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:هتهيه کنند  

 و خانم سنایي دکتر محمد پوراحمدی  
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 عملي واحد   1تعداد واحد : عمليآناتومي عمومي   نام درس : 

  كارشناسي علوم آزمایشگاهيشركت كنندگان :  دانشجویان 

 مدت زمان ارائه درس : یك ترم تحصيلي

 پيشنياز : ندارد نامه :  گروه آناتومي   مسئول بر

 

 دوره :  هدف  نهایي

در این واحد درسي، دانشجویان آناتومي سيستم هاي مختلف بدن شامل : سيستم اسكلتي و مفاصل سيستم عضالني ، 

و سيستم تنفس ، سيستم گردش خون ، سيستم گوارش ، سيستم ادراري ، سيستم تناسلي و توليدمثل ، سيستم عصبي 

 د. نفرا مي گير ار روي موالژ حس هاي ویژه ) چشم و گوش( را

  و عدم حضور دانشجویان ابتدا ساختارهاي مورد نظر در موالژها ه علت بيماري كرونا ب

در ورده و براي دانشجویان آبرچسب دار شده و سپس عكس تهيه و به صورت فایل در

به علت وجود كرونا ازمون ها به صورت انالین  ویا مي گردد  سامانه نوید بارگذاري شده

 برگزار گردیده یا برگزار مي شود.

 

 

  عملي عنوان درس: آناتومي عمومي

  سيستم اسكلتي موضوع درس:

 

 ساعت 2مدت زمان جلسه:

گروه و رشته مخاطب: دانشجویان كارشناسي علوم 

 آزمایشگاهي

 

 نفر 22تعداد فراگيران:

مكان تشكيل كالس:پردیس 

 دانشگاه

 

 از روي موالژسيستم اسكلتي  قسمت هاي مختلف شناخت هدف كلي :

 حيطه مورد نظر: شناختي

 

 رئوس مطالب

 

 اهداف رفتاري

 سيستم اسكلتي :

ستخوان بندي صورت وجمجمه، ا

ستون مهره اي ، جناغ ، دنده ها،   

استخوان بندي اندام فوقاني و اندام 

 تحتاني

 

 دانشجو پس از یادگيري باید بتواند:

 نهاي صورت و كاسه سر را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد .ـ استخوا 1

ـ كمري و خاجي را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد 2  ـ مشخصات مهره هاي گردني ـ پشتي 

 ـ قسمت هاي مختلف جناغ ، دنده ها را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد 3

 روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد ـ قسمت هاي مختلف استخوان كتف را از 2

 ـ قسمت هاي مختلف استخوان یازو را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد 5

 ـ قسمت هاي مختلف استخوانهاي ساعد را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد 6

 ـ استخوانهاي دست را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد 7

 استخوان لگن را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسدـ قسمت هاي مختلف  8

 ـ قسمت هاي مختلف استخوان ران را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد 9

 ـ قسمت هاي مختلف استخوانهاي ساق پا را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد 11

 ـ استخوانهاي پا را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد 11

 

 

روش تدریس:  تدریس  بصورت  

عملي با استفاده از موالژ انجام مي 

 گيرد 

 وسایل آموزشي:  كالس  ـ موالژ

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمليعنوان درس: آناتومي عمومي 

 سيستم عضالنيموضوع درس: :  

 ساعت 2مدت زمان جلسه:

گروه و رشته مخاطب: دانشجویان كارشناسي علوم 

 آزمایشگاهي

 

 نفر 22يران:تعداد فراگ

 مكان تشكيل كالس:پردیس دانشگاه

 

 

 از روي موالژ سيستم عضالني قسمت هاي مختلف شناختهدف كلي : 

 حيطه مورد نظر: شناختي

 

 رئوس مطالب

 

 اهداف رفتاري

 ـ دستگاه عضالني : 

)عضالت سرو صورت، عضالت تنه، عضالت  

 لگن ،عضالت اندام فوقاني،

 عضالت اندام تحتاني (

 باید بتواند:  و پس از یادگيريدانشج

 ـ عضالت سرو صورت را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد . 1

ـ عضالت جدار قدامي طرفي و ، دیواره خلفي حفره شكم را از روي موالژ شناسایي  2 

 نماید و بنویسد .

