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:هتهيه کنند  

  و خانم سنایي دکتر محمد پوراحمدی،  دکترکریمي چشني  

 و خانم سنایي  دکترکریمي چشني، دکتر محمد پوراحمدیتدوين کننده:   داتیاس

          9314سال:    بهمن                                                                             ماه:             

 

 

 

 

 



تئوری عنوان درس: آناتومي 

  تنه

 واحد 3تعداد واحد: 

 پيش نياز ندارد. 

 

 26)هفته  17تعداد هفته های درس : 

  دو ساعته تئوری جلسه

ساعت  11: مقرر شده مدت زمان جلسات

 برای هر کالستئوری 

گروه و رشته مخاطب: دانشجویان پزشکي 

 1394-91در سال تحصيلي: 

در دو کالس  نفر 70تعداد فراگيران: 

 یک و دو

 مکان تشکيل کالس:

 زشکيپدانشکده 

 يرد.های تدریس: تدریس تئوری  بصورت  سخنراني با استفاده از امکانات کمک آموزشي انجام مي گروش

 ادراکي مي باشد. -و حيطه مورد نظر شناختي  موالژ –وسایل آموزشي:  کالس  ـ ویدئوپروژکتور ـ رایانه 

 دقيقه 90:  برای هر کالس تئوری زمان تدریس در هر جلسه

 دقيقه 11گيری در هر جلسه: بندی و نتيجهزمان جمع

 دقيقه  1زمان ارزشيابي در هر جلسه: پرسش شفاهي 

  با پيش مطالعه  و مرور مطالب قبلي در فرآیند یادگيری شرکت نماید ئه شده در هر جلسه:تکليف ارا

  دقيقه 10زمان استراحت بين کالس :       زمان: 

   Anatomy Moor ,, Anatomy snellGray’s Anatomyمنابع درسي :  

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

 ارزشيابي:

 ه ارزشيابي تئوری :نحو

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

  نمره(11کل نمره) %90نمره(             آزمون کتبي  2کل نمره ) %10 نحوه محاسبه نمره :     نمره تئوری:   کوئيز 

 10مقررات:آوردن حد نصاب قبولي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نهایي دوره هدف
 

  ردیف

   تنه فراگيری آناتومي سيستم اسکلتي و مفاصل 1

 آناتومي سطحي سينه وجدار قفسه سينه ، پستان فراگيری آناتومي  2

 ریه    وساختمانهای ميان سينه ، جنب فراگيری آناتومي  3

  پریکاردیوم ، قلب و عروق درشتفراگيری آناتومي  4

 کانال اینگوئينالو جدار شکمفراگيری آناتومي  1

   و غدد ضميمه صفاق و لوله گوارشيفراگيری آناتومي   6

 غدد فوق کليوی و  فراگيری آناتومي سيستم ادراری 7

 صفاق و عضالت لگني   فراگيری آناتومي  1

 احشاء لگني  فراگيری آناتومي  9

 دستگاه تناسلي مرد و زن و پرینه  فراگيری آناتومي  10

 

 

 

 

 



ف   دوره کلياهدا
 

 

  ردیف

شناخت و آگاهي از تعاریف و اصطالحات علم تشریح به منظور توصيف سيستم های مختلف بـدن  و   1

 مفاصل بين آنهالگن و  آناتومي ستون مهره ها ، دنده ها ، استرنوم ، ساکروم ویادگيری 

 آناتومي سطحي سينه ، آناتومي جدار قفسه سينه و پستان  شناخت  2

 اتومي سطحي ، رادیولوژیک و نفرپوگرافيک جنب ، ریه و قلبآن شناخت 3

 تقسيم بندی حفره توراکس و آناتومي ساختمانهای ميان سينه شناخت 4

 آناتومي ساختمانهای سيستم تنفسي ، نقش و اهميت آنها در تبادالت گازی و پرده جنب شناخت 1

، اهميت و نقـش ایـن سيسـتم در خـون     ساختمان قلب ، جایگاه آن ، عروق وابسته به آن  شناخت 6

 رساني و تغذیه سایر سيستم ها  

 

آناتومي معده ، دوازدهه ، روده کوچـک ، روده   )شناخت ساختمانهای تشکيل دهنده سيستم گوارش 7

نقش و اهميت آنها در دریافت ، گوارش، جذب مواد غـذایي و  ( همچنين بزرگ و آناتومي سطحي آنها

 دفع مواد غيرقابل جذب 

کبد ، دستگاه صفراوی ، پانکراس )شناخت ساختمانهای تشکيل دهنده غدد ضميمه سيستم گوارش  1

 ، نقش و اهميت آنها در گوارش، جذب مواد غذایي   (و طحال

 غدد فوق کليوی وحالب را فرا گيرد.، رادیولوژیک کليه  وگرافيک وپآناتومي سطحي وتو شناخت 9

 

صفاق ، احشاء لگني ) مثانه ، پيشابراه ، رکتوم ، کانال مقعدی و حفره آناتومي عضالت لگني،  شناخت 10

 ایسکورکتال (   

 

ساختمانهای تشکيل دهنده سيستم تناسلي در مرد و زن و نقش و اهميت آنهـا در   پرینه و شناخت 11

 توليد مثل

 

 
 

 

 

 

 
 
 



ف اختصاصي آانتومي   تنه تئوری  اهدا
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 و عضالت پشت تنه موضوع درس جلسه دوم: ستون مهر ه ای 

  و عضالت پشت تنه ي ستون مهر ه ای و دسته بندی مهره ها ، مشخصات مهره نمونهاهداف کلي:  مشخصات کل

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

ـ تعداد مهره های ستون مهره ای ـ بيان 1

و ساختار  انحناهای چهارگانه ستون مهره ای

 دیسک

 ـ اجزاء تشکيل دهنده یک مهره نمونه  2

مری بيان تفاوت بين مهره های گردني و ک - 3

 و سينه ای و مهره های استثناء 

 ـ مشخصات استخوان خاجي ودنبالچه4

 و نکات باليني آناتومي سطحي مهره ها -1

 طبقه بندی عضالت پشت تنه -6

 

 

 باید قادر باشد:  مبحثدانشجو پس از یادگيری 

و سـاختار  ـ ستون مهره ای وخصوصيات مشترك مهـره هـا   1

 را بيان نماید.دیسک 

هره های گردني ـ پشتي ـ کمـری و خـاجي و     ـ مشخصات م  2

 تفاوت آنها را بيان نماید.

نکات بـاليني را   آناتومي سطحي مهره ها را مشخص نمایيد. -3

 توضيح دهد.

را بداند و ابتدا و انتهـای هـر    طبقه بندی عضالت پشت تنه -4

 عضله را توضيح دهد.

 و مفاصل ، دستگاه اسکلتي مقدمه )تعریف علم تشریح و اصطالحات تشریحي( :اولرس جلسه موضوع د

شناخت و آگاهي از تعاریف و اصطالحات علم تشریح به منظور توصيف سيستم های مختلف بدن ،  : اهداف کلي

تم شناخت انواع استخوان ها و مفاصل، تقسيم بندی سيس شناخت و آگاهي از وظایف سيستم اسکلتي،

 اسکلتي و توصيف آنها 

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 تعریف علم تشریح و بيان زیرشاخه های آن  -1

 روش های مطالعه آناتومي  -2

و  Anatomical positionـ تعریف 3

 صفحات فرضي 

 اصطالحات مربوط به سطوح بدن-4

 وظایف دستگاه اسکلتي  -1

 انواع استخوان ها از لحاظ منشا -6

 مفاصل و زیر مجموعه های آنها انواع -7

 باید قادر باشد:  مبحثدانشجو پس از یادگيری 

 ـ آناتومي را تعریف کرده و انواع آنرا نام ببرد. 1

ـ صفحات فرضي و حرکاتي که در آن صـفحات انجـام مـي    2

 شود را ذکر کند.

 ـ سيستم های مختلف بدن را نام ببرد. 3

 انداصطالحات مربوط به سطوح بدن را بد -4

 ـ وظایف سيستم اسکلتي را بيان نماید1

 ـ استخوان ها را تقسيم بندی نماید و از هرکدام مثالي بزند.6

ـ مفاصل را تقسيم بندی کند وانواع مفاصل سينویال را نام 7

 برده از هر کدام مثالي بزند.



و فاسيا ، عروق و اعصاب سطحي، غدد  و دنده ها( ) جناغ اسکلت  دیواره قفسه سينه : سومموضوع درس جلسه 

 پستان

 و ساختارهای سطحي قفسه سينه دنده ها و استخوان جناغ آشنایي بااهداف کلي: 

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 جناغ و قسمت های ان -1

 ویژگي های یک دنده نمونه -2

 ویژگي های دنده های غير نمونه -3

 مفاصل بين دنده ها و جناغ -4

 اناتومي سطح جناغ و دنده ها -1

 آناتومي باليني  دنده ها و جناغ -6

و عروق و  فاشيای سطحي قفسه سينه -7

 اعصاب ان

 و اهميت باليني ان پستان -1

 باید قادر باشد:  مبحثدانشجو پس از یادگيری 

ساختارهای آناتوميک در  و را توضيح دهد ـ استخوان جناغ 1

 رد.سطح زاویه جناغ را نام بب

 مشخصات یک دنده نمونه را شرح دهد -2

 ویژگي های دنده ها ی غير نمونه را توضيح دهد  -3

 شمارش دنده را بداند -4

 .چگونگي مفصل شدن دنده ها با جناغ شرح  -1

 آناتومي سطحي جناغ و دنده ها را مشخص نمایيد. -6

 آناتومي باليني دنده ها و جناغ را بداند -7

  سطحي قفسه سينهاب شرح عروق و اعص -1

موقعيت پستان و ساختار سـينوس هـای شـيری و عـروق      -9

 اعصاب پستان را شرح دهد.

