
 

   

Primal Pictures 
Interactive Anatomy  

  

Primal Pictures بر  هااين مدل. است هاي سه بعدي آناتومي بدن انساناولين مجموعه كامل از مدل
ايجاد شده است و در  محيط جستجوي  شكافي و اسكن شده پزشكيها و اطالعات كالبد اساس داده

OVID كه  استبراي دانشجوياني  ونانك آزمباين منبع يك راهنماي مطالعاتي و . قابل دسترس هستند
  .ورندبياخود، خارج از كتابهاي درسي بدست  رشته تخصصيدر زمينه  تكميلي قصد دارند اطالعات

 

 انواع منابع

  
 محصول کشور

  

متن، تصاوير آناتوميك، اساليد، فيلم، 
 MRIانيميشن، 

  ایاالت متحده امریکا 

  

http://ovidsp.ovid.com/autologin 

  کلیات

  دسترسی سایت
  

Primal Pictures on Ovid ازسر  بطور دقيق(از آناتومي بدن انسان  پويااي يك ديد اجمالي چند رسانه
كـه بصـورت انيميشـن هـاي سـه بعـدي عرضـه شـده و عملكـرد           فراهم آورده اسـت  را )تا نوك انگشتان پا
Biomechanic تصـاوير بـاليني و توضـيحات متنـي كـه توسـط       . دهـد نمـايش مـي   و شيوهاي جراحي را

. كنـد ها را كامل ميها و مدلهاي مختلف تخصصي تهيه شده است، انيميشنمتخصصان برجسته در زمينه
از بدن انسـان تمركـز    ناحيهيا چند  يك ارگان مجزاآناتومي پايه انساني، بر روي هاي يادگيري مدل پوشش

بـه دانشـجويان، پزشـكان ، پرسـتاران و سـاير       Primal Picturesويژگيهـاي منحصـر بـه فـرد      اين. دندار
كمك شاياني  ،هستندبال آنها به اطالعاتي كه به دنيابي مراقبتهاي بهداشتي در كشف و و دست متخصصان

  :رودشمار ميبه Primal Picturesموارد زير از جمله مزاياي استفاده از محتواي مجموعه . كندمي

  

 

  محتوا

 موضوعات
 جراحی اوليه مفاصل زانو 
 پا 
 طب سوزني 
  فيزيوتراپي 
 دندانپزشكي 
 زنان و زايمان 
 حركت شناسي 
 راديولوژي 
 آناتومي اعصاب 
  پزشکی اطفال 
 سر و گردن 
 شانه ها 
 فيزيوتراپي دست 
  کفل و مفصل ران 
 ستون فقرات 
  درمان اوليه ستون فقرات 
 جراحات ورزشي زانو 
 جراحي 
 ارتوپدي 
 پاتولوژي 
 فيزيولوژي 
 طب ورزشي 
 درمان بر پايه سيستم عصبي 
 ماساژ درماني 
 كار درماني 
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 هاها و رباطها، استخواندرك عميق از ساختار ماهيچه 

 دسترسي از راه دور به بخش بسيار مهم از مطالعات آناتومي برای دانشجويان و پژوهشگران 

  فراهم آوردن يك مكمل يا جايگزين مناسب براي كار آزمايشگاهي با جسد، با استفاده از
درجه  ۳۶۰هاي متفاوتي از نواحي آناتوميك بدن را نشان مي دهند و هايي كه اليهمدل

 باشندچرخش بوده و حاوي اطالعات متني درباره هر ساختار ميقابل 

 ها ،كه فعل و انفعاالت مشاهده طرز كار ماهيچه ها بصورت سه بعدي با كمك انيميشن

 گذاردها را به نمايش ميها و رباطماهيچه

 هايي جهت خود ارزيابي براي دسترسي به يك راهنماي مطالعاتي پايه و مهم، و نيز تست
 اني و تقويت يادگيريپشتيب

 درك ارتباط باليني آناتومي با توضيحات متن و اساليدهاي پاتولوژي همراه با تصاوير 

  درك و شناخت  بهتري ازMRI   

  دسترسي به متون مبتني بر شواهد جهت كاهش خطاهاي پزشكي و بوجود آوردن شيوه
 يسمراقبت و درمان بهتر از بيماران و همچنين بهبودبخشي ابزار تدر

  

  : توان اشاره كردبه موارد زير مي Primal Picturesاز مهمترين موارد استفاده 
  

 جراحت پا و قوزك پا در حين ورزش 

 هاي پاجراحي و پزشكي مربوط به درمان بيماري 

  های تخصصی براي دانشجويانها و آزموناي از تستمجموعه(بانك آزمون( 

 راهنمای مطالعه 

  آناتوميك فعل و انفعالي سه بعدي مدل  ۶۵۰۰ازدسترسي آنالين به بيش 

  جراحات ورزشي، ارزيابي و در مان آنها، همچنين روشهاي جراحي شايع و معمول مرتبط با
 آنها

 يادگيري عميق در مورد روابط آناتوميك اساسي و پايه براي كمك به روند تدريس 

 بخشدن به معرفي و انتقال  ها به منظور بهبودتلفيق تصاوير تفصيلي و برجسته با انيميشن
 اطالعات به دانشجويان و محققين

آگاه سازي بيمار براي درك ساده و راحت از شرح حال خود با كمك تصويرپردازي سه بعدي شهودي و قابل 
 درك  
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يستند بلكه اين تصاوير از درون ديتاهاي نهنري ترسيمی  اثريك  صرفاًتصاوير بكار گرفته شده 

و گروهي از   ي از متخصصان آناتومي تفسير شده، توسط تيم اسكن شده پزشكي استخراج شده
  .اندمتخصصان گرافيك آنها را بازسازي كرده

ها و متن مرتبط به هر ها، تصاوير، انيميشناين مجموعه مي توان به جستجو در تمامي عكس در
  .موضوعي، به طور همزمان پرداخت

درجه كليـه تصـاوير آناتوميـك، امكـان      ۳۶۰و تصاوير آناتومي مرتبط، امكان گردش  MRIمشاهده همزمان 
امكان ذخيره هر نوع فايل اعم از فـيلم، تصـوير،    هاي عضو مورد نظر و مشاهده اطالعات مربوطه وتغيير اليه

  .شوندهاي مهم اين پايگاه محسوب ميانيميشن و غيره، از ويژگي

 

 مراکز مشترك

هاي علوم پزشكي شگاهحاضر كليه داندر حال 
از را  Primal Picturesكشور مجموعه 

كنسرسيوم وزارت بهداشت و آموزش  طريق
  : از قبيلپزشكي مشترك هستند 

 دانشگاه علوم پزشكي تهران  
  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  
  دانشگاه علوم پزشكي شيراز  
  دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد  
  پزشكي مشهدعلوم 
 و...  
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