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ي به منظور شناخت عملكرد شناخت ساختار تشريحي اندام فوقاقي بدن انسان در وضعيت طبيع :ورههدف كلي د

  عضالني اريها از جمله بيماريهاي اسكلتي و سيستم هاي بدن و بررسي و شناخت اختالالت ناشي از بيم

  

  )جهت هر جلسه يك هدف: (هداف كلي جلسات ا

  و اصطالحات آن با علم آناتومي، چگونگي مطالعه آناتومي آشنايي - 1

  )وال، كالويكوال، هومروس اسكاپ( اندام فوقاني  با استخوان هاي آشنايي - 2

  )راديوس، اولنا، استخوان هاي مچ دست، متاكارپ، انگشتان ( اندام فوقاني  با استخوان هاي آشنايي - 3

 و عروق آكزيالري وعضالت ناحيه اسكاپوالر سينه اي و فاشياهاي ناحيه با عضالت آشنايي - 4

 زوبا بخش قدامي و ساختمان هاي با ساختار شبكه عصبي بازويي آشنايي - 5

 عقبي بازو و بخش حفره كوبيتال با ساختمان هاي آشنايي - 6

 ساعد قدامي بخش هاي ساختمانآشنايي با  - 7



 ساعد بخش خلفي با ساختمان هاي آشنايي - 8

 اندام فوقاني دست و لنف اعصاب كف عروق و و ساختمان هاي كف دست با عضالت آشنايي - 9

   مفاصل اندام فوقاني با  آشنايي - 10

  :داف كلي هر جلسهاهداف ويژه به تفكيك اه

  و اصطالحات آن با علم آناتومي، چگونگي مطالعه آناتومي آشنايي :جلسه اول هدف كلي - 1

اهميت تصويرسازي و تجسم را در يادگيري .مختصري از تاريخچه آناتومي را شرح دهد:جلسه اول اهداف ويژه

مفهوم يك ساختار آناتومي . شرح دهدمفاهيم آناتومي سطحي و عمقي و نشانه گذاري سطحي را . آناتومي توضيح دهد

شيوه . آناتومي را نام ببرد زيرگروه هاي.چگونگي يادگيري آناتومي سه بعدي را با مثال هايي شرح دهد. را توضيح دهد

اصطالحات رايج در علم آناتومي را توضيح دهد و مثال هايي . هاي مطالعه آناتومي دستگاهي و موضعي را شرح دهد

   .سطوح، محورها، حركات و اصطالحات مربوط به آن را نشان دهد. دبراي آن نام ببر

 )اسكاپوال، كالويكوال، هومروس ( اندام فوقاني  با استخوان هاي آشنايي :هدف كلي جلسه دوم  - 2

نحوه مفصل شدن استخوان ترقوه . چگونگي درجاگذاري استخوان كالويكول را نشان دهد: اهداف ويژه جلسه دوم

چگونگي . آناتومي سطحي آنرا مشخص كند. سطوح، كناره ها و مشخصه هاي ترقوه را نشان دهد .را مشخص نمايد

سطوح، كناره ها و . نحوه مفصل شدن استخوان كتف را مشخص نمايد. درجاگذاري استخوان اسكاپوال را نشان دهد

استخوان هومروس را  چگونگي درجاگذاري. آناتومي سطحي آنرا مشخص كند. مشخصه هاي اسكاپوال را نشان دهد

سطوح، كناره ها و مشخصه هاي هومروس را نشان . نحوه مفصل شدن استخوان هومروس را مشخص نمايد. نشان دهد

  ببرد نام را بازو استخوان به مربوط هاي آسيب انواع .آناتومي سطحي آنرا مشخص كند. دهد

يوس، اولنا، استخوان هاي مچ دست، راد( اندام فوقاني  با استخوان هاي آشنايي :هدف كلي جلسه سوم  - 3

 )متاكارپ، انگشتان 

نحوه مفصل شدن استخوان هاي . چگونگي درجاگذاري استخوان هاي ساعد را نشان دهد: ومساهداف ويژه جلسه 

آناتومي سطحي . سطوح، كناره ها و مشخصه هاي هريك از استخوان هاي ساعد را نشان دهد. ساعد را مشخص نمايد

 گذاري نام را دست مچ هاي استخوان .ببرد نام را ساعد هاي استخوان به مربوط هاي آسيب انواع .ندآنهارا مشخص ك

 با را دست مچ هاي استخوان شدن مفصل چگونگي .نمايد مشخص را دست مچ هاي استخوان موقعيت .نمايد



