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آضٌایی داًطجَ تا هَلعيت لرارگيری ساختواى ّای هختلف تذى تا استفادُ از ًطاًِ ّای سطحی ٍ وارترد   هدف کلی:

 وليٌيىی آًْا

 اهداف اختصاصی

 :شناختی اهداف

 :تایذ دٍرُ پایاى در داًطجَ

 ًوایذ تعييي را تٌِ استخَاًی ّای ًطاًِ هَلعيت( 1

 هاساش هحل ٍ ًوَدُ پيذا تذى سطح رٍی تر را ّا دریچِ صذای ، ّا دریچِ ، للة هَلعيت( 2

 ًوایذ پيذا را للثی صذای تِ وردى گَش للثی،( 3

 ًوایذ تعييي را ّا ریِ لَتْای سوع ٍ پلَرا ٍ ریِ هَلعيت( 4

 ًوایذ تست را آًْا ٍ تطخيص را. ضىن عضالت هَلعيت( 5

 ًوایذ تمسين هختلف ًَاحی تِ ار ضىن ٍ رسن را ضىن ًاحيِ فرضی خطَط( 6

 ًوایذ تعييي را ایٌگَیٌال واًال هَلعيت( 7

 ًوایذ هطخص تذى سطح رٍی تر را صفراٍی هجاری ٍ وثذ هَلعيت( 8

 ًوایذ تعييي تذى سطح رٍی تر را هعذُ هَلعيت( 9

 ًوایذ تعييي تذى سح رٍی تر را هساًتر ٍ ّا رٍدُ هختلف تخطْای هَلعيت(11

 ًوایذ تعييي تذى سطح رٍی تر را راسپاًى هَلعيت(11

 ًوایذ تعييي تذى سطح رٍی تر را حالة ٍ وليِ هَلعيت(12

 ًوایذ هَلعيت تعييي ٍ رسن تذى رٍی تر را( IVC ٍ آئَرت) تٌِ عرٍق(13
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 ًوایذ هطخص تذى سطح رٍی تر را خاًوْا در تخوذاى هَلعيت(14

 ًوایذ هطخص را تذى سطح رٍس تر هثاًِ هَلعيت( 15

 ًوایذ هطخص را عضَ ّر تِ هرتَط تٌِ سطح رٍی تر راجعِ دردّای(16

 دّذ تطخيص تذى سطح رٍی تر را گردى ّا هْرُ عرضی ٍ خاری زٍائذ هَلعيت(17

 ًوایذ هطخص را حٌجرُ غضرٍفْای ٍ ّيَئيذ استخَاى هَلعيت(18

 ًوایذ تست ٍ هعایٌِ را گردى عضللت(19

 ًوایذ هطخص تذى سطح رٍی تر را آًْا ًثض حله ٍ ّایطاى ضاخِ ٍ وارٍتيذ ضریاًْای(21

 ًوایذ رسن ٍ هطخص تذى سطح رٍی تر را داخلی ٍ خارجی زٍگَالر ٍریذّای( 21

 ًوایذ هطخص تذى سطح رٍی تر را آًْا تلَن هحل ٍ گردًی ضثىِ سطحی ّای ضاخِ(22

 ًوایذ رسن تذى سطح رٍی تر را آًْا تلَن هحل ٍ تازٍیی ضثىِ(23

 دّذ اًجام را آًْا حروتی ٍ حسی تست ٍ رسن را 11،11،12 هغسی اعصاب(24

 ًوایذ هطخص تذى سطح رٍی تر را تيرٍئيذ غذُ هَلعيت(25

 ًوایذ هَلعيت تعييي را گردى ٍ سر لٌفاٍی ّای گرُ(26

 ًوایذ لوس ٍ دادُ تطخيص را جوجوِ استخَاًی ّای ًطاًِ هَلعيت(27

 ًوایذ تست را صَرت عضالت(28

 ًوایذ پيذا آًْا ًثض هحل ٍ رسن را تصَر ضریاًْای(29

 دّذ اًجام را آًْا حروتی تست ٍ رسن را ّفتن عصة ّای ضاخِ( 31

 دّذ اًجام را آًْا حسی تست ٍ رسن را پٌجن عصة ّای ضاخِ(31

 ًوایذ هطخص تذى سطح رٍی تر را هٌذیثَالر ساب ٍ پارٍتيذ غذد هَلعيت(32
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 ًوایذ سنر سر رٍی تر را هغس جيرٍسْای ٍ ضيارّا(33

 ًوایذ هطخص را تذى سطح رٍی تر هغس ضٌَایی ٍ حروتی ٍ حسی ًَاحی هَلعيت(34

 ًوایذ تعيي را سر سطح رٍی تر هغس ٍریذی سيٌَسْای هَلعيت(35

 ًوایذ هطخص را تيٌی ٍ گَش ٍ چطن هَلعيت(36

 یذًوا هطاّذُ ٍ ،لوس تعييي را تااليی اًذام استخَاًْای استخَاًی ّای ًطاًِ هَلعيت(37

