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 اَذاف آمًزشی

ًحَُ تکَیي آًْا ٍ  ٍ قفسِ سیٌِ ٍ ضکن تطزیحی ػٌاصز ٍ هیکزٍسکَپی  هاکزٍسکَپی ساختواى دٍرُ پایاى در تایستی داًطجَ  ّذف کلی:

 .تطٌاسذ را هزتثط تالیٌی ًکات

 در پایاى تزًاهِ آهَسضی، اًتظار هی رٍد فزاگیزاى قادر تاضٌذ: تصاصی )رفتاری(:اّذاف اخ

 :حیطِ ضٌاختی 

 ًٌذ. اىیرا تراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ در ًالض ت ٌِیهلعِ ظ ِیًاح یآًازَه اذیًل 
 ًٌذ. اىیُ در ًالض ترا تؽٌاظذ ٍ هؽخصاذ آًْا را تراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذ ٌِیدٌّذُ هلعِ ظ لیزؽٌ یاظسخَاى ّا 

  را تؽٌاظذ،  ٌِیهلعِ ظ ِیػضالذ ًاحorigin ،Insertion ػول آًْا را تراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ در  یریٍ ػصة گ ٍ
 ًٌذ. اىیًالض ت

 ًٌذ. اىیرا تؽٌاظذ ٍ تراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ در ًالض ت ٌِیهلعِ ظ یتٌذ نیًحَُ زوع 
 ٌِیظ اىیهحذٍدُ ه (Mediastinumًحَُ زوع ٍ )تؽٌاظذ ٍ  آى را تراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ در ًالض اىیٍ هحسَ یتٌذ نی

 ًٌذ.  اىیت
 اىیتراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ در ًالض ت یآى را از لحاظ آًازَه اذیهحسَ ریٍ هَهؼ اذیهحسَ ،یكَهاً ٌِیظ اىیه ریهَهؼ 

 ًٌذ.
 اىیتراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ در ًالض ت یآى را از لحاظ آًازَه اذیحسَه ریٍ هَهؼ اذیهحسَ ،یاًیه ٌِیظ اىیه ریهَهؼ 

 ًٌذ.
 ( هلة را تراظاض هٌاتغ ٍ یریٍ ػصثگ یذیٍر ِیزخل ،یریظاخسواى، ًحَُ زٌاهل، هداٍراذ، ًحَُ خًَگ ر،یهؽخصاذ )هَهؼ

 ًٌذ. اىیهطالة رًر ؼذُ در ًالض ت

 ٍ هطالة رًر ؼذُ در ًالض تیاى ًٌذ. ًلیاذ آًازَهی دظسگاُ زٌلط را تراظاض هٌاتغ 

 .هرز دهین تیي حلراذ خٌثی ریَی ٍ هیاى ظیٌِ را تراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ در ًالض تیاى ًٌذ 

 .هحسَیاذ حلراذ خٌثی ریَی را تراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ در ًالض تیاى ًٌذ 

 اظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ در ًالض تیاى ًٌذ.هؽخصاذ ریِ ّای راظر ٍ چح )ظطَح، ًٌارّا، رأض ٍ هاػذُ( را تر 

 .اخسالكاذ ریِ ّای راظر ٍ چح را تراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ در ًالض تیاى ًٌذ 

 .هداٍراذ، ًحَُ خًَگیری ٍ ػصثگیری ّر یي از ریِ ّای راظر ٍ چح را تراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ در ًالض تیاى ًٌذ 

 اذ، زوعین تٌذی، خن ّای خردُ خٌة، حلرُ خٌة، هداٍر(Reflexion)      خردُ خٌة را تراظاض هٌاتغ ٍ هطالبة رًبر ؼبذُ در ًبالض
 تیاى ًٌذ.

 .اّویر تي تعر ّای تیي تخػ ّای هخسلق خردُ خٌة را تراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ در ًالض تیاى ًٌذ 

 تثزد مًا را تٌفس دستگاُ تٌفسی ٍ َّایی ًاحیِ دٍ ّای تخص. 