 را دست كف هاي اناستخو موقعيت .نمايد مشخص را ها استخوان از يك هر مهم هاي ويژگي .دهد شرح يكديگر

 مفصل چگونگي .نمايد را مشخص آنها گذاري شماره و گذاري نام و انگشتان هاي استخوان موقعيت .نمايد مشخص

 يكديگر با را انگشتان هاي استخوان شدن مفصل چگونگي .شرح دهد يكديگر با را دست كف هاي استخوان شدن

  .دهد شرح

و عروق  سينه اي وعضالت ناحيه اسكاپوالر اشياهاي ناحيهو ف با عضالت آشنايي :هدف كلي جلسه چهارم - 4

  آكزيالر

 و فاشيا اهميت .دهد شرح را آنها اهميت و عمقي و سطحي فاشياي انواع فاشيا، :اهداف ويژه جلسه چهارم

 موقعيت .نمايد مشخص را كالويپكتورال فاشياي موقعيت .دهد شرح را كمپارتمنت يك گيري شكل چگونگي

 .نمايد مشخص را عضالت اين كامل اتصاالت .نمايد مشخص )آنتريور سراتوس ها، پكتورال(سينه  ناحيه عضالت

 روزانه هاي فعاليت در را عضالت عمل . ببرد نام را عضله هر فرعي و اصلي اعمال .ببرد نام را عضله هر عصب

 از يك هر موقعيت .دهد توضيح را اي سينه ناحيه باليني آناتومي .ببرد نام را عضالت اين مجاورات .دهد توضيح

ها،  ترس ها، اسپايناتوس دلتوئيد،(عضالت  اين كامل اتصاالت .نمايد مشخص را اسكاپوالر ناحيه عضالت

 هر فرعي و اصلي اعمال ببرد نام را عضله هر عصب .نمايد مشخص را ) دورسي التيسموس تراپزيوس، رومبوئيدها،

 شرح را آنها اهميت و كاف روتاتور عضالت .دهد توضيح روزانه هاي اليتفع در را عضالت عمل .ببرد نام را عضله

  .دهد

  بازو بخش قدامي با ساختار شبكه عصبي بازويي و ساختمان هاي آشنايي :هدف كلي جلسه پنجم - 5

 هاي قسمت تشكيل نحوه .دهد شرح را بازويي عصبي شبكه گيري شكل چگونگي :اهداف ويژه جلسه پنجم

 .ببرد نام را عصبي شبكه مهم مجاورات .دهد توضيح را بازو عصبي شبكه ) 000و ها طناب نه،ت ها، ريشه(مختلف 

 و حسي ها، سگمان) عصبي شاخه هر هاي مشخصه .ببرد نام را شبكه قسمت هر از شده جدا عصبي هاي شاخه

 يا حسي نظر از ار شاخه هر .نمايد مشخص را ها شاخه از هريك مسير .دهد توضيح و موقعيت آنرا مسير حركتي،

 فاشياهاي .نمايد تعيين را بازو ناحيه مختلف هاي بخش .ببرد نام را بازويي عصب شبكه آسيب .دهد شرح حركتي

عضالت  اين كامل اتصاالت .نمايد مشخص را بازو جلويي ناحيه عضالت موقعيت .نمايد مشخص را بازو ناحيه

 عضله هر فرعي و اصلي اعمال .ببرد نام را عضله هر عصب .دنماي را مشخص )كوراكوبراكياليس و بيسپس براكيال،(



 و موقعيت .دهد شرح را بازو جلوي ناحيه عروق .دهد توضيح روزانه هاي فعاليت در را عضالت عمل .ببرد نام را

 عصب .نمايد تعيين را يك هر مسير و سرخرگي هاي شاخه .دهد توضيح براكيال سرخرگ مجاورات

 مجاورات .نمايد مشخص را گذرند مي بازو بخش اين از كه اعصابي .نمايد تعيين را آن رمسي و موسكولوكتانئوس

  .ببرد نام را بازو جلوي ناحيه اعصاب

 عقبي بازو و بخش حفره كوبيتال با ساختمان هاي آشنايي :مششهدف كلي جلسه  - 6

 .ببرد نام را كوبيتال حفره داخل محتويات .نمايد مشخص را كوبيتال حفره موقعيت :اهداف ويژه جلسه ششم

 .نمايد مشخص را بازو عقبي ناحيه عضالت موقعيت .ببرد نام را حفره داخل هاي ساختمان از يك هر مجاورات