 دّذ تطخيص را تسریك هحل ٍ تااليی اًذام هفاصل هَلعيت(38

 دّذ اًجام را آًْا تست ٍ تعييي را تااليی اًذام عضالت هَلعيت(39

 ًوایذ پيذا را آًْا ًثض هحل ٍ رسن را تااليی اًذام ضریاًْای هسير(41

 ایذًو پيذا را آًْا تسریك هحل ٍ رسن تذى رٍی را تااليی اًذام ٍریذّای هسير(41

 ٍ حروتی ٍ حسی تست ٍ رسن را تذى سطح رٍی تر تازٍیی ضثىِ ّای ضاخِ هسير(42

 ًوایذ هطخص را آًْا تلَن هَلعيت(43

 دّذ تطخيص را تااليی اًذام تِ راجعِ دردّای ٍ درهاتَهْا هَلعيت(44

 دّذ تطخيص را تااليی اًذام اًذام لٌفاٍی ّای گرُ هَلعيت(45

 .ًوایذ هطخص را تااليی اًذام فضاّای(46

 ًوایذ لوس را آًْا ٍ تعييي را پایيٌی اًذام استخَاًی ّای ًطاًِ هَلعيت.(47

 ًوایذ هطخص را آًْا تسریك هحل ٍ پایيٌی اًذام هفاصل(48

 ًوایذ تست را آًْا ٍ تعييي را پایيٌی اًذام عضالت هَلعيت(49

 وایذً پيذا را آًْا ًثض هحل ٍ رسن را پایيٌی اًذام ضریاًْای هسير(51

 ًوایذ پيذا را آى درٍى تسریمات هحل ٍ رسن را پایيٌی اًذام ٍریذّای هسير(51



5 
 

 ًوایذ هطخص آًْارا تلَن هَلعيت ٍ حروتی ٍ حسی تست ٍ رسن را لَهثَساورال ضثىِ ّای ضاخِ هسير(52

 دّذ تطخيص را پایيٌی اًذام راجعِ درد ٍ درهاتَهْا هَلعيت(53

 دّذ تطخيص را پایيٌی ذاماً در لٌفاٍی ّای گرُ هَلعيت(54

 .دّذ تطخيص را پایيٌی اًذام فضاّای هَلعيت(55

 حرکتی-روانی اهداف 

 :تایذ دٍرُ پایاى در داًطجَ

 ًوایذ پيذا هعوَل فرد تذى تررٍی را درًٍی ّای ساختواى هحل( 1

 ًوایذ رسن را هعوَل فرد تررٍی تذى درًٍی ّای ساختواى هسير( 2

 ًوایذ تررسی سطحی آًاتَهی تررسی تا را تذى درًٍی ّای ساختواى وارورد( 3

 تاضذ داضتِ تذى ّای ساختواى ّوِ تِ تعذی سِ ( ًگرضی4

 .ضَد گرفتِ درًظر اًساى یه عٌَاى تِ هعایٌِ هَرد فرد سطحی، آًاتَهی وار ( درٌّگام5

 تگيردحيطِ رٍاًی حروتی:   درًظر را آى تاليٌی هَارد ٍ سطحی آًاتَهی در تغييرات سطحی، آًاتَهی تررسی تا ( 6

 :حیطه عاطفی 

 در حيطِ علن پسضىی پی تثرًذ.سطحی تِ اّويت علن اًاتَهی (1

 .عاللوٌذ ضًَذ هَارد تاليٌیٍ  تغييراتدر تطخيص  سطحی تِ وارترد علن اًاتَهی( 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 ريش َای تذریس

 ایفای ًقص بحث گرٍّی پرسص ٍ پاسخ سخٌراًی

 پاًل PBL عولیًوایص  کارگاُ آهَزضی 

 گرٍُ کَچک              جَرًال کالب                گسارش صبحگاّی                    گردش علوی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion ُبیوار ضبیِ سازی ضذ 

 سایر ريش َای تذریس4

 مًاد ي يسایل آمًزشی
 ًوَدار/ چارت برٍضَر کاتالَگ/ َیر/ عکستص ٍایت بَرد پاٍرپَیٌت جسٍُ کتاب

 بیوار ٍاقعی بیوار استاًذارد ضذُ اضیاء ٍ لَازم ٍاقعی هاکت ًرم افسار فیلن آهَزضی فایل صَتی

   سایر مًاد ي يسایل آمًزضی4

 سالي یا کالس سخٌراًی. 1

  اًیویطي اهَزضی ٍ CDٍسایل ٍ تسْیالت کوک آهَزضی (اسالیذ، ٍیذیَپرٍشکتَر،کاهپیَتر، . 2 