 دّیذ زَضیِ را حلن ٍ تیٌی) زٌلط دظسگاُ َّایی ًاحیِ لَشیيهَركَ ظاخسار. 

 دّیذ زَضیح را ّای طٌاب ٍ حٌدرُ تاكسی ظاخسار. 

 دّیذ زؽخیص ؼٌل رٍی از ٍ دّذ زَضیح را آى اًؽؼاتاذ ٍ ًای تاكسی ظاخسار. 

 دّیذ زَضیح را ریِ تاكسی ظاخسار. 

 دّیذ زَضیح را خٌة خردُ ظاخسواى. 

 تثریذ ًام را آى ضویوِ ؿذد ٍ گَارغ دظسگاُ اصلی ّای اًذام. 
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 ػوَهی هؽخصاذ ٍ دّاى ًلی ظاخسار Hard plate, soft plate ًٌیذ تیاى را. 
 دّیذ زَضیح را چؽایی خَاًِ ٍ زتاى تاكسی ظاخسواى. 
 دّیذ ؼرح را دًذاى ؼٌاظی تاكر. 
 ًٌیذ تیاى را گَارغ لَلِ تاكسی ػوَهی ظاخسار. 
 دّیذ زَضیح را هری تاكسی ظاخسار. 
 ًٌیذ هؼركی را هؼذُ تاكسی ٍ ظاّری ظاخسواى. 
 دّیذ زَضیح را تاریي رٍدُ هخسلق ّای تخػ تاكسی ظاخسار. 
 دّیذ ؼرح را تسرٍ رٍدُ هخسلق ّای تخػ هیٌرٍظٌَخی ٍ ظاّری ظاخسواى. 
 دّیذ زَضیح را هخرج هیٌرٍظٌَخی ٍ زؽریحی ظاخسار. 

 دّیذ ؼرح را ًثذ تاكسی ظاخسواى. 

 ًٌیذ تیاى ػول ٍ ظاخسواى ًظر از را ًثذی یّا ظلَل ّای ٍیصگی. 

 ًٌیذ تیاى را گَارغ لَلِ تا آى ارزثاط چگًَگی ٍ صلرا ًیعِ تاكسی ظاخسار. 

 دّیذ ؼرح را خاًٌراض ؼٌاظی تاكر ظاخسواى. 

 دّیذ زَضیح را ریس درٍى تخػ ّای ظلَل ّای ٍیصگی. 

 دّیذ ؼرح را تساهی ؿذد هیٌرٍظٌَخی ظاخسواى. 

 ًٌیذ تیاى را ساهیت ؿذد اًَاع هحل. 

 دّیذ زَضیح را تساهی ؿذد در هداری تاكسی ظاخسار. 

 ًٌیذ تیاى را تساهی  ؿذد زرؼحاذ اًَاع. 

 ًٌیذ تیاى را خَى گردغ دظسگاُ ًلی ػولٌردی ٍ ظاخساری هؽخصاذ. 
 ًٌیذ تیاى را خًَی رگْای ػوَهی تاكسی ظاخسواى. 
 ًٌیذ هوایعِ ّن تا را ّا ؼریاى اًَاع تاكسی ظاخسار. 
 ًٌیذ هوایعِ ّن تا را ٍریذّا اًَاع تاكسی ظاخسواى. 
 تثریذ ًام را هَیرٍ اًَاع ٍ دادُ زَضیح را ّا هَیرٍ تاكسی ظاخسار. 
 دّیذ زَضیح را ظیٌَزٍئیذ تاكسی ظاخسار. 
 دّیذ ؼرح را گلَهَض تاكسی ظاخسواى. 
 دّیذ زَضیح هثال چٌذ رًر تا را ٍریذی ؼریاًی خیًَذ تاكسی ظاخسواى. 
 دّیذ ؼرح را لٌلی رگْای ػولٌردی ٍ تاكسی اىظاخسو. 
 دّیذ زَضیح را هلة هیٌرٍظٌَخی ٍ ظاّری ظاخسواى. 