عروق لنفاوی پستان و اهميت باليني ان در ارتباط با  -10

 .سرطان پستان را شرح دهد

 

 

 و تنفسي   قفسه سينهاکسترنسيک و اینترنسيک عضالت  : چهارم موضوع درس جلسه

 و جایگاه عضالت  منشا، انتها، عملکرد و عصب گيرینام ، عضالت شامل  کلي مشخصات   بيان اهداف کلي:

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

عضالتي که جداره تـوراکس را بـه نـواحي     -1

 دیگر اتصال مي دهند

عضالت بين دنده ای ، موقعيت عضالت بين  -2

های مربوط به عضـالت بـين    ءدنده ای و  غشا

 دنده ای  

 راگم دیاف -3

نکات باليني عضالت خارجي و داخلي  -4

 قفسه سينه

 

 باید قادر باشد:  مبحثدانشجو پس از یادگيری 

عضالت اتصال دهنده اندام فوقاني به جدار قفسه سينه را  -1

 نام برده  منشا ، انتها، عمل و عصب  انها را توضيح دهد 

را عضالت اتصال دهنده  جدار قفسه سينه  به ستون فقرات  -2

 نام برده  منشا ، انتها، عمل و عصب  انها را توضيح دهد

 .عضالت بين دنده ای و اتصاالت مهم آنها را نام ببرد  -3

 .موقعيت عضالت بين دنده ای را بيان نمایيد -4

 های مربوط به عضالت بين دنده ای را توضيح دهد. ءغشا – 1

و گم دیافرامنشا و انتها و عملکرد و ویژگي ساختماني  -6

سوراخ ها و ساختار های عبوری از سوراخ های دیافراگم را 

 .توضيح دهد

 

 



و پرده  تنفس دستگاهمحتویات حفره توراکس )عروق واعصاب جداره توراکس و   :مپنجموضوع درس جلسه 

 جنب(

ساختمانهای تشکيل دهنده سيستم تنفسي ، نقش و عروق واعصاب جداره توراکس و شناخت   : اهداف کلي

 و پرده جنب هميت آنها در تبادالت گازیا

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

عروق بين دنده ای: منشاء  و مسير و  -1

 انشعابات انها

اعصاب دنده ای: منشاء  و مسير و  -2

 انشعابات انها

درماتوم های پوستي دیوار توراکس و  -3 

 منشاء انها

تقسيم بندی حفره قفسه سينه و  -4

 ه هاموقعيت قلب و ری

 نای و درخت برونشيال -1

  ویژگي های ریه چپ و راست -6

  (pleurae)پرده جنب   -7

 نکات کلينيکي -1

 باید قادر باشد:  مبحثدانشجو پس از یادگيری 

 را بداند.عروق بين دنده ای: منشاء  و مسير و انشعابات انها ت -1

 یيداعصاب دنده ای: منشاء  و مسير و انشعابات انها ذکر نما -2

 را بيان کند.درماتوم های پوستي دیوار توراکس  -3 

 را بداند تقسيم بندی حفره قفسه سينه و موقعيت قلب و ریه ها -4

 را توضيح دهد نای و درخت برونشيال -1

شامل سطوح و مجاورت و عناصر ویژگي های ریه چپ و راست  -6

 پایه ریوی را شرح دهد.

های ان عصب دهي انها ، و  شامل الیه (pleurae)پرده جنب   -7

خطوط انعطاف پذیری و محل تقاطع کناره تحتاني پرده جنب با دنده 

 ها و بر روی خطوط مختلف قفسه سينه را توضيح دهد

راجع به ریه ها و پرده جنب و پارگي جنب و  نکات کلينيکي -1

 اقدامات الزم را بداند

 (انها، عروق و اعصاب نای و مری) ساختمان  یاتمحتوآشنایي با ميان سينه و  :مششموضوع درس جلسه 

مجاورات ،  : و مری ساختمان نایانها،  محتویات  وآناتومي ميان سينه ـ تقسيم بندی ميان سينه  :   اهداف کلي

  ها لنف آن وعروق اعصاب 

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

و تقسيم بندی قفسه سينه ـ1

 موقعيت مدیاستنوم

ه ـ قدامي ميان سينمحتویات -2

 ـ مياني و خلفي 

 محتویات ميان سينه فوقاني  -3

مجاورات ،  ، ساختمان نای -4

 لنف آن  وعروق اعصاب 

ساختمان مری ـ مجاورات ـ  -1

  عروق ـ اعصاب و لنف آن

 باید قادر باشد:  مبحثدانشجو پس از یادگيری 

 و موقعيت مدیاستنوم ها را شرح دهد.تقسيم بندی  قفسه سينه  -1

 و انها را نام ببرد. بداند را هاميان سينه محتویات  -2

 را نام ببرد. يباالئ استنومیمد یساختمان ها -3

 .دینما انيو مجاورات آن را ب موسيت-4

 .را بيان کند يباالئ ميان سينهدر  موجودعروق و اعصاب  -1

 .دیآن را مشخص نما تيقوس آئورت و موقع-6

 را شرح دهد. کیت هر قوس آئورت و مجاورا یشاخه ها-7

 يباالئ اهرگيو بزرگ س کيوسفاليبراک یها اهرگيس یرينحوه شکل گ-1

 دهد حيرا توض

 ساختمان نای،  مجاورات ، عروق اعصاب و لنف آن را شرح دهد -9

 را نام ببرد. خلفي استنومیمد ارهای موجود درساخت -10

 .دیآن را مشخص نما یشاخه هاو  تيموقع :يآئورت نزول-11

 اعصاب و لنف آن را توضيح دهد. ،عروق ،مجاورات ،ساختمان مری -12



 

 اعصاب و مجرای لنفاوی حفره توراکسآشنایي با  :هفتمموضوع درس جلسه 

و سياهرگ عصب فرنيک  ـ عصب واگ ـ زنجيره سمپاتيک سينه ای ـ مجرای توراسيک  شناخت  :  اهداف کلي

 آزیگوس

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 ـ مسير ـ مقصد(ب فرنيک ) منشأعص  -1

 ـ عصب واگ )منشأ ـ مسير و شاخه(  2

ـ زنجيره سمپاتيک سينه ای و شاخه 3

 های آن

مجرای توراسيک ) نحوه تشکيل ـ -4

 مسير(

سياهرگ آزیگوس و شاخه های -1

 دریافتي.

 

 باید قادر باشد:  مبحثدانشجو پس از یادگيری 

 وضيح دهد.عصب فرنيک ،مسير و مجاورات آن را ت-1

 چگونگي توزیع عصب فرنيک را شرح دهد.-2

 عصب واگ و مسير آن در قفسه سينه را بيان نماید.-3

 مجرای توراسيک و مسير آن را شرح دهد.-4

 آن را نام ببرد.و شاخه های دریافتي سياهرگ آزیگوس -1

 سيستم سمپاتيک را در قفسه سينه مشخص نماید.-6

 نام ببرد.شاخه های جدا شده از آن را -7

 مسير این شاخه ها را شرح دهد.-1

 

  آناتومي قلبو جداری ـ احشایي  آناتومي پریکارد  تم:شموضوع درس جلسه ه

 و حفرات قلبجایگاه آن  ،ساختمان قلب و جداری ـ احشایي  پریکارد:  شناخت  اهداف کلي

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 آناتومي پریکارد جداری ـ احشایي -1

لب : جایگاه ، مختصات قلب ـ سطوح ـ ق 2

 شيارها  کناره ها ، ،

دهليز راست )  :حفرات چهارگانه -3

جدارها ، مشخصات دروني دهليز راست( ـ 

دریچه سه لتي ـ بطن راست ) مشخصات 

ـ دهليز 4دروني آن ( ـ دریچه پولمونری 

چپ ) مشخصات آن ( بطن چپ ) دیواره ها 

 .ئورتيـ مشخصات دروني آن ( ، دریچه آ

 باید قادر باشد:  مبحثدانشجو پس از یادگيری 

 موقعيت پریکارد و اهميت آن را شرح دهد.-1

 انواع پریکارد را توضيح دهد.-2

 سينوس های مربوط به حفره پریکارد را شرح دهد.-3

 اهميت این سينوس ها را بيان نماید.-4

 عصب دهي و عروق پریکارد را شرح دهد.-1

 سطوح،کنارها و ناودان های قلب  نمای ظاهری،شرح -6

 قلب و موقعيت هر حفره در سطوح را شرح دهد.-7

 ویژگي های هرکدام از حفرات قلب را شرح دهد.-1

 موقعيت هر کدام از حفرات را بيان نماید.-9

بطني و سرخرگي  را -وضعيت و اهميت دریچه های دهليزی-10

 شرح دهد.

 آنها را توضيح دهد. وضعيت عضالت درون بطن ها و اتصاالت-11

 

 

 

 

 



 

 

سمع محل  ،رادیولوژی قلب  عروق و اعصاب تغذیه کننده قلب و سيستم هدایتي قلب،  موضوع درس جلسه نهم:

 و عروق بزرگ قلب دردهای ارجائي قلبصداهای قلبي ، 

ل ـ آناتومي سطحي مح چگونگي تغذیه عروقي و عصبي قلب ،سيستم هدایتي قلب :  شناخت   اهداف کلي

مسير عروق عروق بزرگ قلب و شنيدن صداهای قلب ـ آناتومي رادیولوژیک قلب ـ محل دردهای ارجائي قلب ـ 

 در آنژیوگرافي قلب

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 سيستم هدایتي قلبـ  1

 شبکه عصبي تغذیه کننده قلب ـ 2

 عروق تغذیه کننده قلب و شاخه های -3

: ) و شاخه های آنـ عروق بزرگ قلب 4

شریان ریوی، شریان آئورت، وریدهای 

ریوی، وریـــــد اجوف فوقانـــــي و 

 تحتاني( 

آناتومي سطحي محل شنيدن صداهای  -1

 قلب

 دردهای ارجایي و آنژیوگرافي -6
 

  

 باید قادر باشد:  مبحثدانشجو پس از یادگيری 

 قسمت های مختلف دستگاه هدایتي قلب را نام ببرد. -1

بطني و سرخرگي  را -ميت دریچه های دهليزیوضعيت و اه -2

 شرح دهد.

 عصب دهي اتونوميک قلب را توضيح دهد.-3

 ـ عروق تغذیه کننده قلب را ذکر کند. 4

 موقعيت و شاخه های هر کدام از عروق کرونر را نام ببرد.-1

 مسير هر یک از شاخه های سرخرگ کرونر را شرح دهد.-6

 خش قلب را مشخص نمایدتوزیع شاخه های کرونر به هر ب-7

 واریاسيون های مهم عروق کرونر را بيان نماید.-1

  را توضيح دهد.، ورید های ریوی موقعيت سرخرگ ششي-9

 ـ بيان نحوه تشکيل و جایگاه ورید اجوف فوقاني و تحتاني. 10

 .موقعيت آئورت و شاخه های ان را توضيح دهد -11

 نشان دهد.موقعيت سطحي قلب و دریچه های قلب را -12

 محل انتشار درد های ارجایي قلب را بداند. -13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (قدامي و خلفي) دیواره شکم    :مهدموضوع درس جلسه 

 آشنایي با عضالت و عروق و اعصاب دیواره شکم  :اهداف کلي

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

آناتومي جدار قدامي و خلفي شکم )  -1

 سيا(درماتوم ، عروق سطحي ، فا

ـ عضالت دیواره قدامي خارجي شکم  2

) منشأـ مسير ـ انتها ـ عصب ـ کار 

 عضالت(

ـ عضالت دیواره خلفي شکم )  3

ـ مسير ـ عروق ـ عصب و کار منشأ

 عضالت (

ـ بيان محدوده حفره شکم و نواحي  4

 گانه فرضي شکم. 9

 نکات باليني مرتبط با جداره شکم -1

 اید قادر باشد: ب مبحثدانشجو پس از یادگيری 

 فاشيای دیواره جلویي شکم را توضيح دهد.-1

 اهميت فاشيای سطحي شکم را مشخص نماید.-2

 عضالت دیواره جلویي شکم و اتصاالت آنها را نام ببرد.-3

 موقعيت عضالت دیواره جلویي شکم را بيان نماید.-4

 عمل و عصب این عضالت را نام ببرد.-1

 یواره شکم را شرح دهد.موقعيت آپونوروز عضالت د -6

 اتصاالت این نيام ها و اهميت آنها را بيان کند. -7

 اتصالت ، عمل و عصب عضالت دیواره خلفي شکم را توضيح دهد. -1 

دیواره شکم و منشا هر یک و مسير انها را مشخص و اعصاب عروق  -9

 کند.

