
 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم                

  

م آانتومي  دوره  طرح ردس        زپشکي نظری اندا
 

 

  

:هتهيه کنند  

  خانم سنایي  و  دکتر کریمي جشني ، دکتر پوراحمدی

 دکتر  کاوسي و   دکتر محمد پوراحمدیتدوين کننده:   داتیاس

کاری   مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکيس كميته طرح ردبا هم

          9314سال:                                                                           بهمنماه:              

 

 



 

 

 

 اندامعنوان درس: آناتومي 

 ( نظری)

 واحد  5/1تعداد واحد: 

 پيش نياز ندارد.

 

 یک )هفته  14تعداد هفته های درس : 

برگزار  در هفته  دو ساعته نظری جلسه

 (خواهد شد.

ساعت  28: مقرر شده مدت زمان جلسات

   نظری

گروه و رشته مخاطب: دانشجویان پزشکي 

 1394-95در سال تحصيلي: 

 نفر 45تعداد فراگيران: 

 مکان تشکيل كالس:

 زشکيپدانشکده 

 از امکانات كمک آموزشي انجام مي گيرد. بصورت  سخنراني با استفاده  نظریهای تدریس: تدریس روش

 ادراكي مي باشد. -و حيطه مورد نظر شناختي  موالژ –وسایل آموزشي:  كالس  ـ ویدئوپروژكتور ـ رایانه 

 دقيقه 99:  نظری زمان تدریس در هر جلسه

 دقيقه 15گيری در هر جلسه: بندی و نتيجهزمان جمع

 دقيقه  5 زمان ارزشيابي در هر جلسه: پرسش شفاهي

  با پيش مطالعه  و مرور مطالب قبلي در فرآیند یادگيری شركت نماید تکليف ارائه شده در هر جلسه:

  دقيقه 19زمان استراحت بين كالس :       زمان: 

 , Gray’s Anatomy     Anatomy Moor , Anatomy snell منابع درسي :  

 س مي شود .)منابع  درسي با آخرین سال  چاپ  كتاب  تدری 

 ارزشيابي:

 : نظرینحوه ارزشيابي 

 دانشجو به سئواالت نظری شامل كوئيز , امتحان ميان ترم و پایان ترم پاسخ خواهد داد .

  نمره(19كل نمره) %95نمره(             آزمون كتبي  1كل نمره ) %95 نحوه محاسبه نمره :     كوئيز 

 باشد . يم 29و نمره كل  OSCE: آزمون به صورت  عملي محاسبه نمره نحوه

 19آوردن حد نصاب قبولي  مقررات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هدف نهایي دوره
 

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

 دست و مفاصل آنها . ساعد، بازو، ترقوه، کتف، یاستخوانها یآناتومفراگیری  1

 .  یعروق و اعصاب شبکه بازوئ و عضالت، الیساختمان حفره آگز یریفراگ 2

 .، حفره کوبیتال و ساعدبازو هیناح کیو توپوگراف یسطح یآناتوم یریفراگ 3

 . یو لنف اندام فوقان دهایور دست، هیناح کیو توپوگراف یسطح یآناتوم یریفراگ 4

 مفاصل آنها.پا و پاو  ساق ران، پ،یه یاستخوانها یآناتوم یریفراگ 5

 . یو کمر یشبکه خاج وگلوتئال  هیناح یو سطح ینیو بال یماکروسکوپ یآناتوم یریفراگ 6

 .ال  تهیخلف ران و حفره پوپلو  یداخل ، یقدام هیناح یو سطح ینیو بال یماکروسکوپ یآناتوم یریفراگ 7

 جلو وخارج ساق ،خلف ساق یو سطح ینیو بال یماکروسکوپ یآناتوم یریفراگ 8

 . ینیاندام پائ یو لنفاو یدیور ستمیپا و س یو سطح ینیو بال یپماکروسکو یآناتوم یریفراگ 9

ف   دوره کلياهدا
 

 

 یانددام فوقدان   ینیبال یو آناتوم یسطح یآناتوم یساختمان ماکروسکوپ ستیبایدوره م انیدانشجو در پا ردیف

 :رفته باشدفرا گ لیرا به شرح ذ یو تحتان

 .بتواند توضیح دهددست و مفاصل آنها را  د،ساع بازو، ترقوه، کتف، یاستخوانها یآناتوم 1

 . داندآن را ب یعروق و اعصاب شبکه بازوئ و عضالت، الیساختمان حفره آگز 2

 .داندو ساعد را ب Cubital fossa ،بازو هیناح کیو توپوگراف یسطح یآناتوم 3

 ند.بدارا  یو لنف اندام فوقان دهایور دست، هیناح کیو توپوگراف یسطح یآناتوم 4

 بداند.پاو مفاصل آنهارا  ساق ران، پ،یه یاستخوانها یآناتوم 5

 بداند.گلوتئال را  هیناح یو سطح ینیو بال یماکروسکوپ یآناتومتوضیح دهد و را  یو کمر یشبکه خاج 6

 بداند.ال را  تهیران حفره پوپل و یداخل ، خلفی،یقدام هیناح یو سطح ینیو بال یماکروسکوپ یآناتوم 7

 .بداندجلو وخارج ساق را ، خلف  یو سطح ینیو بال یماکروسکوپ یآناتوم  8

 داند.را ب ینیاندام پائ یو لنفاو یدیور ستمیپا و س یو سطح ینیو بال یماکروسکوپ یآناتوم 9

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف اختصاصي آانتومي  م اهدا  نظری اندا

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ناحيه شانه: اولموضوع درس جلسه 

 گيری استخوان های ناحيه شانه و عضالتیاداهداف كلي:  

