دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

طرح ردس دوره آانتومي اندا م نظری زپشکي
تهيه کننده:
دکتر پوراحمدی  ،دکتر کریمي جشني و خانم سنایي
اساتید تدوين کننده :دکتر محمد پوراحمدی و دکتر کاوسي
با هم کاری كميته طرح ردس مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکي
ماه :بهمن

سال:

9314

عنوان درس :آناتومي اندام

تعداد هفته های درس  14 :هفته ( یک

تعداد فراگيران 45 :نفر

(نظری )

جلسه نظری دو ساعته در هفته برگزار

مکان تشکيل كالس:

تعداد واحد 1/5 :واحد

خواهد شد).

دانشکده پزشکي

پيش نياز ندارد.

مدت زمان جلسات مقرر شده  28:ساعت
نظری
گروه و رشته مخاطب :دانشجویان پزشکي
در سال تحصيلي1394-95 :

روشهای تدریس :تدریس نظری بصورت سخنراني با استفاده از امکانات كمک آموزشي انجام مي گيرد.
وسایل آموزشي :كالس ـ ویدئوپروژكتور ـ رایانه – موالژ و حيطه مورد نظر شناختي -ادراكي مي باشد.
زمان تدریس در هر جلسه نظری  99 :دقيقه
زمان جمعبندی و نتيجهگيری در هر جلسه 15 :دقيقه
زمان ارزشيابي در هر جلسه :پرسش شفاهي  5دقيقه
تکليف ارائه شده در هر جلسه :با پيش مطالعه و مرور مطالب قبلي در فرآیند یادگيری شركت نماید
زمان استراحت بين كالس :

زمان 19 :دقيقه

منابع درسي Anatomy Moor , Anatomy snell , Gray’s Anatomy :
(منابع درسي با آخرین سال چاپ كتاب تدریس مي شود .
ارزشيابي:
نحوه ارزشيابي نظری :
دانشجو به سئواالت نظری شامل كوئيز  ,امتحان ميان ترم و پایان ترم پاسخ خواهد داد .
نحوه محاسبه نمره :

كوئيز  %95كل نمره ( 1نمره)

آزمون كتبي  %95كل نمره(19نمره)

نحوه محاسبه نمره عملي  :آزمون به صورت  OSCEو نمره كل  29مي باشد .
مقررات :آوردن حد نصاب قبولي 19

هدف نهایي دوره
ردیف

دانشجو در طول دوره مي بایست مطالب زیر را فرا گيرد.

1

فراگیری آناتومی استخوانهای کتف ،ترقوه ،بازو ،ساعد ،دست و مفاصل آنها .

2

فراگیری ساختمان حفره آگزیال و عضالت ،عروق و اعصاب شبکه بازوئی .

3

فراگیری آناتومی سطحی و توپوگرافیک ناحیه بازو ،حفره کوبیتال و ساعد.

4

فراگیری آناتومی سطحی و توپوگرافیک ناحیه دست ،وریدها و لنف اندام فوقانی .

5

فراگیری آناتومی استخوانهای هیپ ،ران ،ساق پاو پا و مفاصل آنها.

6

فراگیری آناتومی ماکروسکوپی و بالینی و سطحی ناحیه گلوتئال و شبکه خاجی و کمری .

7

فراگیری آناتومی ماکروسکوپی و بالینی و سطحی ناحیه قدامی  ،داخلی و خلف ران و حفره پوپلیته ال .

8

فراگیری آناتومی ماکروسکوپی و بالینی و سطحی خلف ساق ،جلو وخارج ساق

9

فراگیری آناتومی ماکروسکوپی و بالینی و سطحی پا و سیستم وریدی و لنفاوی اندام پائینی .

ردیف

دانشجو در پایان دوره میبایست ساختمان ماکروسکوپی آناتومی سطحی و آناتومی بالینی انددام فوقدانی

اهدا ف کلي دوره

و تحتانی را به شرح ذیل فرا گرفته باشد:
1

آناتومی استخوانهای کتف ،ترقوه ،بازو ،ساعد ،دست و مفاصل آنها را بتواند توضیح دهد.

2

ساختمان حفره آگزیال و عضالت ،عروق و اعصاب شبکه بازوئی آن را بداند.

3

آناتومی سطحی و توپوگرافیک ناحیه بازو Cubital fossa ،و ساعد را بداند.

4

آناتومی سطحی و توپوگرافیک ناحیه دست ،وریدها و لنف اندام فوقانی را بداند.

5

آناتومی استخوانهای هیپ ،ران ،ساق پاو مفاصل آنهارا بداند.

6

شبکه خاجی و کمری را توضیح دهد و آناتومی ماکروسکوپی و بالینی و سطحی ناحیه گلوتئال را بداند.

7

آناتومی ماکروسکوپی و بالینی و سطحی ناحیه قدامی ،خلفی ،داخلی و ران حفره پوپلیته ال را بداند.

8

آناتومی ماکروسکوپی و بالینی و سطحی خلف  ،جلو وخارج ساق را بداند.

9

آناتومی ماکروسکوپی و بالینی و سطحی پا و سیستم وریدی و لنفاوی اندام پائینی را بداند.

اهدا ف اختصاصي آانتومي اندا م نظری

موضوع درس جلسه اول :ناحيه شانه
اهداف كلي :یادگيری استخوان های ناحيه شانه و عضالت
رئوس مطالب

اهداف رفتاری

استخوانهای كمربند شانه ای

دانشجو پس از یادگيری مبحث باید قادر باشد:

(كتف،ترقوه)

-1ویژه گي های استخوان كالویکل و اسکاپوال را شرح دهد.

انتهای پروگزیمال هومروس

-2ویژه گي های انتهای پروگزیمال هومروس را شرح دهد.

