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شتی و ردمانی گیالنمعاونت آموزشی  گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکی
 آموزش الکترونیک

 
 

 علوم تشریح گروه آموزشی: آناتومی اندام تحتانی :کارگاه/دوره/عنوان درس

 پزشکی دانشکده/ مرکز آموزشی درمانی: واحد 1 تعداد واحد/ساعت: )برای درس(

 یک ترم  :کارگاه/دوره /دت زمان ارائه درسم 20 تعداد گروه هدف:

  :گروه هدف  رشته  و مقطع تحصیلی

 کارشناسی ،فیزیوتراپی
 31/6/1400   زمان شروع:

 مشخصات استاد مسؤول:

 آدرس ایمیل تلفن همراه شماره تماس رتبه نام خانوادگی نام

    دانشیار فغانی  دکترمعصومه 

 سان همکار:شخصات استادان/مدرم

 آدرس ایمیل تلفن همراه شماره تماس رتبه نام خانوادگی نام

      

      

      

 

 
 

 

 دورهطرح 
  الکترونیک
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 معرفي و اهداف درس
 

 كلمه در مورد درس بنویسید. 300تا  250. معرفي مختصري در حدود 1
 

 دام تحتانیعروق و اعصاب انعضالت و است اتصاالت ، عملکرد  رشته فیزیوتراپیدر این درس که بخشی از برنامه آموزشی 

ث بالینی برای مباحو عضالنی  ، عصبیعروقی می شود. در این مباحث دانشجو برای  تجزیه تحلیل اختالالت آموزش داده 

  می گردد .  آماده 

 

 كارگاه/دوره:/اهداف كلي درس
 اندام تحتانی   استخوان شناسی آموزش -1
   عضالت اندام تحتانیآشنایی با  -2

 شنایی با عروق و اعصاب اندام تحتانی  آ  -3

 آشنایی با مفاصل اندام تحتانی -4

 كارگاه/دوره:/اهداف اختصاصي درس

 :دورهدستیار انتظار می رود در پایان دانشجو/ از 
 را توضیح دهد.  استخوان شناسی کمربند لگنی و اندام تحتانیساختار  -1

 ان دهد. کاداور نشران را روی  عضالت بخشهای مختلف  -2

  شاخه های عروقی ران را توضیح دهد  -3

   شبکه عصبی لومبار را با رسم شکل توضیح دهد   -4

  عضالت قدامی، خلفی و خارجی ساق را نام ببرد   -5

 شاخه های عصب سیاتیک را توضیح دهد  -6

 الیه های عضالنی کف پا را نام ببرد -7

 

 

 

  

 

 

 1399-1400 اولنیمسال  -تقویم درسي الکترونیکي
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 مدرس عنوان جلسه
 بازه زمانی

 )روز(

 نوع

-سانهر) صوتی/ چند 

 ای(

 تاریخ پایان تاریخ شروع

1 

کمربند  آشنائي با استخوانهاي

 لگني

 31/7/1400 31/7/1400 چند رسانه ای   چهارشنبه دکتر فغانی

2 
آشنائي با استخوانهاي اندام 

 تحتاني

 7/7/1400 7/7/1400 چند رسانه ای چهارشنبه  دکتر فغانی

 14/7/1400 14/7/1400 چند رسانه ای چهارشنبه  دکتر فغانی داخل ران آشنائي با نواحي  3

 21/7/1400 21/7/1400 چند رسانه ای چهارشنبه  دکتر فغانی ران آشنائي با نواحي قدام  

4 
آشنائي با نواحي گلوتئال و 

 خلف ران

 28/7/1400 28/7/1400 چند رسانه ای چهارشنبه  دکتر فغانی

5 
آشنائي با نواحي حفره پوپليتئال 

 و خلف ساق 

 5/8/1400 5/8/1400 حضوری چهارشنبه  دکتر فغانی

6 
آشنائي با نواحي قدام ساق و 

 پشت پا

 12/8/1400 12/8/1400 حضوری چهارشنبه  دکتر فغانی

 19/8/1400 19/8/1400 حضوری چهارشنبه  دکتر فغانی آشنائي با ناحيه پا 7

 26/8/1400 26/8/1400 چند رسانه ای چهارشنبه  دکتر فغانی آشنائي با مفاصل اندام تحتاني 8