 .طرز ؼٌل گیری حلراذ تذى را ؼرح دّذ 

 .ًحَُ خیذایػ دیاكراگن ٍ هٌؽاء خٌیٌی آى را تیاى ًٌذ 

 .ًحَُ خیذایػ خَاًِ ّای ریَی را زَضیح دّذ 

 ّ ِا را ًام تثرد.هٌؽاء الیِ ّای خذار ًای، ترًٌٍَض ٍ ری 

 .طریوِ خَاًِ زدى ّای هسؼذد درخر ترًٍؽی را زَضیح دّذ 

 .هراحل هخسلق تلَؽ ریِ ّا را ًام تردُ ٍ زَضیح دّذ 

 .ًٌاذ تالیٌی زٌاهل ًای ٍ ریِ ّا را زَضیح دادُ ٍ ػلر خیذایػ ًاٌّداری ّای هادرزادی را ؼرح دّذ 

  ّذ.خللی ٍ خاًثی در خٌیي را ؼرح د –خویذگی ّای هذاهی 

 .طرز زؽٌیل حلرُ داخل رٍیاًی را در هسٍدرم صلحِ خارخی زَضیح دّذ 

 .طریوِ خذا ؼذى حلراذ خٌثی از خریٌاردی را تیاى ًوایذ 
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 .ًحَُ خیذایػ دیاكراگن ٍ هٌؽاء آى را رًر ًوایذ 

 .ًاٌّداری ّای هرتَط تِ زؽٌیل دیاكراگن را ؼرح دّذ 

 اء آًْا را تذاًذ.ًاحیِ هلثی اٍلیِ ٍ ثاًَیِ را ؼرح دادُ ٍ هٌؽ 

 .اًسوال ًاحیِ هلثی از هعور ظری تِ گردًی را ؼرح دّذ 

 .طرز خیذایػ هسًٍاردیَم خللی را تیاى ًوایذ 

 .زؽٌیل الیِ ّای هلثی ٍ هٌؽاء خیذایػ آًْا را ؼرح دّذ 

 ِؼٌل هلة كرد تالؾ زثذیل  تا رظن ؼٌل حَادثی را ًِ در طی ّلسِ ظَم زا ؼؽن خٌیٌی ازلام هی اكسذ زا ایٌٌِ لَلِ هلثی اٍلیِ ت
 ؼَد را ؼرح دّذ.

 .ًحَُ ایداد هَض هلثی را زَضیح دّذ 

 .ظرًَؼر دریچِ ّای ٍریذی ٍ ؼاخ ّای ٍریذی راظر ٍ چح را زَضیح دّذ 

 .طرز خیذایػ تالؽسي ّای اًذًٍاردی ٍ خایگاُ آًْا را زَضیح دّذ 

 .چگًَگی زؽٌیل ظدسَم ّا در حلراذ هلثی را ؼرح دّذ 

 ریچِ ّای دٍ لسی، ظِ لسی، آئَرزی ٍ ریَی را تیاى ًوایذ.طرز زؽٌیل د 

 .تا رظن ؼٌل طرز خیذایػ ٍریذّای خٌیٌی ٍ ًحَُ زٌاهل آًْا را تِ صَرذ ًاهل زَضیح دّذ 

  .طرز زؽٌیل ٍریذ اخَف زحساًی ٍ هعور ّای هخسلق آى را ؼرح دّذ 

 .ًحَُ زؽٌیل هَض ّای ؼریاًی حلوی ٍ زٌاهل آًْا را ؼرح دّذ 

  خَى خٌیٌی ٍ زـییرازی ًِ خط از زَلذ در آى تَخَد هی آیذ را زَضیح دّذ.گردغ 

  ػرٍهی را ًام تثرد ٍ چگًَگی ایداد آًْا را از ًظر خٌیي ؼٌاظی را هَرد تحث هرار  –ًاٌّداری ّای هادر زادی دظسگاُ هلثی
 دّذ.