مفاصل كمربند شانه ای

 -3سه مفصل گلنوهومرال ،استرنوكالویکوالر و آكروميوكالویکوالر كه در

عضالت ناحيه شانه

تشکيل كمربند شانه ای شركت دارند را توضيح دهد.

نکات باليني

-4مبدا  ،انتها ،عصب دهي و عملکرد عضالت شانه(تراپزیوس،دلتوئيد،لواتور
اسکاپوال ،رومبوئيد ماژور و مينور) بيان كند.
-5نکات باليني مربوط به شکستگي ها و در رفتگي های استخوان ها و
مفاصل ناحيه شانه توضيح دهد.

موضوع درس جلسه دوم :ناحيه اسکاپوالر خلفي
اهداف كلي :آشنایي با عضالت  ،ورودی ها اعصاب و عروق ناحيه اسکاپوالر خلفي
رئوس مطالب

اهداف رفتاری

عضالت پشت كتف

دانشجو پس از یادگيری مبحث باید قادر باشد:

ورودی های ناحيه اسکاپوالر

 -1مبدا  ،انتها ،عصب دهي و عملکرد عضالت ناحيه اسکاپوالر خلفي(سوپرا

خلفي

اسپپيناتوس و اینفرا اسپيناتوس  ،ترس مينور و ماژورسر بلند عضله سه سر

اعصاب وعروق منطقه اسکاپوالر

بازو) را بيان كند.

خلفي

 -2محتویات سوراخ سوپرااسکاپوالر را نام ببرد.

نکات باليني

 -3محدوده فضای چهار گوش را شرح و محتویات ان را بيان كند.
 -4محدوده فضای سه گوش را شرح و محتویات ان را بيان كند.
 -5محدوده فاصله سه گوش را شرح و محتویات ان را بيان كند.
 -6اعصاب منطقه اسکاپوالر خلفي (سوپرااسکاپوالر و آگزیالری ) را نام
برده و ذكر نمایيد كه به چه عضالتي شاخه عصبي مي دهند.
 -7عروق منطقه اسکاپوالر خلفي(سوپرااسکاپوالر ،سيركمفلکس هومرال
خلفي و سيركمفلکس اسکاپوالر) را نام بردهمناطقي كه خون رساني را مي
كنند ذكر كند.
 -8نکات باليني را توضيح دهد.

موضوع درس جلسه سوم :آگزیال
اهداف كلي :یادگيری حفره زیر بغلي ،دیواره ها و محتویات
رئوس مطالب

اهداف رفتاری

حفره اگزیال

دانشجو پس از یادگيری مبحث باید قادر باشد:

عضالت

-1حدود حفره اگزیال و جدار آن و فاسياهای این ناحيه را توضيح دهد.

عروق

-2منشا،مسير،مقصد،عمل و عصب عضالت این ناحيه را توضيح دهد.

لنف

 -3شریان اگزیالری،شاخه های آن و مسائل باليني مربوطه را توضيح دهد.

نکات باليني

 -4گره های لنفاوی ناحيه آگزیال را شرح دهد.
 -5نکات باليني را توضيح دهد.

موضوع درس جلسه چهارم :شبکه بازویي و بازو
اهداف كلي :آشنایي با شبکه بازوئي ،شاخه های آن و ساختار های موجود در ناحيه بازو
رئوس مطالب

اهداف رفتاری

شبکه بازوئي

دانشجو پس از یادگيری مبحث باید قادر باشد:

بازو

 -1نحوه تشکيل شبکه بازوئي ،شاخه های آن و ضایعات مربوطه را توضيح

استخوان هومروس( تنه و انتهای

دهد.

دیستال) و انتهای پروگزیمال

 -2ویژه گي های تنه و انتهای دیستال هومروس و پروگزیمال رادیوس و

رادیوس و اولنا

اولنا را شرح دهد.

فاسيا  ،بخش ها و عضالت ناحيه

 -3فاسيا و سپتوم های ناحيه بازو را توضيح دهد.

بازو

 -4منشا ،مسير ،مقصد ،عمل و عصب عضالت ناحيه بازورا توضيح دهد.

شریان بازویي

 -5مسير و شاخه های شریان براكيال و ضایعات آنها را توضيح دهد.

اعصاب ناحيه بازو

 -6مسير و شاخه های اعصاب این ناحيه و ضایعات آنهارا توضيح دهد.

نکات باليني

 -7آناتومي سطحي و مسائل باليني را توضيح دهد.

موضوع درس جلسه پنجم :مفصل آرنج و حفره كوبيتال و انتهای دیستال رادیوس و اولنا
اهداف كلي :یادگيری مفصل آرنج  ،حفره كوبيتال و محتویات آن و انتهای دیستال رادیوس و اولنا
رئوس مطالب

اهداف رفتاری

مفصل آرنج ( :مفصل رادیو هومرال،

دانشجو پس از یادگيری مبحث باید قادر باشد:

مفصل هومرو اولنار و مفصل رادیو

-1سه مفصل شركت كننده در مفصل ارنج را توضيح دهد.

اولنار فوقاني)

-2حدود و محتویات حفره Cubitalو مسائل باليني آن را توضيح دهد.

نکات باليني مربوط به مفصل آرنج

 -3ویژگي های تنه و انتهای دیستال رادیوس و اولنا را ذكرنمایيد.

حفره كوبيتال

 -4مفصل رادیو اولنار دیستال را توضيح دهد.

استخوان های ساعد( تنه و انتهای

 -5مسائل باليني را توضيح دهد.

