
 

 پزشکی دانشکده

 98-99 اولنیمسال  ترمی قالب نگارش طرح درس

 کارشناسی ارشد فیزيک پزشکی و مهندسی پزشکی دانشجويان :خاطبانم       آناتومی عمومی :عنوان درس 

 8-10 چهارشنبه :ساعت پاسخگويی به سواالت فراگیر                    واحد تئوری  1: واحد و نوع تعداد

 دکتر سیروس جلیلی :مدرس                            10-11 به ها شن: زمان ارائه درس

 نفر 5: تعداد دانشجويان                                          ندارد :درس و پیش نیاز
 

 آناتومی بدن انسانبا  دانشجويان آشنايی :هدف کلی درس 
 

 (جهت هر جلسه يک هدف: )هداف کلی جلسات ا

 

  جناغ و دندهستون مهره ای، کالويکول، اسکاپوال،  استخوان هایآشنايی با  -1

 کاسه سر و صورت و سوچر های  بین استخوانهای کاسه سر: استخوانهای جمجمه شامل آشنايی با -2

  و شکستگی ها

 استخوانهای جمجمه ساير آشنايی با -3
دست و شکستگی ها و  کالويکول ،اسکاپوال، هومروس،ساعد،:اندام فوقانی شامل   آشنايی با -4

 هیپ ،فمور ،ساق، پا و شکستگی ها و دررفتگی مفاصل: تحتانی شاملاندام اندام  و دررفتگی مفاصل
 انواع مفاصلبا آشنايی  -5

  عضالت توراکس، سر و گردن و عضالت اندام فوقانی و تحتانیآشنايی با  -6

ساختمان قلب ، سیستم هدايتی قلب ، اسکلت قلبی ، : دستگاه گردش خون شامل آشنايی با -7

 و عروق بدن عروق قلب

 ساختمان حفره بینی، حنجره، نای و ريهآشنايی با  -8

روده کوچک و بزرگ، مزانترها  ،غدد  دهان،مری ،معده، دوازده،: دستگاه گوارشی شاملآشنايی با  -9

 .ضمیمه دستگاه گوارش

کلیه ها ،حالبها ،پیشابراه ، دستگاه ژنیتال داخلی و : ادراری و تناسلی شامل سیستمآشنايی با  -11

 .خارجی در افراد مذکر و مونث

 ی نخاع و ساقه مغزیداخل ساختمان و ظاهری شکل انواع سیتم عصبی و آشنايی با  -11

 م و نیمکره های مغزیسو بطن ساختمان ديانسفال وآشنايی با  -12

 (لیمبیک و بويايی سیستم های ای، قاعده هسته های)احیه زير قشری قشر مغز و نآشنايی با  -13

 اعصاب نخاعی و مغزی و اعصاب خودمختارآشنايی با  -14

 ساختمان چشم و گوشآشنايی با  -15

 

 :اهداف ويژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه

 

 :هدف کلی جلسه اول

  جناغ و دندهستون مهره ای، کالويکول، اسکاپوال،  استخوان های آشنايی با



 :سه اولاهداف ويژه جل

 

 در پايان دانشجو قادر باشد

 

 .استخوانهای بدن و اهمیت آنها را  شرح دهد-1

 .انواع استخوانها را شرح دهد-2

 .بخشهای مختلف اسکلت محوری و اسکلت ضمائم را توصیف نمايد-3

 .مشخصات ستون مهره ای  و انحناهای آن را توضیح دهد-4

 .مشخصات يک مهره تیپیک را تصیف نمايد-5

 .مهره های نواحی مختلف ستون مهره ای را با يکديگر مقايسه نمايد-6

 .استخوان جناغ و بخشهای مختلف آن را شرح دهد-7

 .ويژگیهای دنده ها را  توضیح دهد-8

 

 :دومهدف کلی جلسه 

و  کاسه سر و صورت و سوچر های  بین استخوانهای کاسه سر: استخوانهای جمجمه شامل آشنايی با

  شکستگی ها

 :دومف ويژه جلسه اهدا

 

 در پايان دانشجو قادر باشد

 

