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 تهيه کنندگان:

  و خانم معصومه سنایي محمد پوراحمدیدکتر 

کاری   مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشكيكميته طرح ردس با هم
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عنوان درس: آناتومي عمومي 

 )تئوري و عملي (

 2واحد ) 3تعداد واحد: 

واحد عملي ( و  1واحدتئوري و 

 پيش نياز ندارد.

 

هفته و هر  11تعداد هفته هاي درس : 

ساعت عملي  2ساعت تئوري و  2هفته 

 برگزار خواهد شد.

 34ساعت ) 86مدت زمان جلسات :

 ساعت عملي(   34ساعت تئوري و 

علوم گروه و رشته مخاطب: دانشجویان 

  آزمایشگاهي

 نفر 23تعداد فراگيران: 

 مكان تشكيل كالس:

 پزشكيدانشكده 

هاي تدریس: تدریس تئوري  بصورت  سخنراني با استفاده از امكانات كمک آموزشي  و تدریس  عملي  با روش

 رد.استفاده  از موالژ انجام مي گي

 موالژ –وسایل آموزشي:  كالس  ـ ویدئوپروژكتور ـ رایانه 

تهيه و  (22بيش از كرونا و عدم حضور دانشجویان مطالب درسي به صورت ویدیو) بيماري به علت 

  دگردمي بارگذاري برحسب برنامه ترمي در سامانه نوید 

 دقيقه 09زمان تدریس در هر جلسه : 

 دقيقه 12ر هر جلسه: گيري دبندي و نتيجهزمان جمع

 دقيقه  2زمان ارزشيابي در هر جلسه: پرسش شفاهي 

  با پيش مطالعه  و مرور مطالب قبلي در فرآیند یادگيري شركت نماید تكليف ارائه شده در هر جلسه:

 دقيقه 19زمان استراحت بين كالس :       زمان: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 -تقسيم بندي سيسـتم اسـكلتي   - علم تشریح و اصطالحات تشریحي( مقدمه )تعریف :اولوضوع درس جلسه م

 جمجمه

 -تقسـيم بنـدي سيسـتم اسـكلتي     -شـناخت و آگـاهي از تعـاریف و اصـطالحات علـم تشـریح       : اهداف كلي

 (استخوان هاي كاسه سر و صورت)جمجمه

 

  ادراكي -حيطه مورد نظر : شناختي

 اهداف رفتاري رئوس مطالب

 و بيان زیرشاخه هاي آن  تعریف علم تشریح -

 روش هاي مطالعه آناتومي  -

 و صفحات فرضي  Anatomical positionـ تعریف 

 اصطالحات مربوط به سطوح بدن-

 وظایف دستگاه اسكلتي 

 انواع استخوان ها از لحاظ منشا -

 تقسيم بندي آنها بر اساس شكل ظاهري -

  skull  ،cranium ،calvariaتعریف -

هاي شركت كننده در ایجاد كالواریا و نام استخوان -

  (facial skeleton)استخوان بندي صورت

بررسي جمجمه از نماي مختلف ، بررسي حفره  -

 كرانيال ، بيان انواع درزها و مالج هاي جمجمه 

 

 ـ آناتومي را تعریف كرده و انواع آنرا نام ببرد. 1

ـ صفحات فرضي و حركاتي كه در آن صفحات انجـام  2

 د را ذكر كند.مي شو

 ـ سيستم هاي مختلف بدن را نام ببرد. 3

 اصطالحات مربوط به سطوح بدن را بداند -4

 وظایف سيستم اسكلتي را بيان نماید-2

ـ استخوان ها را تقسـيم بنـدي نمایـد و از هركـدام     8

 مثالي بزند

جمجمه را تعریـف كـرده و اسـتخوانهاي صـورت و      -1

 كاسه سر را نام ببرد.