دیستال رادیوس و اولنا)
مفصل رادیو اولنار دیستال
نکات باليني
موضوع درس جلسه ششم :ساعد
اهداف كلي :آشنایي با ساختارهای موجود در ناحيه قدامي و خلفي ساعد
رئوس مطالب

اهداف رفتاری

كمپارتمنت قدامي ساعد:

دانشجو پس از یادگيری مبحث باید قادر باشد:

عضالت الیه سطحي  ،حدواسط و  -1عضالت الیه سطحي  ،حدواسط و عمقي ناحيه قدامي ساعد را نام
عمقي

ببرد.

شریان ها و ورید های ناحيه قدامي  -2منشا ،مسير ،مقصد ،عمل و عصب عضالت قدام ساعد را توضيح
ساعد

دهد.

اعصاب ناحيه قدامي ساعد

 -3منشا ،مسير ،مقصد ،عمل و عصب عضالت خلف ساعد را توضيح

كمپارتمنت خلفي ساعد:

دهد.

عضالت الیه سطحي و عمقي

 -4مسير و شاخه های شریان رادیال و اولنار و محل نبض آنها را توضيح

شریان ها و ورید های ناحيه خلفي دهد.
ساعد

 -5مسير و شاخه های اعصاب قدام و خلف ساعد وضایعات آنها را

اعصاب ناحيه خلفي ساعد

توضيح دهد.

نکات باليني

 -6آناتومي سطحي ساعد را توضيح دهد.

موضوع درس جلسه هفتم :دست
اهداف كلي :شناخت بخش های مختلف دست و ساختارهای موجود در مچ و كف دست و انگشتان
رئوس مطالب

اهداف رفتاری

استخوان ها:

دانشجو پس از یادگيری مبحث باید قادر باشد:

استخوان های مچ دست و  -1استخوان های دو ردیف پروگزیمال و دیستال مچ دست را به ترتيب از خارج
كف دست و انگشتان

به داخل نام ببرد.

مفاصل دست

 -2مفصل مچ دست را توضيح داده و استخوان های شركت كننده در مفصل مچ

تونل كارپال و ساختارهای دست را نام ببرد و حركاتي كه در مچ دست صورت مي گيرد را توضيح دهد.
مچ دست

 -3مفا صل كارپال و كارپومتاكارپال و متاكارپوفالنژیال و اینترفالنزیال دست را

نيام كف دستي

شرح دهد.

انفيه دان تشریحي

 -4تونل كارپال و ساختارهای عبوری از درون ان را توضيح دهد.

غالف ليفي انگشتان

 -5ساختارهای عبوری از سطح قدامي و خلفي مچ دست را توضيح دهد.

استطاله اكستنسور

 -6منشا ،مسير ،مقصد ،عمل و عصب عضالت دست را توضيح دهد.

عضالت ،عروق و اعصاب  -7مسير و شاخه های عروق ،اعصاب وضایعات آنهارا توضيح دهد.
دست

 -8وریدهای سطحي وعمقي اندام فوقاني ونکات باليني آنها را توضيح دهد.
 -9نکات باليني دست را توضيح دهد.

موضوع درس جلسه هشتم :توصيف كلي اندام تحتاني ،لگن(لگن استخواني)  ،استخوان ران و مفصل هيپ
اهداف كلي :شناخت قسمت های مختلف اندام تحتاني ،استخوان های تشکيل دهنده اندام تحتاني و لگن
استخواني و استخوان هيپ  ،استخوان ران و مفاصل لگن
رئوس مطالب

اهداف رفتاری

توصيف كلي اندام تحتاني

دانشجو پس از یادگيری مبحث باید قادر باشد:

لگن استخواني

 -1چهاراستخوان تشکيل دهنده لگن استخواني را نام ببرد.

استخوان هيپ

 -2سه قسمت استخوان هيپ و ویژگي های كناره ها و سطوح

نکات باليني لگن استخواني

هيپ را توضيح دهد.

انتهای پروگزیمال فمور

 -3شکستگي های لگن را شرح دهد.

مفصل هيپ

 -4ویژگي های انتهای فوقاني استخوان ران را شرح دهد.

ورود های اندام تحتاني

 -5مفصل هيپ (خصوصيات و استخوانهای شركت كننده آن

كانال اوبتوراتور ،سوراخ سياتيک بزرگ و رباط ها و خون رساني) مفصل را توضيح دهد.
كوچک و شکاف بين رباط اینگواینال و  -6چهار مسير اصلي عبور ساختارها از شکم و لگن به اندام
تحتاني را نام ببرد.

استخوان لگن

 -7ساختارهای عبوری از سوراخ سياتيک بزرگ و كوچک را نام
ببرد.

موضوع درس جلسه نهم :شبکه كمری و خاجي  ،گره های لنفاوی كشاله ران و فاسيای عمقي
اهداف كلي :شناخت شبکه كمری و خاجي و ریشه ها و شاخه ها ی انها  ،لنف اندام تحتاني و فاسيای عمق ران
رئوس مطالب

اهداف رفتاری

شبکه كمری و خاجي

دانشجو پس از یادگيری مبحث باید قادر باشد:

گره های لنفاوی سطحي و  -1منشا ،مسير و شاخه های شبکه كمری و عوارض حاصل از صدمه به اعصاب
عمقي اینگوینال

فوق را توضيح دهد.

فاسيای عمقي اندام تحتاني

 -2مکان و چگونگي تشکيل شبکه ساكرال را توضيح دهد.

ورید های سطحي

 -3شاخه های شبکه ساكرال كه از سوراخ سياتيک بزرگ خارج شده و به اندام

مثلث و غالف فمورال

مي روند را توضيح دهد.

