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 ي مًارد بالیىی مرتبط با آن ػضالوی-اسکلتیضىاخت کامل وحًٌ تکامل، بافت ضىاسی ي آواتًمی دستگاٌ  ّذف کلی:

 :)قادر باضىد: (ان)، اوتظار می ريد فراگیربروامٍ آمًزضی در پایان اّذاف اختصاصی )رفتاری 

 حیطه شناختی:  

  .س بیبن کىذالرکر شذٌ در کسبس مىببع ي مطبلب کلیبت آوبتًمی اوذام َبی فًقبوی ي تحتبوی را برا -

  .بیبن کىذ سالکاستخًاوُبی کمربىذ شبوٍ ای را بشىبسذ ي مشخصبت آوُب را براسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در   -

ي عصب گیری ي عمل آوُب را براسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در کبلس   origin ،Insertion عضبلت کمربىذ شبوٍ ای را بشىبسذ  -

  .بیبن کىذ

 .کىذ بیبن سالک در شذٌ رکر مطبلب ي مىببع براسبس را آن محتًیبت ي آگسیبل حفرٌ ۀ محذيد  -

 .بیبن کىذ سالکمشخصبت مفصل شبوٍ را براسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در   -

 .بیبن کىذ سالکاستخًان ببزي را بشىبسذ ي مشخصبت آن را براسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در   -

 .بیبن کىذ سالکوبحیٍ ببزي را بشىبسذ، محذيدٌ، مشخصبت ي محتًیبت آن را براسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در  -

  .بیبن کىذ سالکمشخصبت مفصل آروج را براسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در   -

  ذ.بیبن کى سالکي مطبلب رکر شذٌ در استخًان بىذی وبحیٍ سبعذ را بشىبسذ ي مشخصبت آوُب را براسبس مىببع   -

 .بیبن کىذ سالکوبحیٍ سبعذ را بشىبسذ، محذيدٌ، مشخصبت ي محتًیبت آن را براسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در   -

 .بیبن کىذ سالکفًقبوی ي تحتبوی را براسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در  Radioulnar مشخصبت مفصل  -

 .بیبن کىذ سالکاستخًان بىذی وبحیٍ دست را بشىبسذ ي مشخصبت آوُب را براسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در  -

  ذ.بیبن کى سالکمحذيدٌ وبحیٍ دست را بشىبسذ ي مشخصبت ي محتًیبت آن را براسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در  -

بس مىببع ي مطبلبب را براس interphalengeal ي metacarpophalengeal, carpometacarpalمشخصبت مفبصل مچ دست،   -

 .بیبن کىذ سالرکبر شبذٌ در ک

  .کىذ بیبن سالک در شذٌ رکر مطبلب ي مىببع براسبس را فًقبوی اسکلتی –وحًٌ تکًیه دستگبٌ عضبلىی   -

را بطًر جذاگبوٍ ي َمیه طًر در جب براسببس  Pubis ي Ilium ،Ischium مشخصبت بخش َبی مختلف استخًان کمربىذ لگىی  -

  .بیبن کىذ سالکمىبببع ي مطبلبب رکر شذٌ در 

  .آن را بیبن کىذ سالکمحذيدٌ وبحیٍ گلًتئبل را شىبختٍ، مشخصبت ي محتًیبت براسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در   -

  .بیبن کىذ سالکاستخًان بىذی وبحیٍ ران را بشىبسذ ي مشخصبت آن را براسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در   -

  .بیبن کىذ سالکمحذيدٌ وبحیٍ ران را شىبختٍ، مشخصبت ي محتًیبت آن را براسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در   -

  .بیبن کىذ سالکرا براسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در  hip مشخصبت مفصل  -

  .بیبن کىذ سالکاستخًان بىذی وبحیٍ سبق را بشىبسذ ي مشخصبت آوُب را براسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در   -

 .بیبن کىذ سالکمحذيدٌ وبحیٍ سبق را داوستٍ، مشخصبت ي محتًیبت آن را براسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در   -

 .بیبن کىذ سالکشذٌ در مشخصبت مفصل زاوً را براسبس مىببع ي مطبلب رکر   -

 .بیبن کىذ سالکفًقبوی ي تحتبوی را براسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در  Tibiofibular مشخصبت مفبصل  -

 کىذ.بیبن  سالکي مطبلب رکر شذٌ در استخًان بىذی وبحیٍ پب را بشىبسذ ي مشخصبت آوُب را براسبس مىببع   -

 کىذ.س بیبن الکبراسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در محذيدٌ وبحیٍ پب را شىبختٍ، مشخصبت ي محتًیبت آن را   -
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براسبس مىببع ي مطبلب رکر را  Interphalengeal ي metatarsophalangeal, tarsometatarsalمشخصبت مفبصل مچ پب،   -

 کىذ.س بیبن الشذٌ در ک

 .بن کىذبی سالک در شذٌ رکر مطبلب ي مىببع براسبس را تحتبوی اسکلتی –وحًٌ تکًیه دستگبٌ عضبلىی   -

 :حیطِ ػاطفی 

بٍ آوُب گفتٍ ي  یمًارد عبطف هیخًاَىذ داشت، بىببرا یي کبر يرز ی....... کبر آمًز یايرشاوس ي جراحارتًپذی،  یدر بخش َب یبعذ یرم َبدر طی ت -

 وشبن دادٌ خًاَذ شذ.