9       

10       

11       

12 
      

13 
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 نحوه تدریس:

 

 انتخاب

 

 ها ماژول

 استاد وظایف شركت كنندگان/دانشجو وظایف توضیح خیر بلي

پیگیری ، تعامل با شرکت  مشاهده فیلم و انجام تکالیف  فایل چند رسانه ای   * و منابع اصلیمحتوای 

کننده گان از طریق پیام و 

 پاسخ به سواالت 

 تهیه منایع مشاهده منابع و استفاده از آن  فایل مربوط به اسالید و رفرنس   * بیشتر مطالعه منابع

      تمرین ها

بررسی پاسخ ها و ارسال  شرکت در تاالر گفتگو  دانشجویان   طرح سوال برای مشارکت  * تاالر گفتگو

 بازخورد 

بررسی پاسخ ها و ارسال  انجام تکالیف  تکلیف بصورت   * طرح سوال

 بازخورد

      سواالت متداول

      آزمون

      اتاق گفتگو

       کالس آنالین

      هاتکالیف و پروژه

 

 ًاز طریق  روش برگزاري در خصوص كالس آنالین لطفا(Adobe connect-Sky room-Skype-Zoom,….و تا ).ریخ و روز و ساعت شروع و پایان  برگزاري را قید نمایید 
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 :منابع اصلي درس
در صورتی -رسد) عنوان کتاب، نام نویسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول یا صفحات مورد نظردر این 

 ت آن به عنوان منبع ضروری نباشد(اب یا همه مجالکه مطالعه همه کت

 آناتومی اسنل -1

 آناتومی گری برای دانشجویان -2

 :بیشتر مطالعه منابع
 اطلس زوبوتا  -1

 اطلس نتر  -2
 نوع محتوا

  ■فیلم اتوران اسکورم انیمیشن پاورپوینت تصویر ■(Word, Pdf)متن ■پاورپوینت همراه با صوت

 )توضیح دهید.....(  اردسایر مو   صوتی
 غیر قابل دانلود ■قابل دانلود

 

 تکالیف و پروژه ها: 

  تکالیف طول ترم 

د لیف درس خوبرای تنظیم تکالیف توجه کنید لطفا به تقویم تحصیلی نیمسال توجه کرده و زمانبندی مناسبی در تکا

 لحاظ نمایید.

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 دانشجویان

دبک فی

 مدرس
 هدف از ارائه تکلیف

1      

2      

3      

4      

5      

 نحوه ارزشیابي دانشجو و نمره مربوط به هر ارزشیابي:

 ب(  پایان دوره                   الف(  در طول ترم

 تاریخ درصد /نمره ارزشیابیروش 

طبق هماهنگی با  2 کوئیز

 دانشجویان 

 بر اساس برنامه دانشکده  15 آزمون پایان دوره

 طول ترم 3 انجام تکالیف 
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 : یان/شركت كنندگانمقررات و انتظارات از دانشجو

 طی دوره ملزم به رعایت مقررات آموزشی  به شرح  زیر است: شرکت کننده /هر دانشجو

 رعایت حسن اخالق و شئونات اسالمی 

 الکترونیکی آدرس به  روزانه مراجعه  http:// gumsnavid.vums.ac.ir 
 درس محتوای و  درسی موضوعات اخذ  

 آموزشی محتوای  مطالعه 
 شده  محول  تکالیف  موقع به   رائها 

 حضور و شرکت فعال در تاالر گفتگو  و فضاهای مشارکتی 

 شرکت در آزمون آنالین  )در صورت لزوم( و یا حضوری میان ترم و پایان ترم 

 

 

 

 

 

  


