
 
 دانشکده

 98-97نیمسال اول  ترمی قالب نگارش طرح درس
 

 5 ترم علوم تشريحی PhD :مخاطبان    آناتومی سطحی                    :عنوان درس 
 14-16شنبه ها  چهار :ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر                  واحد تئوری  1: واحد و نوع تعداد

 دکتر سیروس جلیلی :مدرس               8-10 به هاشنسه : زمان ارائه درس
 نفر 5: تعداد دانشجویان                               ندارد :درس و پیش نیاز

 

 انسان ناتومی سطحیآبا  دانشجويان آشنايی :هدف کلی درس 

 
 (جهت هر جلسه یک هدف: )هداف کلی جلسات ا
 
 (كليات)  سطحیآناتومی ه آشنایی با مقدم -1
 آناتومی سطحی سر آشنایی با -2
 صورتآناتومی سطحی  آشنایی با -3
 گردن آناتومی سطحیآشنایی با  -4
 قفسه سينه آناتومی سطحیآشنایی با  -5
 شکم  آناتومی سطحیآشنایی با  -6
 لگن آناتومی سطحیآشنایی با  -7
 پشت آناتومی سطحیآشنایی با  -8
 دام فوقانیان آناتومی سطحیآشنایی با  -9

 اندام تحتانی آناتومی سطحیآشنایی با  -11
 

 :اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه
 

 :هدف کلی جلسه اول
 (كليات)   سطحیآناتومی مقدمه آشنایی با 

 
 :جلسه اولاهداف ویژه 

 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 
 .را تعریف نماید سطحیآناتومی  -1-1
 .پوست لمس کند از طریقبدن را  اعضا داخلی -2-1
 .سطحی را شرح دهد اصطالح آناتومی -3-1
 .نماید ضربان شریان های نواحی مختلف بدن را از طریق لمس مشخص -4-1
 .استخوان ها و عضالت را از طریق لمس مشخص نماید -5-1
 .از طریق لمس مشخص نمایدصدای قلب را  -6-1
 .صدای ریه را از روی پوست بيان نماید -7-1
 .محل تزریق وریدی و عضالنی را شرح دهد -8-1
 

 :دومهدف کلی جلسه 
  آناتومی سطحی سر آشنایی با

 
 :دوماهداف ویژه جلسه 

 
 دانشجو قادر باشد در پایان

 
 .را بيان نمایدمحدوده سر  -1-2
 .را نام ببردقوس های ابرویی  -2-2
 .مشخص نماید راخارجی زائده پستانی و برجستگی پس سری  -3-2
 .مشخص نماید و حفره گيجگاهی را گيجگاهیعضله  -4-2



 .محدوده عصب دهی سطحی سر را مشخص نماید -5-2
 .را مشخص نماید پتریون و اینيون ،گناتيون ،نقاطی مانند نيزیون -6-2
 .توضيح دهد بطن جلویی عضله فرونتو اکسيپيتال رامحدوده  -7-2
 .را شرح دهد سرخطوط النگر پوست  -8-2

 :سومهدف کلی جلسه 
  صورتآناتومی سطحی  آشنایی با

 
 :سوماهداف ویژه جلسه 

 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 
 .را توضيح دهد اعصاب به صورتنحوه ورود  -1-3
 .را نام ببرد ره اشکی، ریشه و پل بينیحف -2-3
 .را بيان نماید قوس گونه و نرمه گوش -3-3
 .توضيح دهدرا  مفصل تمپورو مندیبوالر -4-3
 ا بيان نمایدمحدوده عضالت صورت ر -5-3
 .شرح دهدمحدوده استخوان صورت را  -6-3
 .سوراخ های تحت کاسه چشمی و چانه ای را توضيح دهد -7-3
 .را شرح دهد صورتخطوط النگر پوست  -8-3
 

 :چهارمهدف کلی جلسه 
  گردن آناتومی سطحیآشنایی با 

 
 :چهارماهداف ویژه جلسه 

 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 .را شرح دهد شاخه های اسکلتی استخوان گردن -1-4
 .بيان کند استخوان المی را -2-4
 .شرح دهد گردنی رازایده خاری هفتمين مهره  -3-4
 .را بيان کند سيب آدم و غضروف انگشتری -4-4
 .کندرا بيان  ناودان گردنی -5-4
 .را شرح دهد محدوده مثلث های گردن -6-4
 .را شرح دهد الت برجسته گردنعض -7-4
 .را شرح دهد محدوده عروق گردن -8-4
 .را شرح دهد محدوده اعصاب سطحی گردن -9-4