 ا در نماهاي مختلف توضيح دهد.جمجمه ر -6

 مالج ها نام برده و توضيح دهد. -0

 

 

 ترقوه(–كتف  -ستون مهر ه اي و قفسه سينه)دستگاه اسكلتيادامه   :ومدوضوع درس جلسه م

مشخصات كلي ستون مهر ه اي و دسته بندي مهره ها ، مشخصات مهره نمونه ، استخوان جناغ،  : اهداف كلي

 ترقوه-كتف  -نه و تفاوت دنده هامشخصات یک دنده نمو

  ادراكي -حيطه مورد نظر : شناختي

 اهداف رفتاري رئوس مطالب

 

تعداد مهره هاي ستون مهره اي ـ بيان انحناهاي 

 چهارگانه ستون مهره اي

 ـ اجزاء تشكيل دهنده یک مهره نمونه 

ـ بيان تفاوت بين مهره هاي گردني و كمري و سينه اي 

 اء و مهره هاي استثن

 مشخصات استخوان خاجي ودنبالچه -

تشریح كمربند شانه اي و استخوان هاي تشكيل 

ـ ستون مهره اي وخصوصيات مشترك مهره ها را بيـان  

 نماید.

ـ مشخصات مهره هاي گردنـي ـ پشـتي ـ كمـري و        

 خاجي و تفاوت آنها را بيان نماید.

ـ  ر ـ استخوان جناغ و مشخصات دنده ها را بطور مختص

 توضيح دهد

 مشخصات استخوان كتف را شرح دهد. -



 نآدهنده 

 

 

 اندام فوقاني و تحتاني استخوان شناسي -دستگاه اسكلتيادامه : سومموضوع درس جلسه 

 و تحتاني مشخصات كلي استخوان هاي اندام فوقاني شناختاهداف كلي: 

 حيطه مورد نظر : شناختي 

 اهداف رفتاري رئوس مطالب

یوس، اولنار،مچ دست، كف استخوان هاي بازو، راد-

 دست و انگشتان

تشریح كمر بند لگني و لگن استخواني و تفاوت لگن -

 زن با مرد

استخوان هاي هيپ، فمور، پاتال، تيبيا، فيبوال و  -

 استخوان هاي مچ پا كف پا و انگشتان

 

استخوان هاي اندام فوقاني را نام برده و هركدام را  -

 بطور مختصر توضيح دهد

ان هاي اندام تحتاني را نام بـرده و هركـدام را   استخو -

 بطور مختصر توضيح دهد.

 انواع لگن ها و تفاوت آنرا در زن و مرد بيان كند -

 

 

 

 لگن (   ،تنه     ،عضالت سر وصورت  -تقسيم بندي  )سيستم عضالني  :چهارم موضوع درس جلسه

 لگن   ،تنه     ،عضالت سر وصورت شناخت اهداف كلي : 

 ه مورد نظر : شناختيحيط

 اهداف رفتاري رئوس مطالب

: عصب و عضالت سر وصورت -تقسيم بندي عضالت -

 كار آنها

 بين دنده اي: عصب و كار آنهاعضالت  -

 عصب و كار آنها –انتها  –دیواره شكم :منشا  عضالت -

 لگن : عصب و كار آنها عضالت

 

 را نام ببرد. عضالت سر وصورت -1

 را ذكر نماید رتعصب عضالت سر وصو- -2

 را ذكر نماید عضالت سر وصورتكار  -3

را بيان  بين دنده ايعضالت  عصب و كار -4

 نماید.

 شرح دهد. را دیواره شكم عضالت عصب و كار -2

 را بيان نماید. لگن عضالت عصب و كار -8

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 و تحتاني : عضالت اندام فوقانيپنجم موضوع درس جلسه

 و تحتاني اندام فوقانيعضالت  ملكرد و عصب گيريمنشا، انتها، عشناخت  اهداف كلي:

