
 

پزشكي  داًطکذُ

ترهی  قالب ًگارش طرح درس

 

                                             هقذهبت ػلَم تؾزیحی:عٌَاى درس 

 1 تزم پشؽکی ػوَهیداًؾجَیبى :هخاطباى 

                             ًظزی ٍاحذ 2/5اس  ٍاحذ 0/5 :(یا سْن استاد از ٍاحذ):ٍاحذتعذاد

  10-8 عِ ؽٌبِ :سَاالت فراگیرپاسخگَیی بِ  ساعت

  12-10 عبػت ّب چْبرؽٌبِ 99-98 اٍلًیوغبل  :(رٍز،ساعت ٍ ًیوسال تحصیلی):زهاى ارائِ درس

 دکتز ؽیَا رٍؽٌخَاُ :هذرس

هقذهبت ػلَم تؾزیحی  :پیص ًیازٍ درس 

 

هت استفاده در جها مهارت  از اعمال دستگاههای بذن و کاربرد آن در کسبشناخت  آشنایی و :ٍرُّذف کلی د

 دروس تخصصی و بالیه بیمار

 

( جْت ّر جلسِ یک ّذف: )ّذاف کلی جلسات ا

ٍ اصغالحبت آى  ػلن آًبتَهی، چگًَگی هغبلؼِ آًبتَهیتبریخچِ بب  آؽٌبیی -1

 اصَل آًبتَهی رادیَلَصیک ٍ  آؽٌبیی بب آًبتَهی ًزهبل بذى ٍ صفحبت ٍ هحَرّب ٍ حزکبت بذى -2

ػضالًی ٍ هفبصل دعتگبُ اعکلتی ٍ بب  آؽٌبیی -3

عیتن ػصبی بب  آؽٌبیی -4

: اّذاف ٍیژُ بِ تفکیک اّذاف کلی ّر جلسِ

ٍ اصغالحبت آى  بب ػلن آًبتَهی، چگًَگی هغبلؼِ آًبتَهی آؽٌبیی :جلسِ اٍل ّذف کلی -1

اّویت تصَیزعبسی ٍ تجغن را در یبدگیزی .هختصزی اس تبریخچِ آًبتَهی را ؽزح دّذ:جلسِ اٍل اّذاف ٍیژُ



هفَْم یک عبختبر آًبتَهی . هفبّین آًبتَهی عغحی ٍ ػوقی ٍ ًؾبًِ گذاری عغحی را ؽزح دّذ. یح دّذآًبتَهی تَض

ؽیَُ . آًبتَهی را ًبم ببزد سیزگزٍُ ّبی.چگًَگی یبدگیزی آًبتَهی عِ بؼذی را بب هثبل ّبیی ؽزح دّذ. را تَضیح دّذ

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

 . بزای آى ًبم ببزد

ٍ اصَل آًبتَهی  آؽٌبیی بب آًبتَهی ًزهبل بذى ٍ صفحبت ٍ هحَرّب ٍ حزکبت بذى :ّذف کلی جلسِ دٍم 

 رادیَلَصیک

 ٍاریبعیَى ّبی هَجَد ًغبت بِ. هزبَط بِ بذى را ؽزح دّذعغَح، هحَرّب، حزکبت : اّذاف ٍیژُ جلسِ دٍم

رادیَلَصی عبدُ، عًََگزافی، عی تی اعکي، ) اًَاع رٍػ ّبی تصَیزبزداری پشؽکی  .ٍضؼیت ًزهبل بذى تَضیح دّذ

MRI را تَضیح دّذ...( ، آًضیَگزافی . 

بب دعتگبُ اعکلتی ٍ ػضالًی ٍ هفبصل  آؽٌبیی :ّذف کلی جلسِ سَم 

  رشذ و تکامل استخىان  ی استخىان هاطبقه بنذ   .های بذن را نام ببرداستخىان: ٍمساّذاف ٍیژُ جلسِ 

عبقِ بٌذی ػضالت ٍ . ػضالت بذى را ًبم ببزد. را ؽزح دّذ نناهمىاریهای سطىح استخىان ها استخىان بنذی بذ

. حزکبت هفبصل را تَضیح دّذ .را ؽزح دّذ (لیفی، غضزٍفی ٍ عیٌَیبل) اًَاع هفبصل. تکبهل آى ّب را تَضیح دّذ

