٍط را  چگًَگی. آًبتَهی عغحی آًزا هؾخص کٌذ. هؾخصِ ّبی اعکبپَال را ًؾبى دّذ

عغَح، کٌبرُ ّب ٍ هؾخصِ ّبی َّهزٍط را ًؾبى . ًحَُ هفصل ؽذى اعتخَاى َّهزٍط را هؾخص ًوبیذ. ًؾبى دّذ

 ثجزد ًبم را ثبسٍ اعتخَاى ثِ هزثَط ّبی آعیت اًَاع .آًبتَهی عغحی آًزا هؾخص کٌذ. دّذ

رادیَط، اٍلٌب، اعتخَاى ّبی هچ دعت، ) لبًی اًذام فَ ثب اعتخَاى ّبی آؽٌبیی :هذف کلی جلسه سوم  -3

 (هتبکبرح، اًگؾتبى 

ًحَُ هفصل ؽذى اعتخَاى ّبی . چگًَگی درجبگذاری اعتخَاى ّبی عبػذ را ًؾبى دّذ: ومساهذاف ویژه جلسه 

آًبتَهی عغحی . عغَح، کٌبرُ ّب ٍ هؾخصِ ّبی ّزیک اس اعتخَاى ّبی عبػذ را ًؾبى دّذ. عبػذ را هؾخص ًوبیذ

 گذاری ًبم را دعت هچ ّبی اعتخَاى .ثجزد ًبم را عبػذ ّبی اعتخَاى ثِ هزثَط ّبی آعیت اًَاع .ارا هؾخص کٌذآًِ

 ثب را دعت هچ ّبی اعتخَاى ؽذى هفصل چگًَگی .ًوبیذ هؾخص را دعت هچ ّبی اعتخَاى هَلؼیت .ًوبیذ



 را دعت کف ّبی اعتخَاى لؼیتهَ .ًوبیذ هؾخص را ّب اعتخَاى اس یک ّز هْن ّبی ٍیضگی .دّذ ؽزح یکذیگز

 هفصل چگًَگی .ًوبیذ را هؾخص آًْب گذاری ؽوبرُ ٍ گذاری ًبم ٍ اًگؾتبى ّبی اعتخَاى هَلؼیت .ًوبیذ هؾخص

 یکذیگز ثب را اًگؾتبى ّبی اعتخَاى ؽذى هفصل چگًَگی .ؽزح دّذ یکذیگز ثب را دعت کف ّبی اعتخَاى ؽذى

 .دّذ ؽزح

ٍ ػزٍق  عیٌِ ای ٍػضالت ًبحیِ اعکبپَالر ٍ فبؽیبّبی ًبحیِ ػضالت ثب آؽٌبیی :هذف کلی جلسه چهارم -4

آکشیالر 

 ٍ فبؽیب اّویت .دّذ ؽزح را آًْب اّویت ٍ ػومی ٍ عغحی فبؽیبی اًَاع فبؽیب، :اهذاف ویژه جلسه چهارم

 هَلؼیت .ًوبیذ هؾخص را کالٍیپکتَرال فبؽیبی هَلؼیت .دّذ ؽزح را کوپبرتوٌت یک گیزی ؽکل چگًَگی

 .ًوبیذ هؾخص را ػضالت ایي کبهل اتصبالت .ًوبیذ هؾخص (آًتزیَر عزاتَط ّب، پکتَرال)عیٌِ  ًبحیِ التػض

 رٍساًِ ّبی فؼبلیت در را ػضالت ػول . ثجزد ًبم را ػضلِ ّز فزػی ٍ اصلی اػوبل .ثجزد ًبم را ػضلِ ّز ػصت

 اس یک ّز هَلؼیت .دّذ تَضیح را ای عیٌِ ًبحیِ ثبلیٌی آًبتَهی .ثجزد ًبم را ػضالت ایي هجبٍرات .دّذ تَضیح

ّب،  تزط ّب، اعپبیٌبتَط دلتَئیذ،)ػضالت  ایي کبهل اتصبالت .ًوبیذ هؾخص را اعکبپَالر ًبحیِ ػضالت

 ّز فزػی ٍ اصلی اػوبل ثجزد ًبم را ػضلِ ّز ػصت .ًوبیذ هؾخص را ( دٍرعی التیغوَط تزاپشیَط، رٍهجَئیذّب،