 حيطه مورد نظر : شناختي

 اهداف رفتاري رئوس مطالب

عضالت اتصال دهنده اندام فوقاني به ستون  -

 مهره اي:  منشا ، انتها، عمل ، عصب

عضالت اتصال دهنده اندام فوقاني به جدار  -

 قفسه سينه:  منشا ، انتها، عمل ، عصب

حيه كتف: منشا ، انتها، عمل و عضالت نا -

 عصب 

: منشا ، و ساعد و دست عضالت ناحيه بازو -

 انتها، عمل و عصب  

عضالت ناحيه گلوتئال: منشا ، انتها، عمل و   -

 عصب 

داخلي ران:  و خلفي ،عضالت ناحيه قدامي -

 گيري منشا ، انتها، عمل ، عصب

عضالت ناحيه قدامي، خارجي و خلفي ساق  -

 گيري ، انتها، عمل، عصب پا: منشا

 عضالت كف پا به اختصار –
 

عضالت اتصال دهنده اندام فوقاني به ستون مهره اي را نام  - 1

 برده  منشا ، انتها، عمل ، عصب  آن ها را ذكركند

عضالت اتصال دهنده اندام فوقاني به جدار قفسه سينه ذكر -2

 عصب   و را نام برده  منشا ، انتها، عمل

ناحيه كتف  را نام برده  منشا ، انتها، عمل، عصب  عضالت -3

 آن ها را ذكركند

عضالت ناحيه بازو را نام برده  منشا ، انتها، عمل ، عصب   -4

 آن ها را ذكركند

عضالت گروه قدامي و خلفي ساعد را نام برده  منشا ، انتها،  -2

 عمل ، عصب  آن ها را ذكركند

 وضيح دهدمختصري راجع به عضالت كف دست ت -8

عضالت ناحيه گلوتئال را نام برده و منشا ، انتها، عمل و عصب 

 انها را ذكر كند 

عضالت ناحيه قدامي، خلفي و داخلي ران را نام برده و منشا  -1

 ، انتها، عمل ، عصب انها را ذكركند

عضالت ناحيه قدامي، خارجي و خلفي ساق را نام برده و  -6

 را ذكر كند هامنشا ، انتها، عمل ، عصب  آن

 عضالت ناحيه پا را نام برده و توضيح دهد - 0

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 سيستم تنفسي :ششمموضوع درس جلسه 

 شناخت ساختمانهاي تشكيل دهنده سيستم تنفسي ، نقش و اهميت آنها در تبادالت گازي  : اهداف كلي

 حيطه مورد نظر : شناختي

 اهداف رفتاري رئوس مطالب

 ستگاه تنفس تقسيم بندي د -

توضيح مطالب مربوط به بيني ، حلق ، حنجره ،  -

  (pleurae)ناي و شش ها ، پرده جنب 

 نكات كلينيكي -

ـ تقسيم بندي سيستم تنفسي را نام برده و نقش  1

 هركدام را ذكر كند.

 ـ بيني و قسمت هاي تشكيل دهنده آن را توضيح دهد. 2

 وضيح دهد.ـ حلق و قسمت هاي تشكيل دهنده آن را ت 3

ـ حنجره و قسمت هاي تشكيل دهنده آنرا توضيح  4

 دهد.

 ـ ناي و قسمت هاي تشكيل دهنده آن را 2

را توضيح  و پرده جنب، عناصر پایه ریوي شش ها   -8

 دهد.

 

 

 

 سيستم قلب و عروق ) ساختمان قلب، عروق و اعصاب قلب( :مهفتموضوع درس جلسه 

جایگاه آن ، عروق وابسته به آن ، اهميت و نقش این سيستم در خون  :  شناخت ساختمان قلب ، اهداف كلي

 رساني و تغذیه سایر سيستم ها 

 حيطه مورد نظر : شناختي

 اهداف رفتاري رئوس مطالب

، تقسيم  (mediastinum)شرح ميان سينه  - 1

 بندي و محتویات آن 

ـ قلب : جایگاه ، مختصات قلب ـ رسم تصویر قلب بر 2

 قفسه سينه ـ سطوح ، شيارها روي جدار 

 حفرات چهارگانه  -3

 ـ پوشش هاي قلب 4

 ـ عروق و اعصاب و دستگاه هدایتي قلب2

 ـ جایگاه قلب و مجاورت هاي آن را توضيح دهد. 1

كناره ها ، شيارها ـ مشخصات خارجي قلب ) سطوح ، 2

 و...( را بيان كند.