نکات باليني

 -4ریشه های تنه لومبوساكرال و عصب اوبتوراتور و مسير ان در لگن را توضيح
دهد.
 -5ناحيه هایي كه لنف خود را به گره های لنفاوی سطحي و یا عمقي اینگوینال
تخليه مي كنند را نام ببرد.
 -6فاسيا التا و نوار ایليوتيبيال را توصيف نمایيد.
 -7ورید های سطحي اندام تحتاني را نام برده و در مورد واریس توضيح دهد.
 -8محدوده مثلث فمورال و غالف فمورال و محتویات ان ها را شرح دهد.

موضوع درس جلسه دهم :ناحيه گلوتئال(سریني)
اهداف كلي :اشنایي با ناحيه گلوتئال(سریني)و ساختارهای موجود در این ناحيه
رئوس مطالب

اهداف رفتاری

ناحيه گلوتئال

دانشجو پس از یادگيری مبحث باید قادر باشد:

اناتومي سطحي

 -1آناتومي سطحي این ناحيه را توضيح دهد.

عضالت

 -2منشا ،مسير ،مقصد و عمل عضالت سطحي و عمقي كوچک این ناحيه را

عروق و اعصاب

توضيح دهد.

نکات باليني

 -3اعصاب عبوری از سوراخ سياتيک بزرگ را نام برده و منشا ،مسير و
شاخه ها و ضایعات آنها را توضيح دهد.
 -4عروق عبوری از سوراخ سياتيک بزرگ كه وارد ناحيه سریني مي شوند
را نام برده  ،منشا ،مسير و شاخه ها و ضایعات آنها را توضيح دهد.

موضوع درس جلسه یازدهم :ران و استخوان های ساق پا
اهداف كلي :اشنایي با تنه و انتهای پایيني استخوان ران  ،كشکک  ،استخوان های ساق و عضالت ران
رئوس مطالب

اهداف رفتاری

تنه و انتهای دیستال استخوان

دانشجو پس از یادگيری مبحث باید قادر باشد:

ران و كشکک

 -1تنه و انتهای دیستال استخوان ران و كشکک را توضيح دهد.

استخوان های ساق (انتهای

 -2انتهای پروگزیمال تيبيا و فيبوال و تنه های انها را شرح دهد.

پروگزیمال تيبيا و فيبوال)

 -3منشا ،مسير ،مقصد و عمل عضالت ناحيه قدامي  ،داخلي و خلفي ران را

آناتومي سطحي و عضالت ران (

توضيح دهد.

ناحيه قدامي  ،داخلي و خلفي)

 -4آناتومي سطحي و نکات باليني ناحيه ران را بيان كند.

نکات باليني

موضوع درس جلسه دوازدهم :ادامه ناحيه ران ،مفصل زانو و حفره پوپليتئال
اهداف كلي :اشنایي با عروق و اعصاب ران ،مفصل زانو و حفره پوپليتئال
رئوس مطالب

اهداف رفتاری

عروق و اعصاب ران

دانشجو پس از یادگيری مبحث باید قادر باشد:

مفصل زانو و تيبيوفيبوالر

 -1منشا ،مسير و شاخه های شریان ها  ,اعصاب و ضایعات ناحيه ران را توضيح

حفره پوپليتئال( محدوده و

دهد.

محتویات)

 -2مفصل زانو و ویژگي های ان را توضيح داده و مکانيسم قفل شدن را توضيح

نکات باليني

دهد.
 -3نکات باليني مربوط به زانو و چگونگي معاینه مفصل زانو را توضيح دهد.
 -4مفصل تيبيوفيبوالر را شرح دهد.
 -5آناتومي سطحي و محدوده و محتویات حفره پوپليتئال را بيان كند.

موضوع درس جلسه سيزدهم :ساق پا
اهداف كلي :اشنایي با عضالت  ،عروق و اعصاب ساق پا
رئوس مطالب

اهداف رفتاری

ساق پا

دانشجو پس از یادگيری مبحث باید قادر باشد:

استخوان های ساق (تنه و

 -1تنه و انتهای دیستال تيبيا و فيبوال را شرح دهد.

انتهای دیستال تيبيا و فيبوال)

 - 2فاسيای ناحيه ساق  ،منشا ،مسير ،مقصد و عمل عضالت خلف ساق را

عضالت

توضيح دهد.

ناحيه خلفي  ،خارجي و

 -3آناتومي سطحي و عروق و اعصاب و ضایعات خلف ساق را توضيح دهد.

قدامي

 -4منشا ،مسير ،مقصد و عمل عضالت خارجي ساق را توضيح دهد.

عروق و اعصاب ساق

 -5آناتومي سطحي و عروق و اعصاب و ضایعات خارجي ساق را توضيح دهد.

نکات باليني

 -6منشا ،مسير ،مقصد و عمل عضالت قدامي ساق را توضيح دهد.
 -7آناتومي سطحي و عروق و اعصاب و ضایعات قدامي ساق را توضيح دهد.
 -8نکات باليني ساق را بيان كند.

موضوع درس جلسه چهاردهم :ناحيه پا
اهداف كلي :اشنایي با مچ پا  ،كف پا و انگشتان پا
رئوس مطالب

اهداف رفتاری

پا :استخوان های مچ پا  ،كف پا و

دانشجو پس از یادگيری مبحث باید قادر باشد:

انگشتان

 -1استخوان های پا را نام برده و شرح دهد.

مفاصل پا (مچ پا ،اینترتارسال ،ساب

 -2مفصل مچ پا را توضيح دهد.
مفاصل

اینترتارسال،

ساب

تاالر،

تالوكالکانئوناویکوالر،

تاالر ،تالوكالکانئوناویکوالر،

-3

كالکانئوكوبوئيد ،تارسومتاتارسال،

كالکانئوكوبوئيد ،تارسومتاتارسال ،متاتارسوفالنژیال ،اینترفالنژیال را

متاتارسوفالنژیال ،اینترفالنژیال)

شرح و مسائل باليني آنها را توضيح دهد.

