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Primal Pictures این . هاي سه بعدي آناتومي بدن انسان استمجموعه از مدل و کامل ترین اولين

این منبع یك  .و اسكن شده پزشكي ایجاد شده استات کالبد شكافي ها و اطالعها بر اساس دادهمدل

راهنماي مطالعاتي براي دانشجویاني است که قصد دارند اطالعات تكميلي در زمينه رشته تخصصي خود، 

 .رسي مي باشدقابل دست https://anatomy.tvاز لينك  که خارج از کتابهاي درسي بدست بياورند
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Primal Pictures بطور دقيق ازسر تا نوو   )اي پویا از آناتومي بدن انسان یك دید اجمالي چند رسانه

کووه بصووورت انيميشوون هوواي سووه بعوودي عركووه شووده و عملكوورد   سووترا فووراهم آورده ا( انگشووتان پووا

Biomechanic تصواویر بواليني و توكوي ات متنوي کوه توسو        . دهدو شيوهاي جراحي را نمایش مي

-هوا را کامول موي   ها و مدلهاي مختلف تخصصي تهيه شده است، انيميشنمتخصصان برجسته در زمينه

یا چند ناحيه از بودن انسوان    یك ارگان مجزاانساني، بر روي هاي یادگيري آناتومي پایه مدل پوشش. کند

بوه دانشوجویان، پزشوكان ، پرسوتاران و      Primal Picturesاین ویژگيهاي من صر به فرد . تمرکز دارند

کموك   یابي به اطالعاتي که به دنبال آنها هسوتند، و دستسایر متخصصان مراقبتهاي بهداشتي در کشف 

-شمار موي به Primal Picturesزیر از جمله مزایاي استفاده از م تواي مجموعه موارد . کندشایاني مي

 :رود

 هاها و رباطها، استخواندر  عميق از ساختار ماهيچه 

 دسترسي از راه دور به بخش بسيار مهم از مطالعات آناتومي براي دانشجویان و پژوهشگران 

 مایشگاهي با جسد، با استفاده از مدلفراهم آوردن یك مكمل یا جایگزین مناسب براي کار آز-

درجه قابل  063هاي متفاوتي از نواحي آناتوميك بدن را نشان مي دهند و هایي که الیه

 باشندچرخش بوده و حاوي اطالعات متني درباره هر ساختار مي

 ها ،که فعل و انفعاالت مشاهده طرز کار ماهيچه ها بصورت سه بعدي با کمك انيميشن

 گذاردها را به نمایش ميو رباطها ماهيچه

 بدن به مختلف  زیستي سيستم هاي ارزشمند اي از اطالعات فوق العادهدسترسي به مجموعه

 .و فيلم ها اطالعات را در اختيار ما قرار مي دهدمثال ها طوریكه با بهترین جزیيات، 

 در  ارتباط باليني آناتومي با توكي ات متن و اسالیدهاي پاتولوژي همراه با تصاویر 

  در  و شناخت بهتري ازMRI  

 ني بر شواهد جهت کاهش خطاهاي پزشكي و بوجود آوردن شيوه دسترسي به متون مبت

 مراقبت و درمان بهتر از بيماران و همچنين بهبودبخشي ابزار تدریس
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ناتوميك، اسالیدها، تصاویر کالبد شكافي بدن، متن، تصاویر آ  :انواع منابع  

 MRIفيلم، انيميشن، 

 آمریكا   :محصول کشور 
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 : توان اشاره کردبه موارد زیر مي Primal Picturesاز مهمترین موارد استفاده 

 بررسي جراحت پا و قوز  پا در حين ورزش 

 هاي پاجراحي و پزشكي مربوط به درمان بيماري 

  (هاي تخصصي براي دانشجویانها و آزموناي از تستمجموعه)بانك آزمون 

 لعهراهنماي مطا 

 آناتوميك فعل و انفعالي سه بعدي مدل  6033دسترسي آنالین به بيش از 

  جراحات ورزشي، ارزیابي و درمان آنها، همچنين روشهاي جراحي شایع و معمول مرتب  با

 آنها

 یادگيري عميق در مورد رواب  آناتوميك اساسي و پایه براي کمك به روند تدریس 

 ها به منظور بهبود بخشيدن به معرفي و انتقال نيميشنتلفيق تصاویر تفصيلي و برجسته با ا

 اطالعات به دانشجویان و م ققين

  آگاه سازي بيمار براي در  ساده و راحت از شرح حال خود با کمك تصویرپردازي سه بعدي

 شهودي و قابل در   

  

 

 

تصاویر بكار گرفته شده صرفاً یك اثر ترسيمي هنري نيستند بلكه این تصاویر از درون دیتاهاي اسكن 

و گروهي از متخصصان   ، توس  تيمي از متخصصان آناتومي تفسير شده شده پزشكي استخراج شده

 .اندگرافيك آنها را بازسازي کرده

ها و متن مرتب  به هر ها، تصاویر، انيميشندر این مجموعه مي توان به جستجو در تمامي عكس

 .موكوعي، به طور همزمان پرداخت

ان درجه کليه تصاویر آناتوميوك، امكو   063و تصاویر آناتومي مرتب ، امكان گردش  MRIمشاهده همزمان 

و مشاهده اطالعات مربوطه و امكان ذخيوره   عضو تا بزرگتریناز جزئي ترین  هاي عضو مورد نظرتغيير الیه

 .شوندهاي مهم این پایگاه م سوب مينوع فایل اعم از فيلم، تصویر، انيميشن و غيره، از ویژگيهر 
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