 گانه فرضي شکم را بداند. 9محدوده حفره شکم و نواحي  -10

ات باليني مرتبط با جداره شکم و شنت های موجود بين نک -11 

                      کاوا را شرح دهد -کاوا و یا پورتا-سيستم کاوا

 

 

 

 کانال اینگوئينال ، طناب اسپرماتيک و فتق های مرتبط با ان    دهم:یازموضوع درس جلسه 

 مرتبط با ان  یق هاو فت کي، طناب اسپرمات نالينگوئیکانال اشناخت   :اهداف کلي

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

کانال اینگوئينال ) موقعيت ، دیواره ،  -1

 محتویات ( 

طناب اسپرماتيک) پوشش و  -2

 (و محتویاتساختمان آن 

مقایسه محتویات کانال اینگوئينال  -3

 در مرد و زن

فتق های ناحيه اینگوئينال )  -4 

 مستقيم ـ غيرمستقيم ـ مقایسه آنها(

 

 باید قادر باشد:  مبحثدانشجو پس از یادگيری 

 را مشخص نمایيدکانال اینگوئينال موقعيت  -1

 سوراخ های این کانال و محل هر یک را شرح دهد. -2

 های تشکيل دهنده دیواره های کانال را نام ببرد.ساختمان  -3

 را شرح دهد.  کانال اینگوئينال محتویات -3

 ل موثر در تقویت ان را بيان نمایيد.نقاط ضعيف کانال و عوام -4

 را توضيح دهد.و تفاوت انها فتق های مرتبط با کانال  -1

 طناب اسپرماتيک و مسير آن را مشخص نماید. -6

 را شرح دهد.پوشش و ساختمان طناب اسپرماتيک  -7

 محتویات طناب اسپرماتيک را نام ببرد.-1

                         را بداند.زن  محتویات کانال اینگوئينال در مرد وتفاوت  -9

 

 



 

 

 

 : حفره شکم)صفاق(هموازدموضوع درس جلسه د

و عروق واعصاب  انشعاب یافته از ان ،  حفرات و ساختار های ، نحوه قرار گيری،پرده صفاق  شناخت  :اهداف کلي

 .اعمال صفاق

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 صفاق  یرينحوه قرار گ -1

 ت داخل صفاقي و خلف صفاقيارتباطاـ 2

های صفاقي ، چادرینه  رباط -3

 ها،مزانترها

بن بست ها، کيسه ها، فضاها و ناودان  -4

 های صفاقي

 عروق و اعصاب صفاق  -1

 اعمال صفاقـ 6

 نکات باليني مرتبط با صفاق -7

 باید قادر باشد:  مبحثدانشجو پس از یادگيری 

را و تفاوت ان در زن و مرد  نحوه قرارگيری صفاق و الیه های ان -1

 توضيح دهد.

 اعضای داخل صفاقي و خلف صفاقي را بداند.ـ  2

 را نام ببرد. صفاقي ، چادرینه ها،مزانترهارباط های  -3

کيسه کوچک ، بن بست های دوازدهه ای، بن بست های  -4

سکومي، بن بست اینترسيگموئيد، فضاهای ساب فرنيک و ناودان 

 رح دهد.های پاراکوليک را ش

 وضعيت صفاق در پائين شکم و لگن را شرح دهد.-1

 را نام ببرد.جداری و احشایي صفاق تغذیه کننده عروق -6

 را نام ببرد. یيو احشا یصفاق جدار اعصاب، عصب دهنده به -7

 اعمال صفاق را توضيح دهد. -1

چگونگي حرکت مایع صفاقي، نحوه انتشار عفونت در حفره صفاق  -9

دود کننده ان ، درد های صفاقي و دیاليز صفاقي را و عوامل مح

 توضيح دهد.

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 (ازدههوده و دعم مری ،گوارش ) دستگاه   دهم:سيزموضوع درس جلسه 

، عروق و دوازدهه، معده، مری  شکميبخش )گوارش دستگاهشناخت ساختمانهای تشکيل دهنده   :اهداف کلي

 نقش و اهميت آنها در دریافت ، گوارش، جذب مواد غذایي و دفع مواد غيرقابل جذب .،  آن( باعصا

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

بخش شکمي مری: مجاورات، خون  -1

 ،عصب دهي  ،رساني، تخليه لنفاوی 

و  ، اسفنکتر گاستروازوفاژیالعملکرد

 نکات باليني مری

 ، توصيف ومحل : آناتومي معده -2

، خون رساني، عصب دهي، وراتمجا

اسفنکتر پيلور و نکات باليني  و عملکرد

 معده

، : محل و توصيفدوازدههآناتومي  -3 

قسمت های مختلف دوازدهه، پاپيال 

های دوازده، خون رساني، تخليه 

لنفاوی، عصب دهي و نکات باليني 

 دوازدهه

شریان خون رساني دستگاه گوارش)-4

 (و شاخه های آن سلياك

 

 

 باید قادر باشد:  مبحثنشجو پس از یادگيری دا

 خصوصيات مری شکمي و محل ورود ان به شکم را توضيح دهد. -1

 مجاورات مری شکمي را شرح دهد. -2

 ورید و شریان های خون رسان به مری شکمي را توضيح دهد. -3

 نحوه عصب دهي به مری شکمي را بيان کند. -4

 را شرح دهد. گاستروازوفاژیال عملکرد مری و ویژگي های اسفنکتر-1

 نواحي تنگ لومن مری را بداند. -6

 علت آشاالزی کاردیا و عالئم ان را بيان کند. -7

چگونگي ایجاد آناستوموز بين شاخه های ورید باب و سيستميک  -1

 در یک سوم تحتاني مری را شرح دهد.

 موقعيت معده در تقسيمات شکم را مشخص نماید.-9

 معده را توضيح دهد.وضعيت صفاق -10

 .توضيح دهدقسمت های مختلف معده را  و مجاورات -11

 را شرح دهد. و شاخه های آن سلياكشریان  -12

 معده را بيان نماید. نسبت بهموقعيت ساك کوچک -13

 ساختارهای داخل معده را شرح دهد.-14

 موقعيت و اهميت کاردیا و پيلور را توضيح دهد.-11

 يه لنفاوی معده را نام ببرد.عروق معده و تخل-16

 اعصاب معده را شرح دهد.-17

 نکات باليني معده را شرح دهد. 11

 موقعيت دئودنوم در تقسيمات شکم را مشخص نماید.-19

 وضعيت صفاق دئودنوم را توضيح دهد.-20

 .با ذکر مجاورات بيان کندقسمت های مختلف دئودنوم -21

 نماید. عروق،لنف و اعصاب دئودنوم را بيان-22

                 ذکر نمایيد. عوامل موثر در ایجاد زخم دوازدهه -23

 

 

 



 

 

 

 

 

 (باریک و روده بزرگ گوارش ) روده دستگاه   دهم:چهارموضوع درس جلسه 

روده باریک و روده بزرگ ، عروق و اعصاب تغذیه کننده انها و   مختلفبخش های شناخت   :اهداف کلي

 قش و اهميت آنها در دریافت ، گوارش، جذب مواد غذایي و دفع مواد غيرقابل جذب .ن دیگرکتفاوتشان با ی

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

موقعيت،  :ژوژونوم روده باریک قسمت  -1

اعصاب  وساختمان ، شریان ، ورید ، لنف 

 آن 

موقعيت، ساختمان ،  :ایلئومقسمت  -2

 شریان ، ورید ، لنف و اعصاب آن 

سکوم ، مجاورات ، قسمت  :روده بزرگ -3

 و اپاندیس عروق و اعصاب

 کولون صعودی ، مجاورات ،قسمت  -4

 عروق و اعصاب آن

کولون عرضي ، موقعيت ، قسمت -1

 مزوکولون ، عروق و اعصاب آن

کولون نزولي ، مجاورات ، عروق قسمت -6

 و اعصاب آن

سيگموئيد ، مجاورات ، قسمت کولون -7

 عروق و اعصاب آن

شریان رساني دستگاه گوارش) خون-1

تحتاني و شاخه های  و انتریک فوقانيمز

 (آن

 ورید باب  -9

 نکات باليني روده ها و اپاندیس -10

 باید قادر باشد:  مبحثدانشجو پس از یادگيری 

 موقعيت ژوژنوم و ایلئوم در تقسيمات شکم را مشخص کند.-1

 وضعيت صفاق ژوژنوم و ایلئوم را توضيح دهد.-2

 اوتهای ژوژنوم و ایلئوم را مشخص نماید.تف-3

را بيان و نکات باليني لنف و اعصاب ژوژنوم و ایلئوم  عروق،-4

 نماید.

 موقعيت سکوم در تقسيمات شکم را مشخص نماید.-1

 وضعيت صفاق سکوم را توضيح دهد.-6

 مجاورات سکوم را شرح دهد.-7

 عروق، لنف و اعصاب سکوم را بيان نماید.-1

 یلئوسکال را شرح دهد.دریچه ا -9

 موقعيت و صفاق آپاندیس را شرح دهد.-10

شرح  و نکات باليني آپاندیس راانواع واریاسيون های آپاندیس -11

 دهد.

صعودی، عرضي ، نزولي و سيگموئيد را ذکر موقعيت کولون -12

 . کرده و هریک را مختصری توصيف نمایيد

 را توضيح دهد.ها مجاورات کولون -13

 تامين کننده کولون ها را توضيح دهد.و اعصاب عروق -14

و  تحتاني و انتریک فوقانيمز ساختارهای تغذیه شده توسط -11

 را نام ببرد.شاخه های آن

و شاخه های تشکيل دهنده انرا شرح  : مجاوراتورید باب -16

  دهد.

 کاوا،محل و اهميت آن را نام ببرد.-آناستوموز های پورتو-17

 . وده ها را شرح دهدنکات باليني ر -11

 

 

 



 گوارش  دستگاهاعضای فرعي    :پانزدهمموضوع درس جلسه 

نقش و اهميت آنها در  دستگاه گوارش) کبد، کيسه صفرا، لوزالمعده و طحال (،شناخت غدد ضميمه   :اهداف کلي

 گوارش.