 .تا رظن ؼٌل چگًَگی زؽٌیل رٍدُ اٍلیِ از تخػ خللی ًیعِ زردُ را ؼرح دّذ 

 عور ّای هخسلق گاذ اٍلیِ ٍ حذٍد آًْا را زَضیح دّذ.ه 

 .هؽسواذ رٍدُ خیؽیي، هیاًی ٍ خعیي را لیعر ًٌذ ٍ ًحَُ زٌاهل ّر یي را زَضیح دّذ 

 چگًَگی چرخػ هؼذُ ٍ رٍدُ ّا ٍ زؽٌیل حلراذ ًَچي ٍ تسرٍ را ؼرح دّذ 

 .طرز خیذایػ هساًسر ٍ ظرٍز صلاهی ٍ احؽایی را تیاى ًوایذ 

 ین ؼذى حلرُ ًلَآى ٍ ؿؽاء ًلَاى را تا رظن ؼٌل تٌَیعذ.چگًَگی زوع 

 .ًاٌّداری ّای هادرزادی دظسگاُ گَارغ را ًام تثرد ٍ از ًظر خٌیي ؼٌاظی ػلر تَخَد اهذى آًْا را تحث ًٌذ 

 

 :حیطِ رٍاًی حرکتی 

 .هعوسْای هخسلق هیٌرٍظٌَج ًَری را تؽٌاظذ ٍ آًْا را تِ ًار تردُ ٍ زٌظین ًٌذ 

 لق را در اظسیح هیٌرٍظٌَج هرار دّذ ٍ تسَاًذ تا تسرگٌوایی ّای هخسلق تاكر ٍ خایگاُ هَرد ًظر را تا ٍضَح تاال الم ّای هخس

 تثیٌذ.

 ًردُ ٍ ًؽاى دّذ. ذایخعذ خ ایهَالش  یرا تراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ در ًالض تر رٍ ٌِیهخسلق هلعِ ظ یًَاح 

 ایهَالش  یرا تراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ در ًالض تر رٍ ّای زؽٌیل دٌّذُ هلعِ ظیٌِهخسلق اظسخَاى  یتخػ ّا 
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 ًردُ ٍ ًؽاى دّذ. ذایخ یؼیاظسخَاى طث

  ػضالذ ًاحیِ هلعِ ظیٌِدر هَرد origin ،insertionیرا تراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ در ًالض تر رٍ یری، ٍ ػصة گ 
 ّذ.ًردُ ٍ ًؽاى د ذایخعذ خ ایهَالش 

 ذایخعذ خ ایهَالش  یرا تراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ در ًالض تر رٍ یٍ خلل یاًیه ،یهذاه ،یكَهاً ٌِیظ اىیه يیت نیهرز ده 
 ًردُ ٍ ًؽاى دّذ.

 َایهَالش  یتراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ در ًالض تر رٍ یرا از لحاظ آًازَه یكَهاً ٌِیظ اىیه اذیهحسَ ریٍ هَهؼ اذیهحس 
 ًردُ ٍ ًؽاى دّذ. ذایخعذ خ

 َایهَالش  یتراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ در ًالض تر رٍ یرا از لحاظ آًازَه هیاًی ٌِیظ اىیه اذیهحسَ ریٍ هَهؼ اذیهحس 
 ًردُ ٍ ًؽاى دّذ. ذایخعذ خ

 َایهَالش  یتر رٍتراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ در ًالض  یرا از لحاظ آًازَه خللی ٌِیظ اىیه اذیهحسَ ریٍ هَهؼ اذیهحس 
 ًردُ ٍ ًؽاى دّذ. ذایخعذ خ

 ( هلة را یریٍ ػصثگ یذیٍر ِیزخل ،یریظاخسواى، ظطَح، ًٌارّا، رأض، هاػذُ، هداٍراذ، ًحَُ خًَگ ر،یهؽخصاذ )هَهؼ
 ًردُ ٍ ًؽاى دّذ. ذایخعذ خ ایهَالش  یتراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ در ًالض تر رٍ

  هداٍراذ هْن ًای را تراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ در ًالض تر رٍی هَالش یا خعذ حذٍد، ظاخسار، خًَگیری، ػصثگیری ٍ

 خیذا ًردُ ٍ ًؽاى دّذ.