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

كمربند شانه ای  یاستخوانها

 (كتف،ترقوه)

 انتهای پروگزیمال هومروس

 مفاصل كمربند شانه ای

 عضالت ناحيه شانه

 نکات باليني

 

 

 

 باید قادر باشد:  مبحثدانشجو پس از یادگيری 

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

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

استرنوكالویکوالر و آكروميوكالویکوالر كه در  سه مفصل گلنوهومرال، -3

 را توضيح دهد. تشکيل كمربند شانه ای شركت دارند

عضالت شانه)تراپزیوس،دلتوئيد،لواتور  مبدا ، انتها، عصب دهي و عملکرد-4

 بيان كند.رومبوئيد ماژور و مينور(  اسکاپوال،

ی استخوان ها و ها يها و در رفتگ يشکستگ نکات باليني مربوط به-5

 دهد. حيتوض مفاصل ناحيه شانه

  ناحيه اسکاپوالر خلفي:  دومموضوع درس جلسه 

  اعصاب و عروق ناحيه اسکاپوالر خلفي عضالت ،  ورودی هااهداف كلي: آشنایي با 

 داف رفتاریاه رئوس مطالب

 عضالت پشت كتف

ورودی های ناحيه اسکاپوالر 

 خلفي

منطقه اسکاپوالر عروق اعصاب و

 خلفي

 نکات باليني

 

 

 باید قادر باشد:  مبحثدانشجو پس از یادگيری 

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

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

 بيان كند. بازو( را

 محتویات سوراخ سوپرااسکاپوالر را نام ببرد. -2

 محدوده فضای چهار گوش را شرح و محتویات ان را بيان كند.  -3

 محدوده فضای سه گوش را شرح و محتویات ان را بيان كند.  -4

 كند. محدوده فاصله سه گوش را شرح و محتویات ان را بيان   -5

را نام )سوپرااسکاپوالر و آگزیالری ( اعصاب منطقه اسکاپوالر خلفي  -6

 برده و ذكر نمایيد كه به چه عضالتي شاخه عصبي مي دهند. 

عروق منطقه اسکاپوالر خلفي)سوپرااسکاپوالر، سيركمفلکس هومرال  -7

را نام بردهمناطقي كه خون رساني را مي  خلفي و سيركمفلکس اسکاپوالر(

 د ذكر كند.كنن

 نکات باليني را توضيح دهد. -8

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 آگزیال: سومموضوع درس جلسه 

  محتویاتو  حفره زیر بغلي، دیواره ها یادگيری اهداف كلي:  

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

  الیحفره اگز

 عضالت 

 عروق 

 لنف

 نکات باليني

 باید قادر باشد:  مبحثدانشجو پس از یادگيری 

 دهد. حيرا توض هيناح نیا یاهايو جدار آن و فاس الیحفره اگزحدود -1

 دهد. حيرا توض هيناح نیو عصب عضالت ا ر،مقصد،عمليمنشا،مس-2

 دهد. حيمربوطه را توض ينيآن و مسائل بال یها ،شاخهیالریاگز انیشر -3

 را شرح دهد.گره های لنفاوی ناحيه آگزیال  -4

 نکات باليني را توضيح دهد. -5

 و بازو شبکه بازویي:  چهارموع درس جلسه موض

 ساختار های موجود در ناحيه بازوآن و  یها شاخه ،يشبکه بازوئ ااهداف كلي: آشنایي ب

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 يشبکه بازوئ

 بازو

تنه و انتهای  )هومروس استخوان

( و انتهای پروگزیمال دیستال

 رادیوس و اولنا

احيه فاسيا ، بخش ها و عضالت ن

 بازو

 شریان بازویي

 اعصاب ناحيه بازو

 نکات باليني

 

 باید قادر باشد:  مبحثدانشجو پس از یادگيری 

 حيمربوطه را توض عاتیآن و ضا یها شاخه ،يشبکه بازوئ لينحوه تشک -1

 دهد.

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

 اولنا را شرح دهد.

 دهد. حيبازو را توض هيناح یسپتوم ها و ايفاس -3

 دهد. حيبازورا توض هيو عصب عضالت ناح عمل مقصد، ر،يمس منشا، -4

 دهد. حيآنها را توض عاتیو ضا اليبراك انیشر یو شاخه ها ريمس -5

 دهد. حيآنهارا توض عاتیو ضا هيناح نیاعصاب ا یو شاخه ها ريمس -6

 دهد. حيضرا تو ينيو مسائل بال يسطح يآناتوم -7

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 و حفره كوبيتال و انتهای دیستال رادیوس و اولنا مفصل آرنج: پنجمموضوع درس جلسه 

  انتهای دیستال رادیوس و اولنا و محتویات آنحفره كوبيتال و  ،مفصل آرنج یادگيری اهداف كلي:  

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

) مفصل رادیو هومرال،  :مفصل آرنج

و اولنار و مفصل رادیو مفصل هومر

 اولنار فوقاني(

 نکات باليني مربوط به مفصل آرنج

 حفره كوبيتال

) تنه و انتهای های ساعداستخوان 

 (دیستال رادیوس و اولنا

 مفصل رادیو اولنار دیستال

 نکات باليني

 باید قادر باشد:  مبحثدانشجو پس از یادگيری 

 ح دهد.سه مفصل شركت كننده در مفصل ارنج را توضي-1

 دهد. حيآن را توض ينيو مسائل بالCubitalحفره  اتیحدود و محتو-2

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

 مفصل رادیو اولنار دیستال را توضيح دهد. -4

 دهد. حيرا توض ينيمسائل بال -5

 

 ساعد:  ششمموضوع درس جلسه 

 ساعد قدامي و خلفي موجود در ناحيه رهایساختا ااهداف كلي: آشنایي ب

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 كمپارتمنت قدامي ساعد:

سطحي ، حدواسط و الیه عضالت 

 عمقي

شریان ها و ورید های ناحيه قدامي 

 ساعد

 اعصاب ناحيه قدامي ساعد

 كمپارتمنت خلفي ساعد:

 سطحي و عمقيالیه عضالت 

 خلفيشریان ها و ورید های ناحيه 

 دساع

 ساعد خلفياعصاب ناحيه 

 نکات باليني

 

 باید قادر باشد:  مبحثدانشجو پس از یادگيری 

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

 .ببرد

 حيو عصب عضالت قدام  ساعد را توض عمل مقصد، ر،يمس منشا، -2

 دهد.

