
دانشگاه علوم پزشکی قم
دانشکده پزشکی، گروه علوم تشریح 

مسئول درس : 
دکتر اسالمی

 Bو Aبرنامه درس تئوری علوم تشریح اسکلتی عضالنی گروه
دانشجویان پزشکی ورودی ۹۷ گروه (تعداد واحد ۱/۷ واحد)

مدرس موضوع تاریخ روز درس ردیف

دکترحیدری معارفه- کلیات و اصطالحات آناتومی ۹۷/۷/۹ دوشنبه علوم تشریح 
اسکلتی عضالنی ۱

دکترحیدری استخوان شناسی (ترقوه -کتف- بازو) - آناتومی 
سطحی و رادیولوژی  توافقی جبرانی " ۲

دکترحیدری
استخوان شناسی (ساعد - دست) - آناتومی سطحی و 
رادیولوژی - معرفی حفره آگزیال - عضالت جدارهای 

اگزیال
۹۷/۷/۱۶ دوشنبه " ۳

دکترحیدری عروق و لنف آگزیال  – شبکه بازویی - آناتومی سطحی توافقی جبرانی " ٤

دکترحیدری

عضالت قدام و خلف بازو – فضاهای سه ضلعی و ٤ 
ضلعی- شاخه های شریان بازویی- وریدهای سطحی و 
عمقی بازو- مسیر اعصاب شبکه گردنی و شاخه های 

آن در بازو

۹۷/۷/۲۳ دوشنبه " ۵

دکترحیدری عضالت و عروق و اعصاب قدام ساعد ۹۷/۷/۳۰ دوشنبه " ۶
دکترحیدری عضالت و عروق و اعصاب خارج و خلف ساعد توافقی جبرانی " ۷

دکترحیدری دست (عضالت و عروق و اعصاب)- آناتومی سطحی و 
رادیولوژی ۹۷/۸/۷ دوشنبه " ۸

آزمون میان ترم تستی – تشریحی (۸نمره) هفته دوم آبان "
دکتر اسالمی استخوان مهره ها و لگن خاصره ۹۷/۸/۱٤ دوشنبه ۹
دکتر اسالمی استخوان ران،  تیبیا، فیبوال، استخوان های پا مفاصل و 

رادیولوژی و آناتومی سطی ۹۷/۸/۲۱ دوشنبه " ۱۰

دکتر اسالمی پوست و فاسیای سطحی، کمپارتمان ها، غالف کانال، 
مثلث فمورال و محتویات  ۹۷/۸/۲۸ دوشنبه " ۱۱

دکتر اسالمی عضالت گلوتئال وکمپارتمان خلفی عروق و اعصاب 
شبکه های لومبار و ساکرال ۹۷/۹/۰۵ دوشنبه " ۱۲

دکتر اسالمی عضالت ران  و حفره پوپلیته  عروق و اعصاب و 
محتویات ۹۷/۹/۱۲ دوشنبه " ۱۳

دکتر اسالمی عضالت کمپارتمانهای خلفی، قدامی، خارجی، ساق پا  ۹۷/۹/۱۹ دوشنبه " ۱٤
دکتر اسالمی عروق و اعصاب ساق، عضالت پا ۹۷/۹/۲۶ دوشنبه " ۱۵
دکتر اسالمی عروق و اعصاب پا اختالالت، آناتومی صطحی  ۹۷/۱۰/۳ دوشنبه " ۱۶
دکتر اسالمی تکامل دستگاه  عضالنی  اسکلتی  ۹۷/۱۰/۱۰ دوشنبه " ۱۷

آزمون پایان ترم تستی – کوتاه پاسخ (۱۲ نمره)
 کتب مرجع تئوری : 

کتاب آناتومی گری برای دانشجویان (اندام) آخرین چاپ -۱
کتاب آناتومی اسنل  آخرین چاپ (اندام)  -۲