 ـ مشخصات حفرات داخلي قلب را بيان كند. 3

 وشش هاي قلب را توضيح دهد.ـ پ 4

 ـ عروق و اعصاب قلب را ذكر كند. 2

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 سر وگردن ( عروق – عروق بزرگ)ادامه سيستم قلب و عروق :هشتم موضوع درس جلسه

و شا خه هاي وابسته به آن ها ،  سر وگردن عروق -شناخت دستگاه گردش خون ،  عروق بزرگ   اهداف كلي:

  در خون رساني و تغذیه سایر سيستم هااهميت و نقش این سيستم 
 حيطه مورد نظر : شناختي

 اهداف رفتاري رئوس مطالب

 بيان شاخه هاي عروق بزرگ قلب :

 –ـ شریان ریوي   

 و شاخه هاي آن ( آئورت) قوس  شریان آئورت 

 سينه اي و شاخه هاي آن آئورت -

 شكمي و شاخه هاي آن آئورت -

 سر وگردن عروق-

 یويـ وریدهاي ر

 ـ وریـــــد اجوف فوقانـــــي  

 ورید اجوف تحتاني(  -2 

 ـ چگونگي تشكيل ورید باب  8

 

 ـ عروق بزرگ و اصلي را نام ببرد. 1

 ـ شریان ریوي و شاخه هاي آنرا توضيح دهد. 2

 ـ شریان آئورت و تقسيمات آن را ذكر كند.  3

ـ شاخه هایي كه از قسمت هاي مختلف شریان  4

 ي شوند را ذكر كند.آئورت جدا م

ـ نحوه تشكيل و جایگاه ورید اجوف فوقاني را بيان  2

 كند.

 نحوه تشكيل و جایگاه ورید اجوف تحتاني .بيان ـ  8

 ـ نحوه تشكيل و جایگاه ورید باب را بيان كند. 1

 شریان هاي سر و گردن را نام ببرد.-6

 

 

 ) عروق اندام فوقاني وتحتاني (ادامه سيستم قلب و عروق  :همن موضوع درس جلسه

 به اندام ها خون رسانياهميت آنها در ارتباط با  عروق اندام فوقاني وتحتانيشناخت اهداف كلي : 

 حيطه مورد نظر : شناختي

 اهداف رفتاري رئوس مطالب



 : عروق اندام فوقاني -

 شریان سابكالوین و شاخه هاي آن-

 شریان آگزیالري و شاخه هاي آن -

 یان بازو و شاخه هاي آنشر-

 عروق ناحيه ساعد-

 عروق دست-

ورید هاي سطحي اندام فوقاني ونكات كلينيكي مربوط 

 به آنها

 :تحتاني عروق اندام -

 ناحیه ران عروق -

 ی وقدامی ساقفناحیه خل عروق-

 پشت پا و كف پا ناحیه عروق-

ورید هاي سطحي اندام فوقاني ونكات كلينيكي -

 مربوط به آنها

 

 را نام ببرد. شریان سابكالوین اخه هايش -1

 را شرح دهد. شریان آگزیالري شاخه هاي -2

 ذكر نماید. شریان بازو شاخه هاي -3

 شریان هاي دست را شرح دهد. -4

كه نمونه خون  اندام فوقاني ورید هاي سطحي -2

 مي توان از آنها گرفت را نام ببرد.

 راني را ذكر نماید. شریان شاخه هاي -8

را شرح  فی وقدامی ساقناحیه خل شریان هاي -1

 دهد.

كه نمونه خون  تحتانياندام  يسطح يها دیور -6

 توان از آنها گرفت را نام ببرد. يم

 

 

 بزرگ، اعصاب و عروق  و کچسيستم گوارش ) دهان، حلق، مري، معده، روده كو   :دهم موضوع درس جلسه

مربوط به آن ، نقش و اهميت آنها  شناخت ساختمانهاي تشكيل دهنده سيستم گوارش، غدد ضميمه  :اهداف كلي

 در دریافت ، گوارش، جذب مواد غذایي و دفع مواد غيرقابل جذب .

 حيطه مورد نظر : شناختي

 اهداف رفتاري رئوس مطالب

 وظيفه دستگاه گوارش -1

ـ اعضاء تشكيل دهنده دستگاه گوارش و بيان ویژگي 2

بان هاي آناتومي هریک از این اعضا ) دهان ـ دندان ـ ز

 ـ مري ـ صفاق ـ معده ـ روده كوچک ـ روده بزرگ(

گانه فرضي  0ـ بيان محدوده حفره شكم و نواحي  3

 شكم.