 عضله هر فرعي و اصلي اعمال .ببرد نام را عضله هر عصب .نمايد مشخص را (تريسپس) عضالت اين كامل اتصاالت

 هاي شاخه .دهد شرح را بازو عقبي ناحيه عروق .دهد توضيح روزانه هاي فعاليت در را عضالت عمل .ببرد نام را

 اعصاب و عروق مجاورات .دهد شرح را راديال عصب موقعيت و مسير .نمايد تعيين را يك هر مسير و سرخرگي

  .ببرد نام را بازو عقب ناحيه

 ساعد قدامي بخش هاي ساختمانآشنايي با :هدف كلي جلسه هفتم - 7

 و فلكسور) بندي گروه چگونگي .نمايد مشخص را ساعد جلوي ناحيه عضالت موقعيت :مهفت اهداف ويژه جلسه

 .ببرد نام را عضله هر عصب .نمايد مشخص را عضالت اين كامل اتصاالت .دهد شرح را عضالت اين (پروناتور

 جلوي ناحيه قعرو .دهد توضيح روزانه هاي فعاليت در را عضالت عمل .ببرد نام را عضله هر فرعي و اصلي اعمال

 هر مسير و سرخرگي هاي شاخه .دهد توضيح اولنار و راديال هاي سرخرگ مجاورات و موقعيت .دهد شرح را ساعد

 مشخص را آنها عصبي هاي شاخه موقعيت .نمايد تعيين را اولنار و مديان اعصاب موقعيت و مسير .نمايد تعيين را يك

 .ببرد نام را دساع جلوي ناحيه عروق و اعصاب مجاورات .نمايد

  ساعد بخش خلفي با ساختمان هاي آشنايي  :هدف كلي جلسه هشتم - 8

 را عضالت اين كامل اتصاالت .نمايد مشخص را ساعد عقب ناحيه عضالت موقعيت :اهداف ويژه جلسه هشتم

 فعاليت در را عضالت عمل .ببرد نام را عضله هر فرعي و اصلي اعمال .ببرد نام را عضله هر عصب .نمايد مشخص

 را ساعد عقبي ناحيه سرخرگ مجاورات و موقعيت .دهد شرح را ساعد عقب ناحيه عروق .دهد توضيح روزانه هاي

 شاخه موقعيت .نمايد تعيين را راديال عصب مسير .نمايد تعيين را يك هر مسير و سرخرگي هاي شاخه .دهد توضيح



  .ببرد نام را ساعد عقب ناحيه اعصاب مجاورات .نمايد مشخص را آنها عصبي هاي

اندام  دست و لنف اعصاب كف عروق و كف دست و ساختمان هاي با عضالت آشنايي :هدف كلي جلسه نهم - 9

 فوقاني

 توضيح را آنها اتصاالت و ها رتيناكولوم .دهد شرح را دست در عمقي فاشياي وضعيت :اهداف ويژه جلسه نهم

 را كارپال تونل موقعيت .دهد شرح يك را هر مجاورات و دگذر مي ها رتيناكولوم زير از كه هايي ساختمان .دهد

 .ببرد نام را عضالت ديگر و تنار هايپو تنار ناحيه عضالت .ببرد نام را آن مجاورات و تونل اين محتويات .دهد شرح

 .ردبب نام را عضله هر فرعي و اصلي اعمال .ببرد نام را عضله هر عصب .نمايد مشخص را عضالت اين كامل اتصاالت

 را آن هاي قوس و دست كف ناحيه هاي سرخرگ موقعيت .دهد توضيح روزانه هاي فعاليت در را عضالت عمل

 سطحي هاي قوس از جداشده هاي شاخه .دهد توضيح را عمقي و سطحي عروقي هاي قوس گيري شكل .دهد شرح

 مشخص را ها شاخه اين از يك هر مسير .  ببرد نام را سرخرگي هاي قوس مجاورات .نمايد مشخص را عمقي و

 هر توزيع چگونگي .دهد شرح را هر يك از شده جدا هاي شاخه و اولنار و مديان اعصاب موقعيت و مسير .نمايد

 اندام سطحي هاي سياهرگ .نمايد مشخص را اندام عمقي هاي سياهرگ .نمايد مشخص را عصبي هاي شاخه از يك

 را سياهرگي خون تخليه چگونگي . نمايد مشخص را سياهرگ هر يگير شكل نحوه و موقعيت .ببرد نام را بااليي

 .دهد شرح جلدي دهي عصب در را درماتوم اهميت . دهد شرح را اندام تكامل چگونگي از مختصري .دهد توضيح

 نمايد مشخص را بااليي اندام لنفاوي هاي عقده موقعيت .نمايد مشخص را بااليي اندام از ناحيه هر جلدي دهي عصب

  .دهد توضيح را بعدي هاي عقده به لنف تخليه چگونگي .