 حيتوضو عصب عضالت خلف ساعد را  عمل مقصد، ر،يمس منشا، -3

 دهد.

 حيو اولنار و محل نبض آنها را توض الیراد انیشر یو شاخه ها ريمس -4

 دهد.

آنها را  عاتیاعصاب قدام و خلف ساعد وضا یو شاخه ها ريمس -5

 دهد. حيتوض

 دهد. حيساعد را توض يسطح يآناتوم -6

 

 

 



 دست   :فتمموضوع درس جلسه ه

 تارهای موجود در مچ و كف دست و انگشتانبخش های مختلف دست و ساخ شناخت  :اهداف كلي

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 استخوان ها:

استخوان های مچ دست و 

 كف دست و انگشتان

 مفاصل دست

تونل كارپال و ساختارهای 

 مچ دست

 نيام كف دستي

 انفيه دان تشریحي

 غالف ليفي انگشتان

 استطاله اكستنسور

عضالت، عروق و اعصاب 

 دست

 

 باید قادر باشد:  مبحثز یادگيری دانشجو پس ا

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

 به داخل نام ببرد.

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

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

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

 شرح دهد.

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

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

 دهد. حيو عصب عضالت دست را توض عمل مقصد، ر،يمس منشا، -6

 دهد. حيآنهارا توض عاتیعروق ،اعصاب وضا یو شاخه ها ريمس -7

 دهد. حيآنها را توض ينيونکات بال ياندام فوقان يوعمق يسطح یدهایور -8

                       دهد. حيرا توض دست ينينکات بال -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ، استخوان ران و مفصل هيپ (نياستخوا )لگنلگن توصيف كلي اندام تحتاني،   :شتمهموضوع درس جلسه 

لگن  اندام تحتاني و  استخوان های تشکيل دهنده ،قسمت های مختلف اندام تحتانيشناخت   :اهداف كلي

 استخوان ران و مفاصل لگن  ، و استخوان هيپ ياستخوان

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 توصيف كلي اندام تحتاني

 لگن استخواني 

 استخوان هيپ  

 استخواني ني لگننکات بالي

 انتهای پروگزیمال فمور

 هيپ مفصل

 ورود های اندام تحتاني

كانال اوبتوراتور، سوراخ سياتيک بزرگ و 

و شکاف بين رباط اینگواینال  و  كوچک

 استخوان لگن

 

 باید قادر باشد:  مبحثدانشجو پس از یادگيری 

 چهاراستخوان تشکيل دهنده لگن استخواني را نام ببرد. -1

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

 هيپ را توضيح دهد.

 شکستگي های لگن را شرح دهد. -3

 انتهای فوقاني استخوان ران را شرح دهد. یها يژگیو  -4

 آن  شركت كنندهاستخوانهای )خصوصيات و مفصل هيپ  -5

 را توضيح دهد. رباط ها و خون رساني( مفصل

ر ساختارها از شکم و لگن به اندام چهار مسير اصلي عبو -6

 نام ببرد. را تحتاني

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

                 ببرد.

 

 

 شبکه كمری و خاجي ، گره های لنفاوی كشاله ران و فاسيای عمقي   هم:نموضوع درس جلسه 

 اندام تحتاني و  فاسيای عمق رانلنف  ، ا و شاخه ها ی انهاو ریشه ه شبکه كمری و خاجي شناخت  :اهداف كلي

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 يو خاج یشبکه كمر 

گره های لنفاوی سطحي و 

 عمقي اینگوینال

 فاسيای عمقي  اندام تحتاني

 ورید های سطحي

 مثلث و غالف فمورال

 نکات باليني

 باید قادر باشد:  مبحثدانشجو پس از یادگيری 

و عوارض حاصل از صدمه به اعصاب  یشبکه كمر یو شاخه ها ريمس شا،من -1

 دهد. حيفوق را توض

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

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

 مي روند را توضيح دهد.

وراتور و مسير ان در لگن  را توضيح ریشه های تنه لومبوساكرال و عصب اوبت -4

 دهد.

 عمقي اینگوینالیا لنف خود را به گره های لنفاوی سطحي و  ناحيه هایي كه   -5

 تخليه مي كنند را نام ببرد.