فاسيای ناحيه كف پا و پشت پا

 -4فاسيای ناحيه كف پا و پشت پا را توضيح دهد.

تونل تارسال ،رتياكولوم ها و نحوه ی

 -5تونل تارسال ،رتياكولوم ها و نحوه ی قرارگيری ساختارهای اصلي

قرارگيری ساختارهای اصلي در مچ پا

در مچ پا

قوس های كف پا

 -6قوس های طولي و عرضي كف پا را شرح و رباط ها و عضالت حمایت

نيام كف پایي و غالف های ليفي پا و

كننده انها را بيان كند.

استطاله های اكستنسوری

 -7نيام كف پایي و غالف های ليفي پا و استطاله های اكستنسوری را

عضالت اینترینسيک پا در سطح

توضيح دهد.

دورسال پا و كف پا

 -8عضالت اینترینسيک پا در سطح دورسال پا و كف پا را شرح دهد.

عروق و اعصاب ناحيه پا

 -9شاخه های عروقي و اعصاب این ناحيه و مسائل باليني آنها را توضيح

نکات باليني

دهد.

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

طرح ردس روزاهن آانتومي اندا م نظری زپشکي
تهيه کننده گان
دکتر پوراحمدی  ،دکتر کریمي جشني و خانم سنایي
اساتید تدوين کننده :دکتر محمد پوراحمدی و دکتر کاوسي
با هم کاری كميته طرح ردس مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکي

ماه :بهمن

سال:

9314

جدول زمان بندی ردس آانتومي اندا م نظری
سرفصل مطالب

روش ارائه

مدت ارائه

امکانات موردنیاز

منابع درسی

روش ارزشیابی

(ساعت)