 .را شرح دهد گردنخطوط النگر پوست  -11-4
 

 :پنجمهدف کلی جلسه 
  قفسه سينه آناتومی سطحیآشنایی با 

 
 :پنجماهداف ویژه جلسه 

 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 
 .شرح دهدرا  استخوان استرنوم -1-5
 .نام ببرد ل راخطوط ميد کالویکوالر، ميد آگزیالری، ميد استرنا -2-5
 .راذكر تماید موقعيت پستان -3-5
 .بيان نمایدمحدوده دریچه هی قلب را  -4-5
 .را نشان دهد عضالت قفسه سينه -5-5
 .بيان کندای لنفاوی را محدوده عقده ه -6-5
 .نشان دهدموقعيت دنده ها را  -7-5
 .در سطح قفسه سينه را توضيح دهد ءزاویه استرنال و تصویر احشا -8-5
 .را ذكر كند سينهقفسه استخوان های حد  -9-5

 .محدوده ریه ها و پرده جنب را از سطح قفسه سينه بيان کند -11-5
 .را شرح دهد سينهخطوط النگر پوست  -11-5



 
 
 

 :ششمهدف کلی جلسه 
 شکم  آناتومی سطحیآشنایی با 

 
 :ششماهداف ویژه جلسه 

 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 
 .را ذكر كند شکماني و تختاني حد فوق -1-6
 .ی شکم را بيان کندتقسيم بند -2-6
 .معاینه شکم را توضيح دهد -3-6
 .عضالت شکم را توضيح دهد -4-6
 .محدوده کانال اینگوینال را شرح دهد -5-6
 . نشان دهدنحوه تشخيص فتق اینگوینال مستقيم و غير مستقيم را  -6-6
 .را بيان کند محدوده اعصاب سطحی شکم -7-6
 .را شرح دهد شکمخطوط النگر پوست  -7-7
 

 :هفتمهدف کلی جلسه 
 لگن آناتومی سطحیآشنایی با 

  
 :هفتماهداف ویژه جلسه 

 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 
 .را ذكر كند محدوده لگن -1-7
 .را نام ببرد استخوان های لگن -2-7
 .ناحيه پرینه را شرح دهد -3-7
 .را بيان کندتوبروزیته ایسکيال،  ،سمفيز پوبيس -4-7
 .را ذكر كند نحوه معاینه لگن -5-7
 .نماید د و زن را بيانروت ناحيه پرینه متفا -6-7
 .را شرح دهد لگنخطوط النگر پوست  -7-7

 
 :هشتمهدف کلی جلسه 

  پشت آناتومی سطحیآشنایی با 
 

 :هشتم اهداف ویژه جلسه
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 .را شرح دهد محدوده آناتوميک پشت -1-8
 .جاورت مهرهای و زاویه تحتانی استخوان کتف را تشخيص دهدممحدوده کتف ، خار آن و  -2-8
 .ره های کمر را شرح دهدو تشخيص مه تالسسوپرا کری خط -3-8
 .استخوان ساکروم و دنبالچه را مشخص کند -4-8
 .را بيان کند عضالت سطحی پشت -5-8
 .نمای خلفی مهره ها و شماره آنها با توجه به موقعيت عناصر را شرح دهد -6-8
 .را شرح دهد پشتخطوط النگر پوست  -7-8
 

 :نهمهدف کلی جلسه 
  دام فوقانیان آناتومی سطحیآشنایی با 

 
 :نهماهداف ویژه جلسه 

 
 در پایان دانشجو قادر باشد



 .مشخص نماید ناحيه آگزیال را -1-9
 .مشخص نمایدرا  راس و قاعده آگزیال -2-9
 .را توضيح دهد چين آگزیالری قدامی و خلفی -3-9 
 .مفصل آکروميو کالویکوالر وآکروميون را مشخص کند -4-9
 .بيان کندعضالت اندام فوقانی را  -5-9
 .خص نمایدمش عروق بازو، ساعد و دست را -6-9
 .نبض شریان های اندام فوقانی را لمس کند -7-9
 .حفره کوبيتال را شرح دهد -8-9
 .را مشخص کند ناودان های اوله کرانون -9-9

