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دانشکده پزشکی

گروه آموزشی: علوم تشریح

Course Plan  طرح درس دوره

مشخصات فراگیران مشخصات درس

دانشکده/ مرکز آموزشی درمانی: پیراپزشکی عنوان واحد درسی: علوم تشریح سروگردن و تنه

رشته تحصیلی: کاردرمانی نوع واحد درسی: اختصاصی (اجباری)

مطقع تحصیلی: کارشناسی کارورزی: کارآموزی: عملی: ٠/٥
نظری: 

٠/٥واحد
تعداد واحد

سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی کارورزی: کارآموزی: عملی: ١٧ نظری: ٨ تعداد ساعت       

سوم پیشنیاز:   کد درس:

سایر: سایر:

مشخصات مسؤل درس

رشته تحصیلی: علوم تشریح نام و نام خانوادگی: دکتر ایرج جعفری انارکولی

رتبه علمی:  استاد مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی

anarkool@zums.ac.ir :پست الکترونیک شماره تماس: ٠٩١٢٠٥٣٩٠٤١

محل کار:   دانشکده پزشکی -گروه علوم تشریح

نام و نام خانوادگی مدرس(مدرسان):  

بازنگری بر اساس نیاز جامعه: تاریخ تدوین طرح درس: نحوه برگزاری دوره:

شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ  ١٤٠٠/١٢/٠٨ ترکیبی مجازی حضوری
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١٣٩٧/٠٠/٠٠ √ √

اهداف آموزشی

هدف کلی: شناخت کلی آناتومی دستگاه های بدن

اهداف اختصاصی (رفتاری): در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیر(ان) قادر باشند: -

حیطه شناختی: -

بخش های مختلف دستگاه گوارش را براساس منابع و مطالب ذکر شده در کالس بیان کند. -

کلیات آناتومی سروگردن و تنه را بیان کند. -
استخوان بندی ناحیه تنه را بشناسد و مشخصات آنها را بیان کند.  -

استخوان های تشکیل دهنده جمجمه را بشناسد و مشخصات آن ها را بیان کند. -
استخوان Frontal را تشخیص دهد، مشخصات (بخش ها، سطوح، کنارها، زوائد، سوراخ ها و اتصالت عضالنی) بر روی آن را براساس منابع و مطالب ذکر شده  -

در کالس بیان کند.
استخوان Ethmoid را تشخیص داده، مشخصات (بخش ها، سطوح، کنارها و سوراخ ها) بر روی آن را براساس منابع و مطالب ذکر شده در کالس بیان کند. -

استخوان Sphenoid را تشخیص داده، مشخصات (بخش ها، سطوح، کنارها، زوائد، سوراخ ها و اتصالت عضالنی) بر روی آن را براساس منابع و مطالب ذکر شده  -
در کالس بیان کند.

استخوان Occipital را تشخیص داده، مشخصات (بخش ها، سطوح، کنارها، سوراخ ها و اتصالت عضالنی) بر روی آن را براساس منابع و مطالب ذکر شده در  -
کالس بیان کند.

استخوان Parietal را تشخیص داده مشخصات (بخش ها، سطوح، کنارها، سوراخ ها و اتصالت عضالنی) بر روی آن را براساس منابع و مطالب ذکر شده در  -
کالس بیان کند.

استخوان Temporal را تشخیص داده، مشخصات (بخش ها، سطوح، کنارها، زوائد، سوراخ ها و اتصالت عضالنی) بر روی آن را براساس منابع و مطالب ذکر  -
شده در کالس بیان کند.

مشخصات، محدوده و محتویات حفرات کرانیال قدامی، میانی و خلفی را به ترتیب براساس منابع و مطالب ذکر شده در کالس بیان کند. -
استخوان Mandible را تشخیص داده، مشخصات (بخش ها، سطوح، کنارها، زوائد، سوراخ ها و اتصالت عضالنی) بر روی آن را براساس منابع و مطالب ذکر شده  -

در کالس بیان کند.
استخوان Vomer را تشخیص داده، مشخصات (سطوح و کنارها) آن را براساس منابع و مطالب ذکر شده در کالس بیان کند. -

استخوان Maxilla را تشخیص داده، مشخصات (بخش ها، سطوح، کنارها، زوائد، سوراخ ها و اتصالت عضالنی) بر روی آن را براساس منابع و مطالب ذکر شده  -
در کالس بیان کند.