کالس

 کوئیز



کامپیوتر

 پرسش شفاهی



ویدئوپروژکتور

 آزمون کتبی



پاورپواینت



کالس

 کوئیز



کامپیوتر

 پرسش شفاهی



ویدئوپروژکتور

 آزمون کتبی



پاورپواینت



کالس

 کوئیز



کامپیوتر

 پرسش شفاهی



ویدئوپروژکتور

 آزمون کتبی



پاورپواینت



کالس

 کوئیز



کامپیوتر

 پرسش شفاهی

عروق و اعصاب و عضالت ناحیه



ویدئوپروژکتور

 آزمون کتبی

و نکات بالینی



پاورپواینت



کالس

 کوئیز



کامپیوتر

 پرسش شفاهی

ناحیهCubital fossa



ویدئوپروژکتور

 آزمون کتبی

محدوده و محتویات



پاورپواینت



کالس

 کوئیز



کامپیوتر

 پرسش شفاهی

عروق و اعصاب و عضالت ناحیه



ویدئوپروژکتور

 آزمون کتبی

نکات بالینی



پاورپواینت



کالس

 کوئیز



کامپیوتر

 پرسش شفاهی

عروق و اعصاب و عضالت ناحیه



ویدئوپروژکتور

 آزمون کتبی

و نکات بالینی



پاورپواینت

آناتومی استخوانهای

2

کتف،ترقوه،بازو و عضالت ناحیه



سخنرانی



پرسش و پاسخ

-Gray’s Anatomy
-Anatomy snell

شانه
ناحیه اسکاپوالر خلفی

2

عروق و اعصاب و عضالت ناحیه



سخنرانی



پرسش و پاسخ

-Gray’s Anatomy
-Anatomy snell

و نکات بالینی
ساختمان حفره آگزیال

2



محدوده محتویات و نکات بالینی

شبکه بازوئی

2

ناحیه بازو

رادیوس و اولنا

2

مفصل آرنج

ساعد

2

نواحی قدامی و خلفی

ناحیه دست
مچ دست ،کف دست و انگشتان



2

سخنرانی
پرسش و پاسخ



سخنرانی



پرسش و پاسخ



سخنرانی



پرسش و پاسخ



سخنرانی

 پرسش و پاسخ



سخنرانی

 پرسش و پاسخ

-Gray’s Anatomy
-Anatomy snell

-Gray’s Anatomy
-Anatomy snell

-Gray’s Anatomy
-Anatomy snell

-Gray’s Anatomy
-Anatomy snell

-Gray’s Anatomy
-Anatomy snell



کالس

 کوئیز



کامپیوتر

 پرسش شفاهی

استخوان ران



ویدئوپروژکتور

 آزمون کتبی

مفصل هیپ



پاورپواینت



کالس

 کوئیز



کامپیوتر

 پرسش شفاهی



ویدئوپروژکتور

 آزمون کتبی



پاورپواینت



کالس

 کوئیز



کامپیوتر

 پرسش شفاهی



ویدئوپروژکتور

 آزمون کتبی



پاورپواینت



کالس

 کوئیز



کامپیوتر

 پرسش شفاهی



ویدئوپروژکتور

 آزمون کتبی



پاورپواینت



کالس

 کوئیز



کامپیوتر

 پرسش شفاهی

محدوده و محتویات



ویدئوپروژکتور

 آزمون کتبی

نکات بالینی



پاورپواینت



کالس

 کوئیز



کامپیوتر

 پرسش شفاهی

قدامی ،خارجی و خلفی ساق



ویدئوپروژکتور

 آزمون کتبی

نکات بالینی



پاورپواینت



کالس

 کوئیز



کامپیوتر

 پرسش شفاهی

استخوان ها



ویدئوپروژکتور

 آزمون کتبی

عروق و اعصاب و عضالت ناحیه



پاورپواینت

آناتومی استخوانهای لگن هیپ و

2

بریدگی های سیاتیک

شبکه های کمری و خاجی

2

سیستم لنفاوی



سخنرانی



پرسش و پاسخ



سخنرانی



پرسش و پاسخ

-Gray’s Anatomy
-Anatomy snell

-Gray’s Anatomy
-Anatomy snell

فاسیای عمقی
ناحیه گلوتئال

2

عروق و اعصاب و عضالت ناحیه



سخنرانی



پرسش و پاسخ

-Gray’s Anatomy
-Anatomy snell

و نکات بالینی
درشت نی و نازک نی و کشکک

2

نواحی قدامی ،خلفی و داخلی ران





سخنرانی
پرسش و پاسخ

-Gray’s Anatomy
-Anatomy snell

عضالت ناحیه و نکات بالینی
عروق و اعصاب ران

2

مفصل زانو و حفره پوپلینه آل

ساق پا

2

عروق و اعصاب و عضالت ناحیه

پا

2

نواحی مچ پا ،کف پا و انگشتان



سخنرانی



پرسش و پاسخ



سخنرانی



پرسش و پاسخ



سخنرانی



پرسش و پاسخ

-Gray’s Anatomy
-Anatomy snell

-Gray’s Anatomy
-Anatomy snell

-Gray’s Anatomy
-Anatomy snell

کف و پشت پا
آناتومی ماکروسکوپی و بالینی و
سطحی پا و سیستم وریدی و
لنفاوی اندام پائینی

2



سخنرانی



پرسش و پاسخ

-Gray’sAnatomy
-Anatomy snell



کالس

 کوئیز



کامپیوتر

 پرسش شفاهی



ویدئوپروژکتور

 آزمون کتبی



پاورپواینت

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

طرح ردس دوره آانتومي اندا م عملي زپشکي

تهيه کنندگان:

دکتر پوراحمدی  ،دکتر کریمي جشني و خانم سنایي
اساتید تدوين کننده :دکتر محمد پوراحمدی و دکتر کاوسي
با هم کاری كميته طرح ردس مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکي
ماه :بهمن

سال9314 :

عنوان درس :آناتومي اندام

تعداد هفته های درس  13 :هفته ( سه

تعداد فراگيران 45 :نفر

عملي

جلسه یک ساعت و بيست دقيقه در هفته

مکان تشکيل كالس :آزمایشگاه موالژ

تعداد واحد 1/5 :واحد

جهت سه گروه برگزار خواهد شد).

دانشکده پزشکي و سالن تشریح

پيش نياز ندارد.

مدت زمان جلسات مقرر شده  52:ساعت

دانشکده پيراپزشکي

عملي
گروه و رشته مخاطب :دانشجویان پزشکي
در سال تحصيلي1394-95 :
روشهای تدریس :تدریس عملي بصورت سخنراني با استفاده از جسد و موالژ انجام مي گيرد.
آموزش دهنده  :اساتيد بخش آناتومي (دكتر پوراحمدی و دكتر كاوسي)
وسایل آموزشي :امکانات سالن تشریح  ،جسد و موالژ
حيطه مورد نظر شناختي -ادراكي مي باشد.
زمان تدریس در هر جلسه برای یک گروه  69 :دقيقه
زمان جمعبندی و نتيجهگيری  5 :دقيقه
زمان ارزشيابي در هر جلسه :پرسش شفاهي 5دقيقه
تکليف ارائه شده در هر جلسه :با پيش مطالعه و مرور مطالب قبلي در فرآیند یادگيری شركت نماید
زمان استراحت بين كالس :

زمان 19 :دقيقه

منابع درسي Atlas netter , Anatomy snell , Gray’s Anatomy :
(منابع درسي با آخرین سال چاپ كتاب تدریس مي شود .
ارزشيابي:
نحوه ارزشيابي نظری :
دانشجو به سئواالت امتحان پایان ترم كه به صورت جایگاهي و از روی جسد و موالژ طرح شده ،پاسخ خواهد داد.
نحوه محاسبه نمره :

كوئيز  %95كل نمره ( 1نمره)

آزمون كتبي  %95كل نمره(19نمره)

نحوه محاسبه نمره عملي  :آزمون به صورت  OSCEو نمره كل  29مي باشد .
مقررات :آوردن حد نصاب قبولي 19

هدف نهایي دوره
ردیف

دانشجو در طول دوره مي بایست مطالب زیر را از روی موالژ و جسد فرا گيرد.

1

فراگیری آناتومی عملی استخوانهای کتف ،ترقوه ،بازو ،ساعد و دست و مفاصل آنها از روی موالژ.

2

فراگیری محتویات حفره آگزیال و عضالت،عروق و اعصاب شبکه بازوئی از روی موالژ و جسد.

3

فراگیری عضالت  ،عروق و اعصاب ناحیه بازو ،حفره کوبیتال و ساعد از روی موالژ و جسد.

4

فراگیری وریدها ی سطحی اندام فوقانی از روی موالژ و جسد.

5

فراگیری آناتومی عملی استخوانهای هیپ ،ران ،ساق پاو پا و مفاصل آنها از روی موالژ و جسد.

6

فراگیری آناتومی عملی عضالت  ،عروق و اعصاب ناحیه گلوتئال و شبکه خاجی و کمری از روی موالژ و جسد.

7

فراگیری آناتومی عملی عضالت  ،عروق و اعصاب ناحیه قدامی  ،داخلی و خلف ران و حفره پوپلیته ال از روی
موالژ و جسد.

8

فراگیری آناتومی عملی عضالت  ،عروق و اعصاب خلف ساق ،جلو وخارج ساق از روی موالژ و جسد.

9

فراگیری آناتومی عملی عضالت  ،عروق و اعصاب پا و وریدهای سطحی اندام پائینی از روی موالژ و جسد.

