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 جنبه های  بالینی و کاربردی آناتومی سیستم های مختلف با  دانشجويان آشنايی :هدف کلی درس 

 

 (هدفجهت هر جلسه یک : )هداف کلی جلسات ا
 

 (کلیات)   آناتومی بالینی و کاربردیآشنايی با مقدمه  -1

 نکات بالینی و کاربردی سیستم گوارش آشنايی با -2

 تنفس نکات بالینی و کاربردی سیستم آشنايی با -3

 قلب و عروق نکات بالینی و کاربردی سیستمآشنايی با  -4

 غدد نکات بالینی و کاربردی سیستمآشنايی با  -5

 ادراری نکات بالینی و کاربردی سیستمايی با آشن -6

 تولید مثلی مرد نکات بالینی و کاربردی سیستمآشنايی با  -7

 تولید مثلی زن نکات بالینی و کاربردی سیستمآشنايی با  -8

 شنوايی نکات بالینی و کاربردی سیستمآشنايی با  -9

 بینايینکات بالینی و کاربردی سیستم آشنايی با  -11

 پوست و ضمائم آن نکات بالینی و کاربردی سیستمنايی با آش -11

 اسکلتی  نکات بالینی و کاربردی سیستمآشنايی با  -12

 عضالنی نکات بالینی و کاربردی سیستمآشنايی با  -13

 لنفاوی نکات بالینی و کاربردی سیستمآشنايی با  -14

 عصبی نکات بالینی و کاربردی سیستمآشنايی با  -15

 

 

 :یژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسهاهداف و

 

 :هدف کلی جلسه اول
 (کلیات)   آناتومی بالینی و کاربردیآشنايی با مقدمه 

 

 :اهداف ویژه جلسه اول
 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 
 .را تعريف نمايد آناتومی بالینی -1-1

 .بیان نمايد دسترسی جراح به اعضای بدن رانحوه  -2-1



 .را توضیح دهد های مختلف بدن تشخیص ناهنجاری-1-3

 .شرح دهدرا  انواع برش های جراحی -4-1

 .را ذکر نمايد نواحی بدن از لحاظ بالینیتقسیم بندی  -5-1

 

 :دومهدف کلی جلسه 
  نکات بالینی و کاربردی سیستم گوارشآشنايی با 

 

 :دوماهداف ویژه جلسه 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 
 .را بیان نمايد شاعضا گوارمحدوده  -1-2

 .عالئم درد های دستگاه گوارش را شرح دهد -2-2

 .عمل الپارسکوپی را توضیح دهد -3-2

 .انواع زخم های دستگاه گوارش را بیان کند -4-2

 .اندوسکوپی و کولونسکوپی را توضیح دهد -5-2

 .دستگاه گوارش را شرح دهد بیماری های ايمونولوژيک -6-2

 .را توضیح دهد دستگاه گوارشانواع تروما های  -7-2

 .بیان نمايد انواع انسداد وفتق های دستگاه گوارش را -8-2

 

 :سومهدف کلی جلسه 

  نکات بالینی و کاربردی سیستم تنفسآشنايی با 

 

 :سوماهداف ویژه جلسه 

 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 
 .را توضیح دهدتقسیم بندی سیستم تنفس  -1-3

 .را نام ببرد نازالسینوس های پارا  -2-3

 .را بیان نمايد تقسیم بندی حلق و محدوده آن -3-3

 .را بیان نمايد محدوده حنجره و تقسیم بندی آن -4-3

 .نای و ريه را شرح دهد -5-3

 .را بیان نمايدمری  -فیستول نای استنوز نای و  -6-3

 .آژنزی ريه را شرح دهد -7-3

 .را بیان نمايد آترزی برونشیال -8-3

 

 :چهارمدف کلی جلسه ه
 نکات بالینی و کاربردی سیستم قلب و عروقآشنايی با 

 

 :چهارماهداف ویژه جلسه 
 



 در پایان دانشجو قادر باشد

 .را شرح دهد نحوه تشخیص صدا های قلب -1-4

 .را بیان کند بیماری های دريچه های قلب -2-4

 .را شرح دهد نقاص مادرزادی قلب -3-4

 .وضیح دهدترا  سکته قلبی -4-4

 .را بیان کندمنشاء درد های قلبی  -5-4

 .ستون آوران تنه ای عمومی را شرح دهد -6-4

 .را شرح دهد مشکالت سیستم هدايتی قلب -7-4

 .را شرح دهد هايپر تروفی عضالت قلبی -8-4

 .را شرح دهد جمع شدگی مايع در فضای پريکارد -9-4

 

 :پنجمهدف کلی جلسه 
 ی و کاربردی سیستم غددنکات بالینآشنايی با 

 