 ـ حفره دهان و بخشهاي آن را توضيح دهد. 1

 ـ انواع دندان و ساختمان آن را بيان كند. 2

 ـ ساختمان زبان و اعصاب آن را ذكر كند. 3

 ان كند.ـ ساختمان مري و تنگي هاي آن را بي 4

ـ حفره شكمي وجایگاه هریک از بخشهاي سيستم  2

 گوارش را ذكر كند.

 صفاق و الیه هاي آن را توضيح دهد.ـ 8

 ـ عناصر داخل صفاقي و خلف صفاقي را ذكر نماید 1

 

 

 

 (: سيستم گوارش  ) ضمائم دستگاه گوارش، اعصاب و عروق مربوطه یازدهم موضوع درس جلسه

ختمانهاي تشكيل دهنده سيستم گوارش، غدد ضميمه مربوط به آن ، نقش و اهميت آنها شناخت سا  :اهداف كلي

 در دریافت ، گوارش، جذب مواد غذایي و دفع مواد غيرقابل جذب .

 حيطه مورد نظر : شناختي

 اهداف رفتاري رئوس مطالب



ضمائم دستگاه گوارش : غدد بزاقي ـ كبد ـ كيسه 

 صفرا ـ لوزالمعده

 مشخصات غدد بزاقي را بيان نماید. ـ موقعيت و 1

 ـ موقعيت و مشخصات كبد را توضيح دهد. 2

ـ موقعيت ومشخصات كيسه صفرا و مجاري صفراوي  3

 را شرح دهد.

 ـ موقعيت و مشخصات پانكراس را بيان نماید 4

 

 

 

 

 

 

 

 سيستم ادراري ) كليه، حالب، مثانه، پيشابراه( زدهم: دوا موضوع درس جلسه

 شناخت ساختمانهاي تشكيل دهنده سيستم ادراري ونقش واهميت آنها درتنظيم آب والكتروليتها :اهداف كلي

 حيطه مورد نظر : شناختي

 اهداف رفتاري رئوس مطالب

 دستگاه ادراري : 

 وظایف دستگاه ادراري  -1

 ـ شرح اعضاء دستگاه ا دراري2

) بررسي خصوصيات آناتوميكي و بافت شناسي كليه ها 

 ا ـ مثانه ـ پيشابراه (ـ حالبه

 ـ موقعيت و مشخصات كليه ها را توضيح دهد. 1

 موقعيت و مشخصات حالب ها و نقاط تنگ بيان ـ  2

 ـ موقعيت و مشخصات مثانه را توضيح دهد. 3

 ـ پيشابراه در زن را شرح دهد. 4

ـ پيشابراه در مرد و بخشهاي مختلف آن را شرح  2

 دهد.

 

 

 زنان در مردان و درسيستم توليدمثل   :دهمزسي موضوع درس جلسه

 شناخت ساختمانهاي تشكيل دهنده سيستم تناسلي در مرد و زن و نقش آنها در توليد مثل  :اهداف كلي

 حيطه مورد نظر : شناختي

 اهداف رفتاري رئوس مطالب



 دستگاه تناسلي ) توليد مثل( 

دستگاه توليدمثل مرد : نام اعضا و وظيفه هریک از  -1

ن اعضا ) بيضه ها ـ كيسه بيضه و بررسي آناتوميكي ای

و بافت شناسي ـ اپي دیدیم ـ مجراي مني بر ـ كيسه 

 هاي منوي ـ پروستات ـ غدد كوپر ـ آلت تناسلي (

دستگاه تناسلي ) توليد مثل( زن : نام اعضا ـ -2 

وظيفه و بررسي بافت شناسي و آناتوميكي هریک از 

فرج  حم ـ رحم ـ واژن ـلوله ر این اعضا )تخمدان ـ

(vulva) ـ غدد پستاني 

دانشجو پس از یادگيري سيستم تناسلي باید قادر 

 باشد : 

ـ موقعيت و مشخصات بيضه و پوشش هاي آن را  1

 توضيح دهد.