ردیف

دانشجو در پایان دوره میبایست ساختمان ماکروسکوپی اندام فوقانی و تحتدانی از روی مدوالژ و جسدد ،بده شدرح

اهدا ف کلي دوره

ذیل فرا گرفته باشد:
1

استخوانهای کتف ،ترقوه ،بازو ،ساعد و دست و مفاصل آنها را از روی موالژتوضیح دهد.

2

محتویات حفره آگزیال و عضالت،عروق و اعصاب شبکه بازوئی را از روی موالژ و جسد را شرح دهد.

3

عضالت  ،عروق و اعصاب ناحیه بازو ،حفره کوبیتال و ساعد را از روی موالژ و جسد نشان دهد.

4

وریدها ی سطحی اندام فوقانی از روی موالژ و جسد نشان دهد.

5

استخوانهای هیپ ،ران ،ساق پاو پا و مفاصل آنها را از روی موالژتوضیح دهد.

6

عضالت ،عروق و اعصاب ناحیه گلوتئال و شبکه خاجی و کمری از روی موالژ و جسد توضیح دهد.

7

عضالت ،عروق و اعصاب ناحیه قدامی  ،داخلی و خلف ران و حفره پوپلیته ال را از روی موالژ و جسد بیان کند.

8

عضالت ،عروق و اعصاب خلف ساق ،جلو وخارج ساق از روی موالژ و جسد توضیح دهد.

9

عضالت  ،عروق و اعصاب پا و سیستم وریدی سطحی اندام پائینی از روی موالژ و جسد توضیح دهد.

اهدا ف اختصاصي آانتومي عملي اندا م
الف ـ اندام فوقاني
رئوس مطالب

اهداف رفتاری

استخوانهای کتف ،ترقوه ،بازو،

دانشجو پس از یادگيری مبحث باید قادر باشد:

ساعد و دست و مفاصل آنها

 1ـ مشخصات هریک از استخوان های ،ترقوه ،استخوان كتف  ،استخوان بازو ،

ناحیه کتف :عضالت ،عروق و
اعصاب
محدوده ومحتویات حفره آگزیال:
عضالت ،عروق و اعصاب شبکه
بازوئی

استخوان اولنا  ،استخوان رادیوس و استخوانهای دست را از روی موالژ ،توضيح
دهد.
 -2عضالت ،عروق  ،اعصاب  ،فضای مربعي ( حدود و محتویات )  ،فضای مثلثي
( حدود و محتویات) ناحيه كتف را ازروی جسد و موالژ نشان دهد.
 -3عضالت محدوده ناحيه آگزیال :عضالت دیواره قدامي  ،دیواره خلفي  ،دیواره
داخلي  ،دیواره خارجي را از روی جسد و موالژ نشان دهد.

ناحيه بازو و ساعد:

 -4نام محتویات حفره آگزیال  :شاخه های شریان آگزیالری و شبکه بازویي را

عضالت  ،عروق و اعصاب ناحیه

ذكر كرده و از روی جسد و موالژ نشان دهد.

بازو ،حفره کوبیتال و ساعد

 -5اعصاب سطحي ناحيه بازو ،عضالت قدام و خلف بازو  ،عروق و اعصاب قدام

دست:

و خلف بازو و حفره كوبيتال ( حدود  ،محتویات) ،پيوند شریاني اطراف آرنج را

کف دست و پشت دست

توضيح دهد و از روی موالژ و جسد نشان دهد.

وریدها ی سطحی اندام فوقانی

 -6اعصاب  ،عروق سطحي ناحيه ساعد  ،عضالت قدام ساعد  ،اعصاب و عروق ،
قدام ساعد  ،عضالت خلف ساعد  ،اعصاب و عروق خلف ساعد را از روی موالژ و
جسد نشان دهد.
 -7دست  :اعصاب سطحي و وریدهای سطحي  ،كانال كارپال و محتویات آن ،
عضالت ناحيه تنار  ،عضالت ناحيه هيپوتنار  ،عضالت بين استخواني  ،نحوه
تشکيل قوس سطحي كف دست  ،نحوه تشکيل قوس عمقي كف دست را از
روی موالژ و جسد نشان دهد.

ب ـ اندام تحتاني
رئوس مطالب

اهداف رفتاری

لگن استخوانی و اسدتخوان هیدپ ،دانشجو پس از یادگيری مبحث باید قادر باشد:

ران ،ساق پاو پا و مفاصل آنها

 -1ویژگي های لگن استخواني و هيپ  ،ران  ،تيبيا ،فيبوال و استخوان های مچ پا و

عضالت  ،عدروق و اعصداب ناحیده كف پا و انگشتان پا را توضيح و از روی موالژ نشان دهد .
 -2ناحيه گلوتئال  :اعصاب سطحي  ،فاسيای عمقي  ،عضالت  ،عروق  ،اعصاب  ،از
گلوتئال و شبکه خاجی و کمری

آناتومی عملی عضدالت  ،عدروق و روی موالژ و جسد نشان دهد.
اعصدداب ناحی ده قدددامی  ،داخل دی و  -3شبکه كمری و ساكرال و شاخه های انها را از روی موالژ و جسد نشان دهد.

خلددف ران و حفددره پوپلیتدده ال از  -4ران :ناحيه قدام و داخلي و خلفي ران :
اعصاب سطحي ،فاسيا  ،عضالت ،عروق و اعصاب ،مثلت رانـي ( حـدود و محتویـات)
روی موالژ و جسد.
كانال اوكتور ( حدود و محتویات )را از روی موالژ و جسد نشان دهد.
عضالت  ،عدروق و اعصداب خلدف
 -5حفره پوپلتئال :حدود  ،اعصاب سطحي  ،عضالت  ،عروق و اعصاب این حفره را از
ساق ،جلو وخارج ساق
روی موالژ و جسد نشان دهد.
عضددالت  ،عددروق و اعصدداب پددا و
 -6ناحيه ساق  :اعصاب سطحي  ،وریدهای سطحي  ،عضالت  ،عروق و اعصاب از
وریدهای سطحی اندام پائینی
روی موالژ و جسد نشان دهد.
 -7ناحيه پا  :اعصاب سطحي  ،وریدهای سطحي عضالت خلف پا  ،عضالت كف پا ،
عروق و اعصاب پا را از روی موالژ و جسد نشان دهد.