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

آناتومي کبد، موقعيت ، مجاورات ، )کبد ـ1

 (، مجاری کبدی وق و اعصاب آن عر رباط ها،

مجاورات ،مسير  ،) منشأ صفراویمجرای  ـ 2

 انتها (و

)موقعيت، مجاورات، عملکرد، کيسه صفراـ 3

خون رساني، تخليه لنفاوی و مجرای 

 سيستيک(

 ، مجاری ومجاورات ،موقعيت) لوزالمعدهـ  4

 (عروق آن

 (عروق آن و  مجاورات ،موقعيت  )طحال ـ  1

و کيسه صفرا  کبدني مربوط به نکات بالي -6

  و مجاری صفراوی و پانکراس و طحال

 باید قادر باشد:  مبحثدانشجو پس از یادگيری 

و مشخصات  موقعيت کبد را در تقسيمات شکم مشخص نماید-1

 کبد را توضيح دهد.

 وضعيت صفاق کبد را مشخص نماید.-2

 دروازه کبدی و ساختمان های آن را شرح دهد.-3

 ای کبد را توضيح دهد.رباط ه-4

 مجاورات کبد را نام ببرد.-1

 مجاری کبدی را مشخص نماید.-6

 لب های کبد و اهميت آنها را بيان نماید.-7

 عروق و اعصاب کبد را بيان نماید.-1

موقعيت کيسه صفرا در تقسيمات شکم و صفاق آن را مشخص -9

 نماید.

 مجاورات کيسه صفرا را نام ببرد.-10

  يه کننده صفرا را شرح دهد.مجاری تخل-11

موقعيت پانکراس در تقسيمات شکم و صفاق آن را مشخص -12

 نماید.

 قسمت های مختلف پانکراس را نام ببرد.-13

 مجاورات پانکراس را نام ببرد.-14

 مجاری پانکراس را مشخص نماید.-11

 عروق و اعصاب پانکراس را بيان نماید.-16

و صفاق آن را مشخص   موقعيت طحال در تقسيمات شکم-17

 نماید.

 مجاورات طحال را نام ببرد.-11

 عروق و اعصاب طحال را بيان نماید.-19

و کيسه صفرا و مجاری صفراوی و  کبدنکات باليني مربوط به  -20

 در محدوده کتب معرفي شده را بداند پانکراس و طحال

 

 

 

 

 

 



 

  و غدد فوق کليویلب()کليه و حادستگاه ادراری    :شانزدهمموضوع درس جلسه 

،  عروق و اعصاب مربوطه، غدد فوق کليوی ساختمان کليه و الیه های پوششي ان، حالب،شناخت   :اهداف کلي

  این اعضا عملکرد و نکات باليني مرتبط با

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

پوشش ، توصيف و آناتومي کليه : موقعيت -1

ني، ، خون رسامجاورات  ،ساختمان کليه  ،ها

 تخليه لنفاوی و عصب دهي

مجاورات ،  ف،يموقعيت و توص :ـ حالب 2

 يو عصب ده یلنفاو هيتخل ،يخون رسان

خون ، : محل و توصيفـ غده فوق کليوی3

 يو عصب ده یلنفاو هيتخل ،يرسان

 نکات باليني مرتبط با کليه و حالب -4

 باید قادر باشد:  مبحثدانشجو پس از یادگيری 

 آن را توضيح دهد. شکلا و موقعيت کليه ه-1

 بيان کند از داخل به خارج چهار الیه پوششي کليه را -2

را نام  در یک برش کورونال ساختار آناتومي داخل کليه ها-3

 ببرد.

 را نام ببرد. راستمجاورات کليه -4

 را نام ببرد. چپ هيمجاورات کل-1

 شریان کليوی منشا و زیر شاخه های ان را شرح دهد. -6

 صب دهي کليه را توضيح دهد.ع -7

 مسير جمع آوری و خروج ادرار را توضيح دهد. -1

 موقعيت حالب،مسير و مجاورات مهم آن را نام ببرد.-9

 موقعيت تنگي های حالب و اهميت آن را مشخص نماید.-10

 شریان های تغذیه کننده حالب را ذکر کند. -11

  چگونگي تخليه لنف کليه و حالب را شرح دهد. -12

 عصب دهي حالب را توضيح دهد. -13

محل، شکل و هورمون های مترشحه غدد فوق کليوی وخون -14

 رساني و عصب دهي انها را ذکر کند.

کليه ها)درد کليوی و کليه های پيوند شده(و آناتومي باليني -11

و غدد فوق  حالب)سنگ های حالب و کوليک کليوی(

 شرح دهد. را کليوی)سندرم کوشينگ، بيماری آدیسون(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

شریان ها، وریدها ، عروق لنفاوی و شبکه های عصبي واقع بر روی دیوار خلفي   :هفدهمموضوع درس جلسه 

  شکم

) شکم يخلف وارید یواقع بر رو يعصب یو شبکه ها ی، عروق لنفاو دهایها، ور انیشرشناخت   :اهداف کلي

 منشاء ،  شاخه های انها و نکات باليني(

 اهداف رفتاری وس مطالبرئ

 ،آئورت شکمي) محل شروع -1

 انتها(  و مجاورات

 ـ شاخه های آئورت شکمي2

نحوه تشکيل ورید اجوف تحتاني ،  -3

 مجاورات ، مسير، انتها

شبکه کمری ) نحوه تشکيل ،  -4

مجاورات و شاخه های آن ، عوارض 

 ناشي از آسيب شبکه کمری (

 نکات باليني  -1

 باید قادر باشد:  مبحثیادگيری دانشجو پس از 

موقعيت آئورت شکمي، محل تقسيم آن و شاخه های انتهایي ان را  -1

 نام ببرد.

 .شاخه های ائورت شکمي را بيان کند -2

محل تقسيم شریان ایلياك مشترك را بداند و شاخه های شریان  -3

 ایلياك خارجي را بيان کند.

ئم انسداد ائورت شکمي و آنوریسم ائورتي را توضيح دهد و عال -4

 بيان کند.شریان های ایلياك را 

چگونگي شکل گيری موقعيت ورید اجوف تحتاني، محل تشکيل ،  -1

 را شرح دهد.ان 

 را نام ببرد. ورید اجوف تحتانيمجاورات -6

 انشعابات سياهرگ را نام ببرد.-7

 را نام برده و شکم يخلف وارید یواقع بر روغده های لنفاوی  -1

 تصری راجع به مجرای توراسيک توضيح دهد.مخ

کمری را ذکر کرده و محل عصب دهي ان ها را شبکه شاخه های  -9

 .بيان کند

                        را بيان کندعوارض ناشي از آسيب شبکه کمری  -10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  (استخواني )لگنلگن   :هيجدهمموضوع درس جلسه 

تقسيم بندی لگن، تفاوت  ،و استخوان هيپ يلگن استخوان ن های تشکيل دهندهاستخواشناخت   :اهداف کلي

  مفاصل لگن اقطار ، لگن زن با مرد ،

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

استخوان های سازنده  :لگن استخواني -1

 ، تقسيم بندی، محتویات هر بخش وان

  مقایسه لگن در مرد و زن

 آن( مفاصل لگن ) ساختمان، ليگمانهای  -2

مشخصات استخوانهای  هيپ:استخوان  -3

تشکيل دهنده آن ) ایلئوم ـ ایسکيوم 

 ، سطوح و کناره های هيپپوبس (ـ

نکات باليني در مورد شکستگي های   -4

 لگن

 

 باید قادر باشد:  مبحثدانشجو پس از یادگيری 

 چهاراستخوان تشکيل دهنده لگن استخواني را نام ببرد. -1

 لگن را توضيح دهد. نحوه قرارگيری -2

 .شرح دهدرا لگن کاذب و حقيقي محدوده  -3

ان را  یها يژگیو و  يحدود خروج ،يقيلگن حق یحدود ورود -4

 دهد. حيتوض

را  يقيلگن حق يو خارج يو خلف يقدام وارهیساختمان د -1

 .دهد حيتوض

 ویژگي های مختلف استخوان خاجي و دنبالچه را نام ببرد. -6

 شدن این استخوان ها را توضيح دهد.چگونگي مفصل -7

 آنها را نام ببرد. تيو اهم لگنمهم  یرباط ها -1

نحوه درجاگذاری و موقعيت آناتوميک استخوان هيپ را  -9

 مشخص نماید.

سطوح و کناره های استخوان هيپ و ویژگي های هریک را  -10

 توضيح دهد.

نام  = ساختارهای عبوری از سوراخ سياتيک بزرگ و کوچک را11

 ببرد.

م، ایسکيوم و پوبيس( را وئلمشخصات هرقسمت از هيپ)ای -12

 شرح دهد.

در مورد شکستگي های لگن و عوارض ناشي از ان مختصری  -13

 توضيح دهد.

 

                        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 دیواره های لگن( بافت نرم پلوی متری و لگن)   دهم:نوزموضوع درس جلسه 

شرکت کننده  عضالتو ی پوشاننده دیواره لگن هاايفاسشناخت ونگي اندازه گيری اقطار لگن و چگ  :اهداف کلي

  دیواره های لگندر 

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 پلوی متری و اهميت ان در طب زنان ـ1

کف جداری و عضالت  انتهای ومسير  ،مبدأـ  2

 لگن

نقش عضالت کف لگن در نگهداری و ثبات  -3

عوارض ناشي از آسيب به و ي احشاء لگن

 دیافراگم لگني

 و صفاق لگني  ی لگنفاسيا -4

 باید قادر باشد:  مبحثدانشجو پس از یادگيری 

مختصری راجع به اندازه گيری ابعاد لگن در طب زنان را  -1

 توضيح دهد.

 انواع لگن بر اساس شکل تنگه فوقاني لگن را نام ببرد. -2

ضالت دیواره عقبي و طرفي عضالت و موقعيت هر یک از ع-3

 لگن را مشخص نماید.

 عمل و عصب هر عضله را نام ببرد. اتصاالت،-4

 موقعيت دیافراگم لگني و بخش های مختلف آن را نام ببرد.-1

 عمل و عصب عضالت دیافراگم لگني را نام ببرد. اتصاالت،-6

 اهميت و نقش عضله لواتورآني را شرح دهد.-7

 ه لگن را مشخص نماید.فاشياهای مختلف ناحي-1

 اتصاالت فاشياهای این ناحيه را توضيح دهد.-9

                        آناتومي باليني دیافراگم لگني را توضيح دهد.-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اعصاب و عروق لگن  : بيستم موضوع درس جلسه

آشنایي با ای شبکه کمری و شاخه هن و نحوه عصب دهي و آاشنایي با شبکه خاجي، انشعابات  :اهداف کلي

 و انشعابات انها عروق لگن

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 شبکه ساکرال -1

 شاخه های شبکه کمری -2

 اعصاب خود مختار لگني  -3

 شریان های لگن -4

 ورید های لگن -1

 عروق لنفاوی لگن -6

 نکات باليني -7

 

 باید قادر باشد:  مبحثدانشجو پس از یادگيری 

 را توضيح دهد. ن و چگونگي تشکيل شبکه ساکرالمکا -1

 را بيان نمایيد. مجاورات شبکه ساکرال -2

تيک بزرگ خارج شده و به اکه از سوراخ سي شاخه های شبکه ساکرال -3

 .را توضيح دهد اندام مي روند

به عضالت لگن، احشاء لگن و پرینه ميروند شاخه های شبکه ساکرال که  -4

  .را توضيح دهد

را  و مسير ان در لگن  ریشه های تنه لومبوساکرال و عصب اوبتوراتور -1

 توضيح دهد.