 :پنجماهداف ویژه جلسه 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 

 .را ذکر کند بیماری های مربوط به غده تیروئید -1-5

 .را نام ببرد بیماری های مربوط به غده پاروتید، تحت فکی و زير زبانی -2-5

 .ذکر تمايد را نکات بالینی غده هیپوفیز -3-5

 .وط به هیپو تاالموس را بیان کندنکات بالینی مرب -4-5

 .نکات بالینی غده اپی فیز مغزی را شرح دهد -5-5

 .بیماری های مربوط به غده آدرنال را شرح دهد -6-5

 

 :ششمهدف کلی جلسه 
 نکات بالینی و کاربردی سیستم ادراریآشنايی با 

 

 :ششماهداف ویژه جلسه 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 
 .را شرح دهدسیستوسکوپی  -1-6

 .پیوند کلیه را توضیح دهد -2-6

 .نقايص باال آمدن کلیه ها را شرح دهد -3-6

 ..سنگ های کلیه و حالب را بیان کند -4-6

 .سیتوستومی باالی عانه را شرح دهد -5-6

 . نقائص و نبود کلیه را بیان کند -6-6

 .نقائص مربوط به حالب ها را توضیح دهد -7-6

 .روژنیک تغذيه خونی حالب را بیان کنداختالالت يات -8-6

 .سیسوسل در جنس مونث را توضیح دهد -9-6

 .سیستوسکوپی و پارگی مثانه را شرح دهد -11-6



 

 :هفتمهدف کلی جلسه 
 نکات بالینی و کاربردی سیستم تولید مثلی مردآشنايی با 

  

 :هفتماهداف ویژه جلسه 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 
 .را شرح دهد مربند لگنیر گیری کوضعیت قرا -1-7

 .ذکر کند تفاوت لگن مونث و مذکر را -2-7

 .آبسه در غدد سمینال را شرح دهد -3-7

 .عقیم کردن افراد مذکر را توضیح دهد -4-7

 .فیموسیس، پارافیموسیس و ختنه را توضیح دهد -5-7

 .هیپوسپادياس را شرح دهد -6-7

 .توضیح دهدرا معاينه بیضه  -7-7

 .را بیان نمايد اتساع اسکروتوم -8-7

 .پايه های مخچه ای را نام برده و رشته های موجود در آنها را ذکر کند -9-7

 .را توضیح دهد پارگی پیشابراه در آقايان -11-7

 .معاينه پروستات را توضیح دهد -11-7

 .بزرگ شدن پروستات را شرح دهد -12-7

 

 :هشتمهدف کلی جلسه 
 ینی و کاربردی سیستم تولید مثلی زننکات بالآشنايی با 

 

 :هشتم اهداف ویژه جلسه
 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 .را شرح دهد اقطار لگن -1-8

 .را بیان کندشکستگی های لگن  -2-8

 .را بیان کندآسیب ديدگی کف لگن  -3-8

 .آموزش ريالکسیشن جهت مشارکت در بدنیا آمدن نوزاد را توضیح دهد -4-8

 .را شرح دهدآياتروژنیک به حالب حین بستن شريان رحمی آسیب  -5-8

 .را شرح دهدآسیب آياتروژنیک به حالب طی بستن شريان تخمدانی   -6-8

 .معاينه واژن با دست را توضیح دهد -7-8

 .فیستول واژن را شرح دهد -8-8

 .کلدوسکوپی وکلدوسنتز را توضیح دهد -9-8

 .شرح دهدمعاينه سرويکس و پاپ اسمیر را  -11-8

 .معاينه رحم را بیان کند -11-8

 .تغییرات ناشی از گذشت زمان در آناتومی طبیعی رحم را شرح دهد -12-8

 . جابجايی رحم و افتادگش آن را شرح دهد -13-8

 .حاملگی نابجا داخل لوله ای را توضیح دهد -8 -14

 .معاينه الپارسکوپیک احشای لگنی را شرح دهد -15-8



 .ومی را توضیح دهداپیزيوت -16-8

 

 

 :نهمهدف کلی جلسه 
 نکات بالینی و کاربردی سیستم شنوايیآشنايی با 

 

 :نهماهداف ویژه جلسه 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 .را تعريف نمايد آسیب گوش خارجی -1-9

 .معاينه با اتوسکوپ را توضیح دهد -2-9

 .را بیان نمايدعفونت حاد گوش خارجی  -3-9

 .را بیان نمايد گوش میانی التهاب -4-9

 .سوراخ شدگی پرده صماخ را شرح دهد -5-9

 .را بیان نمايد التهاب آنتروم و مجرای ماستوئید -6-9

 .انسداد لوله حلقی صماخی را توضیح دهد -7-9

 .را ذکر کند فلج عضله رکابی -8-9

 .را بیان نمايد تحريک عصب دهلیزی -9-9

 .را توضیح دهد سرگیجه و از دست دادن شنوايی -11-9

 .درم منیره را شرح دهدسن -11-9

 .کری تن باال را توضیح دهد  -12-9

  .ترومای فشاری گوش را شرح دهد -13-9

 