 ـ عضالت ناحيه لگن را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد .. 3 

 ناحيه كتف را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد .ـ عضالت  2

 ـ عضالت ناحيه بازو را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد .5

 ـ عضالت ناحيه ساعد را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد .. 6

 ـ عضالت ناحيه دست را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد .. 7

 تئال را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد .ـ عضالت ناحيه گلو 8

 ـ عضالت ناحيه ران را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد . 9

 ـ عضالت ناحيه ساق را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد  11

 عضالت ناحيه پا را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد . - 11

عملي با روش تدریس:  تدریس  بصورت  

 استفاده از موالژ انجام مي گيرد

ـ موالژ  وسایل آموزشي:  وسایل آموزشي:  كالس  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 عملي عنوان درس: آناتومي عمومي 

قلب گردش خون )سيستم   :موضوع درس

 و عروق(

 

 ساعت 2مدت زمان جلسه:

گروه و رشته مخاطب: دانشجویان كارشناسي علوم 

 هيآزمایشگا

 

 نفر 22تعداد فراگيران:

 مكان تشكيل كالس:پردیس دانشگاه

 

 از روي موالژ قسمت هاي مختلف سيستم گردش خونشناخت هدف كلي: 

 حيطه مورد نظر: شناختي

 

 رئوس مطالب

 

 اهداف رفتاري

ـ دستگاه گردش خون : )قلب ،                                                    

 ن  ،    عروق تنه   ،                   عروق سر و گرد

، عروق اندام فوقاني و عروق 

 (تحتاني

 باید بتواند :  دانشجو پس از یادگيري 

ـ مشخصات خارجي قلب را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد  1  ـ. 

 ـ مشخصات حفرات داخلي قلب را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد  2

 را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد  ـ عروق قلب  3

 را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسدعروق سر و گردن   -2

 را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسدعروق اندام فوقاني  -5

 را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسدعروق اندام تحتاني  -6

 ژ شناسایي نماید و بنویسدرا از روي موالعروق حفره قفسه سينه  -7

 عروق حفره شكم را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد -8

 وریدهاي سطحي اندام فوقاني را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد-11

 تحتاني را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد وریدهاي سطحي اندام -11

روش تدریس:  تدریس  بصورت  

 فاده از موالژ انجامعملي با است

 مي گيرد 

ـ موالژ  وسایل آموزشي:  وسایل آموزشي:  كالس  

 

 

 عملي عنوان درس: آناتومي عمومي 

   يسيستم تنفس موضوع درس:

 ساعت 2مدت زمان جلسه:

گروه و رشته مخاطب: دانشجویان كارشناسي علوم 

 آزمایشگاهي

 

 نفر 22تعداد فراگيران:

 گاهمكان تشكيل كالس:پردیس دانش

 

 از روي موالژشناخت ساختمانهاي تشكيل دهنده سيستم تنفسي هدف كلي : 

 حيطه مورد نظر: شناختي

 

 رئوس مطالب

 

 اهداف رفتاري

سيستم تنفسي ) بيني ، حلق ، حنجره  

 ، ناي و شش ها (

 باید بتواند :  دانشجو پس از یادگيري

 ایي نماید و بنویسد.ـ قسمت هاي تشكيل دهنده بيني را از روي موالژ شناس  1

 ـ قسمت هاي تشكيل دهنده حلق را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد. 2

 .قسمت هاي تشكيل دهنده حنجره را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسدـ  3

 قسمت هاي مختلف شش چپ را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد.ـ  2

 روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد قسمت هاي مختلف شش راست را از -5



روش تدریس:  تدریس  بصورت  عملي 

 مي گيرد  با استفاده از موالژ انجام

 وسایل آموزشي:  كالس  ـ موالژ

 