 بخش لگني تنه سمپاتيک و شاخه های ان راشرح دهد. -6

 را توضيح دهد.اعصاب اسپالنکنيک لگني -7

چگونگي تشکيل و محل تشکيل شبکه هيپوگاستریک فوقاني را شرح  -1

 دهد.

شبکه های هيپوگاستریک تحتاني را چگونگي تشکيل و محل تشکيل  -9

 شرح دهد.

 بي حسي کودال و نيز درد راجعه عصب اوبتوراتور را توضيح دهد. -10

 شریان هایي که به لگن حقيقي وارد مي شوند، نام ببرد. -11

شاخه های انشعاب قدامي شریان ایلياك داخلي را نام ببرد، مسير و  -12

 محل خون رساني انها را ذکر کند.

شاخه های انشعاب خلفي شریان ایلياك داخلي را نام ببرد، مسير و  -13

 محل خون رساني انها را ذکر کند.

چگونگي ایجاد وریدهای ایلياك خارجي، داخلي و ساکرال مياني و   -14

 محل الحاق انها به ورید بعدی با ذکر نام توضيح دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  راست روده(کولن سيگموئيد،  لگن)محتویات حفره :  و یکم بيست موضوع درس جلسه

 راست روده  موقعيت و شکل و مجاورات کولن سيگموئيد،  اشنایي با :اهداف کلي

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 ،موقعيت :کولون سيگموئيد -1

 ، و مزو پوشش صفاقي آن ،مجاورات

 و نکات باليني عروق و اعصاب آن

 ،مجاورات ،رکتوم: موقعيت-2

عروق و اعصاب  ، پوشش صفاقي آن

 آن و نکات باليني 
 

 

 باید قادر باشد:  مبحثدانشجو پس از یادگيری 

 کولون سيگموئيد را شرح دهد.آغاز و انتهای  ،موقعيت  -1

 مجاورات کولون سيگموئيد را بيان کند. -2

خون رساني و محل تخليه لنف و عصب دهي به کولون سيگموئيد را  -3

 توضيح دهد.

به سيگموئيدوسکوپي و کولونوسکوپي و کولوستومي  مختصری راجع -4

 توضيح دهد.

 موقعيت رکتوم را بيان و ان را توصيف نمایيد. -1

 مجاورات رکتوم در زن و مرد شرح دهد. -6

نام ورید های رکتوم و محل تخليه انها را  وشریان های تغذیه کننده  -7

 شرح دهد.

 ح دهد.رکتوم را شر و عصب دهي به محل تخليه لنف -1

مختصری راجع به هموروئيد های داخلي، پروالپس نسبي و کامل  -9

       رکتوم، سرطان رکتوم و اسيب های رکتوم توضيح دهد.

 

 

  محتویات حفره لگن)حالب، کيسه مثانه(:  دومو  بيست موضوع درس جلسه

 یژگي های مثانه اشنایي با موقعيت و شکل و مجاورات حالب لگني و تنگي های ان و و :اهداف کلي

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

و تنگي مسير، مجاورات  :حالب  -1

 های ان 

موقعيت، مجاورات پوشش  مثانه:-2

صفاقي ، ساختمان عروق و اعصاب 

 آن

 ـ مکانيسم تخليه ادرار 3

 

 باید قادر باشد:  مبحثدانشجو پس از یادگيری 

ب و اهميت آن را تنگي های حال ومسير و مجاورات  موقعيت حالب، -1

 مشخص نماید.

 موقعيت مثانه و صفاق آن را شرح دهد. -3

 و تریگون مثانه را توضيح دهد. سطوح و قسمت های مثانه-4

 مجاورات مثانه در دو جنس را نام ببرد. -1

مثانه و عصب  یمحل تخليه وریدهاو شریان های خونرسان به مثانه  -6

 دهي به مثانه را توضيح دهد.

 نتشار درد در زماني که سنگ وارد بخش تحتاني حالبمحل ا -7

 و مختصری راجع به آسيب های مثانه توضيح دهد. دادهرا شرح  مي شود

 عامل احتباس ادراری را توضيح دهد.و چگونگي لمس مثانه   -1

توضيح دهد که سمپاتيک چه اثری بر دیواره مثانه و چه اثری بر -9

 پاتيک چگونه عمل مي کند. اسفنکتر های مثانه دارد و پاراسم

          مکانيسم دفع ادرار را شرح دهد. -10



  مرداندرمثل دستگاه توليد   :سومبيست و  موضوع درس جلسه

 نقش آنها در توليد مثلدر مرد و دستگاه تناسلي ) توليد مثل( شناخت ساختمانهای تشکيل دهنده   :اهداف کلي

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 

وظيفه  )دستگاه توليدمثل مردی اعضا -1

 (هریک از این اعضا

 کيسه بيضه )الیه های ان( -2

) بررسي آناتوميکي و بافت بيضه ها  -3

 (شناسي

) مکان،  عملکرد ، مشخصات ـ اپي دیدیم  4

 و بخش های مختلف ان (

 )مشخصات و مسير(ـ مجرای مني بر1

)وظيفه و مکان و محل  ـ کيسه های منوی 6

  ات(تخليه ترشح

)وظيفه و مکان و محل تخليه ـ پروستات  7

  ترشحات(

 پيشابراه پروستاتي -1

 

 دانشجو پس از یادگيری سيستم تناسلي باید قادر باشد : 

 قسمت های مختلف دستگاه تناسلي مرد را نام ببرد.-1

 الیه های مختلف کيسه بيضه را نام ببرد.-2

 د.موقعيت بيضه ها را در کيسه بيضه مشخص نمای-3

مجاری سميني فروس،مستقيم،شبکه بيضه و افرنت را شرح -4

 دهد.

 موقعيت اپيدیدیميس را مشخص نماید.-1

 قسمت های مختلف اپيدیدیميس را نام ببرد.-6

مختصری راجع به واریکوسل، پيچش بيضه، زائده واژیناليس  -7

 و ناهنجاری های ان توضيح دهد.

ون وریدی بيضه ها را خون رساني به بيضه ها و محل تخليه خ -1

 شرح دهد.

 مجرای دفران را شرح دهد.-9

 موقعيت هر بخش را مشخص و مجاورات مهم را نام ببرد.-10

 مسير عبور اسپرم را در این دستگاه توضيح دهد.-11

 غدد این دستگاه ،اهميت و موقعيت هر یک را شرح دهد.-12

 موقعيت و مجاورات کيسه منوی را شرح دهد.-13

 ي تشکيل مجرای انزالي را توضيح دهد.چگونگ-13

 را شرح دهد.غده پروستات موقعيت -14

 را نام ببرد. پروستات مجاورات غده-11

 غده را بيان نماید.و بيماری های مجاری -16

 پيشابراه پروستاتي را شرح دهد. -17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  در زناندستگاه توليد مثل   :چهارمبيست و  موضوع درس جلسه

 تناسلي در زن و نقش آنها در توليد مثل دستگاهشناخت ساختمانهای تشکيل دهنده   :ياهداف کل

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 دستگاه تناسلي ) توليد مثل( 

دستگاه تناسلي ) توليد مثل( زن : -1

 نام اعضا 

شناسي و  وظيفه و بررسي بافت  -2

آناتوميکي هریک از این اعضا 

 واژن  وحم ر ،لوله رحم  ،)تخمدان 

عروق واعصاب تامين کننده -3

 دستگاه تناسلي

 بالينينکات  -4

 باید قادر باشد :  زن دانشجو پس از یادگيری سيستم تناسلي

 زن را نام ببرد. يمختلف دستگاه تناسل اعضای-1

را شرح و رباط های متصل به تخمدان تخمدان و صفاق آن  تيموقع-2

 دهد.

 دهد. حيرا قبل و بعد از بلوغ توضتخمدان  يدرون یساختمان ها-3

. منشاء اعصاب و شریان تخمداني و شرح دهد عملکرد تخمدان را-4

 نيزمحل تخليه ورید تخمداني در هر دو سمت را توضيح دهد.

مختلف لوله  یبخش هاو لوله رحم و صفاق مربوط به آن  تيموقع-1

 دهد. توضيحرحم را 

ا و بستن لوله های رحمي داری نابجربا ،در مورد کيست تخمدان  -6

 مختصری توضيح دهد. 

عملکرد لوله رحمي، شریان ها و اعصاب تامين کننده لوله رحمي را  -7

 نام ببرد.

مختلف رحم  یقسمت هاداده و و صفاق آن را شرح را توصيف رحم  -1

 را نام ببرد.

 را نام ببرد. کسیمجاورات رحم و سرو -9

لکسيون رحم و موقعيت های اصطالحات آنته ورسيون، آنته ف -10

 رتروورسيون و رتروفلکسيون را توضيح دهد.

 ساختمان رحم را توضيح دهد. -11

 شریان های خون رسان به رحم را با ذکر منشا نام ببرد.  -12

محل تخليه وریدهای رحمي را توضيح دهد و چگونگي تخليه   -13

 لنفاوی رحم را شرح دهد. 

را  کیهر  تيو اهم کسیرحم و سرو مختلف مرتبط با یرباط ها -14

 و محتویات رباط پهن را ذکر کند. دیمشخص نما

 مختصری راجع به سزارین اورژانس و پروالپس رحم توضيح دهد. -11

 .و خصوصيات ان را بيان کندواژن را مشخص  تيموقع -16

 را نام ببرد. واژنمجاورات مهم  -17

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  )مثلث مقعدی( پرینهاحيه ن:  و پنجم بيست موضوع درس جلسه

همچون  تبين آناتومي مرتبط با مسائل بالينياشنایي با ناحيه پرینه و محتویات مثلث مقعدی و  :اهداف کلي

  عفونت ها، آسيب ها و پروالپس درگيرکننده کانال مقعدی.