 .استخوان های جمجمه را در نمای کلی شرح دهند -1

 .را بداند( فرونتال، زايگوما، نیزال، ماگزيال و مانديبول)استخوان های نمای قدامی -2

 .را شرح دهد محل قرارگیری آن ها و موقعیت آن ها نسبت به استخوان های ديگر-3

 .ورم را بشناسدحفره پريف-4

 .را بداند( تمپورال، پاريتال، استخوان های صورت و مانديبول)استخوان های نمای خارجی -5

 .جزيات ساختمانی هر کدام را بداندمحل قرارگیری آن ها و موقعیت آن ها و -6

 . پتريون  و اهمیت آن را شرح دهد-7

 

 :سومهدف کلی جلسه 

و  سر و صورت و سوچر های  بین استخوانهای کاسه سرکاسه : استخوانهای جمجمه شامل شنايی باآ

  شکستگی ها

 :سوماهداف ويژه جلسه 

 

 در پايان دانشجو قادر باشد

 

 .بخش های تشکیل دهنده تمپورال را بشناسد-1



 .نمای خلفی جمجمه را بداند-2

 .استخوان اکسپیتال را بداند جزئیات ساختمانی-3

 . درا بدان( کالوا)نمای فوقانی جمجمه -4

 .درزهای سازيتال، کرونال و المبدوئید را بشناسد-5

 .نقاط المبدا و برگما را بداند-6

 .نمای تحتانی جمجمه را بداند-7

 .سه بخش نمای تحتانی با استحوانهای تشکیل دهنده آنها را بشناسد-8

 .کام سخت استخوان اسفنوئید و پتروس تمپورال را بداند-9

 .جمجمه با عناصر موجود را بشناسدسوراخ های نمای تحتانی  -11

 

 :چهارمهدف کلی جلسه 
دست و شکستگی ها و دررفتگی  کالويکول ،اسکاپوال، هومروس،ساعد،:اندام فوقانی شامل   آشنايی با

 هیپ ،فمور ،ساق، پا و شکستگی ها و دررفتگی مفاصل: تحتانی شاملاندام اندام  و مفاصل
 

 :چهارماهداف ويژه جلسه 

 

 دانشجو قادر باشد در پايان

 .استخوانهای اندام فوقانی را نام ببرد و توضیح دهد-1

 .استخوانهای اندام  تحتانی را نام ببرد و توضیح دهد -2

 .لگن استخوانی را شرح دهد-3

 .استخوانهای اندام فوقانی را  با استخوانهای اندام  تحتانی مقايسه کند -4

 تگی را انواع شکستگی ها و نواحی مستعد شکس -5

 

 :پنجمهدف کلی جلسه 
 انواع مفاصلبا آشنايی 

 

 :پنجماهداف ويژه جلسه 

 

 در پايان دانشجو قادر باشد

 

 .ويژه گیهای  مفاصل سینوويال را توضیح دهد-1

 .انواع مفاصل سینوويال را توصیف کند-2

 .حرکات مفاصل را شرح دهد-3

 .انواع دررفتگی ها و مفاصل دررفته را تشخیص دهد -4

 

 :ششمف کلی جلسه هد

  عضالت توراکس، سر و گردن و عضالت اندام فوقانی و تحتانیآشنايی با 



 :ششماهداف ويژه جلسه 

 

 در پايان دانشجو قادر باشد

 

 .انواع عضله اسکلتی  و نامگذاری عضالت را شرح دهد-1

 .عضالت قفسه سینه را شرح دهد-2

 .عضالت اندام فوقانی  را شرح دهد-3

 .را شرح دهد عضالت اندام  تحتانی -4

 .عضالت  پشت را شرح دهد -5

 .عضالت  سر و صورت را شرح دهد -6

 .عضالت  شکم و لگن را شرح دهد -7

 

 :هفتمهدف کلی جلسه 

ساختمان قلب ، سیستم هدايتی قلب ، اسکلت قلبی ، عروق : دستگاه گردش خون شامل آشنايی با

  و عروق بدنقلب

 :هفتماهداف ويژه جلسه 

 

 شجو قادر باشددر پايان دان

 

