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کذ درس 53100323 :
هقغغ :كارشناسی
پيص ًيبز یب ّوسهبى :تشریح 1
هذرس :آقای در علی
هدف کلی:
آضٌبیی داًطجَیبى ثب ػلن آًبتَهی ,تبریخچِ,یبدگيری آًبتَهی ثِ صَرت سي ستوبتيک ٍ ًبحيِ ای ٍتقسين ثٌذی آًابتَهيیی
,ضٌبخت ػولیرد ٍ هجبٍرات ارگبًْبی ثذى ٍ ارتجبعبت ّر کذام ثب ارگبى ّبی هجبٍر.ثيبى اّويت آًابتَهی در کليٌياک ٍ
رکر هَارد ثبليٌی هرتجظ ثب ّر هجحث .هطبّذُ هغبلت ثيبى ضذُ تئَری رٍی هَالش ٍ جسذ.
اهداف ویژه عینی:
 .1داًطجَ ػلن تطریح را تؼریف کردُ,تقسين ثٌذی ٍ ثرضْبی هَرد ًيبز ثرای هغبلؼِ آًبتَهی را فرا گيرد.
 .2حفرات ثذى ثِ صَرت کلی ٍ دستگبُ اسیلتی هحَری را ضرح دّذ.
 .3اجسای هختلف سيستن گردش خَى ٍ تٌفس در قفسِ سيٌِ ٍ ػصجگيری  ,خًَرسبًی ٍ ًحَُ ػولیرد ّر ییرا از دیذگبُ ػلن
آًبتَهی ثيبهَزد.
.4سيستن گَارش ٍ دفغ ادرار ,تقسين ثٌذی ًبحيِ ای ضین ,هجبٍرات ,ػصت گيری ٍ خًَرسبًی آًْب ضرح دادُ ضَد.
.5اسیلت کورثٌذ لگٌی ,جسئيبت ارگبى ّبی ادارای تٌبسلی در حفرُ لگي,اخت الفبت آًبتَهيیی ثيي زى ٍ هرد در ایي ًبحيِ
را تَضيح دّذ.
.6ػصت گيری ٍ خًَرسبًی ارگبًْبی ادراری تٌبسلی ٍ تغييرات در زهبى ثبرداری ٍ زایوبى ٍ هَارد ثبليٌی را ثيبى کٌذ.
 .7ػضالت کف لگيً,بحيِ پریٌِ ٍ دستگبُ تٌبسلی خبرجی در زى ٍ هرد را ثيبى کٌذ.
 .8کليبت جٌيي ضٌبسی ٍ ًحَُ تیبهل دستگبُ ػصجی هرکسی ّوچٌيي جسئيبت هغس ٍ ًخبع ٍ هسيرّبی ػصجی را فرا گيرد.
تکالیف و وظایف دانشجویان:
حضَر ثوَقغ ٍ فؼبل در کالس ،کوک ثِ حفظ جاَ هغلاَة در کاالس ،هطابرکت در پرساص ٍ پبساف ٍ کٌفاراًس ّابی
داًطجَیی ،پبسخگَیی ثِ سَاالت قجل ٍ ثؼذ درس ،ارائِ تحقيق در هَارد رکر ضذُ ،پبسف کتجی ثِ سَاالت کَیس ،حضَر در
اهتحبى هيبى ترم ٍ پبیبى ترم
روش تدریس:
سخٌراًی ،پرسص ٍ پبسف ،کٌفراًس داًطجَیی ،حل هسئلِ ،توریي ٍ هثبل

وسایل آموزشی:
ٍایت ثرد ٍ هبشیک ،اسالیذ ،تراًس پبرًت ٍ اٍرّذ ،دیتب پرٍشکتَر  ،ثرگِ ّبی چبپی  ،هجالت ٍ ًطریبت ٍ کتبة
نحوه ارزشیابی:
سَاالت قجل ٍ ثؼذ تذریس ،پرسطْبی تصبدفی ،ارزضيبثی ضخصيتی ،تطخيصی ٍ تیاَیٌی ،تحقياق ّابی دٍرُ ای ،ساَاالت
تحقيقی ،حل هسئلِ ٍ توریي ،اهتحبى هيبى ترم ٍ پبیبى ترم
منابع:
 .1آًبتَهی لگي ثب ًیبت ثبليٌی,اثَالحسي زادُ,اکرم,آخریي چبح.
 .2استخَاى ضٌبسی,عجبعجبیی,هحوَد,آخریي چبح.
 .3آًبتَهی تٌِ,الْی ,ثْرام ,آخریي چبة
 .4آًبتَهی تٌِ گری,اسفٌذیبری,اثراّين,آخریي چبح

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