 .ًَاحی هخسلق هلعِ ظیٌِ را تراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ در ًالض تر رٍی هَالش یا خعذ خیذا ًردُ ٍ ًؽاى دّذ 

 اى ظیٌِ تراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ در ًالض تر رٍی هبَالش  هرز دهین تیي حلراذ خٌثی ریَی راظر ٍ چح را تا حلرُ هی
 یا خعذ خیذا ًردُ ٍ ًؽاى دّذ.

 .هحسَیاذ حلراذ خٌثی ریَی را تراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ در ًالض تر رٍی هَالش یا خعذ خیذا ًردُ ٍ ًؽاى دّذ 

  هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ در ًالض تر رٍی هَالش یبا  هؽخصاذ ریِ ّای راظر ٍ چح )ظطَح، ًٌارّا، رأض ٍ هاػذُ( را تراظاض
 خعذ خیذا ًردُ ٍ ًؽاى دّذ.

 .اخسالكاذ ریِ ّای راظر ٍ چح را تراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ در ًالض تر رٍی هَالش یا خعذ خیذا ًردُ ٍ ًؽاى دّذ 

 ( خردُ خٌة، حلرُ خٌة، هداٍراذ، زوعین تٌذی، خن ّایReflexionخردُ خٌة را ترا ) ظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ در ًالض تر
 رٍی هَالش یا خعذ خیذا ًردُ ٍ ًؽاى دّذ.

 

  ِػاطفیحیط: 

 در حیي کار تا جٌیي ٍ جسذ، ًکات اخالقی را کاهال رػایت کٌذ. 

 ريش َای تذریس

 ایفای ًقص تحث گرٍّی پرسص ٍ پاسخ سخٌراًی

 پاًل PBL ًوایص ػولی کارگاُ آهَسضی 
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 گزٍُ کَچک              جَرًال کالب                گشارش صثحگاّی                    گزدش ػلوی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion ُتیوار ضثیِ ساسی ضذ 

 سایر رٍش ّای تذریس:

 مًاد ي يسایل آمًزشی

 / چارتًوَدار تزٍضَر کاتالَگ/ تصَیر/ ػکس ٍایت تَرد پاٍرپَیٌت جشٍُ کتاب

 تیوار ٍاقؼی تیوار استاًذارد ضذُ اضیاء ٍ لَاسم ٍاقؼی هاکت ًزم افشار فیلن آهَزضی فایل صَتی

 اًَاع پزٍصکتَرّای اٍرّذ، اٍپک ٍ اسالیذ، پَستز ٍ پوفلت تْذاضتی  سایر هَاد ٍ ٍسایل آهَزضی:

 مکان ترگساری آمًزش

 کالس 
 سایت

 ایٌتزًت 

سالي 

 کٌفزاًس

 سالي

 آهفی تأتز 

 سالي 

 هَالص
 Media آسهایطگاُ

Lab 

Skill 

Lab 

درهاًگاُ/ 

 تالیٌی تخص

 ػزصِ

 تْذاضت
 جاهؼِ

   :هکاى ّای آهَزضیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتثط تا استاد(

  کالسکار تا ٍسایل کوک آهَسضی هَجَد در 
 هَالص کار تا ٍسایل کوک آهَسضی هَجَد در سالي 

 زٍسکَجکار تا هیکزٍسکَج هَجَد در تاالر هیک 

 داضتي تجزتِ کاری ٍ آهَسضی در هَرد کار تا جسذ ٍ هَالص 

 تکالیف یادگیری) مرتثط تا فراگیر(
 هطالؼِ هثاحث ّز جلسِ قثل اس کالس 

  ضزکت در کالس درس 

  حضَر فؼال در تحث ّا 

 اًجام تکالیف کالسی 

 )حضَر فؼال در تحث ّای گزٍّی خَد) گزٍُ کَچک 

 رسضًاتط آمًزشی ي سیاست َای مذ
 حضَر تِ هَقغ، کاهل ٍ فؼال در کالس ّااًتظارات: 

