باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پسشکی
طرح درس – گروه مامایی

نام درس :تشریح ()1

تعذاد ٍاحذ 1/5:واحد نظری  0/5-واحد عملی
کذ درض53100325 :

مقطع :كارشناسي
پيش نياز :ندارد
مدرس :آقای درعلی
هدف کلی:
آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب علن آًبتَهی ,تبریخچِ,یبدگیری آًبتَهی ثِ صَرت ظی عتوبتیک ٍ ًبحیِ ای ٍتمعین ثٌذی آًبتَهیکی
,ؼٌبخت عولکرد ٍ هجبٍرات ارگبًْبی ثذى ٍ ارتجبعبت ّر کذام ثب ارگبى ّبی هجبٍر.ثیبى اّویت آًبتَهی در کلیٌیک ٍ
رکر هَارد ثبلیٌی هرتجظ ثب ّر هجحث .هؽبّذُ هغبلت ثیبى ؼذُ تئَری رٍی هَالشٍ جعذ.
اهداف ویژه عینی:
 . 1داًؽجَ علن تؽریح را تعریف کردُ,تمعین ثٌذی ٍ ثرؼْبی هَرد ًیبز ثرای هغبلعِ آًبتَهی را فرا گیرد.
 .2حفرات ثذى ثِ صَرت کلی ٍ دظتگبُ اظکلتی ٍهفبصل را ؼرح دّذ.
.3ظیعتن اظکلتی گردى ٍ جوجوِ ثِ صَرت هجسا ٍ ارتجبط آى ثب تٌِ ؼرح دّذ.
.4اجسای هختلف ظیعتن عضالًی ٍ عصجگیری  ,خًَرظبًی ٍ ًحَُ عولکرد ّر یکرا از دیذگبُ علن آًبتَهی ثیبهَزد.
.5اجسای هختلف ظیعتن گردغ خَى,تمعین ثٌذی ًبحیِ ای درظر ٍ گردى ٍ اًذاهْب ,هجبٍرات آًْب ؼرح دادُ ؼَد.
.6دظتگب ُ ثیٌبیی ٍ ؼٌَایی ٍ هجبٍرات ٍ خَى رظبًی ٍ عصجگیری آًْب ثیبهَزد.
 .7ارگبًْبی دّبى ٍ حلك ٍ حٌجرُ ٍ هجبٍرات ٍ عصجگیری آًْبثیبهَزد.
. 8حط چؽبیی ٍ ثَیبیی اعصبة هرتجظ ثب آًْب ٍ ًحَُ عولکرد را ثیبهَزد.
. 9ظیعتن لٌفبٍی ٍ غذد ًبحیِ ظر گردى را ثیبهَزد.
تکالیف و وظایف دانشجویان:
 .1حضَر ثوَلع ٍ فعبل در کالض ،کوک ثِ حفظ جَ هغلَة در کالض ،هؽبرکت در پرظػ ٍ پبظخ ٍ کٌفراًط ّبی
داًؽجَیی ،پبظخگَیی ثِ ظَاالت لجل ٍ ثعذ درض ،ارائِ تحمیك در هَارد رکر ؼذُ ،پبظخ کتجی ثِ ظَاالت کوَیس،
حضَر در اهتحبى هیبى ترم ٍ پبیبى ترم
 .2رٍغ تذریط:
 .3ظخٌراًی ،پرظػ ٍ پبظخ ،کٌفراًط داًؽجَیی ،حل هعئلِ ،توریي ٍ هثبل
ٍ .4ظبیل آهَزؼی:
ٍ .5ایت ثرد ٍ هبشیک ،اظالیذ ، ،دیتب پرٍشکتَر ،ثرگِ ّبی چبپی  ،هجالت ٍ ًؽریبت ٍ کتبة