 ؽزح را آًْب اّویت ٍ کبف رٍتبتَر ػضالت .دّذ تَضیح رٍساًِ ّبی فؼبلیت در را تػضال ػول .ثجزد ًبم را ػضلِ

 .دّذ

ثبسٍ  ثخؼ لذاهی ثب عبختبر ؽجکِ ػصجی ثبسٍیی ٍ عبختوبى ّبی آؽٌبیی :هذف کلی جلسه پنجن -5

 ّبی لغوت تؾکیل ًحَُ .دّذ ؽزح را ثبسٍیی ػصجی ؽجکِ گیزی ؽکل چگًَگی :اهذاف ویژه جلسه پنجن

 .ثجزد ًبم را ػصجی ؽجکِ هْن هجبٍرات .دّذ تَضیح را ثبسٍ ػصجی ؽجکِ ( 000ٍ ّب عٌبة تٌِ، ّب، ریؾِ)هختلف 

 ٍ حغی ّب، عگوبى) ػصجی ؽبخِ ّز ّبی هؾخصِ .ثجزد ًبم را ؽجکِ لغوت ّز اس ؽذُ جذا ػصجی ّبی ؽبخِ

 یب حغی ًظز اس را ؽبخِ ّز .ًوبیذ هؾخص را ّب ؽبخِ اس ّزیک هغیز .دّذ تَضیح ٍ هَلؼیت آًزا هغیز حزکتی،

 فبؽیبّبی .ًوبیذ تؼییي را ثبسٍ ًبحیِ هختلف ّبی ثخؼ .ثجزد ًبم را ثبسٍیی ػصت ؽجکِ آعیت .دّذ ؽزح حزکتی

ػضالت  ایي کبهل اتصبالت .ًوبیذ هؾخص را ثبسٍ جلَیی ًبحیِ ػضالت هَلؼیت .ًوبیذ هؾخص را ثبسٍ ًبحیِ

 ػضلِ ّز فزػی ٍ اصلی اػوبل .ثجزد ًبم را ػضلِ ّز ػصت .ًوبیذ هؾخص را (کَراکَثزاکیبلیظ ٍ ثیغپظ ثزاکیبل،)



 ٍ هَلؼیت .دّذ ؽزح را ثبسٍ جلَی ًبحیِ ػزٍق .دّذ تَضیح رٍساًِ ّبی فؼبلیت در را ػضالت ػول .ثجزد ًبم را

 ػصت .ًوبیذ تؼییي را یک ّز هغیز ٍ عزخزگی ّبی ؽبخِ .دّذ تَضیح ثزاکیبل عزخزگ هجبٍرات

 هجبٍرات .ًوبیذ هؾخص را گذرًذ هی ثبسٍ ثخؼ ایي اس کِ اػصبثی .ًوبیذ تؼییي را آى هغیز ٍ ًئَطهَعکَلَکتب

 .ثجزد ًبم را ثبسٍ جلَی ًبحیِ اػصبة

 ػمجی ثبسٍ ٍ ثخؼ حفزُ کَثیتبل ثب عبختوبى ّبی آؽٌبیی :مضصهذف کلی جلسه  -6

 .ثجزد ًبم را کَثیتبل حفزُ داخل هحتَیبت .ًوبیذ هؾخص را کَثیتبل حفزُ هَلؼیت :اهذاف ویژه جلسه ضطن

 .ًوبیذ هؾخص را ثبسٍ ػمجی ًبحیِ ػضالت هَلؼیت .ثجزد ًبم را حفزُ داخل ّبی عبختوبى اس یک ّز هجبٍرات

 ػضلِ ّز فزػی ٍ اصلی اػوبل .ثجزد ًبم را ػضلِ ّز ػصت .ًوبیذ هؾخص را (تزیغپظ) ػضالت ایي کبهل اتصبالت

 ّبی ؽبخِ .دّذ ؽزح را ثبسٍ ػمجی ًبحیِ ػزٍق .دّذ تَضیح رٍساًِ ّبی ػبلیتف در را ػضالت ػول .ثجزد ًبم را

 اػصبة ٍ ػزٍق هجبٍرات .دّذ ؽزح را رادیبل ػصت هَلؼیت ٍ هغیز .ًوبیذ تؼییي را یک ّز هغیز ٍ عزخزگی