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 

 تقسيم بندی آن  وحدود  :ناحيه پرینه  -1

 تویات مثلث مقعدیمحدوده و مح -2

کانال مقعدی)ویژگي و غشاء های ان  -3

 و محتویات آنها(

 اسفنکتر مقعدی-4

حفره ایسکيورکتال) توصيف و  -1

 محتویات(

نکات باليني کانال مقعدی و حفره  -6

 ایسکيورکتال

 

 

 

 

 

 .دیرا مشخص نما پرینه را تعریف و محدوده ان-1

 عضالت دیافراگم لگني را نام ببرد. -2

 محدوده و محتویات مثلث مقعدی را نام ببرد. -3

 موقعيت و مجاورات کانال مقعدی را توضيح دهد. -4

را نام برده و  منشاء  غشای مخاطي نيمه فوقاني کانال مقعدی-1

  ویژگي ها و عناصر آناتوميک مهم زیر ان را شرح دهد.

ي کانال مقعدی را نام برده و تحتانمنشاء  غشای مخاطي نيمه  -6

 ژگي ها و عناصر آناتوميک مهم زیر ان را شرح دهد. وی

 اسفنکتر های مقعد را توضيح دهد. -7

و عصب دهي نحوه خون رساني به کانال مقعدی و تخليه لنفاوی  -1

 ن را شرح دهد.به ا

 مکانيسم اجابت مزاج را بيان کند. -9

مختصری راجع به انواع بواسير، شقاق مقعد، آبسه های دور  -10

توضيح وعلل بي اختياری های مدفوع فيستول های مقعد  مقعد و

 دهد. 

و مسائل باليني این  محتویات ان ،حفره ایسکيورکتال را توصيف -11

 را توضيح دهد.حفره 

 منشا ، مسير و شاخه های عصب پودندال را توضيح دهد. -12

 منشاء شریان پودندال داخلي و شاخه های آن را ذکر کند. -13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  )مثلث اوروژنيتال( ناحيه پرینهادامه :  ششمو  بيست موضوع درس جلسه

باليني  نکاتمرتبط با  اشنایي با مثلث اوروژنيتال و بن بست های پرینه و محتویات ان ومسائل :اهداف کلي

پارگي  درگيرکننده پيشابراه و دستگاه تناسلي خارجي زنان و انسداد پيشابراه ، یهمچون عفونت ها، آسيب ها 

 پنيس مي باشد. 

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 

 مثلث اوروژنيتال -1

و بن بست پرینه ای سطحي  -2

 اتیمحتو

 اتیو محتو يعمق نهیپر بن بست -3

موقعيت و مشخصات اعضای  -4

 تناسلي خارجي 

 الیه های اسکروتوم -1

 پيشابراه -6

 غدد کوپر و وستيبوالر بزرگ -7

تناسلي را  عروق و اعصاب سيستم -1

 بيان کند.

 نکات بالينيـ 9

محدوده مثلث اوروژنيتال و الیه های فاسيای سطحي آن را توضيح  -1

 دهد.

 را شرح دهد.آن  اتیو محتومحدوده بن بست پرینه ای سطحي  -2

مکان دیافراگم اوروژنيتال و ساختارهایي که انرا تشکيل مي دهند  -3

 را نام ببرد.

 يس را توضيح دهد.ساختار اناتوميکي پن -4

 خون رساني و عصب دهي به پنيس را توضيح دهد. -1

 الیه های اسکروتوم و منشا انها را توضيح دهد.-6

محتویات بن بست پرینه ای سطح در مرد)عضالت  -7

: مبدا ، انتها،عصب دهي و بولبواسپونژیوسوس و ایسکيوکاورنوسوس

 نقش آنها( را توضيح دهد.

 دهد. حيتوضرا  نهیجسم پر تياهم-1

 را شرح دهد. در مرد آن اتیو محتو يعمق نهیپر یفضا تيموقع -9

، عضله اسفنکتر پيشابراه، عصب دهي پيشابراه مرد بخش غشایي  -10

 و عملکرد ان را توضيح دهد.

 غدد بولبواورترا ل و موقعيت  و محل تخليه  آن را شرح دهد. -11

 ،پيشابراه پروستاتي  )پيشابراه در مرد را توضيح دهد. سه قسمت-12

 پيشابراه آلتي (  ،پيشابراه غشایي 

 نکات باليني در ارتباط با ختنه کردن ، سوندگذاری در مردان -13

و نعوظ و انزال در پي آسيب به طناب  عفونت پيشابراه، پارگي پيشابراه

 نخایي را بداند.

 محتویات مثلث اوروژنيتال در زن را نام ببرد. -14

يتوریس را توضيح داده و ساختار اناتوميکي انرا شرح موقعيت کل -11

 دهد.

سطحي در زن نام برده منشا، انتها و  عضالت بن بست پرینه ای  -16

 عملکرد انها را ذکر کند.

 را شرح دهد. در زن آن اتیو محتو يعمق نهیپر یفضا تيموقع -17

 ساختمان پيشابراه در زن را توضيح دهد. -11



 موقعيت  و محل تخليه  آن را شرح دهد. بزرگ،وستيبوالر غدد  -19

 ساختمان اناتوميکي واژن همراه با عروق واعصاب ان را شرح دهد. -20

 بخش های مختلف فرج را نام ببرد.-21

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم               

  

 زپشکي هتن آانتومي طرح ردس روزاهن            
 

 

  

 

 تهيه کننده:

  و خانم سنایي  دکترکریمي چشني، دکتر محمد پوراحمدی  

 دکتر محمد پوراحمدی   دکترکریمي چشنيتدوين کننده:   داتیاس

      9314سال:                                                                           بهمنماه:              

   

 

 



 

 ول زمان بندی ردس آانتومي تنهجد 
 مدت ارائه سرفصل مطالب                 

هر کالس 

 )ساعت(

امکانات  منابع درسي روش ارائه

 موردنياز

روش 

 ارزشيابي

ـ مشخصات مهره های سينه ای ، کمری ، مقایسه 

 آنها 

 ـ استخوان ساکروم و دنبالچه 

ـ مفاصل بين مهره ای نواحي کمری و سينه ای 

 مانهای اطراف ستون مهره ای ليگا

ســخنراني و  2

ــش و  پرسـ

 پاسخ

- Anatomy snell  
Gray’sAnatomy- 

- Anatomy Moor 
 

اسالید ـ   

 موالژ

ــوئيز ـ     کـ

ــش  پرســــ

ــفاهي ـ     ش

 آزمون کتبي

 شکستگي مهره های سينه ای و کمری

 انحناهای نرمال و غيرنرمال ستون مهره ها   

 مشخصات دنده هاـ استخوان جناغ 

ض ناشي از شکستن دنده ها و مهره های ـ عوار

 سينه ای و کمری 

اسالید ـ    // // 2

 موالژ

// 

ساختمان جدار قفسه سينه ـ عروق و اعصاب 

 سطحي ـ پوست و فاسيای سينه ای 

عضالت بين دنده ای ـ عروق و اعصاب بين دنده ای 

 ـ آناتومي سطحي جدار قفسه سينه 

2 // // // // 

عيت آناتوميکي آن ـ عروق و ساختمان پستان ـ موق

اعصاب آن ـ تخليه لنف ساختمانهای جدار سينه از 

 جمله پستان 

 اتصاالت دیافراگم ـ تغذیه عروقي و عصب دهي آن  

2 // // // // 

جنب جداری ـ احشایي و بن بست های آن ـ 

آناتومي ریه ها ـ مجاورات ـ عروق، اعصاب و لنف آن 

 ـ آناتومي سطح جنب ـ ریه ها 

 ـ آناتومي رادیولوژیک ریه و بن بست ها 

 عوارض ناشي از بيماریهای ریه و جنب  

2 // // // // 

آناتومي ميان سينه ـ تقسيم بندی ميان سينه ـ 

محتویات ميان سينه ـ قدامي ـ مياني و خلفي ـ 

 محتویات ميان سينه فوقاني 

ساختمان نای ـ مجاورات ، عروق اعصاب ـ لنف آن   

مری ـ مجاورات ـ عروق ـ اعصاب و لنف ساختمان 

 آن 

2 // // // // 

 ـ مسير ـ مقصد(ـ عصب فرنيک ) منشأ

 ـ عصب واگ )منشأ ـ مسير و شاخه(  

2 // // // // 



زنجيره سمپاتيک سينه ای و شاخه های آن ـ  -

 مجرای توراسيک ) نحوه تشکيل ـ مسير ـ انتها( 

 آناتومي پریکار جداری ـ احشایي 

ومي قلب ) موقعيت ، مجاورات ، کناره ها ، سطوح آنات

( حفره های قلب ، دهليز راست ) جدارها ، مشخصات 

دروني دهليز راست( ـ دریچه سه لتي ـ بطن راست ) 

مشخصات دروني آن ( ـ دریچه پولمونری ـ دهليز 

چپ ) مشخصات آن ( بطن چپ ) دیواره ها ـ 

 مشخصات دروني آن ( ، دریچه آئورتي 

نراني و ســخ 2

ــش و  پرسـ

 پاسخ

Gray’sAnatomy 

- Anatomy snell  

- Anatomy Moo 
 

اسالید ـ   

 موالژ

ــوئيز ـ     کـ

ــش  پرســــ

ــفاهي ـ     ش

 آزمون کتبي

سيستم هدایتي قلب ـ تغذیه قلب ـ وریدهای قلب ـ 

شبکه عصبي قلب ـ آناتومي سطحي محل لنف قلب ـ

شنيدن صداهای قلب( ـ آناتومي رادیولوژیک قلب ـ 

ی ارجائي قلب ـ مسير عروق در محل دردها

 آنژیوگرافي قلب 

2 // // // // 

آناتومي جدار قدامي و خلفي شکم ) درماتوم ، عروق 

سطحي ، فاسيا( ـ عضالت دیواره قدامي خارجي 

شکم ) منشأـ مسير ـ انتها ـ عصب ـ کار عضالت( ـ 

ـ مسير ـ عروق ـ عضالت دیواره خلفي شکم ) منشأ

 عصب و کار عضالت ( 

2 // // // // 

کانال اینگوئينال ) موقعيت ، دیواره ، محتویات ( 

طناب اسپرماتيک) پوشش و ساختمان آن ( ـ 

مقایسه محتویات کانال اینگوئينال در مرد و زن ـ 

فتق های ناحيه اینگوئينال )مستقيم ـ غيرمستقيم ـ 

 مقایسه آنها( 

2 // // // // 

ای لسرماك حفره صفاق ـ تقسيم بندی آن حدود فض

و ارتباط آن ، ساختمانهای منشعب از صفاق ) 