 خزٍج اس کالس در هَاقغ اضطزاری  :هجازّا

 استفادُ اس هَتایل، خَردى ٍ آضاهیذى، صحثت غیز هتؼارف هحذٍدیتْا:

  

 (/تالیىی/عرصٍَای ایمىی )دريس عملی/آزمایشگاَیتًصیٍ
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 فُرست مىاتع درسی
 Clinical Anatomy by region (Snell)  

   Gray's anatomy for medical student 

 Langman’s medical embryology 

 Junqueira's Basic Histology 

 Bloom & Fawcett Textbook Of Histology 

 Larsen’s Human Embryology   
 Human embryology and developmental biology (Carlson) 
 The developing human (Moore) 

 

 شیاتیريش ارز

 هصاحثِ چک لیست صحیح / غلط جَرکزدًی چٌذ گسیٌِ ای کَتِ پاسخ گستردُ پاسخ

Key Feature OSCE Short Case Long Case Mini CEX DOPS 
Clinical Work 

Sampling 

Log Book 360
 0

 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 سایر ريش َای ارزشیاتی:

  ًورُ:  .....20.......) از تارم تىذی ومرٌ 

 ( ...........ًورُ،  ػولی:   ..........،  ًظری

 کار ػولی: ...... ًورُ ...... ًورُ: تکالیف کالسی ..... ًورُ: حضَر ٍ هطارکت فؼال

 ..... ًورُ  :/ دٍرُاهتحاى پایاى ترم ..... ًورُ :/ دٍرُاهتحاى هیاى ترم ..... ًورُ کَئیس:

 ًورُ جٌیي 5/3ًورُ تافت ٍ  5/4ًورُ آًاتَهی ضکن،  6سِ سیٌِ، ًورُ آًاتَهی قف 6 سایر هَارد:
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 تروامٍ وظریترتیة ي تًالی عىايیه جذيل 

ضوارُ 

 جلسِ
 هالحظات ػٌَاى جلسِ 

 دکتز جؼفزی اًارکَلی ستَى هْزُ، دًذُ ّا، استزًَم 1

 دکتز جؼفزی اًارکَلی ػضالت ٍ فاسیاّای دیَارُ قفسِ سیٌِ 2

 دکتز جؼفزی اًارکَلی طتپستاى ٍ ػضالت پ 3

 دکتز جؼفزی اًارکَلی ػزٍق ٍ اػصاب دیَارُ تَراکس 4

 دکتز جؼفزی اًارکَلی تقسیوات قفسِ سیٌِ ٍ هذیاستیٌَم 5

 دکتز جؼفزی اًارکَلی ًای، ضص ٍ پلَرا 6

 دکتز جؼفزی اًارکَلی هحتَیات هذیاستي هیاًی 7

 دکتز جؼفزی اًارکَلی هحتَیات سایز هذیاستٌْا 8

 دکتز ضکزی حذٍد ٍ تقسیوات، ػضالت ضکن 9

 دکتز ضکزی کاًال ایٌگَایٌال  10

 دکتز ضکزی ػزٍق ٍ اػصای جذار ضکن 11

 دکتز ضکزی صفاق 12

 دکتز ضکزی احطا سَپزاکَلیک 13

 دکتز ضکزی ػزٍق ٍ اػصاب سَپزا کَلیک 14

 دکتز ضکزی احطا ایٌفزاکَلیک 15

 دکتز ضکزی ػزٍق ٍ اػصاب ایٌفزا کَلیک 16

 دکتز ضکزی ػٌاصز، ػزٍق ٍ اػصاب پطت صفاق 17

 دکتز هحوذی تٌفس دستگاُتافت ضٌاسی  18

 دکتز هحوذی تافت ضٌاسی قلة ٍ ػزٍق 19

 دکتز هحوذی تافت ضٌاسی قلة ٍ ػزٍق 20

 دکتز هحوذی تافت ضٌاسی لَلِ گَارش 21

 دکتز هحوذی تافت ضٌاسی لَلِ گَارش 22

 دکتز هحوذی َلِ گَارشتافت ضٌاسی ل 23

 دکتز هحوذی ُ گَارشدستگاتافت ضٌاسی غذد ضویوِ  24

 دکتز آریي هٌص تکَیي حفزات تذى ٍ دیافزاگن 25
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 دکتز آریي هٌص تکَیي سیستن گَارش 26

