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 (Course Plan)  1آًبتَهی ػوَهی                                                                                      عزح درس  
                                                                                       

  اتبق ػول1داًطجَيبى تزم :  گزٍُ فزاگيز                                                                                                            1  آناتوهی عووهی : ػٌَاى درس                   

  10-12يکطٌجِ :                                                                                                            رٍس ٍ سبػت کالس910-92اٍل  سبل تحصيلی ًيوسبل                   

 ًبصز ضکزسادُ : هذرسًبم                                                                                           ( سبػت43)ػولی - ٍاحذ تئَری2 : تؼذاد ٍاحذ                  

 ًذارد: پيص ًيبس                 

                                   

 :شرح درس

در ايي درس داًطجَيبى ثب سبختوبى دستگبّْبی هختلف ثذى ثب استفبدُ اس اعلس ٍ هَالص ثب تبکيذ ثز کبرثزدی ثَدى ايي داًص در ٍظبيف آيٌذُ رضتِ 

 .خَد آضٌب خَاٌّذ ضذ

:هــدف کلــی

 ثب تطزيح ارگبًْب ٍ دستگبّبی هختلف ثذى ثِ هيشاى هَرد ًيبس آضٌبيی 

 :اهــداف ويژه درس

 تؼبريف اصلی آًبتَهی-

 دستگبُ اسکلتی -

 دستگبُ ػضالًی- 

 دستگبُ گزدش خَى- 

 دستگبُ تٌفس- 

   

:روش تدريس

پزسص ٍ پبسخ ثزگشار ٍ ًوبيص اساليذ ٍ پبٍر پَيٌت ,ثِ هٌظَر دستيبثی ثِ اّذاف آهَسضی تؼييي ضذُ، هجبحث ايي درس ثِ صَرت سخٌزاًی

 ّوچٌيي اس هَالص ٍ جسذ در صَرت ًيبس استفبدُ خَاّذ ضذ. هيطَد

 پیش سازهاى دهنده: الگوی تدريس

:وظايف و تکالیف دانشجو

 :اس فزاگيزاى اًتظبر هيزٍد

  د ليمِ اس ٍرٍد ثِ کالس اجتٌبة کزدُ ٍ ثذ يي تزتيت 5در توبم جلسبت کالس درس ثذ ٍى تبخيز حضَر يبثٌذ ٍ در صَرت تبخيز ثيص اس 

 .در حفظ ًظن کالس سْين ثبضٌذ

 در ثحثْبی کالس ثغَر فؼبل ضزکت ًوبيٌذ. 

 در آسهًَْبی هيبى د ٍرُ ای ضزکت ًوبيٌذ 

  سبػبت کالس ثيطتز ثبضذ، در صَرتيکِ غيجت ثيص اس حذ هجبس ثبضذ4/ 17غيجت در کالس ًجبيذ اس حذ هجبس : 

 . غيجتْب هَجِ ثبضذ ،آى ٍاحذ درسی حذ ف هی ضَد2/1چٌبًچِ ثيص اس -  الف

 .(ثب ًظز هحتزم آهَسش داًطگبُ)چٌبًچِ غيجتْب غيز هَجِ ثبضذ ،ًوزُ صفز ثزای آى هٌظَر خَاّذ ضذ-  ة

  :روش ارزشیابی دانشجو

 .جب خبلی ٍ يب تطزيحی هی ثبضذ,جَر کزدًی ,غلظ ٍ صحيح , ارسضيبثی ثِ صَرت آسهَى کتجی ٍثز حست ًَع هَضَع ثِ صَرت چْبر جَاثی

  درصذ30                            آسهَى هيبى تزم  يب کَئيش رٍساًِ    

  درصذ65                                                          آسهَى پبيبى تزم        

  درصذ5        حضَر هزتت ٍ فؼبل                                                          

        درصذ                                        100         جوغ کل                                                             
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 :هنابع اصلی هطالعه

 رضبيی.. تطزيح ػوَهی تبليف دکتز ًَرا- 1

 آًبتَهی ػوَهی ايوبًِ ضوبيلی يگبًِ- 2

 آًبتَهی ثذى اًسبى تاليف دکتز هيجذی-  2

 :هنابع فرعی هطالعه

 آًبتَهی ثبليٌی اسٌل - 1

 آًبتَهی گزی ثزای داًطجَيبى تزجوِ دکتز حسي سادُ ٍ ّوکبراى- 2

 

 تزتيت ارائِ درٍس ثز اسبس جلسبت ٍ اّذاف هزثَعِ
 

 اّذاف  جلسبت هَضَع جلسِ

ارسضيبثی آغبسيي،ثزلزاری ارتجبط، ٍ تؼييي اّذاف -لسوت اٍل   اٍل

 درس

همذهبت اًبتَهی،تبريخچِ،کبرثزد آًبتَهی در -لسوت دٍم

 پشضکی، تؼبريف 

 اعويٌبى اس پيص ًيبسّب، جبيبثی ٍ تؼييي اًتظبرات-  

 .را ثتَاًذ ضزح ثذّذ سغَح ٍ هحَر ّبی اصلی ثذى- 

 .ضبخِ ّبی هختلف ػلن آًبتَهی را تَضيح ثذّذ-  

 