عیتن ػصبی بب  آؽٌبیی :ّذف کلی جلسِ چْارم

دعتگبُ ػصبی . اًَاع ًَرٍى ّب را تَضیح دّذ. دعتگبُ ػصبی را ؽزح دّذکلیبت  :اّذاف ٍیژُ جلسِ چْارم

.  دعتگبُ ػصبی خَدهختبر را تَضیح دّذ. هزکشی ٍ هحیغی را تَضیح دّذ

 

  در پایاى داًطجَ قادر باضذ

 هختصزی اس تبریخچِ آًبتَهی را ؽزح دّذ -1

 اسی ٍ تجغن را در یبدگیزی آًبتَهی تَضیح دّذاّویت تصَیز ط -2

 هفبّین آًبتَهی عغحی ٍ ػوقی را ؽزح دّذ -3

 هفَْم یک عبختبر آًبتَهی را ؽزح دّذ -4

 .سیز گزٍُ ّبی آًبتَهی را تَضیح دّذ -5



 .اعتخَاى ّبی بذى را ًبم ببزد -6

 .را تَضیح دّذ عبقِ بٌذی ػضالت -7

 .را ؽزح دّذ رٍػ ّبی تصَیزبزداری -8

 .قبًی را تَضیح دّذهفبصل اًذام فَ -9

 .کبرکزد دعتگبُ ػصبی را ؽزح دّذ -10

 

 دکتر حسي زادُآًبتَهی یبدگیزی  -1 :هٌابع

  اٍلبزای داًؾجَیبى پشؽکی جلذ  آًبتَهی گزی -2

 ٍ ًتزاعلظ سبَتب  -3

 

 رٍػ تذرط اعتبد هحَری بِ ؽکل عخٌزاًی ٍ پزعؼ ٍ پبعخ ٍ حل هغئلِ  :رٍش تذریس

 

 ٍیذیَ پزٍصکتَر ٍ ٍایت بزداٍر، هَالص، کبد :آهَزضی  ٍسایل

 

 

آزهَى  سٌجص ٍ ارزضیابی

بر )سْن از ًورُ کلرٍش       آزهَى 

( حسب درصذ

ساعت تاریخ  

تؾزیحی کَتبُ کَئیس 

چٌذگشیٌِ ای 

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

آزهَى 

هیاى دٍرُ 

 ٍعظ تزم  4چٌذ گشیٌِ ای 



آزهَى 

پایاى ترم 

 پبیبى تزم  12چٌذ گشیٌِ ای 

حضَر 

فعال در 

کالس 

 ّز جلغِ  2پزعؼ ٍ پبعخ 

 

: ٍ اًتظارات از داًطجَکالس هقررات 

حضَر کلیِ داًؾجَیبى در توبهی جلغبت الشاهی بَدُ ٍ داًؾجَیبى ببیغتی در ّز جلغِ هغبلب جلغبت گذؽتِ را هغبلؼِ 

حبضز ؽًَذ ٍ ّوچٌیي تکبلیف ٍ تحقیق هزبَط بِ ًوَدُ ٍ بب آهبدگی جْت پبعخ دادى بِ پزعؾْب ٍ اهتحبًبت عزکالط 

 .درط را تْیِ ٍ تحَیل ًوبیٌذ

 

 



بسمه تعالی 

  99-98یمسبل دوم پزشکی ن مقذمبت علوم تشریحبرنبمه تئوری 

دکتر شیوا روشنخواه : مذرس  

 

 مبحث مورد بحث تاریخ روز ها

ػلن آًبتَهی، تبریخچِ بب  آؽٌبیی 20/9/98 شنبه سه 

ٍ  ُ آًبتَهیچگًَگی هغبلغ

 اصغالحبت آى

آؽٌبیی بب آًبتَهی ًزهبل بذى ٍ  27/9/98 شنبه سه 

صفحبت ٍ هحَرّب ٍ حزکبت بذى ٍ 

 اصَل آًبتَهی رادیَلَصیک

بب دعتگبُ اعکلتی ٍ ػضالًی  آؽٌبیی 4/10/98 شنبه سه 

 ٍ هفبصل

عیتن ػصبی بب  آؽٌبیی 11/10/98 شنبه سه 

 
 


