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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:        

 

 یرشتهو  مقطع    کاردرمانی  گروه آموزشی:           علوم توانبخشی  دانشکده:

 کارشناسی کاردرمانی  حصیلی:ت

آناتومی اندامها   یش نیاز:پ  نظری    -عملی د:واحنوع      1     تعداد واحد: آناتومی سطحی)آقايان(   نام درس: 

 و سروگردن و تنه

 204ساختمان ابن سینا كالس    مکان برگزاری:  12-10  :ساعت  : شنبهزمان برگزاری كالس: روز

 مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:  دكتر امینی مسئول درس:  7 تعداد دانشجویان:

 دكتر امینی

 )لطفا شرح دهید(   شرح دوره:

دانشجویان و فارغ التحصیالن كاردرمانی در كلینیک های بخش جسمانی جهت معاینه و ارزیابی و درمان ، الزم است 

 كه به سطوح آناتومیک و عملکرد اندام ها و مفاصل تسلط كامل داشته باشند.

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی:  

 

 مختلف سطحی و عمقی بدن را از طریق لمس ، عملکرد، و مشاهده بیاموزد.دانشجو یافتن عضالت و استخوان های 

 

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 

 محل عضالت، استخوان هاو.. در بدنو لمس  آموزش روش های پیدا كردن 

 و نواحی حسی  آموزش مسیر عضالت و اعصاب سطحی و عمقی در بدن

 

 

 تدريس:های شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 )لطفا شرح دهید(   وظايف و تکالیف دانشجو:

 پیش مطالعه 

 مباحث مشخص شدهمطالعه جلسه به جلسه 
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 وسايل کمک آموزشی:   

   پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 :   ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل(  :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد35آزمون پایان ترم   نمره درصد 35آزمون میان ترم 

 نمره درصد 20شركت فعال در كالس     نمره درصد10انجام تکالیف 

 :ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی           ایچندگزینه       پاسخ كوتاه     تشریحی

 عملی)لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی  -

✓ Bukowski EL. Muscular analysis of activities: Thorofare: Slacks 2000. 
 

 منابع فارسی: 

 آناتومی اندام فوقانی و تحتانی دکتر بهرام الهی:چاپی ✓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين 

 
 ایران دانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي  ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره    حطر    

 3 

 جدول هفتگی  کلیات    ارائهی درس 

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دكتر مالک امینی  كاردرمانیكلیات آناتومی سطحی و كاربرد آن در  1

 دكتر مالک امینی لندمارک های استخوانی 2

 دكتر مالک امینی آناتومی سطحی عضالت اندام فوقانی 3

 دكتر مالک امینی آناتومی سطحی عضالت اندام فوقانی 4

 دكتر مالک امینی آناتومی سطحی عضالت اندام فوقانی 5

 دكتر مالک امینی فوقانیآناتومی سطحی عضالت اندام  6

 دكتر مالک امینی آناتومی سطحی عضالت اندام فوقانی 7

 دكتر مالک امینی آناتومی سطحی عضالت اندام فوقانی 8

 دكتر مالک امینی آناتومی سطحی عضالت اندام فوقانی 9

 دكتر مالک امینی آناتومی سطحی اعصاب و نواحی حسی اندام فوقانی 10

 دكتر مالک امینی و نواحی حسی اندام فوقانی اعصابآناتومی سطحی  11

 دكتر مالک امینی آناتومی سطحی عضالت تنه 12

 دكتر مالک امینی آناتومی سطحی عضالت تنه 13

 دكتر مالک امینی آناتومی سطحی عضالت اندام تحتانی 14

 دكتر مالک امینی آناتومی سطحی عضالت اندام تحتانی 15

 دكتر مالک امینی آناتومی سطحی عضالت اندام تحتانی 16

 دكتر مالک امینی آناتومی سطحی اعصاب و مناطق حسی اندام تحتانی 17

 