 

 :دهمهدف کلی جلسه 
  نکات بالینی و کاربردی سیستم بینايیآشنايی با 

 :دهماهداف ویژه جلسه 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 

 .شکستگی اوربیت را شرح دهد -1-11

 .را توضیح دهد تومور های کاسه چشم -2-11

 .آسیب اعصاب پلک ها را بیان کند -3-11

 .التهاب غدد پلکی را شرح دهد -4-11

 .پرخونی ملتحمه و خونريزی زير ملتحمه را بیان کند -5-11

 .جدا شدگی شبکیه را شرح دهد -6-11

 .ضیح دهدرفلکس نوری مردمک را تو-7-11

 .را بیان نمايد يوه آتیس -8-11

 .را توضیح دهدافتالموسکوپی  -9-11

 .ادم شبکیه را شرح دهد -11-11

 .پیرچشمی و آب مرواريد را شرح دهد -11-11

 .کلوبومای عنبیه را توضیح دهد -12-11



 .آب سیاه يا گلوکوما را بیان کند -13-11

 .دهدشرح خونريزی در اتاق قدامی چشم را  -14-11

 .رفلکس قرنیه و خراشیگی و پارگی قرنیه را توضیح دهد -15-11

 .سندرم هورنر را بیان کند -16-11

 .فلج عضالت خارجی چشم را شرح دهد -17-11

 .فلج عصب های اکلوموتور و ابدوسنت را شرح دهد -18-11

 .انسداد عروق مرکزی شبکیه را بیان کند -19-11

 

 :یازدهمهدف کلی جلسه 
  نکات بالینی و کاربردی سیستم پوست و ضمائم آنبا  آشنايی

 

 :یازدهماهداف ویژه جلسه 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 

 .مشخص نمايد خطوط النگر نواحی مختلف پوست را -1-11

 .برش های پوستی و اثر ترمیمی آن را توضیح دهد -2-11

 .را ذکر نمايد عاليم کشیدگی پوست -3-11

 .دهد پوستی و طبقه بندی آنها را شرحآسیب ديدگی  -4-11

 .را شرح دهد انواع سوختگی -5-11

 .را ذکر نمايد صفحات فاسیايی -6-11

 .را ذکر نمايد بلوک حسی پوست -7-11

 

 

 :دوازدهمهدف کلی جلسه 
 نکات بالینی و کاربردی سیستم اسکلتیآشنايی با 

  

 :دوازدهماهداف ویژه جلسه 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 .شرح دهدرا  استخوان های نابجا -1-12

 .استخوان های فرعی را توضیح دهد -2-12

 .را بیان نمايد ضربه به استخوان و تغییرات حاصله -3-12

 را شرح دهد پوکی استخوان -4-12

 کشیدن مغز استخوان از جناق و استخوان هیپ را توضیح دهد -5-12

 .ان کندرا بی رشد استخوان و ارزيابی سنی آن -6-12

 .تاثیر بیماری و رژيم غذايی بر رشد استخوان را شرح دهد -7-12

 .جابجايی و جدايی اپی فیز را توضیح دهد -8-12

 .را بیان کند نکروز غیر عروقی -9-12

 .بیماری دژنراتیو مفاصل را شرح دهد -11-12

 .آرتروسکوپی را بیان کند -11-12

 



 

 :سیزدهمهدف کلی جلسه 
 بالینی و کاربردی سیستم عضالنینکات آشنايی با 

  

 :سیزدهماهداف ویژه جلسه 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 
 .را بیان نمايد اختالل در عمل عضله و فلج آن -1-13

 .عدم وجود تون عضالنی را شرح دهد -2-13

 .درد عضالنی و کشیدگی آن ها را بیان کند -3-13

 .دهدرشد و ترمیم عضالت اسکلتی را توضیح  -4-13

 .تست عضالنی و اندازه گیری فعالیت الکتريکی عضله را شرح دهد -5-13

 .را بیان نمايد هیپرتروفی عضله قلب و انفارکتوس -6-13

 .هیپرتروفی و هیپرپالزی عضله صاف را شرح دهد -7-13

 

 :چهاردهمهدف کلی جلسه 
  نکات بالینی و کاربردی سیستم لنفاویآشنايی با 

 

 :چهاردهماهداف ویژه جلسه 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 

 .انتشار سرطان را توضیح دهد -1-14

 .را بیان کند التهاب عروق لنفاوی -2-14

 .شرح دهدرا  التهاب غدد لنفاوی و لنفادم -3-14

 .را توضیح دهد معاينه غدد لنفاوی  -4-14

 .شرح دهد را دسترسی به غدد لنفاوی -5-14

 .را شرح دهد هوچکینلنفوم هوچکین و غیر  -6-14

 