استخوان Zygomatic را تشخیص داده، مشخصات (سطوح، کنارها، زوائد، سوراخ ها و اتصالت عضالنی) بر روی آن را براساس منابع و مطالب ذکر شده در  -
کالس بیان کند.

استخوان Palatine را تشخیص داده، مشخصات (بخش ها، سطوح، کنارها، زوائد، سوراخ ها و اتصالت عضالنی) بر روی آن را براساس منابع و مطالب ذکر شده  -
در کالس بیان کند.

استخوان Nasal را تشخیص داده، مشخصات (سطوح، کنارها، سوراخ ها و اتصالت عضالنی) بر روی آن را براساس منابع و مطالب ذکر شده در کالس بیان کند. -
استخوان Lacimal را تشخیص داده، مشخصات (سطوح، کنارها و زوائد) بر روی آن را براساس منابع و مطالب ذکر شده در کالس بیان کند. -

استخوان Inferior Nasal Concha را تشخیص داده، مشخصات (بخش ها، سطوح، کنارها و زوائد) بر روی آن را براساس منابع و مطالب ذکر شده در کالس  -
بیان کند.

استخوان Hyoid را تشخیص داده، مشخصات (بخش ها، شاخ ها، سطوح و کنارها) بر روی آن را براساس منابع و مطالب ذکر شده در کالس بیان کند. -
عضالت ناحیه تنه را بشناسد، Insertion ،origin و عصب گیری و عمل آنها را براساس منابع و مطالب ذکر شده در کالس بیان کند. -
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عضالت ناحیه سروگردن  را بشناسد، Insertion ،origin و عصب گیری و عمل آنها را براساس منابع و مطالب ذکر شده در کالس بیان کند. -

حیطه عاطفی: -

حیطه روانی حرکتی: -

بخش های مختلف استخوان پیشانی را بر روی موالژ مشخص کرده و نشان دهد. -

بخش های مختلف استخوان اتموئید را بر روی موالژ مشخص کرده و نشان دهد. -
بخش های مختلف استخوان اسفنوئید را بر روی موالژ مشخص کرده و نشان دهد. -

بخش های مختلف استخوان پس سری را بر روی موالژ مشخص کرده و نشان دهد. -
بخش های مختلف استخوان آهیانه ای را بر روی موالژ مشخص کرده و نشان دهد. -
بخش های مختلف استخوان گیجگاهی را بر روی موالژ مشخص کرده و نشان دهد. -

بخش های مختلف استخوان فک فوقانی را بر روی موالژ مشخص کرده و نشان دهد. -
بخش های مختلف استخوان مخصوص بینی را بر روی موالژ مشخص کرده و نشان دهد. -

بخش های مختلف استخوان فک تحتانی را بر روی موالژ مشخص کرده و نشان دهد. -
بخش های مختلف استخوان گونه ای را بر روی موالژ مشخص کرده و نشان دهد. -

بخش های مختلف استخوان کامی را بر روی موالژ مشخص کرده و نشان دهد. -
بخش های مختلف استخوان وومر را بر روی موالژ مشخص کرده و نشان دهد. -

بخش های مختلف استخوان اشکی را بر روی موالژ مشخص کرده و نشان دهد. -
بخش های مختلف استخوان شاخک تحتانی بینی را بر روی موالژ مشخص کرده و نشان دهد. -

بخش های مختلف استخوان جناغ را بر روی موالژ مشخص کرده و نشان دهد. -
بخش های مختلف دنده های Typic و Atypic را بر روی موالژ مشخص کرده و نشان دهد. -

بخش های مختلف مهره های را بر روی موالژ مشخص کرده و نشان دهد. -
بخش های مختلف مهره های سینه ای را بر روی موالژ مشخص کرده و نشان دهد. -

بخش های مختلف مهره های کمری را بر روی موالژ مشخص کرده و نشان دهد. -
بخش های مختلف استخوان خاجی را بر روی موالژ مشخص کرده و نشان دهد. -

بخش های مختلف استخوان دنبالچه ای را بر روی موالژ مشخص کرده و نشان دهد. -
در مورد عضالت ناحیه سروگردن insertion ،origin، و عصب گیری را براساس منابع و مطالب ذکر شده در کالس بر روی موالژ پیدا کرده و نشان دهد. -