 دکتز آریي هٌص تکَیي سیستن تٌفس 27

 دکتز آریي هٌص تکَیي قلة 28

 دکتز آریي هٌص تکَیي سیستن ٍریذی 29

 دکتز آریي هٌص َیي سیتن ضزیاًیتک 30

تَسط هسؤٍل درس/ کارضٌاس آهَزش، تِ اطالع  پایاى، در زهاى آغاز ترًاهِ آهَزضی،تاریخ ضرٍع ٍ *تَجِ: 

 فراگیراى رساًیذُ خَاّذ ضذ.
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 جذيل ترتیة ي تًالی عىايیه تروامٍ عملی

ضوارُ 

 جلسِ
 هالحظات ػٌَاى جلسِ 

 کتز جؼفزی اًارکَلید ستَى هْزُ، دًذُ ّا، استزًَم 1

 دکتز جؼفزی اًارکَلی ػضالت ٍ فاسیاّای دیَارُ قفسِ سیٌِ 2

 دکتز جؼفزی اًارکَلی پستاى ٍ ػضالت پطت 3

 دکتز جؼفزی اًارکَلی ػزٍق ٍ اػصاب دیَارُ تَراکس 4

 دکتز جؼفزی اًارکَلی ًای، ضص ٍ پلَرا 5

 دکتز جؼفزی اًارکَلی قلة ٍ هذیاستي پطتی 6

 دکتز ضکزی ضکن ٍ کاًال ایٌگَایٌال ػضالت 7

 دکتز ضکزی ػزٍق ٍ اػصای جذار ضکن ٍ صفاق 8

 دکتز ضکزی احطا ٍ ػزٍق ٍ اػصاب ضکن ٍاًاتَهی سطحی تٌِ 9

 دکتز هحوذی تٌفس دستگاُتافت ضٌاسی  10

 دکتز هحوذی تافت ضٌاسی قلة ٍ ػزٍق 11

 دکتز هحوذی تافت ضٌاسی لَلِ گَارش 12

 دکتز هحوذی ی غذد ضویوِ دستگاُ گَارشتافت ضٌاس 13

 دکتز آریي هٌص تحزیک تخوک گذاری در هَش 14

 دکتز آریي هٌص جفت گیزی ٍ ًحَُ تزرسی پالک ٍاصیٌال 15

 دکتز آریي هٌص کطتي هَش ٍ جوغ آٍری جٌیي ّا 16

 دکتز آریي هٌص پاساص جٌیي، تزش گیزی ٍ رًگ آهیشی 17

 دکتز آریي هٌص تزرسی هیکزٍسکَپی جٌیي ّا 18

تَسط هسؤٍل درس/ کارضٌاس آهَزش، تِ اطالع  پایاى، در زهاى آغاز ترًاهِ آهَزضی،تاریخ ضرٍع ٍ *تَجِ: 

 فراگیراى رساًیذُ خَاّذ ضذ.
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 جذيل ارائٍ تروامٍ کارآمًزی/کاريرزی 

 *طَل دٍرُ
 هذرس )هذرساى(  هکاى ارائِ ػٌَاى ترًاهِ آهَزضی

 هاُ رٍز ساػت

      

      

      

      

      

تَسط هسؤٍل درس/ کارضٌاس آهَزش، تِ اطالع  پایاى، در زهاى آغاز ترًاهِ آهَزضی،تاریخ ضرٍع ٍ *تَجِ: 

  فراگیراى رساًیذُ خَاّذ ضذ.

 

 