 .شکل گیری و جنین شناسی قلب را بداند -1

 .عضله قلبی و چگونگی انقباض قلبی را شرح دهد -2

 .را شرح دهد و سینوس های عرضی و مايل( اليه ها، عروق و اعصاب) پريکارد -3

 .آن را بداند و شیارهای قلب، محل قرارگیری آن و سطوح -4

 .قاعده قلب را توضیح دهد ب و راس قل. حفرات قلب آشنا باشد  -5

 .آشنا باشد (اهمیت و کار هر کدام) با اجزای مختلف هر کدام ازحفرات دهلیز ها و بطن ها -6

 .و لت ها آشنا باشد( بطنی و هاللی -دهلیزی)دريچه های قلبی  -7

 (ریمحل تخلیه، سینوس کرونا)وريدهای قلب  و (شاخه های شريان های کروناری)خونرسانی قلب  -8

 .آشنا باشد

 .با سیستم هدايت کننده قلب، اجزای آن و عملکرد و جايگاه آن ها اشنا باشد -9

 .با شبکه سطحی و عمقی قلب، اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک قلب آشنا باشد -11

 .با جايگاه دريچه ها و محل سمع هر کدام از دريچه های قلب روی قفسه سینه آشنا باشد -11

 :هشتمهدف کلی جلسه 

 ساختمان حفره بینی، حنجره، نای و ريهآشنايی با 

 

 :هشتم اهداف ويژه جلسه

 



 در پايان دانشجو قادر باشد

 .بخشهای مختلف دستگاه تنفس را نام ببرد-1

 .حفره بینی و سینوسهای پارا نازال را شرح دهد-2

 .حنجره ،نای و برونکوسها را توضیح دهد-3

 .شنا باشدبا پلورا و بن بست های آن ا -4

 خونرسانی و عصب دهی پرده جنب را بداند -5

 .کار ريه و حدود آن در توراکس و اهمیت آن را بداند -6

 .با ساختمان ظاهری، سطوح، لوب ها و شیارهای ريه آشنا باشد -7

 .با ناف ريه، عناصر آن و طرز قرار گیری عناصر در ناف آشنا باشد -8

 .ه راست و چپ را توضیح دهددرخت برونشیال و سگمان های ري -9

 . عروق و اعصاب و لنف ريه را شرح دهد -11

 .محل سمع هر کدام از لوب های ريه و نکات بالینی آن را بداند -11

 

 :نهمهدف کلی جلسه 

روده کوچک و بزرگ، مزانترها  ،غدد  دهان،مری ،معده، دوازده،: دستگاه گوارشی شاملآشنايی با 

 .ضمیمه دستگاه گوارش

 

 :نهمهداف ويژه جلسه ا

 

 در پايان دانشجو قادر باشد

 .مبدا، انتهای مری و تقسیم بندی آن را شرح دهند  -1

 .تنگی های و انحناهای مری را شرح دهند -2

 ..مجاورات مری گردنی، سینه ای و شکمی را توضیح دهند -3

 .ساختمان صفاق را توضیح دهند -1

 .حفره صفاق را توصیف کنند -2

 .توم های کوچک و بزرگ را شرح دهنداومن -3

- مزانتر، مزوکولون عرضی و مزوسیگموئید را توضیح دهند -4

 .تقسیم بندی معده را بدانند -1

 .انحناء کوچک و بزرگ معده را شرح دهند -2

 .اليه عضالنی معده و داخلی آن را شرح دهند -3

 .دوازدهه و چهار بخش آن را شرح دهند -1

 .دهندژژونوم را شرح  -2

 .ايلئوم را شرح دهند -3
 .نکات بالینی و راديولوژيک روده کوچک را بدانند -4
 .سکوم و آپانديس را توضیح دهند -1