 .خطوط النگر پوست اندام فوقانی را شرح دهد-11-9
 

 
 :دهمهدف کلی جلسه 

  اندام تحتانی آناتومی سطحیآشنایی با 
 

 :دهماهداف ویژه جلسه 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 
 .مشخص نماید را محدوده ناحيه گلوتئال -1-11
 .مشخص نمایدو چين عرضی گلوتئال را  ناتالشکاف  -2-11
 .را توضيح دهد نحوه تزریق داخل عضالت ناحيه گلوتئال -3-11 
 .را مشخص کند عصب سياتيکعبورموقعيت  -4-11
 .بيان کندرا  تحتانیعضالت اندام  -5-11
 .محدوده مثلث ران را توضيح دهد -6-11
 .خص نمایدمش را ساق وپا ، ران، گلوتئال سطحی نواحی عروق -7-11
 .را لمس کند تحتانینبض شریان های اندام -8-11
 .را شرح دهد پوبليتهحفره  -9-11

 .مشخص کند اتال راکوندیل داخلی و خارجی فمور و پ -11-11
 .را شرح دهد مچ پا و کف پاآناتومی سطحی  -11-11
 .را شرح دهد تحتانیخطوط النگر پوست اندام -12-11

 
  :منابع

 ,Lumley JSPآناتومی سطحی  آناتومی بالینی اسنل،آناتومی گری آخرین چاپ، -نی موریناتومی بالآ
 

 پرسش و پاسخ، سخنراني :روش تدریس

 
 دیتا پروژکتور، وایت برد، جسد :وسایل آموزشی 

 
 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  (بر حسب درصد)سهم از نمره کل روش       آزمون

شنبه ه س نمره 3 تشریحی کوتاه کوئیز
 ها

 هر جلسه 

 
 ترم آزمون میان 

 
 (MCQ)تی تس

 
 نمره 7

 
6/9/97 

کالس ظهر12
دانشکده 9شماره 
 پزشکی

 
 آزمون پایان ترم

 
 (MCQ)تستی 

 
 نمره 11

 بر اساس برنامه پایان ترم

 آموزشدانشکده

 

دانشجويان بايد به  ووعهد دس سهر حا رابهر باوهند و ا دهرو  دس هي  هحا          :مقررات کالس و انتظارات از دانشججو  .1

 .دودداسي نمايند



 ننهدو اوح   به  نكهات     اداوتيوطالب سا (  ينت برداس)سا سعايت  رده وباتوج  ب  وجودسفرنس  فقط بصوست ادتصاس  سكوت .2

 نمايند توج  وطرح وده

 .دسوا جلسات گذوت  آوادگي براي  وئيز داوت  باوند ع هرجلس  با وطال .3

 دس بحث هاي گروهي ور ت  نند .4

 .تلفن همراه دود سا دس  حا داووش  نند .5

 
 

نام و امضای   سیروس جلیلیدکتر  :نام و امضای مدیر گروه دکتر سیروس جلیلی: نام و امضای مدرس

 ماریا شیروانیدکتر  :دانشکده EDOمسئول

 9/7/97:تاریخ ارسال          9/7/97:  تاریخ تحویل



 برنامه درسی اناتومی سطحی

                            

 

 

 موضوع هر جلسه              مدرس تاریخ جلسه

1 3/7/97 
 

 (کلیات)  سطحیآناتومی ه مقدم دکتر سیروس جلیلی

2 11/7/97 
 

 آناتومی سطحی سر لیلیدکتر سیروس ج

3 17/7/97 
 

 صورتآناتومی سطحی  دکتر سیروس جلیلی

4 24/7/97 
 

 گردن آناتومی سطحی دکتر سیروس جلیلی

5 1/8/97 
 

 قفسه سینه آناتومی سطحی دکتر سیروس جلیلی

6 15/8/97 
 

 شکم آناتومی سطحی دکتر سیروس جلیلی

7 22/8/97 
 

 لگن آناتومی سطحی دکتر سیروس جلیلی

8 29/8/97 
 

 پشت آناتومی سطحی دکتر سیروس جلیلی

9 6/9/97 

 
 

 متحان میان ترما دکتر سیروس جلیلی

11 13/9/97 
 

 دام فوقانیان آناتومی سطحی دکتر سیروس جلیلی

11 21/9/97 

 
 

 اندام تحتانی آناتومی سطحی دکتر سیروس جلیلی

 

   1: تعدادواحد                      آناتومی سطحی: نام درس

                    8-10شنبه ها ساعت سه : ساعات تدریس

 دکتر سیروس جلیلی: مسئول درس