 

 

 

 

 عملي عنوان درس: آناتومي عمومي 

 سيستم گوارش   موضوع درس: : 

 ساعت 2مدت زمان جلسه:

وم گروه و رشته مخاطب: دانشجویان كارشناسي عل

 آزمایشگاهي

 

 نفر 22تعداد فراگيران:

 مكان تشكيل كالس:پردیس دانشگاه

 

 از روي موالژ شناخت ساختمانهاي تشكيل دهنده سيستم گوارش  هدف كلي :

 حيطه مورد نظر: شناختي

 

 رئوس مطالب

 

 اهداف رفتاري

ـ  :دستگاه گوارش ـ زبان  ) دهان 

ـ روده  ـ روده كوچك  ـ معده  مري 

 (  بزرگ

 

م دستگاه گوارش :) غدد بزاقي ضمائ

 ـ كبد ـ كيسه صفرا ـ لوزالمعده(

 باید بتواند :  دانشجو پس از یادگيري

 قسمت هاي تشكيل دهنده دهان را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد ـ  1

 قسمت هاي مختلف زبان را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد ـ  2

 .موالژ شناسایي نماید و بنویسدرا از روي  مري ـ تنگي هاي 3

 قسمت هاي مختلف معده را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسدـ  2

 .قسمت هاي مختلف روده كوچك را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد -5

 قسمت هاي مختلف روده بزگ را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد.ـ  6

 را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد. غدد بزاقي ـ 7

 قسمت هاي مختلف كبد را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد. -8

 قسمت هاي مختلف كيسه صفرا را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد.ـ  9

  قسمت هاي مختلف لوزالمعده را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد.ـ 11

 

دریس  بصورت  روش تدریس:  ت

عملي با استفاده از موالژ انجام مي 

 گيرد

 وسایل آموزشي:  كالس  ـ موالژ

 
 

 عملي عنوان درس: آناتومي عمومي 

 سيستم ادراري موضوع درس: :  

 ساعت 2مدت زمان جلسه:

گروه و رشته مخاطب: دانشجویان كارشناسي علوم 

 آزمایشگاهي

 نفر 22تعداد فراگيران:

 پردیس دانشگاهمكان تشكيل كالس:

 

 از روي موالژ شناخت ساختمانهاي تشكيل دهنده سيستم ادراريهدف كلي : 

 حيطه مورد نظر: شناختي

 رئوس مطالب

 

 اهداف رفتاري

 دستگاه ادراري :  

 )كليه ها ـ حالبها ـ مثانه ـ پيشابراه (

 باید بتواند :  دانشجو پس از یادگيري 

 ژ شناسایي نماید و بنویسد ـ مشخصات كليه ها را از روي موال 1

 ساختما دروني كليه ها را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد -2

 ـ حالب ها را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد. 2

 ـ مشخصات مثانه را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد. 3

 .ـ پيشابراه در زن را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد 2

 ـ بخشهاي  مختلف پيشابراه در مرد را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد. 5

 



روش تدریس:  تدریس  بصورت  عملي 

 با استفاده از موالژ انجام مي گيرد

 وسایل آموزشي:  كالس  ـ موالژ

 

 

 

 

 

 عملي عنوان درس: آناتومي عمومي 

سيستم توليدمثل مردانه و موضوع درس: :  

 زنانه 

 

 ساعت 2دت زمان جلسه:م

گروه و رشته مخاطب: دانشجویان كارشناسي علوم 

  آزمایشگاهي

 نفر 22تعداد فراگيران:

 مكان تشكيل كالس:پردیس دانشگاه

 

 از روي موالژ شناخت ساختمانهاي تشكيل دهنده سيستم تناسلي در مرد و زن   هدف كلي :

 حيطه مورد نظر: شناختي

 

 رئوس مطالب

 