 موقعيت و مشخصات مجراي اپي دیدیم .بيان ـ 2

 ـ موقعيت و مشخصات مجراي دفران را بيان نماید. 3

  .مشخصات سمينال وزیكولموقعيت و بيان ـ  4

 ـ موقعيت و مشخصات غده پروستات را توضيح دهد 2

 موقعيت و مشخصات و اهميت غدد كوپر .ذكرـ  8

 ـ موقعيت ومشخصات آلت تناسلي را شرح دهد.  1

 ـ موقعيت و مشخصات تخمدان را بيان نماید. 6

 ـ موقعيت و مشخصات لوله هاي رحمي را بيان نماید. 0

 عيت و مشخصات رحم و ليگامان آن .موقشرح ـ  19

 ـ موقعيت و مشخصات واژن را توضيح دهد.11

ـ موقعيت و مشخصات اعضاي تناسلي خارجي را  12

 مختصراً توضيح دهد.

 ـ موقعيت و مشخصات پستان را بيان نماید 13
 

 

 

 

 -نخاعساختمان  -سيستم عصبي و تقسيم بندي وظایف سيستم عصبي )  :دهمچهار جلسهموضوع درس 

 اعصاب محيطي (

شناخت ساختمانهاي تشكيل دهنده سيستم عصبي و نقش و اهميت آنها در برقراري وحدت عمل و اهداف كلي : 

 ارتباط سيستم ها با یكدیگر 

 حيطه مورد نظر : شناختي

 اهداف رفتاري رئوس مطالب

وظایف دستگاه عصبي ـ ساختمان نورون ـ انواع  -

 عصبي ـ انواع نورون سلولهاي نوروگليا ـ رشته

 نخاع) ویژگي ها ي ظاهري(-

 ساختمان نخاع -

 تغذیه نخاع-

 پوشش هاي نخاع -

 راههاي عصبي در نخاع  -

 اعصاب محيطي -

 شبكه هاي عصبي -

 

 وظایف سيستم عصبي را بيان كند.- 1

 ـ ساختمان یک نورون را توضيح دهد 2

 د.ـ انواع نرون ها را تقسيم بندي كرده و نام ببر 3

 .ـ سيستم عصبي را تقسيم بندي كند 4

 ویژگيهاي نخاع را شرح دهد.  -2

 عروق نخاع را توضيح دهد. – 8

 راههاي عصبي صعودي و نزولي در نخاع رانام ببرد.-1

 را شرح دهد. اعصاب محيطي نحوه تشكيل-6



نحوه تشكيل شبكه عصبي بازویي و كمري و خاجي -0 

 را شرح دهد.

 

 

 

 

 

 (بصل النخاع ـپل مغزي ـ مخچه و مغز ميانيسيستم عصبي ) ساختمان دهم: پانز موضوع درس جلسه

شناخت ساختمانهاي تشكيل دهنده سيستم عصبي و نقش و اهميت آنها در برقراري وحدت عمل و  :اهداف كلي 

  ارتباط سيستم ها با یكدیگر

 حيطه مورد نظر : شناختي

 اهداف رفتاري رئوس مطالب

لف دستگاه عصبي مركزي ـ نام بخشهاي مخت

و بيان ویژگي هاي هریک از این قسمت ها 

 )بصل النخاع ـپل مغزي ـ مخچه و مغز مياني(

 

 

 

را توضيح  بصل النخاعویژگي هاي ظاهري سطح قدامي  – 1 

 دهد.

