
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 دااگشنه آزاد اسالمي مشهد 

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشكي 

 زپشكيدادکشنه 
 واحد 67.1نظری/  :و نوع واحد) نظری/عملي( تعداد واحد دستگاه اسكلتي عضالني درس: و شماره نام

 ساعت عملي 03و  ساعت نظری 03 مدت زمان ارائه درس: دكترا -پزشكي :تحصیلي مقطعرشته و 

 كالس های آموزشي دانشكده پزشكي محل برگزاری: مقدمات علوم تشريح نیاز:پیشدروس 

 دكتر سید حسن علوی مسئول برنامه:نام 

 alavih@mums.ac.irايمیل : 

  تلفن و روزهای تماس:

 اعضاء : دكتر سیفي

 

 

 

 ف کلي ردس:ا هدا
  ساختمان و عملكرد اسكلت و عضالت اندام ها و ساختار بافتي و چگونگي تكوين آن هاآشنايي با 

ف اختصاصي  :ردس اهدا
 .استخوان های كمربند شانه و بازو و ساعد و مچ را توضیح دهد 

 شناسدمفاصل اندام های فوقاني و انواع حركت آن ها را توضیح داده و كلیشه های راديولوژی را ب 

 .ساختمان بافتي انواع استخوان را بشناسد 

 .ساختمان بافتي انواع غضروف را بشناسد و انواع مفاصل را توضیح دهد 

 .حدود و محتويات حفره زير بغل )آگزيالر( را توضیح دهد 

 .عضالت بازو و عملكرد و تنظیم آن را توضیح دهد 

 مربوطه توضیح دهد. عضالت ساعد و دست را به همراه عملكرد و عروق و اعصاب 

 .استخوان ها و مفاصل اندام تحتاني را توضیح دهد 

 .عضالت ران و ناحیه سريني و عمل آن ها را توضیح دهد 

 .عروق و اعصاب و لنف ران و ساق را توضیح دهد 

 .عضالت ساق پا و عملكرد آن ها و شبكه عصبي را توضیح دهد 

 .نكات بالیني و لنف در اندام ها را توضیح دهد 

 را توضیح دهد. و عضالت نحوه تكامل ساختار اسكلت محوری 

 .چگونگي تكامل استخوان ها و عضالت اندام ها را شرح دهد 

 

 

دوره ردوس نظری  طرح  



 

 

کاانت مورد نیاز روش اهی آموزش مدرس موضوع جلسه ردیف  رعهص  آموزش ام

آشنايي با استخوان های كمربند  6
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ و پاسخسخنراني و رپسش  دكتر علوی شانه و بازو و ساعد و مچ 

0 
آشنايي با مفاصل اندام های فوقاني 
و انواع حركت آن ها را توضیح داده 

 و كلیشه های راديولوژی

 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر علوی

آشنايي با ساختمان بافتي انواع  0
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ ني و رپسش و پاسخسخنرا دكتر سيفي استخوان

ساختمان بافتي انواع آشنايي با  4
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر سيفي غضروف و مفاصل

حدود و محتويات حفره آشنايي با  5
 کالس ردسي پاورپوينت، موالژ اساليد، سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر علوی زير بغل )آگزيالر(

عضالت بازو و عملكرد و آشنايي با  1
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر علوی تنظیم آن

. 
عضالت ساعد و دست را آشنايي با 

به همراه عملكرد و عروق و اعصاب 
 مربوطه

 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر علوی

استخوان ها و مفاصل آشنايي با  8
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر علوی اندام تحتاني

عضالت ران و ناحیه آشنايي با  9
 س ردسيکال اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر علوی سريني و عمل آن ها

عروق و اعصاب و لنف آشنايي با  63
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر علوی ران و ساق

عضالت ساق پا و عملكرد آشنايي با  66
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر علوی آن ها و شبكه عصبي

بالیني و لنف در  نكاتآشنايي با  60
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر علوی اندام ها

نحوه تكامل ساختار آشنايي با  60
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر سيفي اسكلت محوری و عضالت

چگونگي تكامل استخوان آشنايي با  64
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر سيفي ت اندام هاها و عضال

 

 



ت  آن هب -منابع اصلي ردس) عنوان کتاب، انم نویسنده، سال و محل ااشتنر، انم انشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظررد این ردس رد صورتي هک مطالعه همه کتاب يا  همه مجلدا

 نباشد(عنوان منبع ضروری 

 )آخرين چاپ( آناتومي اسنل و آناتومي گری -6

 0368بافت شناسي جان كوئیرا، ويراست دوازدهم،-0

 )آخرين چاپ( جنین شناسي النگمن-0

 )آخرين چاپ( بافت شناسي دكتر جعفر سلیماني راد -4

کاانت آموزشي   ام
 ديتا پروژكتور، پاورپوينت و موالژ 

 - 

 وط هب ره ارزشیابي:رم مرب انحوه ارزشیابي دانشجو و ب

 √   ب(  پايان دوره                                                                           رپسش کالسي     √الف(  رد طول رتم        

 ساعت اترخی نمره روش آزمون

  پايان رتم  68 (ارزشیابي رتاكمي) كتبي

  دوره رد طول 0 (ارزشیابي تكوينيشفاهي )

    

 مقررات و ااظتنرات از دانشجو: )توسط گروه تعیین مي گردد(

 ره دانشجو طي دوره ملزم هب رعايت مقررات آموزشي  هب شرح  زری است:

 رعايت حسن اخالق و شئوانت اسالمي 

 حضور منظم رد کالس و شرکت رد بحث اهی مطرح شده رد کالس 

 عدم استفاده از تلفن همراه رد ساعت کالسي 

 - 