 .ثجزد ًبم را ثبسٍ ػمت ًبحیِ

 عبػذ لذاهی ثخؼ ّبی عبختوبىآؽٌبیی ثب :هذف کلی جلسه هفتن -7

 ٍ فلکغَر) ثٌذی گزٍُ چگًَگی .ًوبیذ هؾخص را عبػذ جلَی ًبحیِ ػضالت هَلؼیت :هفتن ه جلسهاهذاف ویژ

 .ثجزد ًبم را ػضلِ ّز ػصت .ًوبیذ هؾخص را ػضالت ایي کبهل اتصبالت .دّذ ؽزح را ػضالت ایي (پزًٍبتَر

 جلَی ًبحیِ ػزٍق .دّذ حتَضی رٍساًِ ّبی فؼبلیت در را ػضالت ػول .ثجزد ًبم را ػضلِ ّز فزػی ٍ اصلی اػوبل

 ّز هغیز ٍ عزخزگی ّبی ؽبخِ .دّذ تَضیح اٍلٌبر ٍ رادیبل ّبی عزخزگ هجبٍرات ٍ هَلؼیت .دّذ ؽزح را عبػذ

 هؾخص را آًْب ػصجی ّبی ؽبخِ هَلؼیت .ًوبیذ تؼییي را اٍلٌبر ٍ هذیبى اػصبة هَلؼیت ٍ هغیز .ًوبیذ تؼییي را یک

 .ثجزد ًبم را عبػذ جلَی ًُبحی ػزٍق ٍ اػصبة هجبٍرات .ًوبیذ

عبػذ  ثخؼ خلفی ثب عبختوبى ّبی آؽٌبیی  :هذف کلی جلسه هطتن -8

 را ػضالت ایي کبهل اتصبالت .ًوبیذ هؾخص را عبػذ ػمت ًبحیِ ػضالت هَلؼیت :اهذاف ویژه جلسه هطتن

 فؼبلیت در را ػضالت ػول .ثجزد ًبم را ػضلِ ّز فزػی ٍ اصلی اػوبل .ثجزد ًبم را ػضلِ ّز ػصت .ًوبیذ هؾخص

 را عبػذ ػمجی ًبحیِ عزخزگ هجبٍرات ٍ هَلؼیت .دّذ ؽزح را عبػذ ػمت ًبحیِ ػزٍق .دّذ تَضیح رٍساًِ ّبی

 ؽبخِ هَلؼیت .ًوبیذ تؼییي را رادیبل ػصت هغیز .ًوبیذ تؼییي را یک ّز هغیز ٍ عزخزگی ّبی ؽبخِ .دّذ تَضیح



 .ثجزد ًبم را عبػذ ػمت ًبحیِ ةاػصب هجبٍرات .ًوبیذ هؾخص را آًْب ػصجی ّبی

اًذام  دعت ٍ لٌف اػصبة کف ػزٍق ٍ کف دعت ٍ عبختوبى ّبی ثب ػضالت آؽٌبیی :هذف کلی جلسه نهن -9

 فَلبًی

 تَضیح را آًْب اتصبالت ٍ ّب رتیٌبکَلَم .دّذ ؽزح را دعت در ػومی فبؽیبی ٍضؼیت :اهذاف ویژه جلسه نهن

 را کبرپبل تًَل هَلؼیت .دّذ ؽزح یک را ّز هجبٍرات ٍ گذرد هی ّب ٍمرتیٌبکَل سیز اس کِ ّبیی عبختوبى .دّذ

 .ثجزد ًبم را ػضالت دیگز ٍ تٌبر ّبیپَ تٌبر ًبحیِ ػضالت .ثجزد ًبم را آى هجبٍرات ٍ تًَل ایي هحتَیبت .دّذ ؽزح

 .ثجزد ًبم را لِػض ّز فزػی ٍ اصلی اػوبل .ثجزد ًبم را ػضلِ ّز ػصت .ًوبیذ هؾخص را ػضالت ایي کبهل اتصبالت

 را آى ّبی لَط ٍ دعت کف ًبحیِ ّبی عزخزگ هَلؼیت .دّذ تَضیح رٍساًِ ّبی فؼبلیت در را ػضالت ػول