 .و مجاورات آنها را توضیح دهند( صعودی، عرضی، نزولی و سیگموئید)کولون  -2



 .رکتوم و کانال مقعدی را توضیح دهند -3

 .ت فکی و زيرزبانی را شرح دهندساختمان و مجاورات غدد پاروتید، تح -1

 .سطوح ديافراگمی و احشايی کبد را شرح دهند -2

 .رباط ها و بن بست های کبدی را شرح دهند -3

 .کبدی را توضیح دهند Hلوبها و سگمانهای کبدی و ناحیه  -4

 .مجاورات و بخش های تشکیل دهنده کیسه صفرا را شرح دهند -5

 .بخش های تشکیل دهنده پانکراس و مجاورات آن را بدانند -6

 .را شرح دهند(اصلی و فرعی) مجاری پانکراتیک  -7

 .را شرح دهند( مجاورات، رباط ها و ناف)طحال  -8

  .نکات بالینی و راديولوژيک در ارتباط با غدد دستگاه گوارش را بدانند -9

 

 :دهمهدف کلی جلسه 

کلیه ها ،حالبها ،پیشابراه ، دستگاه ژنیتال داخلی و : ادراری و تناسلی شامل تدريس سیستمآشنايی با 

 .خارجی در افراد مذکر و مونث

 

 :دهماهداف ويژه جلسه 

 

 در پايان دانشجو قادر باشد

 

 .محل قرارگیری ،ابعاد و ساختمان  کلیه ها را شرح دهد-1

 .حالبها را شرح دهد-2
 .مثانه خالی و پر را توضیح دهد-3
 .بیضه ها و اپیديديم را شرح دهند-1

 .مجاری وازدفران و کیسه منی را شرح دهند -2

 .پروستات را توضیح دهند -3
 غدد بولبواورترال را توضیح دهند -4

 .تخمدان ها را توضیح دهند -1

 .رحم و لوله های رحمی را شرح دهند -2

 .واژن را توضیح دهند -3
 .رباط های رحمی را شرح دهند -4

 

 :يازدهمدف کلی جلسه ه

 ی نخاع و ساقه مغزیداخل ساختمان و ظاهری شکل انواع سیتم عصبی و آشنايی با 

 

 :يازدهماهداف ويژه جلسه 

 

 در پايان دانشجو قادر باشد



 

 .انواع دستگاه عصبی را نام ببرند-1

 .شکل گیری مغز و نخاع را در دوره جنینی توضیح دهند-2

 .را شرح دهند( ن و گلیالنورو)سلولهای سیستم عصبی -3

 .قسمت های مختلف نورون را توضیح دهند -4

 .نورونها را بر اساس عملکرد و اشکال تقسیم بندی کنند -5

 .و اليه های آن را شرح دهند( مننژ)پرده های پوششی مغز و نخاع  -1

 .را شرح دهند( داس مغزی، داس و چادرينه مخچه )استطاله های سخت شامه  -2

 .زئیات، شکل ظاهری و جايگاه نخاع را شرح دهند با ج -1

 .و سگمان های نخاعی را توضیح دهند( جهت و نحوه خروج)اعصاب  -2

 .را شرح دهند ( شاخ های قدامی، خلفی و طرفی) ماده خاکستری نخاع  -3

 .را شرح دهند ( طناب های قدامی، خلفی و طرفی) ماده سفید نخاع  -4

 .نام ببرندبخش های ساقه مغز را  -1

 .را بیان نمايند( سطوح قدامی، خلفی و طرفی) شکل ظاهری ساقه مغزی  -2

 .را در ساقه مغز نام ببرند( سوم تا دوازدهم)محل خروج رشته های اعصاب جمجمه ای  -3

 .ساختمان داخلی بصل النخاع و پل مغزی را شرح دهند -4

 .بخش های تشکیل دهنده مغز میانی را توضیح دهند -5

 .را شرح دهند( شکل ظاهری، ساختمان داخلی، هسته ها و پايک ها)مخچه  -6

 .راتوضیح دهند ( سقف، کف، اضالع طرفی)بطن چهارم  -4

 

 :دوازدهمهدف کلی جلسه 

 م و نیمکره های مغزیسو بطن ساختمان ديانسفال وآشنايی با 

 

 :دوازدهماهداف ويژه جلسه 

 

 در پايان دانشجو قادر باشد

 .اطراف بطن سوم را نام برده و تقسیمات تاالموس را بیان کنندعناصر  -1

 .تاالموس را توضیح دهند  -2

 .متاتاالموس و اجسام زانويی را شرح دهند -3

 .را نام ببرند( اپی فیز، هابنوالر و رابط خلفی)بخش های مختلف اپی تاالموس  -4

 .را نام ببرند(امی، خلفی و طرفیسقف، کف و ديواره های قد) عناصر تشکیل دهنده بطن سوم  -5