نحوه ارزشیابی:
ظَاالت لجل ٍ ثعذ تذریط ،پرظؽْبی تصبدفی ،ارزؼیبثی ؼخصیتی ،تؽخیصی ٍ تکَیٌی ،تحمیك ّبی دٍرُ ای ،ظوَاالت
تحمیمی ،حل هعئلِ ٍ توریي ،اهتحبى هیبى ترم ٍ پبیبى ترم
منابع:
 .1آًبتَهی لگي ثب ًکبت ثبلیٌی,اثَالحعي زادُ,اکرم,آخریي چبح.
 .2اظتخَاى ؼٌبظی,عجبعجبیی,هحوَد,آخریي چبح.
 .3آًبتَهی تٌِ,الْی ,ثْرام ,آخریي چبة
 .4آًبتَهی تٌِ گری,اظفٌذیبری,اثراّین,آخریي چبح

5. zobotta atlas of human anatomy/._Baltimore:Williams&Wilkines.last edition.

باسمه تعالی
داًؽگبُ آزاد اظالهی ٍاحذ ؼْرکرد – داًؽکذُ پرظتبری ٍ هبهبیی
تمَین عرح درض –گرٍُ هبهبیی
نام درس:تؽریح1

جل

تعداد واحدٍ 1/5 :احذ ًظری ٍ 0/5-احذ عولی

مدرس :آلبی درعلی

موضوع تدریس

فعالیتها

1

آهَزغ تعبریف ٍ هفبّین پبیِ علن تؽریح  ،ارتجبط آى ثبکلیٌیک

ثررظی پیؽیٌِ  ،تذریط

2

آهَزغ تمعین ثٌذی ًبحیِ ای تٌِ ٍثرؼْبی آًبتَهی

تذریط ،پرظػ ٍ پبظخ

3

آهَزغ دظتگبُ اظکلتی ٍ هؽبّذُ آى رٍی هَالش

تذریط ،پرظػ ٍ پبظخ

4

آهَزغ اظکلت جوجوِ ٍ ارتجبط آى ثب احؽبء ٍ هؽبّذُ هَالش

تذریط ،کَیس

5

آهَزغ ظتَى فمرات ٍ هْرُ ّبی گردى ٍ ٍیصگیْبی ایي ًبحیِ

تذریط ،پرظػ ٍ پبظخ

6

آهَزغ ظیعتن عضالت ,ثبفت پَظت  ,عصجگیری ٍ خًَرظبًی

تذریط ،پرظػ ٍ پبظخ

سه

7

آهَزغ عولکرد ظیعتن گردغ خَى ٍ اجسای آى ,ظیعتن لٌفبٍی ٍ هؽبّذُ
رٍی هَالشٍ هؽبّذُ رٍی هَالش

تذریط ،پرظػ ٍ پبظخ

8

آهَزغ عرٍق اًذاهْب ٍ غذد لٌفبٍی ٍ آًبتَهی ظغحی آًْب ٍ هؽبّذُ هَالش

تذریط ،پرظػ ٍ پبظخ

9

آهَزغ ظیعتن عصجی هحیغی ٍ ؼجکِ ّبی عصجی هرتجظ ثب اًذام فَلبًی

تذریط ،کَیس

11

آهَزغ ارگبًْبی دّبى حلك ٍ حٌجرّ َ هؽبّذُ رٍی هَالش

تذریط ،پرظػ ٍ پبظخ

11

آهَزغ دظتگبُ ثیٌبیی ٍ خًَرظبًی ٍ عصجگیری آى ٍ هؽبّذُ رٍی هَالش

تذریط ،پرظػ ٍ پبظخ

12

آهَزغ دظتگبُ ؼٌَایی ٍ خًَرظبًی ٍ عصجگیری آى ٍ هؽبّذُ رٍی هَالش

13

آهَزغ عولکرد حعبیی چؽبیی ٍ ثَیبیی ٍ اعصبة هرتجظ

تذریط ،پرظػ ٍ پبظخ

14

آهَزغ غذد هترؼحِ در ًبحیِ ظر ٍگردى ٍ هؽبّذُ رٍی هَالش

تذریط ،کَیس

تذریط ،حل هعئلِ،
کَیس