در مورد عضالت ناحیه تنه insertion ،origin، و عصب گیری را براساس منابع و مطالب ذکر شده در کالس بر روی موالژ پیدا کرده و نشان دهد. -

روش های تدریس:

سخنرانی                                                                          پرسش و پاسخ                                                                                             

بحث گروهی                                                                         ایفای نقش                                                         نمایش عملی                                                               

              Bedside                 کارگاه آموزشی                                                                               بیمار شبیه سازی شده

                            teaching

 سایر                          ( بنویسید):                  
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مواد و وسایل آموزشی:

کتاب، پاورپوینت، فیلم آموزشی، فایل های آموزشی بارگذاری شده

تجارب یادگیری (حین تدریس):

تکالیف یادگیری (بعد تدریس):

ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

انتظارات: انجام به موقع تکالیف تعیین شده و در دسترس بودن در زمان های اعالم و توافق شده.

مجازها: 

محدودیتها: 

توصیههای ایمنی (دروس عملی/آزمایشگاهی/بالینی/عرصه):

فهرست منابع درسی:

آناتومی سروگردن دکتر محمد اکبری و همکاران و مطالب بارگذاری شده از طریق سامانه نوید 

روش ارزیابی:

آزمون کتبی
مصاحبه

 ( شفاهی)

مشاهده عملکرد 

(چک لیست)

عینی تشریحی

صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای پرکردن جاخالی گسترده پاسخ
--------- ------

بارم بندی نمره ( از ٢٠ نمره): 

   ( نمره قبولی از ٢٠، برابر ...... می باشد).

انجام تکالیف عملی و پروژه:  مشارکت کالسی: حضور و غیاب کالسی: 
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امتحان پایان ترم: ١٥  امتحان میان ترم:  کوئیز:

سایر موارد: ٥ نمره هم برای امتحان عملی پایان ترم خواهد بود.

جدول زمانی ارائه برنامه:

مدرس (مدرسان)  عنوان جلسه 
شماره 
جلسه

ایرج جعفری انارکولی کلیات استخوان های جمجمه و استخوان های پیشانی، اتموئید، اسفنوئید و پس سری ١

ایرج جعفری انارکولی استخوان های زوج کاسه سر و استخوان های صورت ٢

ایرج جعفری انارکولی استخوان بندی تنه (جناغ، دنده ها و ستون مهره ها) ٣

ایرج جعفری انارکولی مفاصل سروگردن و تنه ٤

ایرج جعفری انارکولی عضالت (کلیات و عضالت سرو گردن) ٥

ایرج جعفری انارکولی عضالت تنه ٦

تاریخ امتحان پایان ترم:             تاریخ امتحان میان ترم:       ١٠

مدرس (مدرسان)  عنوان جلسه 
شماره 
جلسه

ایرج جعفری انارکولی عملی استخوان های پیشانی و اتموئید  ١

ایرج جعفری انارکولی عملی استخوان اسفنوئید و پس سری ٢

ایرج جعفری انارکولی عملی استخوان های آهیانه ای و گیجگاهی ٣

ایرج جعفری انارکولی عملی استخوان های فک فوقانی، مخصوص بینی، اشکی ٤

ایرج جعفری انارکولی عملی استخوان های گونه ای، کامی، شاخک تحتانی بینی ٥

ایرج جعفری انارکولی عملی استخوان های فک تحتانی و وومر ٦

ایرج جعفری انارکولی عملی استخوان جناغ ٧

ایرج جعفری انارکولی عملی دنده ها ٨

ایرج جعفری انارکولی عملی استخوان های ستون مهره ها ٩

ایرج جعفری انارکولی عملی عضالت سر و صورت ١٠

ایرج جعفری انارکولی عملی عضالت ناحیه گردن ١١

ایرج جعفری انارکولی عملی عضالت قفسه سینه ١٢

ایرج جعفری انارکولی عملی عضالت پشت تنه ١٣

ایرج جعفری انارکولی عملی عضالت ناحیه شکم  ١٤

ایرج جعفری انارکولی عملی عضالت ناحیه لگن ١٥

ایرج جعفری انارکولی مرور آناتومی عملی دستگاه های مختلف ١٦

ایرج جعفری انارکولی مرور آناتومی عملی دستگاه های مختلف ١٧

تاریخ امتحان پایان ترم:             تاریخ امتحان میان ترم:       ١٠