 عغحی ّبی لَط اس جذاؽذُ ّبی ؽبخِ .دّذ تَضیح را ػومی ٍ عغحی ػزٍلی ّبی لَط گیزی ؽکل .دّذ ؽزح

 هؾخص را ّب ؽبخِ ایي اس یک ّز هغیز .  ثجزد ًبم را عزخزگی ّبی لَط هجبٍرات .ًوبیذ هؾخص را ػومی ٍ

 ّز تَسیغ چگًَگی .دّذ ؽزح را ّز یک اس ؽذُ جذا ّبی ؽبخِ ٍ اٍلٌبر ٍ هذیبى اػصبة هَلؼیت ٍ هغیز .ًوبیذ

 اًذام عغحی ّبی عیبّزگ .ًوبیذ هؾخص را اًذام ػومی ّبی عیبّزگ .ًوبیذ هؾخص را ػصجی ّبی ؽبخِ اس یک

 را عیبّزگی خَى تخلیِ چگًَگی . ًوبیذ هؾخص را عیبّزگ ّز گیزی ؽکل ًحَُ ٍ هَلؼیت .ثجزد ًبم را ثبالیی

 .دّذ ؽزح جلذی دّی ػصت در را درهبتَم اّویت . دّذ ؽزح را اًذام تکبهل چگًَگی اس هختصزی .دّذ تَضیح

 ًوبیذ ؽخصم را ثبالیی اًذام لٌفبٍی ّبی ػمذُ هَلؼیت .ًوبیذ هؾخص را ثبالیی اًذام اس ًبحیِ ّز جلذی دّی ػصت

 .دّذ تَضیح را ثؼذی ّبی ػمذُ ثِ لٌف تخلیِ چگًَگی .

 ثب هفبصل اًذام فَلبًی   آؽٌبیی:  هذف کلی جلسه دهن -10

 ًَع ّز ثزای .دّذ تَضیح هفصل ًَع ًظز اس را هفبصل اًَاع .ًوبیذ ثیبى را هفصل تؼزیف: اهذاف ویژه جلسه دهن

 تَضیح هفبصل در را ّب رثبط اّویت .ثجزد ًبم را عیٌَیبل هفبصل ّبی ٍیضگی .ًوبیذ هؾخص را ّبی ًوًَِ هفصل

 هثبل عیٌَیبل هفبصل اًَاع اس ّزیک ثزای .ًوبیذ هؾخص هفصل ؽکل ٍ حزکت ًظز اس را عیٌَیبل هفصل اًَاع .دّذ

 ّز حزکتی داهٌِ .ثجزد ًبم را ّز هفصل حَل حزکبت ٍ ًوبیذ هؾخص را عیٌَیبل هفبصل ّبی هحَر .ًوبیذ ثیبى ّبیی

 .ًوبیذ هؾخص را هفصل

 



  در پایاى دانطجو قادر تاضذ

 هختصزی اس تبریخچِ آًبتَهی را ؽزح دّذ -1

 اّویت تصَیز عبسی ٍ تجغن را در یبدگیزی آًبتَهی تَضیح دّذ -2

 هفبّین آًبتَهی عغحی ٍ ػومی را ؽزح دّذ -3

 هفَْم یک عبختبر آًبتَهی را ؽزح دّذ -4

 .سیز گزٍُ ّبی آًبتَهی را تَضیح دّذ -5

 .ؽٌبعی اعتخَاى ّبی تزلَُ ٍ کتف ٍ ثبسٍ ٍ عبػذ ٍ هچ ٍ دعت را ؽزح دّذ اعتخَاى -6

یِ پکتَرال، اعکبپَالر، ثبسٍ ٍ عبػذ ٍ دعت را ؽزح دادُ ػول ٍ ػصجذّی ّزیک را ػضالت ًبح -7

 .تَضیح دّذ

 .ػزٍق ٍ اػصبة هَجَد در اًذام فَلبًی را ؽزح دّذ -8

 .تخلیِ ٍریذی ٍ لٌفبتیک اًذام فَلبًی را ؽزح دّذ -9

 .هفبصل اًذام فَلبًی را تَضیح دّذ -10

 

