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فعالیت استاد:
شرکت فعال در کالس ،ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت دانشجویان ،تشویق دانشجویان به مشارکت در بحث
وظايف و تكاليف دانشجويان:

 -1حضور منظم و به موقع در کالس
 -2شرکت فعال در بحثهای کالسی و انجام تکالیف مربوطه

مقدمه:
در این درس دانشجویان با مطالب مربوط به آناتومی سیستم های مختلف بدن آشنا می شوند ،همچنین دستگاههای مختلف
بدن (دستگاه عصبی ،دستگاه عضالنی ،دستگاه گردش خون و قلب ،دستگاه تنفس  ،کلیه وسیستم ادراری و جزئیات آنها)
بررسی و تمام موارد ذکر شده با استفاده از تصاویر آناتومیکی و موالژ بخشهای مختلف مورد تجزیه و تحلیل میگردند.

هدف کلی:
آشنایی با آناتومی ساختارها و سیستمهای مختلف بدن و بخش های مختلف آن و درک اهمیت آنها در تصاویر آناتومیکی و استفاده از

موالژ میباشد.

جلسه

1

2

اهداف کلی
آشنایی دانشجویان با:

اهداف اختصاصی
در پایان این جلسه ،با توجه به مطالب ارائه شده ،از دانشجو
انتظار می رود:

آشنایی با سیستم عصبی

قسمت های مختلف سیستم عصبی مرکزی و محیطی و عملکرد را

مرکزی و محیطی

شرح دهد

آشنایی با آناتومی مغز و

قسمتهای مختلف مغز( پروزانسفال -مزانسفال -رومبانسفال)

قسمتهای مختلف آن

را شرح دهد.

آشنایی با نخاع – پرده های  -1نخاع و حدود آن را شرح دهد

3

4

-

مغزی -مایع مغزی نخاعی

 -2پرده های مغزی -مایع مغزی نخاعی و عملکرد آن و

و عملکرد آنها

بطن های مغزی را شرح دهد

آشنایی با حدود و سطوح

 -1حدود و سطوح مختلف توراکس – الیه های جدار قدامی-خارجی

مختلف توراکس – الیه

بدن را شرح دهد.

های جدار قدامی-خارجی
بدن ،عضالت قدام وخارج

 -2عضالت ناحیه قدام وخارج دیواره توراکس را شرح دهد.

دیواره توراکس

5

آشنایی با عضالت ،عروق

عضالت ،عروق و اعصاب و محتوای فضاها ی بین دنده ای را شرح

و اعصاب و محتوای

دهد.

فضاها ی بین دنده ای
آشنایی با خونرسانی قفسه
6

7

سینه

خونرسانی و شریان های خونرسان به فضاهای بین دندهای را به طور
کامل بیان کند.

آشنایی با عضالت ویژه و

عضالت تنفسی -دیافراگم و عضالت جدار شکم را از نظر 1-

کمکی تنفسی ،دیافراگم و

عملکرد و جایگاه آنها را شرح دهد(.با استفاده از تصاویر

عضالت جدار شکم.

آناتومیکی و موالژ)
2-

حیطه هدف

آشنایی با ساختارقلب و
بخشهای مختلف و عملکرد
8

آن

آشنایی با دستگاه هدایتی
قلب -شریانها و وریدهای
9

11

قلبی

 -1جایگاه و عملکرد قلب را توضیح دهد.
 -2پریکارد و حفرات قلب و شیارهای ان را شرح دهید( .با استفاده از
تصاویر آناتومیکی و موالژ)

 -1دستگاه هدایتی قلب را شرح دهد.
 -2شریانهای تغذیه کننده و وریدهای قلبی را توضیح دهد( .با استفاده
از موالژ و تصاویر آناتومیکی)

آشنایی با حلق -حنجره-

 -1قسمتهای مختلف حلق -حنجره -بینی و سینوسهای موجود را شرح

بینی سینوسها و اهمیت

دهد( .با استفاده از تصاویر آناتومیکی)

آنها از نظر عملکرد

11

آشنایی با ریه و قسمتهای

 -1قسمتهای مختلف ریه -پرده جنب -عروق و اعصاب ریه را شرح

مختلف آن ،پرده جنب و

دهد (با استفاده از موالژ و تصاویر آناتومیکی)

عروق و اعصاب مربوطه
آشنايي با تقسیم بندي
نواحي نه گانه شکم و جايگاه
12

احشاء موجود در آن -آشنايي
با عضالت ناحیه شکم-

 -1نواحي نه گانه شکم و جايگاه احشاء موجود در آن را شرح دهد
 -2عضالت ناحیه شکم -عصب گیري و خونرساني آن ها را شرح دهد

عصبگیري و خونرساني آن ها
آشنايي با قسمتهاي مختلف
13

لوله گوارش -عملکردو عروق
و اعصاب آنها

 -1بخشهاي مختلف لوله گوارش (دهان ـ حلق ـ مري ـ معده ـ رودهها و
عروق و اعصاب آنها را با استفاده از موالژ و تصاوير آناتومیکي شرح دهد.

آشنايي با قسمتهاي مختلف
لوله گوارش -عملکردو عروق
14

و اعصاب آنها

 -1بخشهاي مختلف لوله گوارش (دهان ـ حلق ـ مري ـ معده ـ رودهها و
عروق و اعصاب آنها را با استفاده از موالژ و تصاوير آناتومیکي شرح دهد.

 -1بخشهاي مختلف كبد ـ طحال ـ پانکراس ـ جايگاه آنها و عروق
آشنايي با غدد ضمیمه
15

دستگاه گوارش -عملکرد-

(شريان ـ وريد) و اعصاب مربوط به آنها و مجاورت آنها را با استفاده از موالژ
و تصاوير آناتومیکي شرح دهد.

خونرساني و اعصاب آنها

آشنايي با قسمتهاي مختلف
16

كلیه و عملکرد  -خونرساني و
اعصاب آن

 -1قسمتهاي متفاوت كلیه ،عملکردآن -عروق اعصاب كلیه را شرح دهد (با
استفاده از موالژ و تصاوير آناتومیکي)

آشنايي با مجاري ادراي
(حالب ،پیشابراه) و مثانه-
17

عملکرد-عصبدهي و
خونرساني انها

 -1قسمتهاي مختلف مجاري ادراري و مثانه و مجاورت اعضا نسبت به
يکديگر -خونرساني و عروق مربوطه و اعصاب اين نواحي را شرح دهد (با
استفاده از موالژ و تصاوير آناتومیکي)

منابع اصلي درس( :عنوان كتاب ،نام نويسنده ،سال و محل انتشار ،شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس)

1- Gray's Anatomy for students. Richard L. Drake and et al.Latest ed.
2- Ross and wilson Anatomy and physiology in health and illness. Anne Waugh, Allison Grant. Latest ed.

منابع جهت مطالعه بیشتر:
1- Student's aid to Gross Anatomy. Richard S. snell. Latest ed.
2- Clinical Anatomy snell. Latest ed.

شیوه های یاددهی – یادگیری:
سخنرانی -پرسش و پاسخ و بحث گروهی

رسانه های آموزش:
کامپیوتر -ویدئوپروژکتور -وایتبرد -استخوان و موالژ قسمتهای مختلف بدن انسان

سنجش و ارزشیابی دانشجویان:
نمره
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