 فاسيا التا و نوار ایليوتيبيال را توصيف نمایيد. -6

 .ورید های سطحي اندام تحتاني را نام برده و در مورد واریس توضيح دهد -7

 محدوده مثلث فمورال و غالف فمورال و  محتویات ان ها را شرح دهد. -8

 

 



 

  ناحيه گلوتئال)سریني( : مده موضوع درس جلسه

 و ساختارهای موجود در این ناحيهناحيه گلوتئال)سریني(با اشنایي  :اهداف كلي

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 گلوتئال هيناح

 اناتومي سطحي

 عضالت

 ابعروق و اعص

 نکات باليني

 

 

 باید قادر باشد:  مبحثدانشجو پس از یادگيری 

 دهد. حيرا توض هيناح نیا يسطح يآناتوم -1

را  هيناح نیا سطحي و عمقي كوچک و عمل عضالت مقصد ر،يمس منشا، -2

 دهد. حيتوض

و  ريمس منشا،اعصاب عبوری از سوراخ سياتيک بزرگ را نام برده  و  -3

 دهد. حيها را توضآن عاتیشاخه ها و ضا

عروق عبوری از سوراخ سياتيک بزرگ  كه وارد ناحيه سریني مي شوند  -4

 دهد. حيآنها را توض عاتیو ضا هاو شاخه  ريمس منشا،را نام برده ،  

 

 

 

 

 

 ران و استخوان های ساق پام:  دهیاز موضوع درس جلسه

 و عضالت ران استخوان های ساق  شکک ، ك انتهای پایيني استخوان ران ،تنه و  اشنایي با :اهداف كلي

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

انتهای دیستال استخوان تنه و 

 كشکک وران 

انتهای استخوان های ساق )

 تيبيا و فيبوال( پروگزیمال

 عضالت ران ) و يسطح يآناتوم

 قدامي ، داخلي و خلفي( ناحيه

 نکات باليني

 

 اشد: باید قادر ب مبحثدانشجو پس از یادگيری 

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

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

را ران  ناحيه قدامي ، داخلي و خلفيو عمل عضالت  مقصد ر،يمس منشا، -3

 دهد. حيتوض

 نکات باليني ناحيه ران را بيان كند. و يسطح يآناتوم -4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ، مفصل زانو و حفره پوپليتئالران ادامه ناحيهم:  دهدواز موضوع درس جلسه

 عروق و اعصاب ران، مفصل زانو و حفره پوپليتئالاشنایي با  :اهداف كلي

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 عروق و اعصاب ران

 و تيبيوفيبوالرمفصل زانو 

) محدوده و حفره پوپليتئال

 محتویات(

 ينينکات بال

 

 باید قادر باشد:  مبحثدانشجو پس از یادگيری 

 حيرا توض ران هيناح عاتیاعصاب و ضا , ها انیشر یو شاخه ها ريمس منشا، -1

 دهد.

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

 دهد.

 وضيح دهد.نکات باليني مربوط به زانو و چگونگي معاینه مفصل زانو را ت -3

 مفصل تيبيوفيبوالر را شرح دهد. -4

 .را بيان كند حفره پوپليتئال و محتویاتمحدوده  و يسطح يآناتوم -5

 

 

 

 ساق پام:  سيزده موضوع درس جلسه

 عضالت ، عروق و اعصاب ساق پااشنایي با  :اهداف كلي

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 پا ساق

تنه و استخوان های ساق )

 تيبيا و فيبوال( ستالدیانتهای 

 عضالت

 ، خارجي و خلفيناحيه  

 قدامي

 عروق و اعصاب ساق

 نکات باليني

 

 باید قادر باشد:  مبحثدانشجو پس از یادگيری 

 را شرح دهد. تيبيا و فيبوال دیستالتنه و انتهای  -1

و عمل عضالت خلف ساق را  مقصد ر،يمس منشا، ،ساق  هيناح یايفاس - 2

 دهد. حيتوض

 دهد. حيرا توض خلف ساق عاتیعروق و اعصاب و ضا و  يسطح يناتومآ -3

 دهد. حيساق را توض خارجيو عمل عضالت  مقصد ر،يمس منشا، -4

 دهد. حيرا توض خارجي ساق عاتیعروق و اعصاب و ضا و  يسطح يآناتوم -5

 دهد. حيساق را توض قداميو عمل عضالت  مقصد ر،يمس منشا، -6

 دهد. حيرا توض ساق قدامي عاتیروق و اعصاب و ضاع و  يسطح يآناتوم -7

 نکات باليني ساق را بيان كند. -8

 

 

 

 

 

 

 

 



 ناحيه پام:  چهارده موضوع درس جلسه

   مچ پا ، كف پا و انگشتان پااشنایي با  :اهداف كلي

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

استخوان های مچ پا ، كف پا و : پا

 انگشتان 

ینترتارسال، ساب مفاصل پا )مچ پا، ا

تاالر، تالوكالکانئوناویکوالر، 

كالکانئوكوبوئيد، تارسومتاتارسال، 

 متاتارسوفالنژیال، اینترفالنژیال(

 كف پا و پشت پا هيناح یايفاس

تونل تارسال، رتياكولوم ها و نحوه ی 

 قرارگيری ساختارهای اصلي در مچ پا

 قوس های كف پا

نيام كف پایي و غالف های ليفي پا و 

 استطاله های اكستنسوری

سطح  در عضالت اینترینسيک پا

 كف پاو  پا دورسال

 ناحيه پا عروق و اعصاب 

 نکات باليني

 

 باید قادر باشد:  مبحثدانشجو پس از یادگيری 

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

 مفصل مچ پا را توضيح دهد. -2

مفاصل اینترتارسال، ساب تاالر، تالوكالکانئوناویکوالر،  -3

را  كالکانئوكوبوئيد، تارسومتاتارسال، متاتارسوفالنژیال، اینترفالنژیال

 .دهد حيآنها را توض ينيمسائل بالشرح و 

 دهد. حيرا توض كف پا و پشت پا هيناح یايفاس -4

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

 در مچ پا

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

 كننده انها را بيان كند.

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

 توضيح دهد.