 آًبتَهی گزی ثزای داًؾجَیبى پشؽکی جلذ دٍم اًذام فَلبًی ٍ تحتبًی  -1 :هناتغ

 آًبتَهی اعٌل ثزای داًؾجَیبى پشؽکی جلذ دٍم اًذام فَلبًی ٍ تحتبًی  -2

 اعلظ سثَتب جلذ اٍل ٍ دٍم  -3

 

 رعؼ ٍ پبعخ ٍ حل هغئلِ رٍػ تذرط اعتبد هحَری ثِ ؽکل عخٌزاًی ٍ ح :روش تذریس

 

 ٍیذیَ پزٍصکتَر ٍ ٍایت ثزدهَالص، کبداٍر،  :آهوزضی  وسایل

 

 



آزهوى  سنجص و ارزضیاتی

تر )سهن از نوره کلروش       آزهوى 

( حسة درصذ

ساػت تاریخ  

تؾزیحی کَتبُ کوئیس 

چٌذگشیٌِ ای 

/////////// /////////////پبیبى ّز جلغِ  2

آزهوى 

هیاى دوره 

 ٍعظ تزم  4یٌِ ای چٌذ گش

آزهوى 

پایاى ترم 

 پبیبى تزم  12چٌذ گشیٌِ ای 

حضور 

فؼال در 

کالس 

 ّز جلغِ  2پزعؼ ٍ پبعخ 

 

: و انتظارات از دانطجوکالس هقررات 

حضَر کلیِ داًؾجَیبى در توبهی جلغبت الشاهی ثَدُ ٍ داًؾجَیبى ثبیغتی در ّز جلغِ هغبلت جلغبت گذؽتِ را هغبلؼِ 

آهبدگی جْت پبعخ دادى ثِ پزعؾْب ٍ اهتحبًبت عزکالط حبضز ؽًَذ ٍ ّوچٌیي تکبلیف ٍ تحمیك هزثَط ثِ ًوَدُ ٍ ثب 

 .درط آًبتَهی اًذام را تْیِ ٍ تحَیل ًوبیٌذ

 



                                  آناتوهی انذام فوقانی جذول زهانثنذی درس

 

 هذرس هوضوع هر جلسه              جلسه

ٍ اصغالحبت  ثب ػلن آًبتَهی، چگًَگی هغبلؼِ آًبتَهی آؽٌبیی 1

آى 

 

 دکتز ؽیَا رٍؽٌخَاُ

اعکبپَال، کالٍیکَال، ) اًذام فَلبًی  ثب اعتخَاى ّبی آؽٌبیی 2

( َّهزٍط 

 

 دکتز ؽیَا رٍؽٌخَاُ

رادیَط، اٍلٌب، اعتخَاى ) اًذام فَلبًی  ثب اعتخَاى ّبی آؽٌبیی 3

( ّبی هچ دعت، هتبکبرح، اًگؾتبى 

 

 دکتز ؽیَا رٍؽٌخَاُ

عیٌِ ای ٍػضالت ًبحیِ  ٍ فبؽیبّبی ًبحیِ ثب ػضالت آؽٌبیی 4

 ٍ ػزٍق آکشیالری اعکبپَالر

 دکتز ؽیَا رٍؽٌخَاُ

ثخؼ  ثب عبختبر ؽجکِ ػصجی ثبسٍیی ٍ عبختوبى ّبی آؽٌبیی 5

 ثبسٍ لذاهی

 

 دکتز ؽیَا رٍؽٌخَاُ

 ی ثبسٍػمت ٍ ثخؼ حفزُ کَثیتبل ثب عبختوبى ّبی آؽٌبیی 6

 

 دکتز ؽیَا رٍؽٌخَاُ

 عبػذ لذاهی ثخؼ ّبی عبختوبىآؽٌبیی ثب  7

 

 دکتز ؽیَا رٍؽٌخَاُ

 عبػذ ثخؼ خلفی ثب عبختوبى ّبی آؽٌبیی 8

 

 دکتز ؽیَا رٍؽٌخَاُ

اػصبة  ػزٍق ٍ کف دعت ٍ عبختوبى ّبی ثب ػضالت آؽٌبیی 9

 اًذام فَلبًی دعت ٍ لٌف کف

 

 دکتز ؽیَا رٍؽٌخَاُ

  ثب هفبصل اًذام فَلبًی آؽٌبیی 10

   (کالط هجبسی)

 

 دکتز ؽیَا رٍؽٌخَاُ

 



   