ليگامانها ـ روده بند ـ فرو کولون( عروق و اعصاب 

صفاق ـ مقایسه حفره صفاق در مرد و زن ـ تقسيم 

 بندی حفره شکم و محتویات هر بخش 

2 // // // // 

آناتومي معده ـ موقعيت ـ مجاورات ـ قسمتهای 

ها ، لنف ،  اعصاب آن ، مختلف آن ـ شریانها ، ورید

دوازدهه ، موقعيت آن ، مشخصات قسمتهای اول ـ 

دوم ـ سوم و چهارم آن ـ شریانها ، وریدها( لنف و 

 اعصاب آن ـ تنه شریان سلياك و شاخه های آن 

2 // // // // 

ژوژونوم ، موقعيت ، ساختمان ، شریان ، ورید ، لنف ،  

ن ، شریان ، اعصاب آن ، ایلئوم ، موقعيت ، ساختما

 ورید ، لنف و اعصاب آن ، شریان فرانتریک فوقاني 

سکوم ، مجاورات ، عروق و اعصاب ، :روده بزرگ

عروق و اعصاب آن ، کولون صعودی ، مجاورات ،

2 // // // // 



کولون عرضي ، موقعيت ، فروکولون ، عروق و اعصاب 

آن ، کولون نزولي ، مجاورات ، عروق و اعصاب آن ، 

، عروق و اعصاب آن ، شریان  زیگموئيد ، مجاورات

 فرانتریک تحتاني و شاخه های آن 

آناتومي کبد، موقعيت ، مجاورات ، ساختمان عروق و 

 اعصاب آن 

طحال ـ موقعيت ـ مجاورات عروق آن ـ پانکراس 

موقعيت مجاورات عروق آن ـ سيستم صفراوی ) 

ي منشأ ـ مسير ـ مجاورات ـ انتها ( ـ نکات بالين

 مربوط به ساختمانهای فوق 

ســخنراني و  2

ــش و  پرسـ

 پاسخ

- Anatomy snell 

Gray’sAnatomy- 

- Anatomy Moor 
 

اسالید ـ   

 موالژ

ــوئيز ـ     کـ

ــش  پرســــ

ــفاهي ـ     ش

 آزمون کتبي

آناتومي کليه : موقعيت ـ شکل ـ مجاورات ـ پوشش 

ها ـ ساختمان کليه ـ عروق و اعصاب آن ـ حالب ـ 

تغذیه آن ـ محل تنگي ها ـ مسير ـ مجاورات آن ـ 

موقعيت ، مجاورات ، ساختمان آن  غده فوق کليوی ـ

 ـ عروق و اعصاب مربوطه 

2 // // // // 

آئورت شکمي ) محل شروع ـ مجاورات، انتها( ـ 

شاخه های آئورت شکمي ، نحوه تشکيل ورید ـ 

اجوف تحتاني ، مجاورات ، مسير، انتها شبکه کمری ) 

ورات و شاخه های آن ، عوارض نحوه تشکيل ، مجا

 ناشي از آسيب شبکه کمری ( 

2 // // // // 

زنجيره سمپاتيک ناحيه شکم و لگن ، اعصاب 

پاراسمپاتيک ، شکم ، لگن ، شبکه ساکرال ) نحوه 

تشکيل ، مجاورات ، شاخه ها( عوارض ناشي از 

 آسيب به شبکه ساکرال 

2 // // // // 

انهای تشکيل استخوان لگن ،  مشخصات استخو

پوبس ( ـ مفاصل دهنده آن ) ایلئوم ـ ایسکيوم ـ

لگن ) ساختمان ، ليگمانهای آن( ـ اقطار لگن ، 

مقایسه لگن در مرد و زن ـ فاسيا و صفاق لگني ـ 

ـ مسير ـ مقصد عضالت کف لگن ـ نقش مبدأ

عضالت کف لگن در نگهداری و ثبات احشاء لگني ـ 

 گم لگني عوارض ناشي از آسيب به دیافرا

2 // // // // 

رکتوم : موقعيت ـ مجاورات ـ ساختمان آن ـ پوشش 

صفاقي آن ـ عروق و اعصاب آن ـ کانال مقعدی ـ 

موقعيت ـ مجاورات ساختمان ، عروق و اعصاب ـ 

دریچه های آن ـ فضای ایسکيورکتال ) حدود، 

 محتویات ( توشه رکتال 

2 // // // // 

پوشش صفاقي ، ساختمان مثانه ، موقعيت ، مجاورات 

 عروق و اعصاب آن ـ مکانيسم تخليه ادرار

پيشابراه مرد ) پيشابراه پروستاتي ـ پيشابراه 

2 // // // // 



غشایي ـ پيشابراه آلتي ( ـ دریچه های ارادی و 

غيرارادی ـ پيشابراه زن ـ مجاورات ، دریچه ها ـ 

 مقایسه پيشابراه در مرد و زن 

 : دستگاه توليدمثل مرد

 بيضه ) پوشش ساختمان ، عروق ، اعصاب( 

 مجرای مني بر ) منشأ ـ مسير ـ مقصد( 

 غده وزیکول ) موقعيت ـ مجاورات ـ مجرا( 

 نحوه تشکيل مجرای انزالي .

غده پروستات ، موقعيت ، مجاورات ساختمان ، عروق 

، لنف ، ساختمان پنيس ، عروق و اعصاب و مکانيسم 

 اریکسون 

ســخنراني و  2

ــش و پ رسـ

 پاسخ

- Anatomy snell  

Gray’sAnatomy- 

- Anatomy Moor 
 

اسالید ـ   

 موالژ

ــوئيز ـ     کـ

ــش  پرســــ

ــفاهي ـ     ش

 آزمون کتبي

 دستگاه توليد مثل زن :

تخمدان ) موقعيت ـ ساختمان ـ عروق ( لوله های  

رحمي )پوشش قسمتهای آن ، عروق آن (               

ي ، ليگامانها رحم ، موقعيت ، مجاورات ، پوشش صفاق

 تقسيم بندی آن ، ساختمان ، عروق و اعصاب.،

 واژن ، مجاورات ، ساختمان ، عروق و اعصاب 

کليتوریس ، لب بزرگ ، لب کوچک ، عروق و اعصاب 

 آنها 

2 // // // // 

ناحيه پرینه ، حدود آن ، تقسيم بندی آن ، محتویات 

 آن 

فضای پرینه سطحي ) حدود ، محتویات عضالت 

 ي پرینه( سطح

 فضای پرینه عمقي ، حدود ، محتویات عضالت عمقي 

2 // // // // 
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 واحد عملي 1تعداد واحد : تنه عملي نام درس :  آناتومي 

 دانشجویان پزشکي مقطع علوم پایهنفر  70شرکت کنندگان :   
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   دومترم  زمان اجرا :     و خانم سنایيکریمي  ، دکتردکتر پوراحمدیمسئول برنامه :   

 پيشنياز :  ندارد 

 
 

 

 

 

 

 

 

 هدف نهایي دوره
 

  ردیف

   تنه سيستم اسکلتي و مفاصل عملي فراگيری آناتومي 1

 مي سطحي سينهآناتو وجدار قفسه سينه ، پستان  عملي فراگيری آناتومي 2

 ریه    وساختمانهای ميان سينه ، جنب  عملي فراگيری آناتومي 3

  پریکاردیوم ، قلب و عروق درشتعملي فراگيری آناتومي  4

 کانال اینگوئينالوجدار شکم  عملي فراگيری آناتومي 1

   و غدد ضميمه صفاق و لوله گوارشي عمليفراگيری آناتومي  6

 غدد فوق کليوی و  سيستم ادراری عملي فراگيری آناتومي 7

 عضالت لگني  صفاق و   عملي فراگيری آناتومي 1

 احشاء لگني   عملي فراگيری آناتومي 9

 دستگاه تناسلي مرد و زن و پرینه   عمليفراگيری آناتومي  10

 

 
 

 

 

 



ف کلي دوره  اهدا
 

  ردیف

 .را بياموزد ل بين آنهامفاصلگن و  ستون مهره ها ، دنده ها ، استرنوم ، ساکروم و 1

 را یادبگيرد.جدار قفسه سينه و پستان  ساختار های 2

 را بداند.جنب   و ریه و پرده قلب جایگاه 3

 را بشناسد. ساختمانهای ميان سينه 4

 را بياموزد.ساختمانهای سيستم تنفسي   1

 را یاد بگيرد.ساختمان قلب ، جایگاه آن ، عروق وابسته به آن  6

( را معـده ، دوازدهـه ، روده کوچـک ، روده بـزرگ      )ختمانهای تشکيل دهنده سيستم گـوارش سا  7

    بشناسد

کبـد ، دسـتگاه صـفراوی ، پـانکراس و     )سيستم گـوارش  ساختمانهای تشکيل دهنده غدد ضميمه  1

 را بياموزد. (طحال

 را یاد بگيرد.غدد فوق کليوی وحالب ، و جایگاه ان کليه   9

 

ني، صفاق ، احشاء لگني ) مثانه ، پيشابراه ، رکتوم ، کانال مقعدی و حفره ایسـکورکتال (   عضالت لگ 10

 را فراگيرد.

 

 ساختمانهای تشکيل دهنده سيستم تناسلي در مرد و زن  پرینه و شناخت 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ف اختصاصي آانتومي عملي تنه  اهدا
 الف ـ قفسه سينه 

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

  واره قفسه سينهدی -1

 استخوان شناسي و رباط ها  -

 بافت نـرم و عـروق و اعصـاب    -

 جداره

 

 قفسه سينهحفره  -2

 ریه ها و پرده جنب -

 قلب و عروق و اعصاب -

 

 دانشجو پس از یادگيری مبحث باید قادر باشد: 

ص ـ از روی موالژ و استخوانهای طبيعي ، مهره های سينه ای را از دیگر مهره ها تشخي1

 دهد و قسمتهای مختلف یک مهره را نام گذاری کند.

ـ از روی موالژ و استخوانهای طبيعي ، دنده های سمت راست را از چپ تشخيص دهد 2

و دنده ها را بتواند با یکدیگر مقایسه کرده و قسمتهای مختلف یک دنده را نام گذاری 

 کند.

و قسمتهای مختلف آن را  ـ از روی موالژ و استخوان طبيعي جناغ را تشخيص داده3

 نام گذاری کند.

ـ از روی موالژ و جسد انواع رباط های اتصال دهنده مهره ها به بهم و اتصال دهنده 4

 دنده ها به مهره ها را نشان دهد.

ـ از روی موالژ و جسد ، عضالتي که از نواحي دیگر به جداره قفسه سينه اتصال مي 1

 یابند را شناسایي و نامگذاری کند.

ـ از روی موالژ و جسد جایگاه پستان در زن و مرد را تشخيص و قسمتهای مختلف 6

 آن را شناسایي و نامگذاری نماید.

ضله دیافراگم را و عزیر دنده ای  ،ـ از روی موالژ و جسد ، عضالت بين دنده ای 7

 شناسایي و بخشهای مختلف آن را نامگذاری کند.

رده جنب( و بخشهای مختلف آن را شناسایي و ـ از روی موالژ و جسد ، پلورا ) پ1

 نامگذاری کند.

ـ از روی موالژ و جسد ، ریه چپ را از راست تشخيص دهد ، اثر احشاء مجاور بر روی 9

 شش ها را شناسایي و نامگذاری کند و عناصر پایه ریوی را تشخيص و نامگذاری کند.