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

 حيآنها را توض ينيو مسائل بال هيناح نیو اعصاب ا يعروق یشاخه ها -9

 دهد.
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 تهيه کننده گان

  ، دکتر کریمي جشني و خانم سنایي دکتر پوراحمدی

 دکتر  کاوسيو   تدوين کننده: دکتر محمد پوراحمدی  داتیاس

کاری   مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکيكميته طرح ردس با هم

 

            9314سال:                                                                           بهمنماه:              

 

 



م توميجدول زمان بندی ردس آان   نظری اندا

 
 مدت ارائه سرفصل مطالب                 

 )ساعت(

 روش ارزشیابی امکانات موردنیاز منابع درسی روش ارائه

آناتومی استخوانهای 

و عضالت ناحیه  کتف،ترقوه،بازو

 شانه

 

2  سخنرانی 

  ش و پاسخسپر 

-Gray’s Anatomy 

-Anatomy snell  

 

 کالس 

 کامپیوتر 

 ویدئوپروژکتور 

 رپواینتپاو 

  کوئیز 

  پرسش شفاهی 

  کتبیآزمون 

 ناحیه اسکاپوالر خلفی

ناحیه عروق و اعصاب و عضالت 

 و نکات بالینی

2  سخنرانی 

 پرسش و پاسخ 

-Gray’s Anatomy 

-Anatomy snell  

 

 کالس 

 کامپیوتر 

 ویدئوپروژکتور 

 پاورپواینت 

  کوئیز 

  پرسش شفاهی 

 آزمون کتبی 

 ساختمان حفره آگزیال

 ویات و نکات بالینیمحدوده محت

2  سخنرانی 

 پرسش و پاسخ 

-Gray’s Anatomy 

-Anatomy snell  

 

 کالس 

 کامپیوتر 

 ویدئوپروژکتور 

 پاورپواینت 

  کوئیز 

  پرسش شفاهی 

 آزمون کتبی 

 شبکه بازوئی 

 ناحیه بازو 

عروق و اعصاب و عضالت ناحیه 

 و نکات بالینی

2  سخنرانی 

 پرسش و پاسخ 

-Gray’s Anatomy 

-Anatomy snell  

 

 کالس 

 کامپیوتر 

 ویدئوپروژکتور 

 پاورپواینت 

  کوئیز 

  پرسش شفاهی 

 آزمون کتبی 

 رادیوس و اولنا 

  مفصل آرنج

  Cubital fossaناحیه

 محدوده و محتویات

2  سخنرانی 

 پرسش و پاسخ 

-Gray’s Anatomy 

-Anatomy snell  

 

 کالس 

 کامپیوتر 

 ویدئوپروژکتور 

 پاورپواینت 

  کوئیز 

  پرسش شفاهی 

 آزمون کتبی 

 ساعد

 نواحی قدامی و خلفی

عروق و اعصاب و عضالت ناحیه  

 نکات بالینی

2  سخنرانی 

 پرسش و پاسخ 

-Gray’s Anatomy 

-Anatomy snell  

 

 کالس 

 کامپیوتر 

 ویدئوپروژکتور 

 پاورپواینت 

  کوئیز 

  پرسش شفاهی 

 آزمون کتبی 

 ناحیه دست

 انگشتانو  کف دست، مچ دست

ناحیه  عروق و اعصاب و عضالت

 و نکات بالینی

2  سخنرانی 

 پرسش و پاسخ 

-Gray’s Anatomy 

-Anatomy snell  

 

 کالس 

 کامپیوتر 

 ویدئوپروژکتور 

 پاورپواینت 

  کوئیز 

  پرسش شفاهی 

 آزمون کتبی 



و  آناتومی استخوانهای لگن هیپ

 بریدگی های سیاتیک

 راناستخوان 

 مفصل هیپ

2  سخنرانی 

 پرسش و پاسخ 

-Gray’s Anatomy 

-Anatomy snell  

 

 کالس 

 کامپیوتر 

 ویدئوپروژکتور 

 پاورپواینت 

  کوئیز 

  پرسش شفاهی 

 آزمون کتبی 

 کمری و خاجیهای شبکه 

 سیستم لنفاوی

 فاسیای عمقی

2   سخنرانی 

 پرسش و پاسخ 

-Gray’s Anatomy 

-Anatomy snell  

 

 کالس 

 کامپیوتر 

 ویدئوپروژکتور 

 پاورپواینت 

  کوئیز 

  پرسش شفاهی 

 آزمون کتبی 

 احیه گلوتئالن

عروق و اعصاب و عضالت ناحیه 

 و نکات بالینی

2  سخنرانی 

 پرسش و پاسخ 

-Gray’s Anatomy 

-Anatomy snell  

 

 کالس 

 کامپیوتر 

 ویدئوپروژکتور 

 پاورپواینت 

  کوئیز 

  پرسش شفاهی 

 آزمون کتبی 

 درشت نی و نازک نی و کشکک

 و داخلی ران ، خلفیقدامی نواحی

 لینیعضالت ناحیه و نکات با 

2  سخنرانی 

   پرسش و پاسخ 

-Gray’s Anatomy 

-Anatomy snell  

 

 کالس 

 کامپیوتر 

 ویدئوپروژکتور 

 پاورپواینت 

  کوئیز 

  پرسش شفاهی 

 آزمون کتبی 

 عروق و اعصاب ران

 حفره پوپلینه آلو  مفصل زانو

 محدوده و محتویات  

 نکات بالینی 

2  سخنرانی 

 پرسش و پاسخ 

-Gray’s Anatomy 

-Anatomy snell  

 

 کالس 

 کامپیوتر 

 ویدئوپروژکتور 

 پاورپواینت 

  کوئیز 

  پرسش شفاهی 

 آزمون کتبی 

 ساق پا

 عروق و اعصاب و عضالت ناحیه 

 قدامی، خارجی و خلفی ساق

 نکات بالینی 

2  سخنرانی 

 پرسش و پاسخ 

-Gray’s Anatomy 

-Anatomy snell  

 