 

 

بسمه تعالی 

دکتر شیوا روشنخواه : مذرس   97-98یمسبل دوم برنبمه تئوری آنبتومی انذام پزشکی ن

 20/8/97امتحبن انذام فوقبنی 

 مبحث مورد بحث تاریخ روز ها

استخوان شناسی انذام  1/7/98 شنبه دو

 فوقانی

پوال، کالویکوال، اسکا)

 (هومروس

استخوان شناسی انذام  8/7/98 شنبه دو

 فوقانی

اولنا، رادیوس، مچ و کف )

 (دست و انگشتان

عروق و  –ناحیه آگسیال  15/7/98 شنبه دو

 اعصاب

عضالت و عناصر قذام و  22/7/98 شنبه دو

 خلف بازو

عضالت  -حفره کوبیتال 29/7/98 شنبه دو

 قذام ساعذ

عضالت خلف ساعذ و  13/8/98 شنبه دو

 عروق و اعصاب ساعذ

دست، عروق و اعصاب و  20/8/98 شنبه دو

  و سالمنذی لنفاتیک

مفاصل انذام فوقانی 



 (مجازی)

 98-97سبل تحصیلی  داًشجَیبى پششکی                ًیوسبل دٍم ثزًبهِ کالس ّبی عولی اًذام فَقبًی

خبًن دکتز شیَا رٍشٌخَاُ : هذرسایبى تزم                              کَئیش ّز ّفتِ، اهتحبى ح: ًحَُ ارسیبثی

 هَضَع تبریخردیف  

استخَاى شٌبسی اًذام فَقبًی  8/7/98 1

Clavicle : در جب گذاری، سطَح، کٌبرُ ّب ٍ اًتْبّب

Scapula : در جب گذاری، سطَح، کٌبرُ ّب، سٍایب ٍ سٍائذ

Humerus :ًی، اًتْبی تحتبًی ٍ تٌِ آى در جب گذاری، اًتْبی فَقب

2 15/7/98  Radial : در جب گذاری، اًتْبی فَقبًی، اًتْبی تحتبًی ٍ تٌِ آى

Ulna : در جب گذاری، اًتْبی فَقبًی، اًتْبی تحتبًی ٍ تٌِ آى

Hand : استخَاى ّبی هچ دست، کف دست ٍ ثٌذ اًگشتبى

حفزُ آگشیال  22/7/98 2

تَراسیک ٍ لتزال  پکتَرال، اسکبپَالر، : دیَارُ ّب

... عضالت تزاپشیَس، دلتَئیذ، رٍهجَئیذّب ٍ: ًبحیِ کتف

فضبّبی سِ گَش ٍ چْبر گَش ٍ هحتَیبت آًْب 

 

اداهِ حفزُ آگشیال  29/7/98 3

(  ریشِ، تٌِ، طٌبة ٍ شبخِ ّبی آى ) شجکِ ثزاکیبل : هحتَی

شزیبى آگشیالری ٍ شبخِ ّبی آى، ٍریذ آگشیالری : هحتَی

 

ًبحیِ ثبسٍ  13/8/98 4

عضالت ثبیسپس، کَراکَثزاکیبلیس ٍ ثزاکیبلیس : کوپبرتوبى قذاهی

عضلِ تزیسپس : کوپبرتوبى خلفی

 شزیبى ثزاکیبل، اعصبة هَسکَلَکَتبًئَس،هذیي،اٍلٌب ٍ رادیبل: عزٍق ٍ اعصبة

عضالت گزٍُ سطحی ٍ عوقی : سبعذ کوپبرتوبى قذاهی 20/8/98 5

، اٍلٌبر، اعصبة اٍلٌبر ٍ هذیي شزیبى ّبی رادیبل: عزٍق ٍ اعصبة

 هحذٍدُ ٍ هحتَیبت آى: حفزُ کَثیتبل

عضالت گزٍُ سطحی ٍ عوقی : سبعذ کوپبرتوبى خلفی 27/8/98 7

شزیبى ثیي استخَاًی خلفی، عصت رادیبل، شزیبى ّب : عزٍق ٍ اعصبة

ًیبم کف دستی، عضالت تٌبر، ّیپَتٌبر ٍ لَهجزیکبل ّب، قَس شزیبًی : ًبحیِ دست

 

 