 اهداف رفتاري

دستگاه توليدمثل مرد : ) بيضه ها ـ اپي  

دیدیم ـ مجراي مني بر ـ كيسـه هـاي     

منوي ـ پروستات ـ غدد كوپر ـ آلـت      

 تناسلي (

لوله  دستگاه توليد مثل زن : )تخمدان ـ 

 (فرج  رحم ـ رحم ـ واژن ـ

 باید بتواند :  دانشجو پس از یادگيري 

 .نویسد.را از روي موالژ شناسایي نماید و بـ بيضه  1

 .را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد.ـ مجراي اپي دیدیم 2

 .را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد.ـ مجراي دفران  3

 را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد.ـ سمينال وزیكول  2

 را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد.ـ غده پروستات  5

 .ز روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد.را اـ غدد كوپر  6

 از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسدآلت تناسلي را  بخشهاي  مختلف ـ 7

 از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد تخمدان را -8

 .از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسدـ لوله هاي رحمي را 9

 .ي نماید و بنویسدرا از روي موالژ شناسایرحم بخشهاي  مختلف ـ  11

 را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسدـ اعضاي تناسلي خارجي 11

 

روش تدریس:  تدریس  بصورت  عملي 

 با استفاده از موالژ انجام مي گيرد

 وسایل آموزشي:  كالس  ـ موالژ

 

 

 عملي عنوان درس: آناتومي عمومي 

 :     سيستم عصبي موضوع درس: :  

 ساعت 2مدت زمان جلسه:

گروه و رشته مخاطب: دانشجویان كارشناسي علوم 

 آزمایشگاهي

 

 نفر 22تعداد فراگيران:

 مكان تشكيل كالس:پردیس دانشگاه

 

 از روي موالژشناخت ساختمانهاي تشكيل دهنده سيستم عصبي هدف كلي : 

 حيطه مورد نظر: شناختي

 رئوس مطالب

 

 اهداف رفتاري



ـ سيستم عصبي : ) نخاع ـ بصل الن خاع 

مغز  -پل مغزي ـ مخچه و مغز مياني

 نيمكره هاي مغز ( -واسطه اي

 باید بتواند :  دانشجو پس از یادگيري

 .را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد بخشهاي  مختلف بصل النخاع -1

 .بخشهاي  مختلف پل مغزي را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد -2

 .ز روي موالژ شناسایي نماید و بنویسدرا ا مغز ميانيبخشهاي  مختلف  -3

 را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد بخشهاي  مختلف مخچه -2

 بخشهاي  مختلف مغز واسطه اي را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد -5

 سدیو بنو دینما یيموالژ شناسا يرا از رو نيمكره هاي مغزلب هاي مختلف  -6

 سدیو بنو دینما یياساموالژ شن يرا از رو اعصاب مغزي -7

 سدیو بنو دینما یيموالژ شناسا ياز رو شاخه هاي شبكه هاي عصبي -8

روش تدریس:  تدریس  بصورت  عملي 

 با استفاده از موالژ انجام مي گيرد

 وسایل آموزشي:  كالس  ـ موالژ

 

 

 

 عملي عنوان درس: آناتومي عمومي 

 چشم و گوش  موضوع درس: :  

 ساعت 2مدت زمان جلسه:

گروه و رشته مخاطب: دانشجویان كارشناسي 

 علوم آزمایشگاهي

 

 نفر 22تعداد فراگيران:

 مكان تشكيل كالس:پردیس دانشگاه

 

 از روي موالژ شناخت ساختمانهاي تشكيل دهنده چشم و گوشهدف كلي : 

 حيطه مورد نظر: شناختي

 رئوس مطالب

 

 اهداف رفتاري

 حس هاي ویژه : 

ره چشم ـ عدسي الف : چشم: الیه هاي ك

ـ  ـ عضالت گروه خارجي و داخلي چشم 

 پلك ها ـ غده اشكي

 گوش:ب :

ـ گوش مياني  گوش -) گوش خارجي 

 داخلي(

 باید بتواند :  دانشجو پس از یادگيري

 ـ الیه هاي كره چشم را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد 1

 سد ـ عضالت چشم را از روي موالژ شناسایي نماید و بنوی 2

 ـ غدد اشكي را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد 3

 ـ بخشهاي  مختلف گوش خارجي را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد 2