 را نام ببرد. بصل النخاع هسته هاي اعصاب موجود در -2

 .را توضيح دهدمخچه و ـپل مغزي  ویژگي هاي ظاهري -3

 را شرح دهد. ویژگي هاي مغز مياني -4

 

 

سيستم اعصاب مغزي ، نيمكره هاي مغز، -مغز واسطهادامه سيستم عصبي) شانزدهم: موضوع درس جلسه

 (اتونوميک

 شناخت ساختمانهاي تشكيل دهنده سيستم عصبي و نقش و اهميت آنها ادامه    :اهداف كلي
 حيطه مورد نظر : شناختي

 رفتارياهداف  رئوس مطالب



اپي  -بيان ویژگي هاي بخش مغز واسطه ) تاالموس 

 تاالموس ـ متاتاالموس ـ هيپوتاالموس( ـ 

نيمكره هاي مخ ) خصوصيات ظاهري ـ سطوح ـ  -

 شيارها ـ لوب ها و مقطع بافتي( 

ـ بيان رابطه هاي دو نيمكره مخ ـ پرده هاي مغزي ـ 

 سينوس هاي مغزي

 خون رساني مغز-

 ـ ـ اعصاب مغزي  

 سيستم اتونوميک -

 

ـ  وظایف بخش هاي مختلف مغز واسط را بيان كند

ساختمان نيمكره هاي مغز و رابطهاي نيمكره ها را را 

 توضيح دهد

 ـ پرده ها و سينوس هاي مغزي را توضيح دهد

  ـ اعصاب مغزي را توضيح دهد

 عروق تغذیه كننده مغز را نام ببرد-

 ایدرا تقسيم بندي نم سيستم اتونوميک-

 

 

 

 

 

 چشم و گوش    :هفدهم موضوع درس جلسه

شناخت ساختمانهاي تشكيل دهنده حسهاي ویژه ) چشم و گوش( و نقش و اهميت آنها در ارتباط با اهداف كلي : 

 محيط

 حيطه مورد نظر : شناختي

 اهداف رفتاري رئوس مطالب

 حس هاي ویژه 

: الیه هاي كره چشم ـ عدسي ـ  (Eye)الف : چشم 

ع زالليه ـ مایع زجاجيه ـ عضالت گروه خارجي و مای

 داخلي چشم ـ پلک ها ـ غده اشكي

: وظایف گوش ـ شرح ویژگي هاي  (Ear)گوش ب :

 هریک از سه بخش گوش

 ) گوش خارجي ـ گوش مياني و گوش داخلي(

 

 ـ كره چشم والیه هاي آن را توضيح دهد. 1

 ـ فضاي داخلي كره چشم را شرح دهد. 2

 چشم را نام برده و كارهركدام را بيان كند. ـ عضالت 3

 ـ ساختمان پلک ها و غده اشكي را توضيح دهد. 4

 ـ ساختمان گوش خارجي را توضيح دهد. 2

ـ ساختمان گوش مياني و ارتباط آن با ساختمان هاي  8

 مجاور را شرح دهد.

 ـ ساختمان گوش داخلي را توضيح دهد. 1

 

 

در جلسات تئوري، مجددا با استفاده از موالژ تكرار خواهد شد وبه  در جلسات عملي مطالب گفته شده

 دانشجویان بر روي موالژ نشان داده خواهد شد

 

 و دکتر کاوسي ـ آناتومي عمومي. آقاي  دکتر علي والياني و دکتر مصباح) آخرین چاپ( منابع درسي :

 

 ارزشيابي تئوري :



 ئيز ـ امتحانات ميان ترم ـ پایان ترم پاسخ خواهد داد .در این زمينه دانشجو به سؤاالت نظري شامل كو

 ارزشيابي عملي : 

برگزارخواهدشد و در هر ایستگاه از موالژهاي آناتومي استفــــاده مي گردد  (OSCE)ـ امتحان بصورت اسكي

هر و سؤاالت مطرح شده به وسيله پالك هاي فلزي ـ چسب هاي رنگي و یا سوزن هاي بلند و یادداشت كنار 

 ایستگاه مشخص مي گردد. 

 به علت کرونا ازمون ها به صورت انالین برگزار گردیده و یا مي گردد

 نحوه محاسبه نمره كل درس :
 

 نحوه محاسبه نمره كل درس :

 محاسبه خواهد شد. 29  نيز از امتحان عمليو   29  ازـ آزمون كتبي  

  

 لي دانشجویان بر اساس آیين نامه كل دانشگاه مي باشدنمره حدنصاب قبو 19مقررات :   حداقل نمره قبولي  

 جلسه 1تعداد دفعات مجاز غيبت در كالس : حداكثر  -
 

 

 

 