 کالس 

 کامپیوتر 

 ویدئوپروژکتور 

 پاورپواینت 

  کوئیز 

  شفاهی پرسش 

 آزمون کتبی 

 پا

 نواحی مچ پا، کف پا و انگشتان 

 استخوان ها 

عروق و اعصاب و عضالت ناحیه  

  کف و پشت پا

2  سخنرانی 

 پرسش و پاسخ 

-Gray’s Anatomy 

-Anatomy snell  

 

 کالس 

 کامپیوتر 

 ویدئوپروژکتور 

 پاورپواینت 

 

  کوئیز 

  پرسش شفاهی 

 آزمون کتبی 

نی و آناتومی ماکروسکوپی و بالی

سطحی پا و سیستم وریدی و 

 لنفاوی اندام پائینی

2   سخنرانی 

 پرسش و پاسخ 

-Gray’sAnatomy 

-Anatomy snell  

 

 کالس 

 کامپیوتر 

 ویدئوپروژکتور 

 پاورپواینت 

 

  کوئیز 

  پرسش شفاهی 

 آزمون کتبی 
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 اندامآناتومي   عنوان درس:

  عملي

 واحد  5/1تعداد واحد: 

 پيش نياز ندارد.

 

سه  هفته ) 13تعداد هفته های درس : 

در هفته  و بيست دقيقه سه یک ساعتجل

 (برگزار خواهد شد. جهت سه گروه

ساعت  52مدت زمان جلسات مقرر شده :

   عملي

گروه و رشته مخاطب: دانشجویان پزشکي 

 1394-95در سال تحصيلي: 

 نفر 45تعداد فراگيران: 

آزمایشگاه موالژ  مکان تشکيل كالس:

 دانشکده پزشکي و سالن تشریح

 زشکيپپيرادانشکده 

 انجام مي گيرد. جسد و موالژبصورت  سخنراني با استفاده از   عمليهای تدریس: تدریس روش

 (    اوسيدكتر كو  پوراحمدی دكترآموزش دهنده :  اساتيد بخش آناتومي )

   موالژ سالن تشریح ، جسد و امکانات وسایل آموزشي: 

 ادراكي مي باشد. -حيطه مورد نظر شناختي

 دقيقه 69:  برای یک گروهدر هر جلسه زمان تدریس 

 دقيقه 5گيری : بندی و نتيجهزمان جمع

 دقيقه 5زمان ارزشيابي در هر جلسه: پرسش شفاهي 

  با پيش مطالعه  و مرور مطالب قبلي در فرآیند یادگيری شركت نماید تکليف ارائه شده در هر جلسه:

  دقيقه 19زمان استراحت بين كالس :       زمان: 

 , Gray’s Anatomy     Atlas netter , Anatomy snell منابع درسي :  

 )منابع  درسي با آخرین سال  چاپ  كتاب  تدریس مي شود . 

 ارزشيابي:

 : نظرینحوه ارزشيابي 

  .اسخ خواهد داد،پطرح شده و از روی جسد و موالژ  صورت جایگاهي  كه به دانشجو به سئواالت امتحان پایان ترم

  نمره(19كل نمره) %95نمره(             آزمون كتبي  1كل نمره ) %95 محاسبه نمره :     كوئيز نحوه 

 باشد . يم 29و نمره كل  OSCE: آزمون به صورت  عملي محاسبه نمره نحوه

 19آوردن حد نصاب قبولي  مقررات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هدف نهایي دوره
 

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

 .از روی موالژمفاصل آنها دست و ساعد و  بازو، ترقوه، کتف، یاستخوانها عملی یآناتومفراگیری  1

 . موالژ و جسداز روی  یو عضالت،عروق و اعصاب شبکه بازوئ الیحفره آگز محتویات یریفراگ 2

 .موالژ و جسداز روی  ه کوبیتال و ساعد، حفربازو هیناحعضالت ، عروق و اعصاب  یریفراگ 3

 و جسد. از روی موالژ یاندام فوقان ی سطحی دهایور یریفراگ 4

 روی موالژ و جسد. از مفاصل آنهاپا و پاو  ساق ران، پ،یه یاستخوانهاعملی  یآناتوم یریفراگ 5

 .روی موالژ و جسد از یکمر و یشبکه خاج وگلوتئال  هیناح عضالت ، عروق و اعصاب عملی یآناتوم یریفراگ 6

روی از ال  تهیخلف ران و حفره پوپلو  یداخل ، یقدام هیناحعضالت ، عروق و اعصاب  عملی یآناتوم یریفراگ 7

 .موالژ و جسد

 .روی موالژ و جسد از جلو وخارج ساق ،خلف ساقعضالت ، عروق و اعصاب  عملی یآناتوم یریفراگ 8

 .روی موالژ و جسداز  ینیاندام پائ سطحی هایدیپا و ور، عروق و اعصاب  عضالت عملی یآناتوم یریفراگ 9

ف   دوره کلياهدا

بده شدرح    از روی مدوالژ و جسدد،   یو تحتدان  یاندام فوقان یساختمان ماکروسکوپ ستیبایدوره م انیدانشجو در پا ردیف

 :رفته باشدفرا گ لیذ

 توضیح دهد.از روی موالژرا آنها مفاصل دست و ساعد و  بازو، ترقوه، کتف، یاستخوانها 1

  را شرح دهد. از روی موالژ و جسد را یو عضالت،عروق و اعصاب شبکه بازوئ الیحفره آگز محتویات 2