يص داده ، قسمتهای مختلف ـ از روی موالژ و جسد حفرات قلب را از یکدیگر تشخ 10

عروق تغذیه کننده قلب و شاخه های آنها را شناسایي و  نيزقلب را شناسایي و 

نامگذاری کند و عروق درشتي که به قلب وارد و یا خارج مي شوند را شناسایي و 

 نامگذاری کند.

ـ از روی موالژ و جسد ساختارهای موجود در ناحيه ميان سينه ای خلفي را  11

 یي و نامگذاری کند.شناسا

ـ از روی موالژ و جسد عروق و اعصاب تغذیه کننده جدار قفسه سينه را شناسایي و 12

  نامگذاری کند.

 

 

 

 

 



 ناحيه شکم  ـ ب

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

  شکمدیواره  -1

 استخوان شناسي و رباط ها  -

   بافت نرم و عروق و اعصاب -

 

 شکمحفره  -2

 صفاق -

ــک  - ــاء ش ــروق و  مي احش و ع

 اعصاب

 

 دانشجو پس از یادگيری مبحث باید قادر باشد: 

ـ از روی موالژ و استخوانهای طبيعي ، مهره های کمری را از دیگر مهره ها تشخيص دهد و 1

 اجزای یک مره کمری را شناسایي و نامگذاری کند.

 نامگذاری کند. ـ از روی موالژ و استخوانهای طبيعي، رباط های ناحيه کمری را تشخيص و2

ـ از روی موالژ و استخوانهای طبيعي، عضالت جداره قدامي طرفي و خلفي ناحيه شکمي را 3

 تشخيص داده و نامگذاری کند.

ـ از روی موالژ و استخوانهای طبيعي، کانال اینگوینال را تشخيص داده و ساختارهای 4

 شرکت کننده در جداره های آن را شناسایي و نامگذاری کند.

 طناب اسپرماتيک را تشخيص و پوشش ها و محتویات آن را شناسایي و نامگذاری کند. -1

از روی موالژ و استخوانهای طبيعي ، حفرات صفاقي را شناسایي و نامگذاری کرده ، انواع )  -6

مزانترها و غيره را شناسایي و نام ببرد ،  ،استطاله های صفاقي از قبيل رباط های صفاقي 

 ارج صفاقي از داخل صفاقي تشخيص دهد.ساختمانهای خ

 ـ مری شکمي را تشخيص داده و عروق آن را نشان داده و نام ببرد7

ـ از روی موالژ و استخوانهای طبيعي ، سطوح و کناره ها ، بخشهای مختلف معده ورودی و 1

خروجي معده ، چين های مخاطي معده و ساختارهای مجاور معده که بر روی آن اثر مي 

 د ، تشخيص داده و نامگذاری کند.گذارن

 عروق اعصاب معده را شناسایي و نامگذاری کند. و نيز اسفنکر ناحيه پيلورـ 9

ازدهه ، مجاورات دوازدهه ، بخشهای مختلف دوازدهه ، عروق و واز روی موالژ و جسد دـ 10

 اعصاب دوازدهه و ساختارهای وارده به دوازدهه را شناسایي و نامگذاری کند.

از روی موالژ و جسد ، روده کوچک را از بزرگ تشخيص داده وقسمتهای مختلف آن را  ـ11

 شناسایي و نام ببرد.

بایستي از روی موالژ و جسد ، مزانتر روده کوچک را نشان داده و عروق و اعصاب ـ 12

 محتوای آن را تشخيص و نامگذاری کند.

داده و تفاوت های این دو بخشها را از ـ از روی موالژ وجسد ، ژژنوم را از ایلئوم تشخيص 13

 یکدیگر نام برده و نشان دهد.

بخشهای مختلف روده بزرگ ، محل ورود ایلئوم به کولون ، ویژه گاهای خاص روده بزرگ ـ 14

 و عروق و اعصاب آن را نشان داده و نامگذاری کند.

ن و عروق و اعصاب از روی موالژ و جسد ، غده پانکراس را شناسایي ، بخشهای مختلف آـ 11

 و مجاور بخش برون ریز آن را تشخيص و نامگذاری کند.

از روی موالژ و جسد قسمتهای مختلف کبد ، عناصر پایه کبدی ، اثر ساختمانهای مجاور  .ـ16

 کبد بر روی کبد ، رباط های اتصال دهنده کبد به اطراف را شناسایي و نامگذاری کند.

ح و کناره ها و عروق و اعصاب طحال را شناسایي ونامگذاری از روی موالژ و جسد  ، سطوـ 17

 .کند

از روی موالژ وجسد ، سطوح ، کناره ها، مجاورات ، عناصر پایه کليوی و بخشهای مخلتف .ـ11

 .برش کليه و غده فوق کليوی را شناسایي و نامگذاری کند

و نامگذاری کرده و  از روی موالژ و جسد ، عروق و اعصاب جدار خلفي شکم را شناسایيـ 19

 .شاخه های آنها را نشان دهد



 و پرینه لگنـ ناحيه  ج

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 دیواره لگن ـ 1

 استخوان شناسي و رباط ها : 

 حفره لگنـ 2

بافت نرم ) عضالت ، عروق و 

 اعصاب و احشاء( :

 پرینه -3

 دانشجو پس از یادگيری مبحث باید قادر باشد: 

 ختلف لگن را شناسایي و نام گذاری کند.ـ قسمتهای م1

 را تشخيص و نامگذاری کند. لگن ـ از روی موالژ و استخوانهای طبيعي، رباط های ناحيه2

 تفاوت لگن زن از مرد را نشان دهد -3

 ـ از روی موالژ و جسد ، عضالت ناحيه لگني و مياني دو راه را شناسایي و نام گذاری کند.4

د ، عروق و اعصاب ناحيه لگني و ميان دو راه را شناسایي و نامگذاری ـ از روی موالژ و جس1

 کند. 

ـ از روی موالژ و جسد زن ، سطوح ـ کناره ها و بخشها و مجاورات رحم و رباط های متصل 6

 به رحم را شناسایي و نامگذاری کند

شناسایي و ـ از روی موالژ و جسد زن ، سطوح ـ کناره ها و رباط های متصل به تخمدان را 7

 نامگذاری کند

ـ از روی موالژ و جسد زن ، سطوح و قسمت های مختلف واژن را شناسایي و نامگذاری 1

 کند. 

ـ از روی موالژ و جسد ، بخش های مختلف دستگاه تناسلي خارجي را شناسایي و نامگذاری 9

 کند.

ه آن و کيسه ـ  از روی موالژ و جسد مرد ، بخش های مختلف بيضه ـ الیه های پوشاند10

 بيضه را شناسایي و نامگذاری کند.

ـ از روی موالژ و جسد ، بخش های مختلف اپيدیدیم ـ وازدفران ـ کيسه منوی و غده 11

 پروستات را شناسایي و نامگذاری کند.

 ـ از روی موالژ و جسد مرد ، بخش های مختلف آلت تناسلي را شناسایي و نامگذاری کند. 12

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 ش تدریس  : رو

 تشریح از روی جسد تشریح شده آموزش داده مي شود .  موالژ از روی موالژ ودر سالن تدریس عملي در سالن 

 

 (    و خانم سنایي پوراحمدی دکتر ،آموزش دهنده :  اساتيد بخش آناتومي ) دکتر کریمي 

 

 اجرا : طیشرا

 بخش : موالژ و جسد يآموزش امکانات

 

   حیتشرالژ و موآموزش: سالن  محل

 

 باشد . يم 20و نمره کل  OSCEمحاسبه نمره : آزمون به صورت  نحوه

   

  10:           ـ حداقل نمره قبولي :  مقررات

 ـ نمره حدنصاب قبولي دانشجویان بر اساس آیين نامه کل دانشکده مي باشد.                     
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 عملي  جدول زمان بندی ردس آانتومي تنه
مدت  سرفصل مطالب

 ارائه

 )ساعت(

امکانات  روش ارائه

 موردنياز

 بيروش ارزشيا

گروه  1 دنده ها، جناغ ولگن  استخوان شناسي ستون مهره ای ،

هر گروه 

یک 

 ساعت

تــدریس از 

 روی موالژ

پرسش شفاهي و  موالژ

برگزاری امتحان 
OSCE 

  extrinsicتشـریح عضـالت   مشخصـه هـای سـطحي ،    جدار قفسـه سـينه :  

 ی عروق واعصاب بين دنده ا عروق توراسيک داخلي، قفسه سينه ، intrinsicو

تــدریس از  //

 و موالژ روی

 جسد

ــوالژ و  مـ

 جسد 

// 

مجاورات و عناصر پایـه   لب ها ، شيار ها ، ریه ها و پرده جنب )سطوح ،کناره ها ،

 انواع جنب جداری و بن بست های جنب جداری( ریوی ،

// // // // 

 عروق تغذیه کننـده قلـب و   حفرات، قلب و پریکاردیوم )موقعيت قلب ، سطوح،

 الیه های پریکاردیوم ( رشت قلب ،عروق د

// // // // 

عصب واگ  زنجيره سمپاتيک  اعصاب و عروق حفره قفسه سينه )عصب فرنيک ،

نـای و   مجرای توراسيک ، آئورتای سينه ای (مـری ،  سينه ای و شاخه های آن ،

 برنش ها 

// // // // 

عـروق اپـي    قوس داگالس ، غالف رکتوس، عضالت دیواره قدامي طرفي شکم ،

 گاستریک فوقاني و تحتاني

// // // // 

بن  حفرات ، چادرینه و کيسه کوچک صفاق ، حفره صفاقي، سوراخ اپي پلوئيک ،

سـطوح   روده بند و ليگامنت های صفاق ،کانال اینگوینـال ،  چين ها ، بست ها ،

 دئودنوم  ،کناره ها و ورودی و خروجي معده ،

// // // // 

سـطوح ،کنـاره هـا مجـاورات و      موقعيت ، ،مجاورات طحال سطوح و  موقعيت ،

 پانکراس ليگامنت های مرتبط با کبد ،

// // // // 

بخش هـای مختلـف روده    دریچه ایلئوسکال ، بخش های مختلف روده کوچک ،

 عروق تغذیه کننده روده ها بزرگ و ویژگي های ساختمان آن ،

// // // // 

کـاليس هـای بـزرگ و     و مجاورات کليـه ،  عضالت دیواره خلفي شکم ، سطوح

 کوچک لگنچه و حالب 

// // // // 

 وریـد اجـوف تحتـاني،    عروق و اعصاب دیواره خلفي شکم )آئورتـای شـکمي ،  

 شبکه های کمری  و خاجي و شاخه های آن  اعصاب خودکار ،

// // // // 

ه و کانال راست رود–سطوح و بن بست ها  مجاورت ، محتویات حفره لگن )مثانه :

 طناب اسپرماتيک و بيضه ها( -کيسه های منوی و پروستات در مرد–آنال 

// // // // 

Review     

 
 

 



 