 با مفاصل اندام فوقاني   آشنايي:  هدف كلي جلسه دهم - 10

 نوع هر براي .دهد توضيح مفصل نوع نظر از را مفاصل انواع .نمايد بيان را مفصل تعريف: اهداف ويژه جلسه دهم

 توضيح مفاصل در را ها رباط اهميت .ببرد نام را سينويال مفاصل هاي ويژگي .نمايد مشخص را هاي نمونه مفصل

 مثال سينويال مفاصل انواع از هريك براي .نمايد مشخص مفصل شكل و حركت نظر از را سينويال مفصل انواع .دهد

 هر حركتي دامنه .ببرد نام را هر مفصل حول حركات و نمايد مشخص را سينويال مفاصل هاي محور .نمايد بيان هايي

  .نمايد مشخص را مفصل

  



   در پايان دانشجو قادر باشد

  مختصري از تاريخچه آناتومي را شرح دهد - 1

  اهميت تصوير سازي و تجسم را در يادگيري آناتومي توضيح دهد - 2

  مفاهيم آناتومي سطحي و عمقي را شرح دهد - 3

  مفهوم يك ساختار آناتومي را شرح دهد - 4

 .زير گروه هاي آناتومي را توضيح دهد - 5

 .ان هاي ترقوه و كتف و بازو و ساعد و مچ و دست را شرح دهداستخوان شناسي استخو - 6

يه پكتورال، اسكاپوالر، بازو و ساعد و دست را شرح داده عمل و عصبدهي هريك را عضالت ناح - 7

 .توضيح دهد

 .عروق و اعصاب موجود در اندام فوقاني را شرح دهد - 8

 .تخليه وريدي و لنفاتيك اندام فوقاني را شرح دهد - 9

  .فوقاني را توضيح دهدمفاصل اندام  - 10

  

  آناتومي گري براي دانشجويان پزشكي جلد دوم اندام فوقاني و تحتاني  -1 :منابع

  آناتومي اسنل براي دانشجويان پزشكي جلد دوم اندام فوقاني و تحتاني  -2

  اطلس زبوتا جلد اول و دوم  -3

  

  حل مسئله  روش تدرس استاد محوري به شكل سخنراني و پرسش و پاسخ و :روش تدريس

  

  ويديو پروژكتور و وايت بردموالژ، كاداور،  :آموزشي  وسايل

  

  



  آزمون سنجش و ارزشيابي

بر (سهم از نمره كل  روش        آزمون

  )حسب درصد

  ساعت  تاريخ 

  تشريحي كوتاه  كوئيز

  چندگزينه اي

  ////////////////////////  پايان هر جلسه  2

آزمون 

  ميان دوره

    ترم وسط  4  چند گزينه اي

آزمون 

  پايان ترم

    پايان ترم  12  چند گزينه اي

حضور 

فعال در 

  كالس

    هر جلسه  2  پرسش و پاسخ

  

  :و انتظارات از دانشجوكالس مقررات 

حضور كليه دانشجويان در تمامي جلسات الزامي بوده و دانشجويان بايستي در هر جلسه مطالب جلسات گذشته را مطالعه 

اسخ دادن به پرسشها و امتحانات سركالس حاضر شوند و همچنين تكاليف و تحقيق مربوط به نموده و با آمادگي جهت پ

  .درس آناتومي اندام را تهيه و تحويل نمايند

  



                                   آناتومي اندام فوقاني.جدول زمانبندي درس

  

 مدرس موضوع هر جلسه              جلسه

و اصطالحات  ومي، چگونگي مطالعه آناتوميبا علم آنات آشنايي 1

  آن

 

 دكتر شيوا روشنخواه

اسكاپوال، كالويكوال، ( اندام فوقاني  با استخوان هاي آشنايي 2

  )هومروس 

 

 دكتر شيوا روشنخواه

راديوس، اولنا، استخوان ( اندام فوقاني  با استخوان هاي آشنايي 3

  )هاي مچ دست، متاكارپ، انگشتان 

 

 روشنخواهدكتر شيوا 

سينه اي وعضالت ناحيه  و فاشياهاي ناحيه با عضالت آشنايي 4

 و عروق آكزيالري اسكاپوالر

 دكتر شيوا روشنخواه

بخش  با ساختار شبكه عصبي بازويي و ساختمان هاي آشنايي 5

 بازو قدامي

 