 .نشان دهد از روی موالژ و جسدرا ، حفره کوبیتال و ساعد بازو هیناحعضالت ، عروق و اعصاب  3

 .نشان دهد سداز روی موالژ و ج یاندام فوقان ی سطحی دهایور 4

 موالژتوضیح دهد.از روی را  مفاصل آنهاپا و پاو  ساق ران، پ،یه یاستخوانها 5

 موالژ و جسد توضیح دهد.از روی  یو کمر یشبکه خاج وگلوتئال  هیناح عضالت، عروق و اعصاب 6

 .بیان کند الژ و جسداز روی مو را ال تهیخلف ران و حفره پوپلو  یداخل ، یقدام هیناحعضالت، عروق و اعصاب  7

 توضیح دهد. از روی موالژ و جسد جلو وخارج ساق ،خلف ساقعضالت، عروق و اعصاب  8

 توضیح دهد. از روی موالژ و جسد ینیاندام پائ سطحی یدیور ستمیپا و سعضالت ، عروق و اعصاب  9

 

 



 

ف اختصاصي آانتومي عملي م  اهدا  اندا
  اندام فوقانيالف ـ  

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 بازو، ترقوه، کتف، یاستخوانها

  مفاصل آنهادست و ساعد و 

عروق و  عضالت، :ناحیه کتف

 اعصاب

 :الیحفره آگز محتویاتمحدوده و

عروق و اعصاب شبکه  عضالت،

   یبازوئ

 ناحيه بازو و ساعد:

 هیناحعضالت ، عروق و اعصاب 

 ، حفره کوبیتال و ساعد بازو

 دست:

 کف دست و پشت دست

  یاندام فوقان ی سطحی دهایور

 دانشجو پس از یادگيری مبحث باید قادر باشد: 

 ، استخوان بازو ، استخوان كتف ، ترقوههای ،استخوان  هریک از ـ مشخصات 1

را از روی موالژ، توضيح استخوانهای دست و استخوان رادیوس ، استخوان اولنا 

 دهد.

فضای مثلثي  ،محتویات (  ودود عضالت، عروق ، اعصاب ، فضای مربعي ) ح -2

 را ازروی جسد و موالژ نشان دهد.ناحيه كتف  محتویات( و) حدود 

آگزیال:  عضالت دیواره قدامي ، دیواره خلفي ، دیواره  ناحيهمحدوده  عضالت -3

 را از روی جسد و موالژ نشان دهد.داخلي ، دیواره خارجي 

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

  نشان دهد.از روی جسد و موالژ ذكر كرده و 

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

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

 نشان دهد.   روی موالژ و جسدتوضيح دهد و از 

عضالت قدام ساعد ، اعصاب و عروق ، ،  ساعد ناحيهاعصاب ، عروق سطحي  -6

از روی موالژ و را قدام ساعد ، عضالت خلف ساعد ، اعصاب و عروق خلف ساعد 

 نشان دهد. جسد

وریدهای سطحي ، كانال كارپال و محتویات آن ،  و : اعصاب سطحي  دست -7

عضالت بين استخواني ، نحوه عضالت ناحيه تنار ، عضالت ناحيه هيپوتنار ، 

از  راتشکيل قوس سطحي كف دست ، نحوه تشکيل قوس عمقي كف دست 

 روی موالژ و جسد نشان دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  اندام تحتاني ـ ب

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 پ،ید اسدتخوان ه لگن استخوانی و 

  مفاصل آنهاپا و پاو  ساق ران،

 هید ناح عضالت ، عدروق و اعصداب  

   یو کمر یشبکه خاج وگلوتئال 

عضدالت ، عدروق و    عملی یآناتوم

و  یداخلدد ، یقدددام هیددناحاعصدداب 

از ال  تددهیخلددف ران و حفددره پوپل

 روی موالژ و جسد.

خلدف  عضالت ، عدروق و اعصداب   

   جلو وخارج ساق ،ساق

پددا و عضددالت ، عددروق و اعصدداب 

   ینیاندام پائ سطحی هایدیور

 

 

 ر باشد: دانشجو پس از یادگيری مبحث باید قاد

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

 دهد .نشان از روی موالژ  كف پا و انگشتان پا را توضيح و

از عروق ، اعصاب ، ، ، عضالت  ی عمقيسطحي ، فاسيا اعصاب گلوتئال : ناحيه -2

 روی موالژ و جسد نشان دهد.

 از روی موالژ و جسد نشان دهد. و شاخه های انها را رالساككمری و  شبکه  -3

 ان : و خلفي رقدام و داخلي  ناحيهران:  -4

مثلت رانـي ) حـدود و محتویـات(     ،عروق و اعصاب ،عضالت ،فاسيا  ،سطحي اعصاب

 نشان دهد. از روی موالژ و جسد راكانال اوكتور ) حدود و محتویات (

 این حفره را ازاعصاب و سطحي ، عضالت ، عروق  اعصاب،  حدود: حفره پوپلتئال -5

  روی موالژ و جسد نشان دهد.

 ازساق : اعصاب سطحي ، وریدهای سطحي ، عضالت ، عروق و اعصاب  ناحيه  -6

  روی موالژ و جسد نشان دهد.