 .مجاورات هیپوتاالموس را توضیح دهند  -6

گروه قدامی يا سوپراکیاسماتیک، میانی يا توبرال و خلفی يا )هیپوتاالموس و هسته های آن  -7

 .را نام ببرند( مامیالری
 .هیپوفیز را توضیح داده و ارتباط آن با هیپوتاالموس را بیان کنند-8

 .سطوح فوقانی خارجی، داخلی و تحتانی را بیان نمايند)ی نیمکرات مغزی شکل ظاهر -1



  های موجود در نیمکره های مغزی را نام ببرند شیارها و شکنج -2

 .لوب های نیمکرات مغزی را با مراکز عملکردی آنها توضیح دهند  -3

       .قسمتهای مختلف ماده سفید مغز را نام ببرند -4

 

 :دهمسیزهدف کلی جلسه 

 (لیمبیک و بويايی سیستم های ای، قاعده هسته های)احیه زير قشری قشر مغز و نآشنايی با 

 

 :سیزدهماهداف ويژه جلسه 

 

 در پايان دانشجو قادر باشد

 

 .بطن و شاخ های بطن طرفی را توضیح دهند -1

 .ماده خاکستری قشر مغز را توضیح دهند -2

هسته دم دار و  يا مجموعه هسته های قاعده ای مغز) ماده خاکستری مرکزی مغز يا زيرقشری -3

 . را توضیح دهند( عدسی شکل

 .سیستم لیمبیک و بخش های مختلف آن را توضیح دهند  -4

 .اعمال سیستم لیمبیک را توضیح دهند  -5

 

 :چهاردهمهدف کلی جلسه 

 اعصاب نخاعی و مغزی و اعصاب خودمختارآشنايی با 

 

 :چهاردهماهداف ويژه جلسه 

 

 در پايان دانشجو قادر باشد

 

 .اعصاب مغزی يا جمجمه ای را نام ببرند -1

 .اغصاب مغزی زوج اول تا دوازدهم را شرح دهند -2

 .اعصاب نخاعی را توضیح دهند -3

 .شبکه گردنی و بازويی را با مهمترين شاخه توضیح دهند -4
 .دهند اعصاب نخاعی و شبکه کمری خاجی را با اعصاب مربوطه توضیح -5
 .دستگاه عصبی خودمختار را شرح دهند -1

 .اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک را توضیح دهند -2

 .رشته های پیش عقده ای و پس عقده ای را شرح دهند -3

 .زنجیر سمپاتیک را شرح داده و سمپاتیک سر و گردن، اندام ، سینه و شکم ولگن را توضیح دهند -4

 .تیک را نام ببرنداعصاب مغزی حاوی پاراسمپا -5

 .گانگلیون های حاوی پاراسمپاتیکی را نام ببرند -6



 

 :پانزدهمهدف کلی جلسه 

 ساختمان چشم و گوشآشنايی با 

 

 :پانزدهماهداف ويژه جلسه 

 

 در پايان دانشجو قادر باشد

 

 . انواع حسهای عمومی و اختصاصی را نام ببرند -1

 .ان کنندانواع رسپتورهای حس سطحی و عمقی را بی -2

 .پرده های تشکیل دهنده  چشم  و ساختمان شبکیه، میدان بینايی و عصب بینايی را توضیح دهند-3

 .بخشهای مختلف  گوش و اجزاء تشکیل دهنده آن را توضیح دهد-4
 

 دکتر جلیلی و همکاران عمومیآناتومی   :منابع

 

 پرسش و پاسخ، سخنرانی :روش تدريس

 

 ديتا پروژکتور، وايت برد، جسد :وسايل آموزشی 

 

 سنجش و ارزشیابی 

بر حسب )سهم از نمره کل روش       آزمون

 (درصد

 ساعت تاريخ 

 هر جلسه  ها شنبهسه  نمره 2 تشریحی کوتاه کوئیز

 

 ترم آزمون میان 

 

 (MCQ) تستی

 

