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 هاو موارد تالینی مرتثط تا آن های فوقانیانذام آناتومی ضناخت کامل نحوه تکامل و ّذف کلی:

 :)در پایان ترنامه آموزضی، انتظار می رود فراگیر)ان( قادر تاضنذ: اّذاف اختصاصی )رفتاری 
 حیطه شناختی:  
 س بیبن کنذالسبس منببع و مطبلب رکر ضذه در ککلیبت آنبتومی انذام هبی فوقبنی را برا.  

   بیبن کنذ سالکاستخوانهبی کمربنذ ضبنه ای را بطنبسذ و مطخصبت آنهب را براسبس منببع و مطبلب رکر ضذه در.  

  عضبلت کمربنذ ضبنه ای را بطنبسذ origin ،Insertion  س بیبن کنذالسبس منببع و مطبلب رکر ضذه در کو عصب گیری و عمل آنهب را برا.  

  کنذ بیبن سالک در ضذه رکر مطبلب و منببع براسبس را آن محتویبت و آگسیبل حفره ۀ محذود. 

   بیبن کنذ سالکمطخصبت مفصل ضبنه را براسبس منببع و مطبلب رکر ضذه در. 

   بیبن کنذ سالکاستخوان ببزو را بطنبسذ و مطخصبت آن را براسبس منببع و مطبلب رکر ضذه در. 

  بیبن کنذ سالکنبحیه ببزو را بطنبسذ، محذوده، مطخصبت و محتویبت آن را براسبس منببع و مطبلب رکر ضذه در. 

   بیبن کنذ سالکمطخصبت مفصل آرنج را براسبس منببع و مطبلب رکر ضذه در.  

   ذ.بیبن کن سالکو مطبلب رکر ضذه در استخوان بنذی نبحیه سبعذ را بطنبسذ و مطخصبت آنهب را براسبس منببع  

   بیبن کنذ سالکنبحیه سبعذ را بطنبسذ، محذوده، مطخصبت و محتویبت آن را براسبس منببع و مطبلب رکر ضذه در. 

  مطخصبت مفصل Radioulnar  بیبن کنذ سالکفوقبنی و تحتبنی را براسبس منببع و مطبلب رکر ضذه در. 

  بیبن کنذ سالکاستخوان بنذی نبحیه دست را بطنبسذ و مطخصبت آنهب را براسبس منببع و مطبلب رکر ضذه در. 

  ذ.بیبن کن سالکمحذوده نبحیه دست را بطنبسذ و مطخصبت و محتویبت آن را براسبس منببع و مطبلب رکر ضذه در  

   ،مطخصبت مفبصل مچ دستmetacarpophalengeal, carpometacarpal و interphalengeal بیبن  سالبس منببع و مطبلبب رکبر ضبذه در کرا براس

 .کنذ

  :حیطِ ػاطفی 

 :حیطِ رٍاًی حرکتی 

 .نواحی مختلف انذام فوقبنی را براسبس منببع و مطبلب رکر ضذه در کالس بر روی موالش یب جسذ پیذا کرده و نطبن دهذ 

 بر روی استخوان ترقوه و کتف براسبس منببع و مطبلب رکر ضذه در کالس نطبن دهذ. سطوح، کنبرهب، انتهب هب و محل هبی اتصبل عضالت را 

  در مورد عضالت کمر ضبنه ایOrigin ،Insertion  عصبگیری و خونگیری آنهب را براسبس منببع و مطبلب رکر ضذه در کالس بر روی موالش یب جسذ پیذا کررده و ،

 نطبن دهذ.

  را براسبس منببع و مطبلب رکر ضذه در کالس بر روی موالش یب جسذ پیذا کرده و نطبن دهذ.جذارهب و محتویبت حفره آگسیالری 

 .استخوان ببزو و مطخصبت )سطوح، کنبرهب و محل اتصبل عصالت بر روی آن را براسبس منببع و مطبلب رکر ضذه در کالس نطبن دهذ 

  رکر ضذه در کالس بر روی موالش یب جسذ پیذا کرده و نطبن دهذ.محذوده، مطخصبت و محتویبت نبحیه ببزو را براسبس منببع و مطبلب 

 .محذوده، مطخصبت و محتویبت نبحیه سبعذ را براسبس منببع و مطبلب رکر ضذه در کالس بر روی موالش یب جسذ پیذا کرده و نطبن دهذ 

 ی موالش یب جسذ پیذا کرده و نطبن دهذ.محذوده، مطخصبت و محتویبت نبحیه دست را براسبس منببع و مطبلب رکر ضذه در کالس بر رو 

 ريش َبی تذریس

 ایفای نقص تحث گروهی پرسص ٍ پاسخ سخٌراًی

 پانل PBL ًوایص ػولی کارگاه آموزضی 

 گروه کوچک              جورنال کالب                گسارش صثحگاهی                    گردش ػلمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion تیمار ضثیه سازی ضذه 
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 سامانه های آموزضی رسمی
 

 سایر تکلیف محور سامانه های آموزضی غیررسمی

  سایر رٍش ّای تذریس:

 )مجبزی/حضًری(مًاد ي يسبیل آمًزشی
 نمودار/ چارت تروضور کاتالوگ/ تصَیر/ ػکس وایت تورد پاٍرپَیٌت جسٍُکتاب /  الکترونیکمناتغ 

 تیمار واقؼی تیمار استانذارد ضذه اضیاء و لوازم واقؼی ماکت نرم افسار فیلن آهَزضی فایل صَتی