 :حیطِ رٍاًی حرکتی 

 ایه درس با کد جداگاوٍ درسی ارائٍ می ضًد. ياحد ػملی -

 ريش َای تذریس

 ایفای وقص بحث گريَی پرسص ٍ پاسخ سخٌراًی

 پاول PBL ًوایص ػولی کارگاٌ آمًزضی 

 گريٌ کًچک              جًروال کالب                گسارش صبحگاَی                    گردش ػلمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion ٌبیمار ضبیٍ سازی ضد 

 ساماوٍ َای آمًزضی رسمی
 

 سایر تکلیف محًر ساماوٍ َای آمًزضی غیررسمی

  سایر رٍش ّای تذریس:

 )مجازی/حضًری(مًاد ي يسایل آمًزشی
 چارتومًدار/  بريضًر کاتالًگ/ تصَیر/ ػکس يایت بًرد پاٍرپَیٌت جسٍُکتاب /  الکتريویکمىابغ 

 بیمار ياقؼی بیمار استاودارد ضدٌ اضیاء ي لًازم ياقؼی ماکت ورم افسار فیلن آهَزضی فایل صَتی

 اوًاع پريشکتًرَای ايرَد، ايپک ي اسالید، پًستر ي پمفلت بُداضتی  سایر هَاد ٍ ٍسایل آهَزضی:

 (حضًری/مجازی)مکان ترگساری آمًزش

 جامؼٍ آزمایطگاَی بالیىی هجازی

   :هکاى ّای آهَزضیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتثط تا استاد(
  

 تکالیف یادگیری) مرتثط تا فراگیر(
   

 ضًاتط آمًزشی ي سیاست َای مذرس
 انجام به موقع تکالیف تعیین شده و در دسترس بودن در زمان های اعالم و توافق شده.   :اًتظارات 
 هجازّا : 

 ّا:  هحذٍدیت 
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 ٍشاملَای ایمىی تًصی: 
   

 فُرست مىاتع درسی
 Clinical Anatomy by region (Snell)  

   Gray's anatomy for medical student 

 )اطلس ًتر )سیثا 

 )اطلس )زٍتَتا 

 ي تارم تىذی ومرٌ  ريش ارزشیاتی

از پبیبن ترم روش ارزیببی دانشجویبن بصورت سئواالت چند گسینه ای و کوتبه پبسخ خواهد بود که در 

آنبتومی نمره  10و اندام فوقبنی نمره آنبتومی  10امتحبن گرفته می شود. ببرم بندی نمره هم بصورت دانشجویبن 

 می ببشد. اندام تحتبنی

 

 آمًزشی تروامٍ ترتیة ي تًالی عىايیه جذيل 

ضوارُ 

 جلسِ
 هالحظات هکاى آهَزش )هجازی، تالیٌی( ػٌَاى جلسِ 

 جعفری اوبرکًلی دکتر مجبزی  یاوذام فًقبو یشىبس استخًان 1

 دکتر جعفری اوبرکًلی مجبزی  یاوذام فًقبو یشىبس استخًان 2

 دکتر جعفری اوبرکًلی مجبزی  آن بتیبغل ي محتً ریز یَب ًارٌیيد یا کمربىذ شبوٍ 3

 دکتر جعفری اوبرکًلی مجبزی  یقذام ي خلف ببزي ي حفرٌ آروج 4

 دکتر جعفری اوبرکًلی مجبزی  قذام ي خلف سبعذ 5

 دکتر جعفری اوبرکًلی مجبزی  دست 6

 دکتر جعفری اوبرکًلی مجبزی  مفبصل کیًلًشیي راد یىیببل ،یسطح یآوبتًم 7

 دکتر وجبت بخش مجبزی  یاوذام تحتبو یشىبس استخًان 8
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 دکتر وجبت بخش مجبزی  یاوذام تحتبو یشىبس استخًان 9

 دکتر وجبت بخش مجبزی  قذام ي داخل ران 10

 دکتر وجبت بخش مجبزی  ي خلف ران یىیسر ٍیوبح 11

 دکتر وجبت بخش مجبزی  ي خلف سبق تٍیحفرٌ پًپل 12

 دکتر وجبت بخش مجبزی  ادامٍ سبق ي پب 13

 دکتر وجبت بخش مجبزی  مفبصل کیًلًشیي راد یىیببل ،یسطح یآوبتًم 14

 مسؤيل درس/ کارضىاس آمًزش، بٍ اطالع فراگیران رساویدٌ خًاَد ضد.*تًجٍ: تاریخ ضريع ي پایان، در زمان آغاز بروامٍ آمًزضی، تًسط 

 

 

 

 