 نمره 8

 

22/9/98 

ظهر سالن 22

امتحانات دانشکده 

 پزشکی

 

 آزمون پايان ترم

 

 (MCQ)تستی 

 

 نمره 21

 

 پایان ترم
 بر اساس برنامه

 آموزشدانشکده

 

دانشجوویان بایجد بجه مودج  دك سجرکضس باشجر باشجند ج ازطجرجال دك جی کجضس            :مقررات کالس و انتظارات از دانشججو  .2

 .طودداكي نمایند

کننجدجکامض   بجه نکجات     اداشجت یمطالب كا (  ينت برداك)كا كعایت کرده جباتوجه به ججودكفرنس  فقط بصوكت اطتصاك سکوت  .2

 نمایند توجه مطرح شده

 .دكجس جلسات گذشته آمادگی براي کوئيز داشته باشند عههرجلسه با مطال .3

 دك بحث هاي گرجهی شرکت کنند .4

 .تلفن همراه طود كا دك کضس طاموش کنند .5

 



 

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

  ماريا شیروانیدکتر خانم  :دانشکده EDOمسئول



           8/7/98 :تاريخ ارسال          8/7/98:  تاريخ تحويل

 



                            

 

 

 موضوع هر جلسه              مدرس تاريخ جلسه

2 9/7/98 
 

 جناغ و دندهستون مهره ای، کالويکول، اسکاپوال،  استخوان های دکتر سيرجس جليلی

2 23/7/98 
 

کاسه سر و صورت و سوچر های  بین : استخوانهای جمجمه شامل دکتر سيرجس جليلی

 و شکستگی ها استخوانهای کاسه سر

3 31/7/98 

 

 استخوانهای جمجمهساير دکتر سيرجس جليلی

4 24/8/98 

 

دست و  کالويکول ،اسکاپوال، هومروس،ساعد،:اندام فوقانی شامل  دکتر سيرجس جليلی

هیپ : تحتانی شاملاندام اندام  و و دررفتگی مفاصلشکستگی ها 

 ،فمور ،ساق، پا و شکستگی ها و دررفتگی مفاصل

5 22/8/98 
 

 انواع مفاصلبا آشنايی  دکتر سيرجس جليلی

6 28/8/98 

 

 عضالت توراکس، سر و گردن و عضالت اندام فوقانی و تحتانی ليلیدکتر سيرجس ج

7 22/9/98 

 

ساختمان قلب ، سیستم هدايتی قلب ، : دستگاه گردش خون شامل دکتر سيرجس جليلی

 و عروق بدن اسکلت قلبی ، عروق قلب

8 29/9/98 

 

 ساختمان حفره بینی، حنجره، نای و ريه دکتر سيرجس جليلی

9 26/9/98 
 

روده کوچک و  دهان،مری ،معده، دوازده،: دستگاه گوارشی شامل دکتر سيرجس جليلی

 .بزرگ، مزانترها  ،غدد ضمیمه دستگاه گوارش

21 3/21/98 
 

کلیه ها ،حالبها ،پیشابراه ، دستگاه : ادراری و تناسلی شامل سیستم سيرجس جليلی دکتر

 .ژنیتال داخلی و خارجی در افراد مذکر و مونث

22 21/21/98 

 

 

ی نخاع و ساقه داخل ساختمان و ظاهری شکل انواع سیتم عصبی و  دکتر سيرجس جليلی

 مغزی

 م و نیمکره های مغزیسو بطن ساختمان ديانسفال و دکتر سيرجس جليلی 27/21/98 22

 1: واحد تعدادآناتومی عمومی                                                        : نام درس

 : ساعات تدريس

                    10-11شنبه ها ساعت 

 دکتر سیروس جلیلی: مسئول درس



 

 

23  

24/21/98 
 

 سیستم های ای، قاعده هسته های)احیه زير قشری قشر مغز و ن دکتر سيرجس جليلی

 (لیمبیک و بويايی

 اعصاب نخاعی و مغزی و اعصاب خودمختار دکتر سيرجس جليلی جبرانی 24

 

 ساختمان چشم و گوش دکتر سيرجس جليلی  جبرانی 25

 