 هتر پارچِ ای، هذاد رًگی یاهاشیک ًقاضی رٍی بذى، گَضی پسضکی .3

 تخت هعایٌِ. 4

 مکان ترگساری آمًزش

 کالس 
 سایت

 ایٌترًت 

سالي 

 کٌفراًس

 سالي

 آهفی تأتر 

 سالي 

 هَالش
 Media آزهایطگاُ

Lab 

Skill 

Lab 

درهاًگاُ/ 

 بالیٌی بخص

 عرصِ

 بْذاضت
 جاهعِ

   4یمکان َای آمًزضسایر 

 تجارب یادگیری )مرتثط تا استاد(
 تررسی ضعف ٍ هْارت ّای رٍش تذریس ٍ ارتثاط تا داًطجَیاى

 تکالیف یادگیری) مرتثط تا فراگیر(
  حضَر هٌظن  ٍ سر ٍلت  در والس –عذم هىالوِ تا تلفي ّوراُ  –استفادُ از رٍپَش پسضىی 

 ضًاتط آمًزشی ي سیاست َای مذرس
 ن در والس ّاحضَر هٌظاوتظارات4 

 ٍرٍد ٍ خرٍج از والس در هَارد ضرٍری ---غيثت در صَرت اضطرار  : مجازَا

 ٍرٍد ًَضيذًی ٍ خَراوی در والس –هىالوِ تلفٌی ٍ استفادُ از هَتایل  محذيدیتُا4

 از ًورُ کل داًطجَ کسر خَاّذ ضذ 25/0  غیر هَجِ بِ ازای ّر جلسِ غیبت . 

  ًورُ صفر گسارش خَاّذ ضذ. هعاًٍت آهَزضی داًطکذُبا ّواٌّگی  جلسِ غیبت 4بیص از ، 
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 (/تالیىی/عرصٍَای ایمىی )دريس عملی/آزمایشگاَیتًصیٍ
 دستىص ٍ هاسه در سالي هَالش ٍ جسذ – استفادُ از رٍپَش پسضىی

 استفادُ از ٍسایل جراحی تا رعایت ًىات ایوٌی ٍ در حضَر استاد.
 

 فهرست منابع درسی

 Acolor Atlas of Surface Anatomy (Back House) 

 Surface Anatomy of the Dr Namavar 

 Muscolino, J.E., 2013. Know the Body: Muscle, Bone, and Palpation Essentials-E-Book. 

Elsevier Health Sciences. 

 ريش ارزشیاتی

 ِهصاحب چک لیست صحیح / غلط جَرکردًی 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:

 ( ........0..ومرٌ،  ػملی4   ....، 14...... ومر4ٌ وظری ....20........) از تارم تىذی ومرٌ 

 

 کار ػملی4 ...... ومرٌ ...... ومر4ٌ تکالیف کالسی ..... ومر4ٌ الحضًر ي مطارکت فؼ

   4/ ديرٌامتحان پایان ترم  4/ ديرٌامتحان میان ترم ..... ومرٌ کًئیس4

 سایر مًارد4
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 ي عملی تروامٍ وظریترتیة ي تًالی عىايیه جذيل 

 مالحظات عنوان جلسه  شماره جلسه

1 Surface anatomy of the upper limb (Bones & Joints) دکتر فریدونی 

2 Surface anatomy of the upper limb (Muscles & Spaces) دکتر فریدونی 

3 Surface anatomy of the upper limb (Nerves, Vessels) دکتر فریدونی 

4 Surface anatomy of the lower limb (Bones & Joints) دکتر فریدونی 

5 Surface anatomy of the lower limb (Muscles & Spaces) دکتر فریدونی 

6 Surface anatomy of the lower limb (Nerves, Vessels) دکتر فریدونی 

7 Surface anatomy of the neck دکتر فریدونی 

8 Surface anatomy of the Head دکتر فریدونی 

9 Surface anatomy of the Brain دکتر فریدونی 

11  Surface anatomy of the thorax دکتر فریدونی 

11 Surface anatomy of the abdomen1 دکتر فریدونی 

12 Surface anatomy of the abdomen2 دکتر فریدونی 

13 Surface anatomy of the Pelvis دکتر فریدونی 

14 Surface anatomy of the back دکتر فریدونی 

 :            ترمتاریخ امتحان پایان   

تًسط مسؤيل درس/ کارضىاس آمًزش، بٍ اطالع  پایان، در زمان آغاز بروامٍ آمًزضی،تاریخ ضريع ي *تًج4ٍ 

  فراگیران رساویذٌ خًاَذ ضذ.

تًسط مسؤيل درس/ کارضىاس آمًزش، بٍ اطالع  پایان، در زمان آغاز بروامٍ آمًزضی،تاریخ ضريع ي *تًج4ٍ 

 َذ ضذ.فراگیران رساویذٌ خًا

 جذيل ارائٍ تروامٍ کارآمًزی/کاريرزی 
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 *طًل ديرٌ
 مذرس )مذرسان(  مکان ارائٍ ػىًان بروامٍ آمًزضی

 ماٌ ريز ساػت

      

      

      

      

      

تًسط مسؤيل درس/ کارضىاس آمًزش، بٍ اطالع  پایان، در زمان آغاز بروامٍ آمًزضی،تاریخ ضريع ي *تًج4ٍ 

  رساویذٌ خًاَذ ضذ.فراگیران 

 

 