 موالژ و جسد.  سایر هَاد ٍ ٍسایل آهَزضی:

 (حضًری/مجبزی)مکبن ثرگساری آمًزش

 جامؼه آزمایطگاهی تالینی دانطکذه تهذاضت

   :هکاى ّای آهَزضیسایر 

 استبد(تجبرة یبدگیری )مرتجط ثب 
  

 تکبلیف یبدگیری) مرتجط ثب فراگیر(
 .توضیح و نطان دادن مطالة نطان داده ضذه روی موالش و جسذ ترای همکالسی ها  

 ضًاثط آمًزشی ي سیبست َبی مذرس

 حضور به موقع، کامل و فعال در کالس هااًتظارات: 

 ورود و خروج از کالس )در صورت اضطرار(: هجازّا

  و همینطور صحثت کردن تا موتایلچک کردن  هحذٍدیتْا:

 ٍشبملَبی ایمىی تًصی: 
   

 فُرست مىبثع درسی
 )آناتومی تالینی انذام فوقانی )دکتر جؼفری انارکولی 

    آناتومی انذام دکتر تهرام اللهی 

 )اطلس نتر )سیثا 

 )اطلس )زوتوتا 

 ي ثبرم ثىذی ومرٌ  ريش ارزشیبثی

نمره از کل نمره درس را  01 بصورت چنذ گسینه ای و کوتبه پبسخ خواهذ بود که در پبیبن ترم از دانطجویبن امتحبن گرفته می ضودبخص تئوری : سئواالت روش ارزیببی 

پبیبن ترم در امتحبن عملی که  مربوطه بب فلص مطخص می گردد و دانطجو نبم محل را می نویسذ.در موالشهبی سئوال روش ارزیببی بخص عملی: محل مورد . خواهذ داضت

 نمره از کل نمره واحذ درسی را خواهذ داضت. 01 و ودگرفته می ض
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 )جلسبت تئًری(آمًزشی ثروبمٍ ترتیت ي تًالی عىبيیه جذيل 

ضوارُ 

 جلسِ
 هالحظات هکاى آهَزش )هجازی، تالیٌی( ػٌَاى جلسِ 

 دکتر جؼفری انارکولی  حضوری یفوقانهای انذام  یضناس استخوان 1

 دکتر جؼفری انارکولی حضوری  یفوقانهای انذام  یضناس استخوان 2

 دکتر جؼفری انارکولی حضوری  یفوقانهای انذام  یضناس استخوان 3

 دکتر جؼفری انارکولی حضوری  یفوقانهای انذام  یضناس استخوان 4

5 
 دکتر جؼفری انارکولی حضوری  تافت نرم کمرتنذ ضانه ای

 دکتر جؼفری انارکولی حضوری  ضانه ایتافت نرم کمرتنذ  6

 دکتر جؼفری انارکولی حضوری  حفره زیرتغلی و محتویات آن 7

 دکتر جؼفری انارکولی حضوری  تازوقذام ناحیه  8

 دکتر جؼفری انارکولی حضوری  ناحیه خلف تازو 9

 دکتر جؼفری انارکولی حضوری  ناحیه قذامی داخلی ساػذ 10

 دکتر جؼفری انارکولی حضوری  ساػذ ناحیه خلفی خارجی 11

 دکتر جؼفری انارکولی حضوری  کف دست 12

 دکتر جؼفری انارکولی حضوری  مفاصل انذام های فوقانی 13

14 
 دکتر جؼفری انارکولی حضوری  تخلیه وریذی و لنف انذام های فوقانی

 دکتر جؼفری انارکولی حضوری آناتومی سطحی انذام های فوقانی 15

 دکتر جؼفری انارکولی حضوری نکات تالینی انذام های فوقانی 16

 جلسات ػملی

ضوارُ 

 جلسِ
 هالحظات هکاى آهَزش )هجازی، تالیٌی( ػٌَاى جلسِ 

 دکتر جؼفری انارکولی حضوری استخوان ضناسی انذام فوقانی 1

 دکتر جؼفری انارکولی حضوری استخوان ضناسی انذام فوقانی 2
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 دکتر جؼفری انارکولی حضوری انذام فوقانیاستخوان ضناسی  3

 دکتر جؼفری انارکولی حضوری استخوان ضناسی انذام فوقانی 4

 دکتر جؼفری انارکولی حضوری تافت نرم کمرتنذ ضانه ای 5

 دکتر جؼفری انارکولی حضوری تافت نرم کمرتنذ ضانه ای 6

 دکتر جؼفری انارکولی حضوری حفره زیرتغل 7

 دکتر جؼفری انارکولی حضوری تازوناحیه قذام  8

 دکتر جؼفری انارکولی حضوری ناحیه خلف تازو 9

 دکتر جؼفری انارکولی حضوری ناحیه قذامی داخلی ساػذ 10

 دکتر جؼفری انارکولی حضوری خلفی خارجی ساػذناحیه  11

 دکتر جؼفری انارکولی حضوری ناحیه دست 12

13 
Review دکتر جؼفری انارکولی حضوری 

14 
Review دکتر جؼفری انارکولی حضوری 

15 
Review دکتر جؼفری انارکولی حضوری 

16 
Review دکتر جؼفری انارکولی حضوری 

17 
Review دکتر جؼفری انارکولی حضوری 

 رسانیذه خواهذ ضذ.*توجه: تاریخ ضروع و پایان، در زمان آغاز ترنامه آموزضی، توسط مسؤول درس/ کارضناس آموزش، ته اطالع فراگیران 