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

طرح ردس روزاهن آانتومي اندا م عملي زپشکي
تهيه کنندگان:

دکتر محمد پوراحمدی ،دکتر کریمي چشني و خانم سنایي
با هم کاری كميته طرح ردس مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکي

اساتید تدوين کننده :دکتر محمد پوراحمدی و دکتر کاوسي
ماه :بهمن

سال9314 :

جدول زمان بندی ردس آانتومي اندا م عملي
سرفصل مطالب

مدت

روش ارائه

امکانات موردنیاز

منابع درسی

روش ارزشیابی

ارائه
(ساعت)

استخوانهای کتف ،ترقوه ،بازو و هر گروه تدریس از روی موالژ
عضالت ناحیه شانه

یک

پرسش و پاسخ

-Gray’s Anatomy
-Anatomy snell
-Atlas of netter

ساعت و



سالن تشریح

 کوئیز



موالژ

 پرسش شفاهی



جسد

 آزمون OSCE

بیست
دقیقه
ناحیه اسکاپوالر خلفی

1:21

(عروق و اعصاب و عضالت )

تدریس از روی موالژ
پرسش و پاسخ

-Gray’s Anatomy
-Anatomy snell
-Atlas of netter

حفره آگزیال
ناحیه شانه

1:21

ناحیه کتف

تدریس از روی جسد
پرسش و پاسخ

-Gray’s Anatomy
-Anatomy snell
-Atlas of netter

حفره آگزیال
شبکه بازوئی

1:21

ناحیه بازو(عروق و اعصاب و

تدریس از روی موالژ
پرسش و پاسخ

-Gray’s Anatomy
-Anatomy snell
-Atlas of netter

عضالت)



سالن تشریح

 کوئیز



موالژ

 پرسش شفاهی



جسد

 آزمون OSCE



سالن تشریح

 کوئیز



موالژ

 پرسش شفاهی



جسد

 آزمون OSCE



سالن تشریح

 کوئیز



موالژ

 پرسش شفاهی



جسد

 آزمون OSCE

رادیوس و اولنا و مفصل آرنج
ناحیهCubital fossa
ساعد :نواحی قدامی و خلفی

1:21

(عروق و اعصاب و عضالت)

تدریس از روی موالژ
پرسش و پاسخ

-Gray’s Anatomy
-Anatomy snell
-Atlas of netter

ناحیه دست :مچ دست ،کف



سالن تشریح

 کوئیز



موالژ

 پرسش شفاهی



جسد

 آزمون OSCE

دست و انگشتان (عروق و
اعصاب و عضالت )
ساعد و دست

1:21

آناتومی استخوانهای لگن  ،هیپ

1:21

تدریس از روی جسد

-Gray’s Anatomy
-Anatomy snell
-Atlas of netter

تدریس از روی موالژ

-Gray’s Anatomy
-Anatomy snell
-Atlas of netter

پرسش و پاسخ

و بریدگی های سیاتیک

پرسش و پاسخ

استخوان ران



سالن تشریح

 کوئیز



موالژ

 پرسش شفاهی



جسد

 آزمون OSCE



سالن تشریح

 کوئیز



موالژ

 پرسش شفاهی



جسد

 آزمون OSCE

مفصل هیپ
ناحیه گلوتئال(عروق و اعصاب و
عضالت ناحیه)
شبکه های کمری و خاجی

1:21

تدریس از روی موالژ
پرسش و پاسخ

-Gray’s Anatomy
-Anatomy snell
-Atlas of netter



سالن تشریح

 کوئیز



موالژ

 پرسش شفاهی



جسد

 آزمون OSCE

درشت نی و نازک نی و کشکک

1:21

نواحی قدامی ،خلفی و داخلی ران

تدریس از روی موالژ
پرسش و پاسخ

-Gray’s Anatomy
-Anatomy snell
-Atlas of netter

( عضالت  ،عروق و اعصاب ران)



سالن تشریح

 کوئیز



موالژ

 پرسش شفاهی



جسد

 آزمون OSCE

حفره پوپلینه آل
ناحیه گلوتئال

1:21

ناحیه ران

تدریس از روی جسد
پرسش و پاسخ

-Gray’s Anatomy
-Anatomy snell
-Atlas of netter

مفصل زانو
ساق پا (عروق و اعصاب و

1:21

عضالت نواحی قدامی ،خارجی و

تدریس از روی موالژ
پرسش و پاسخ

-Gray’s Anatomy
-Anatomy snell
-Atlas of netter

خلفی ساق)



سالن تشریح

 کوئیز



موالژ

 پرسش شفاهی



جسد

 آزمون OSCE



سالن تشریح

 کوئیز



موالژ

 پرسش شفاهی



جسد

 آزمون OSCE

پا :مچ پا ،کف پا و انگشتان
استخوان ها  ،عروق و اعصاب و
عضالت ناحیه کف و پشت پا
حفره پوپلینه آل
ساق
ناحیه پا
دوره اندام فوقانی پایان ترم
دوره اندام تحتانی پایان ترم

1:21

تدریس از روی جسد
پرسش و پاسخ

-Gray’sAnatomy
-Anatomy snell
-Atlas of netter



سالن تشریح

 کوئیز



موالژ

 پرسش شفاهی



جسد

 آزمون OSCE