 

 :پانزدهمهدف کلی جلسه 

  نکات بالینی و کاربردی سیستم عصبیآشنايی با 

 

 :پانزدهماهداف ویژه جلسه 

 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 
 .نکات بالینی نخاع را بیان کند -1-15

 .را مشخص نمايدنکات بالینی بصل النخاع، پل مغزی و مغز میانی  -2-15

 .ینی مخچه را توضیح دهدنکات بال -3-15



 .توضیح هدنکات بالینی ديانسفال را  -4-15

 را توضیح دهدنکات بالینی نیمکره های مغزی  -5-15

 .را شرح دهد نکات بالینی پرده های مغزی -6-15

 .را شرح دهد نکات بالینی پرده های مغزی -7-15

 .را بیان کندنکات بالینی عروق مغزی  -8-15

 

 

 

 آناتومی بالینی مور، آناتومی بالینی گری، آناتومی بالینی هارولداسنل،  بالینی اتومینورو آن :منابع
 

 پرسش و پاسخ، سخنرانی :روش تدریس

 

 دیتا پروژکتور، وایت برد، جسد :وسایل آموزشی 

 

 سنجش و ارزشیابی 

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

 هر جلسه  شنبه ها مرهن 3 تشريحی کوتاه کوئیز

 

 ترم آزمون میان 

 

 (MCQ)تستی 

 

 نمره 7

 

24/9/98 

 9کالس ظهر 12

 دانشکده پزشکی

 

 آزمون پایان ترم

 

 (MCQ)تستی 

 

 نمره 11

 بر اساس برنامه پايان ترم
 آموزشدانشکده

 

خروج درطی کالس خودداری دانشجويان بايد به موقع در سرکالس حاضر باشند و از :مقررات کالس و انتظارات از دانشجو .1

 .نمايند

کننددوکامال   بده نکدات     اداشتيمطالب را (  ینت بردار)سکوت را رعايت کرده وباتوجه به وجودرفرنس  فقط بصورت اختصار  .2

 نمايند توجه مطرح شده

 .دروس جلسات گذشته آمادگی برای کوئیز داشته باشند عههرجلسه با مطال .3

 در بحث های گروهی شرکت کنند .4

 .همراه خود را در کالس خاموش کنند تلفن .5

 
 

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

 ماریا شیروانیدکتر  :دانشکده EDOمسئول

 51/7/89:تاریخ ارسال     7/9/89:  تاریخ تحویل



 برنامه درسی آناتومی بالینی و کاربردی

                            

 موضوع هر جلسه              مدرس تاریخ جلسه

5 7/7/89 
 

 (کلیات)   می بالینی و کاربردیآناتومقدمه  دکتر سیروس جلیلی
 

2 53/7/89 
 

 نکات بالینی و کاربردی سیستم گوارش دکتر سیروس جلیلی

3 21/7/89 
 

 نکات بالینی و کاربردی سیستم تنفس دکتر سیروس جلیلی

4 4/9/89 
 

 نکات بالینی و کاربردی سیستم قلب و عروق دکتر سیروس جلیلی

1 55/9/89 
 

 بالینی و کاربردی سیستم غدد نکات دکتر سیروس جلیلی

6 59/9/89 
 

 نکات بالینی و کاربردی سیستم ادراری دکتر سیروس جلیلی

7 21/9/89 
 

 نکات بالینی و کاربردی سیستم تولید مثلی مرد دکتر سیروس جلیلی

9 2/8/89 
 

 نکات بالینی و کاربردی سیستم تولید مثلی زن دکتر سیروس جلیلی

8 8/8/89 
 

 نکات بالینی و کاربردی سیستم شنوایی جلیلی دکتر سیروس

51 56/8/89 
 

 نکات بالینی و کاربردی سیستم بینایی دکتر سیروس جلیلی

55 23/8/89 
 

 نکات بالینی و کاربردی سیستم پوست و ضمائم آن دکتر سیروس جلیلی

52 31/8/89 
 

 نکات بالینی و کاربردی سیستم اسکلتی دکتر سیروس جلیلی

53 7/51/89 
 

 نکات بالینی و کاربردی سیستم عضالنی دکتر سیروس جلیلی

54 54/51/89 
 

 نکات بالینی و کاربردی سیستم لنفاویآشنایی با  دکتر سیروس جلیلی
 

51 
 

25/51/89 
 

 نکات بالینی و کاربردی سیستم عصبیآشنایی با  دکتر سیروس جلیلی

 

   5.1: تعدادواحد                      آناتومی بالینی و کاربردی: نام درس

                    9-51شنبه ها ساعت : ساعات تدریس

 دکتر سیروس جلیلی: مسئول درس