 دكتر شيوا روشنخواه

 عقبي بازو و بخش حفره كوبيتال با ساختمان هاي آشنايي 6

 

 شيوا روشنخواه دكتر

 ساعد قدامي بخش هاي ساختمانآشنايي با  7

 

 دكتر شيوا روشنخواه

 ساعد بخش خلفي با ساختمان هاي آشنايي 8

 

 دكتر شيوا روشنخواه

اعصاب  عروق و كف دست و ساختمان هاي با عضالت آشنايي 9

 اندام فوقاني دست و لنف كف

 

 دكتر شيوا روشنخواه

 ام فوقاني  با مفاصل اند آشنايي 10

 

 دكتر شيوا روشنخواه
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  دكتر شيوا روشنخواه: مدرس   94- 95يمسال دوم برنامه تئوري آناتومي اندام پزشكي ن

  22/8/95امتحان اندام فوقاني 

 مبحث مورد بحث تاريخ روز ها

استخوان شناسي كليات  27/6/95  شنبه

  اندام فوقاني

 )وساسكاپوال، كالويكوال، هومر(

استخوان شناسي اندام  3/7/95 شنبه

  فوقاني

اولنا، راديوس، مچ و كف دست (

 )و انگشتان

عروق و  –ناحيه آگزيال  10/7/95 شنبه

 اعصاب

عضالت و عناصر قدام و  17/7/95 شنبه

 خلف بازو

عضالت  -حفره كوبيتال 24/7/95  شنبه

 قدام ساعد

عضالت خلف ساعد و  1/8/95 شنبه

 ساعد عروق و اعصاب

دست، عروق و اعصاب و  8/8/95 شنبه

 لنفاتيك 

  مفاصل اندام فوقاني  15/8/95  شنبه
 

  

  



  

  بسمه تعالي

  96-95سال تحصيلي  دانشجويان پزشكي                نيمسال دوم برنامه كالس هاي عملي اندام فوقاني

  خانم دكتر شيوا روشنخواه: مدرس         كوئيز هر هفته، امتحان پايان ترم                     : نحوه ارزيابي

  موضوع  تاريخ  رديف 

  استخوان شناسي اندام فوقاني  3/7/95  1

Clavicle :در جا گذاري، سطوح، كناره ها و انتهاها  

Scapula :در جا گذاري، سطوح، كناره ها، زوايا و زوائد  

Humerus :در جا گذاري، انتهاي فوقاني، انتهاي تحتاني و تنه آن  

  ادامه استخوان شناسي اندام فوقاني  10/7/95  2

Radial :در جا گذاري، انتهاي فوقاني، انتهاي تحتاني و تنه آن  

Ulna :در جا گذاري، انتهاي فوقاني، انتهاي تحتاني و تنه آن  

Hand :استخوان هاي مچ دست، كف دست و بند انگشتان  

  حفره آگزيال  17/7/95  3

  ر، توراسيك و لترال پكتورال، اسكاپوال: ديواره ها

  ...عضالت تراپزيوس، دلتوئيد، رومبوئيدها و: ناحيه كتف

  فضاهاي سه گوش و چهار گوش و محتويات آنها

  ادامه حفره آگزيال  24/7/95  4

  ) ريشه، تنه، طناب و شاخه هاي آن ( شبكه براكيال : محتوي

  شريان آگزيالري و شاخه هاي آن، وريد آگزيالري: محتوي

  ناحيه بازو  1/8/95  5

  عضالت بايسپس، كوراكوبراكياليس و براكياليس: كمپارتمان قدامي

  عضله تريسپس: كمپارتمان خلفي

  شريان براكيال، اعصاب موسكولوكوتانئوس،مدين،اولنا و راديال: عروق و اعصاب

  ناحيه ساعد  8/8/95  6

  عضالت گروه سطحي و عمقي: كمپارتمان قدامي

  اديال، اولنار، اعصاب اولنار و مدينشريان هاي ر: عروق و اعصاب

  محدوده و محتويات آن: حفره كوبيتال

  ادامه ناحيه ساعد  15/8/95  7

  عضالت گروه سطحي و عمقي: كمپارتمان خلفي

  شريان بين استخواني خلفي، عصب راديال، شريان ها: عروق و اعصاب

  ، قوس شريانينيام كف دستي، عضالت تنار، هيپوتنار و لومبريكال ها: ناحيه دست

 