 ـ بخشهاي  مختلف گوش مياني را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویسد 5

 دـ بخشهاي  مختلف گوش داخلي را از روي موالژ شناسایي نماید و بنویس 6 

روش تدریس:  تدریس  بصورت  عملي با 

 استفاده از موالژ انجام

 مي گيرد 

 موالژ-وسایل آموزشي:  كالس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمليجدول زمان بندي درس آناتومي  عمومي 

 مدت ارائه سرفصل مطالب

 )ساعت (

امكانات مورد  منابع درسي روش ارائه

 نياز

 روش ارزشيابي

 لتي :سيستم اسكـ 

استخوان بندي صورت وجمجمه، ستون مهره اي ، جناغ ، دنده 

 ها،   استخوان بندي اندام فوقاني و اندام تحتاني

 

ـ آناتومي  عملي 2

عمومي. آقاي 

 والياني 

 ـ كالس  

 ـ موالژ

 آزمون كتبي

 ـ دستگاه عضالني :

)عضالت سرو صورت، عضالت تنه، عضالت لگن ،عضالت اندام  

 فوقاني،

 ت اندام تحتاني (عضال

2 // // // // 

ـ دستگاه گردش خون : )قلب ،                                                   

 عروق سر و گردن  ،    عروق تنه   ،                   

 (، عروق اندام فوقاني و عروق تحتاني

2 // // // // 

 // // // // 2 ها ( سيستم تنفسي: ) بيني ، حلق ، حنجره ، ناي و شش

ـ  ـ روده كوچك  ـ مري ـ معده  ـ زبان  دستگاه گوارش: ) دهان 

 روده بزرگ ( 

 

ـ  ـ كبد ـ كيسه صفرا  ضمائم دستگاه گوارش :) غدد بزاقي 

 لوزالمعده(

2 // // // // 

 // // // // 2 دستگاه ادراري : كليه ها ـ حالبها ـ مثانه ـ پيشابراه 

 :دستگاه توليد مثل

تگاه توليدمثل مرد : ) بيضه ها ـ ـ اپي دیدیم ـ مجراي مني دس

 بر ـ كيسه هاي منوي ـ پروستات ـ غدد كوپر ـ آلت تناسلي (

ـ واژن ـ )تخمدان ـ :دستگاه توليد مثل  ـ رحم   )فرج  لوله رحم 

2 // // 

 

 // ـ//

ـ مخچه و  سيستم عصبي : ) نخاع ـ بصل النخاع ـ پل مغزي 

 نيمكره هاي مغز ( -واسطه ايمغز  -مغز مياني

2 // // 

 

// // 

 حس هاي ویژه :

الف : چشم: الیه هاي كره چشم ـ عدسي ـ عضالت گروه 

 خارجي و داخلي چشم ـ پلك ها ـ غده اشكي

 گوش:ب :

2 // // 

 

// // 



ـ گوش مياني   گوش داخلي(-) گوش خارجي 

 

 

 ي) اعضاي هيئت علمي بخش آناتومي (دكتر  پور احمد –سنایي خانم  آموزش دهندگان :

 ) آخرین چاپ(و دكتر كاوسي منابع درسي :ـ  آناتومي عمومي. آقاي دكترعلي والياني و دكتر مصباح
 

 نحوه ارزشيابي :

 برگزار خواهد شد و در هر ایستگاه از موالژ استفاده مي گردد. (OSCE)ـ امتحان بصورت اسكي 

بایستي از روي موالژ عناصر عالمت گذاري شده را شناسایي نماید  ـ در هر ایستگاه دو سؤال مطرح مي شود كه دانشجو

 و نام آنها را  در برگه بنویسد

 نمره(21كل نمره)%111نمره عملي :امتحان عملي  مقررات :     

 11مقررات:آوردن حد نصاب قبولي 

 