  دوم

 آضٌبيی ثب سيستن اسکلتی ثذى-          لسوت اٍل

 ستَى هْزُ ّب-           لسوت دٍم

 .اًَاع استخَاى را ًبم ثجزد-  

   تؼذاد استخَتْبی لسوتْبی هختلف ثذى را تَضيح ثذّذ-

 .لسوتْبی هختلف ستَى هْزُ ای را  ضزح ثذّذ- 

 اّويت لفسِ سيٌِ را تَضيح دٌّذ-     استخَاى ثٌذی لفسِ سيٌِ سوم

 .استخَاى ثٌذی لفسِ سيٌِ را ضزح دٌّذ- 
  چهارم

             استخَاى ثٌذی اًذام فَلبًی 

 

 .استخَاى ّبی تطکيل دٌّذُ اًذام فَلبًی را ضزح ثذّذ- 

 .ًکبت ثبليٌی استخَاًْبی اًذام فَلبًی را تَضيح دٌّذ- 

 

  پنجن

  استخَاى ثٌذی اًذام تحتبًی

 .استخَاى ّبی تطکيل دٌّذُ اًذام تحتبًی را ضزح ثذّذ -

 .ًکبت ثبليٌی استخَاًْبی اًذام تحتبًی را تَضيح دٌّذ- 

  مشش

           استخَاى ثٌذی جوجوِ  

 .استخَاًْبی تطکيل دٌّذُ صَرت را تَضيح دٌّذ-  

 استخَاًْبی تطکيل دٌّذُ سز را تَضيح دّذ-  

 .ًکبت ثبليٌی سوتْبی هختلف جوجوِ را تَضيح دٌّذ-  

  تنفه

    دستگبُ ػضالًی لسوت اٍل 

 .ًمص ػضالت ثذى را تَضيح دٌّذ-  

 .کبرکزد ػضالت ّز ًبحيِ را ضزح دٌّذ-  

 .هجبٍرات هْن ػضالت ثب ػزٍق ٍ اػصبة  را تَضيح دّذ-  

  مهشت

          دستگبُ ػضالًی لسوت دٍم

 .ًمص ػضالت ثذى را تَضيح دٌّذ-  

 .کبرکزد ػضالت ّز ًبحيِ را ضزح دٌّذ-  

 .هجبٍرات هْن ػضالت ثب ػزٍق ٍ اػصبة  را تَضيح دّذ-  

 لسوتْبی تذريس ضذُ تطزيح  در سبلي منه

  دهن

         دستگبُ للجی ػزٍلی لسوت اٍل 

 .جبيگبُ للت در لفسِ سيٌِ را ضزح دّذ-   

 .سبختوبًْبی داخل للت را تَضيح دٌّذ-   

 .هجبٍرات هْن للت در فسِ سيٌِ را ضزح دّذ-   

 

  ازدهنی

              دستگبُ للجی ػزٍلی لسوت دٍم

 

 .ػزٍق تغذيِ کٌٌذُ للت را ضزح ثذّذ-  

 .ضزيبًْبی اصلی لسوتْبی هختلف ثذى را ضزح دّذ -  

 

  دوازدهن

              دستگبُ للجی ػزٍلی لسوت سَم

 

 .آضٌبيی ثب ضجکِ ّبی ٍريذی-   

 .ٍريذّبی لسوتْبی هختلف ثذى را ضزح دّذ-   
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  سیسدهن

             دستگبُ تٌفسی لسوت اٍل

 .لسوتْبی هختلف دستگبُ تٌفس را ًبم ثجزًذ -

 .حفزُ ثيٌی را ضزح دٌّذ- 

 لسوتْبی هختلف حلك را تَضيح دٌّذ- 

  چهاردهن

            دستگبُ تٌفسی لسوت دٍم

 .سبختوبى حٌجزُ  را ضزح دّذ-   

 .درخت ثزًٍطی  را ضزح دّذ- 

 

 جبيگبُ ريِ در لفسِ سيٌِ را ضزح دٌّذ-  دستگبُ تٌفسی لسوت سَم پانسدهن

 سغَح ٍ سبختوبًْبی هجبٍر ريِ را تَضيح دٌّذ- 
 لسوتْبی تذريس ضذُ تطزيح  در سبلي شانسدهن

 .ارسيبثی پيطزفت تحصيلی داًطجَ                                          هَفك ثبضيذ (ارسضيبثی تزاکوی )اهتحبى پبيبى تزم هفدهن

 
 

 