پا : اعصاب سطحي ، وریدهای سطحي عضالت خلف پا ، عضالت كف پا ،  ناحيه -7

 نشان دهد. روی موالژ و جسداز  راعروق و اعصاب پا 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم                     

  

م   آانتومي روزاهنطرح ردس         زپشکي  عملياندا
 

 

  

 تهيه کنندگان:

و خانم سنایيدکتر کریمي چشني  ، دکتر محمد پوراحمدی    

کاری   رکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکيم كميته طرح ردس با هم

 کاوسيتدوين کننده: دکتر محمد پوراحمدی و دکتر  ساتیدا

       9314سال:                                                                              بهمنماه:             

 

 

 



م جدول زمان بندی ردس آانتومي  عملي اندا
مدت  سرفصل مطالب                 

 ارائه

 )ساعت(

 روش ارزشیابی امکانات موردنیاز منابع درسی روش ارائه

بازو و  ترقوه، استخوانهای کتف،

 عضالت ناحیه شانه

 

هر گروه 

یک 

ساعت و 

بیست 

 دقیقه

 تدریس از روی موالژ

 پرسش و پاسخ 

-Gray’s Anatomy 

-Anatomy snell  

-Atlas of netter 

 سالن تشریح 

 موالژ 

 جسد 

  کوئیز 

  پرسش شفاهی 

  آزمونOSCE 

 ناحیه اسکاپوالر خلفی

 (عروق و اعصاب و عضالت )

 حفره آگزیال

1:21 

 

 

  تدریس از روی موالژ

 پرسش و پاسخ 

-Gray’s Anatomy 

-Anatomy snell  

-Atlas of netter 

 سالن تشریح 

 موالژ 

 جسد 

  کوئیز 

  پرسش شفاهی 

  آزمونOSCE 

 ناحیه شانه

 کتف ناحیه 

 فره آگزیالح

 

 جسدتدریس از روی  1:21

 پرسش و پاسخ

-Gray’s Anatomy 

-Anatomy snell  

-Atlas of netter 

 سالن تشریح 

 موالژ 

 جسد 

  کوئیز 

  پرسش شفاهی 

  آزمونOSCE 

 شبکه بازوئی 

عروق و اعصاب و )ناحیه بازو 

  (عضالت

 مفصل آرنج و رادیوس و اولنا 

  Cubital fossaناحیه

  روی موالژ تدریس از 1:21

 پرسش و پاسخ 

-Gray’s Anatomy 

-Anatomy snell  

-Atlas of netter 

 سالن تشریح 

 موالژ 

 جسد 

  کوئیز 

  پرسش شفاهی 

  آزمونOSCE 

 نواحی قدامی و خلفی: ساعد

  (عروق و اعصاب و عضالت)

کف ، مچ دست: ناحیه دست

عروق و ) انگشتانو  دست

 (اعصاب و عضالت 

ژ موالتدریس از روی  1:21
 پرسش و پاسخ

-Gray’s Anatomy 

-Anatomy snell  

-Atlas of netter 

 سالن تشریح 

 موالژ 

 جسد 

  کوئیز 

  پرسش شفاهی 

  آزمونOSCE 

 جسدتدریس از روی  1:21 ساعد و دست 

 پرسش و پاسخ

-Gray’s Anatomy 

-Anatomy snell  

-Atlas of netter 

 سالن تشریح 

 موالژ 

 جسد 

  کوئیز 

  پرسش شفاهی 

 آزمون OSCE 

هیپ ، آناتومی استخوانهای لگن 

 و بریدگی های سیاتیک

 استخوان ران

 مفصل هیپ

 تدریس از روی موالژ 1:21

 پرسش و پاسخ 

-Gray’s Anatomy 

-Anatomy snell  

-Atlas of netter 

 سالن تشریح 

 موالژ 

 جسد 

  کوئیز 

  پرسش شفاهی 

  آزمونOSCE 

عروق و اعصاب و )ناحیه گلوتئال

 (عضالت ناحیه

  شبکه های کمری و خاجی

 تدریس از روی موالژ 1:21

 پرسش و پاسخ 

-Gray’s Anatomy 

-Anatomy snell  

-Atlas of netter 

 سالن تشریح 

 موالژ 

 جسد 

  کوئیز 

  پرسش شفاهی 

  آزمونOSCE 



 درشت نی و نازک نی و کشکک

 نواحی قدامی، خلفی و داخلی ران

 (عروق و اعصاب ران ،عضالت  )

 آل  حفره پوپلینه

 موالژتدریس از روی  1:21

 پرسش و پاسخ

-Gray’s Anatomy 

-Anatomy snell  

-Atlas of netter 

 سالن تشریح 

 موالژ 

 جسد 

  کوئیز 

  پرسش شفاهی 

  آزمونOSCE 

 ناحیه گلوتئال

 ناحیه ران

  مفصل زانو

 جسدتدریس از روی  1:21

 پرسش و پاسخ

-Gray’s Anatomy 

-Anatomy snell  

-Atlas of netter 

 سالن تشریح 

 موالژ 

 جسد 

  کوئیز 

  پرسش شفاهی 

  آزمونOSCE 

عروق و اعصاب و ) ساق پا

قدامی، خارجی و نواحی  ضالت ع

  (خلفی ساق

 پا: مچ پا، کف پا و انگشتان 

عروق و اعصاب و استخوان ها ، 

 کف و پشت پاعضالت ناحیه 

 موالژتدریس از روی  1:21

 پرسش و پاسخ

-Gray’s Anatomy 

-Anatomy snell  

-Atlas of netter 

 سالن تشریح 

 موالژ 

 جسد 

  کوئیز 

  پرسش شفاهی 

  آزمونOSCE 

  حفره پوپلینه آل

 ساق

 ناحیه پا

 جسد تدریس از روی 1:21

 پرسش و پاسخ

-Gray’sAnatomy 

-Anatomy snell  

-Atlas of netter 

 سالن تشریح 

 موالژ 

 جسد  

  کوئیز 

  پرسش شفاهی 

  آزمونOSCE 

      پایان ترم وقانی دوره اندام ف

      پایان ترم  دوره اندام تحتانی

    
 

 

 

          

  

 

              

 

 


