
 

 طراحي پيشگام تدريس  (( جدول) ) 
                                                                          

 1ترم  پزشکیدانشجویان  گروه فراگير :           عضالنی –اسکلتی    : عنوان درس 

 معصومه فانی نام استاد :                                                                                 اول   نيمسال :

 (عملی) واحد 0.6 تعداد واحد :                                        شنبه سه روز برگزاري كالس  :
 

 اهداف  جلسات موضوع جلسه

 .کند بندی تقسیم را بدن اسکلتی دستگاه .1 بازو و شانه شناسی استخوان اول  

 .ببرد نام را فوقانی اندام های استخوان .2

 .نماید جاگذاری عملی بطور را ترقوه استخوان .3

 .دهد شرح استخوان روی را ترقوه استخوان مشخصات .4

 .نماید جاگذاری عملی بطور را کتف استخوان .5

 .دهد شرح استخوان روی را کتف استخوان مشخصات .6

 .نماید جاگذاری عملی بطور را بازو استخوان .7

 .دهد شرح استخوان روی را بازو استخوان مشخصات .8

 .دهد توضیح را شانه مفصل .9

 .نماید جاگذاری عملی بطور را رادیوس ستخوانا .1 دست و ساعد شناسی استخوان دوم

 .دهد شرح استخوان روی را رادیوس استخوان مشخصات .2

 .نماید جاگذاری عملی بطور را اولنا استخوان .3

 .دهد شرح استخوان روی اولنارا استخوان مشخصات .4

 ..دهد نشان تخوانهااس با را آرنج مفصل .5

 .دهد نشان را نام برده و دست مچ های استخوان .6

 .دهد توضیح را کارپ تونل تشکیل نحوه .7

 .نماید توصیف را دست مچ مفصل .8

 .کند بیان را دستی کف استخوانهای مشخصات .9

 .دهد شرح را انگشتان بند خصوصیات .10

 نشان دهد. عضالت ناحیه شانه را نام برده و  .1 عضالت ناحیه شانه و بازو سوم

 را نام برده و نشان دهد.  عضالت ناحیه بازو .2

 را نام برده و نشان دهد. عضالت ناحیه ساعد .1 عضالت ناحیه ساعد و دست چهارم

 عضالت ناحیه دست را نام برده و نشان دهد. .2

 و آگزیال حفره های جداره پنجم

 ناحیه این محتویات

 .دهد نشان را آگزیال داخلی و خارجی قدامی، جدار .1

 .دهد نشان را تهایشنا و ابتدا با نواحی این عضالت .2

 .دهد شرح را آگزیال خروجی و ورودی .3

 .دهد نشان را محتویاتش و دلتوپکتورال ناودان .4

 .دهد نشان را آگزیالری شریان های شاخه .5

 .دهد نشان را آگزیالری ورید .6

نشان  آن ها راو  کند بیان را به همراه طناب ها و شاخه ها بازویی شبکه تنه .7

 دهد.



 

 استخوان شناسی لگن و ران  ششم

 

 .ببرد نام را تحتانی اندام های استخوان .1

 .نماید جاگذاری عملی بطور را لگن استخوان .2

 .دهد شرح استخوان روی را لگن استخوان مشخصات .3

 .نماید جاگذاری عملی بطور را ران استخوان .4

 .دهد شرح استخوان روی را ران استخوان مشخصات .5

 .دهد توضیح ار ران مفصل .6
استخوان شناسی ساق و پا و  هفتم

 زانو

 .نماید جاگذاری عملی بطور را تیبیا استخوان .1

 .دهد شرح استخوان روی را تیبیا استخوان مشخصات .2

 .نماید جاگذاری عملی بطور را فیبوال استخوان .3

 .دهد شرح استخوان روی را فیبوال استخوان مشخصات .4

 .دهد توضیح را زانو مفصل .5

 .نماید راتوصیف فیبوالر بیوتی مفصل .6

 .دهد شرح را پا مچ بندی استخوان .7

 .نماید جاگذاری را تالوس استخوان .8

 .دهد شرح استخوان روی را تالوس مشخصات .9

 .نماید جاگذاری را پاشنه استخوان .10

 .دهد شرح استخوان روی را پاشنه مشخصات .11

 .دهد توضیح را پا مچ مفاصل .12

 الت ناحیه گلوتئال را نام برده و نشان دهد.عض .1 عضالت ناحیه گلوتئال و ران هشتم

 عضالت ناحیه ران )قدام، خلف و داخل( را نام برده و نشان دهد. .2
 عضالت ناحیه ساق )قدام، خلف و خارج( را نام برده و نشان دهد. .1 عضالت ساق و پا نهم

 عضالت ناحیه پا را نام برده و نشان دهد. .2
 صب گلوتئال فوقانی و تحتانی را نشان دهد.عروق و ع .1 عروق و عصب اندام تحتانی دهم

 عروق و عصب فمورال را با شاخه هایش توضیح داده و نشان دهد. .2

 عصب سیاتیک و شاخه های آن را نشان دهد. .3

 آل را نشان دهد. پوپلیتهمحتویات حفره  .4

 

 



 

 

 

   :روش تدريس

 مطلب ارائه طول در سئواالت به پاسخ و سئوال طرح سخنراني،

 و جسد و موالژ برد وايت تخته و پروژكتور ويدئو از استفاده

 : وظابف و تکاليف دانشجو

 درس كالس جلسات در منظم حضور

 كالس در فعال مشاركت

 انجام تکالیف

  : روش ارزشيابي دانشجو

 كالس در فعال مشاركت دركالس، حضور

 انجام تکالیف 

 امتحان پايان ترم 

 منابع مطالعه : 

  اسنل بالينی آناتومی .1

 آناتومی گری .2


