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 اندامعنوان درس: آناتومي 

 ( نظری)

 واحد  9/1تعداد واحد: 

 مقدمات علوم تشریح

 

 یک )هفته  15تعداد هفته های درس : 

برگزار  در هفته  دو ساعته نظری جلسه

 (خواهد شد.

ساعت  03: مقرر شده مدت زمان جلسات

به اضافه دو جلسه امتحان میاني و   نظری

 پایاني ترم

 گروه و رشته مخاطب: دانشجویان پزشکي 

 نفر 43عداد فراگیران: ت

 مکان تشکیل كالس:

 زشکيپدانشکده 

 یرد.بصورت  سخنراني با استفاده از امکانات كمک آموزشي انجام مي گ  نظریهای تدریس: تدریس روش

 ادراكي مي باشد. -و حیطه مورد نظر شناختي  موالژ –وسایل آموزشي:  كالس  ـ ویدئوپروژكتور ـ رایانه 

تهیه و در سامانه نوید  دانشجویان مطالب درسي به صورت ویدیو كرونا و عدم حضوربیماری به علت 

زار گردیده یا برگزار و به علت وجود كرونا ازمون ها به صورت انالین برگ شده و یا مي گرددبارگذاری 

 مي شود.

 

 دقیقه 83:  نظری زمان تدریس در هر جلسه

 دقیقه 15گیری در هر جلسه: بندی و نتیجهزمان جمع

 دقیقه  5زمان ارزشیابي در هر جلسه: پرسش شفاهي 

  با پیش مطالعه  و مرور مطالب قبلي در فرآیند یادگیری شركت نماید لسه:تکلیف ارائه شده در هر ج

  دقیقه 13زمان استراحت بین كالس :       زمان: 

 , Gray’s Anatomy      Anatomy snell منابع درسي :  

 )منابع  درسي با آخرین سال  چاپ  كتاب  تدریس مي شود . 

 ارزشیابي:

 و به سئواالت نظری شامل كوئیز , امتحان میان ترم و پایان ترم پاسخ خواهد داد .دانشج : نظرینحوه ارزشیابي 

  نمره(18كل نمره) %85نمره(             آزمون كتبي  1كل نمره ) %35 نحوه محاسبه نمره :     كوئیز 

 باشد . يم 03و نمره كل  OSCE: آزمون به صورت  عملي محاسبه نمره نحوه

 13ب قبولي مقررات:آوردن حد نصا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هدف نهایی دوره
 

  ردیف

 کتف،ترقوه،بازو،ساعد،مچ دست و مفاصل آنها . یاستخوانها یآناتومفراگیری  1

 .  یو عضالت،عروق و اعصاب شبکه بازوئ الیساختمان حفره آگز یریفراگ 0

 .، حفره کوبیتال و ساعدبازو هیناح کیو توپوگراف یسطح یآناتوم یریفراگ 0

 . یو لنف اندام فوقان دهایدست،ور هیناح کیو توپوگراف یسطح یآناتوم یریفراگ 4

 پاو مفاصل آنها. پ،ران،ساقیه یاستخوانها یآناتوم یریفراگ 5

 . یو کمر یشبکه خاج وگلوتئال  هیناح یو سطح ینیو بال یماکروسکوپ یآناتوم یریفراگ 6

 .ال  تهیخلف ران و حفره پوپلو  یداخل ، یقدام هیناح یو سطح ینیو بال یماکروسکوپ یآناتوم یریفراگ 7

 جلو وخارج ساق ،خلف ساق یو سطح ینیو بال یماکروسکوپ یآناتوم یریفراگ 9

 . ینیاندام پائ یو لنفاو یدیور ستمیپا و س یو سطح ینیو بال یماکروسکوپ یآناتوم یریفراگ 8

ف   دوره کلیاهدا
 

 

 یانددام فوقدان   ینیبال یو آناتوم یسطح یآناتوم یساختمان ماکروسکوپ ستیبایدوره م انیدانشجو در پا ردیف

 :رفته باشدفرا گ لیرا به شرح ذ یو تحتان

 .بتواند توضیح دهدکتف،ترقوه،بازو،ساعد،مچ دست و مفاصل آنها را  یاستخوانها یآناتوم 1

  .داندآن را ب یو عضالت،عروق و اعصاب شبکه بازوئ الیساختمان حفره آگز 0

 .داندبازورا ب هیناح کیو توپوگراف یسطح یآناتوم 0

 .داندو ساعد را بCubital fossa  هیناح کیو توپوگراف یسطح یآناتوم 4

 بداند.را  یو لنف اندام فوقان دهایدست،ور هیناح کیو توپوگراف یسطح یآناتوم 5

 بداند.پاو مفاصل آنهارا  پ،ران،ساقیه یاستخوانها یآناتوم 6

 بداند.گلوتئال را  هیناح یو سطح ینیو بال یماکروسکوپ یآناتومتوضیح دهد و را  یو کمر یه خاجشبک 7

 بداند.را ال  تهیران حفره پوپل و یداخل ، خلفی،یقدام هیناح یو سطح ینیو بال یماکروسکوپ یآناتوم 9

 .داندا بساق ر.بداندجلو وخارج ساق را ، خلف  یو سطح ینیو بال یماکروسکوپ یآناتوم  8

 داند.را ب ینیاندام پائ یو لنفاو یدیور ستمیپا و س یو سطح ینیو بال یماکروسکوپ یآناتوم 13



 

 

 

 

 

ف اختصاصی  م نظری  علوم تشریحاهدا  اهی حرکتی اندا

 
 

 موضوع درس جلسه اول: ناحیه شانه

 یادگیری استخوان های ناحیه شانه و عضالتاهداف كلي:  

 ریاهداف رفتا رئوس مطالب

كمربند شانه ای  یاستخوانها

 (كتف،ترقوه)

 انتهای پروگزیمال هومروس

 مفاصل كمربند شانه ای

 عضالت ناحیه شانه

 نکات بالیني

 

 

 

 دانشجو پس از یادگیری مبحث باید قادر باشد: 

 ویژه گي های استخوان كالویکل و اسکاپوال را شرح دهد.-1

 شرح دهد.ویژه گي های انتهای پروگزیمال هومروس را -0

سه مفصل گلنوهومرال، استرنوكالویکوالر و آكرومیوكالویکوالر كه در  -0

 تشکیل كمربند شانه ای شركت دارند را توضیح دهد.

مبدا ، انتها، عصب دهي و عملکرد عضالت شانه)تراپزیوس،دلتوئید،لواتور -4

 اسکاپوال، رومبوئید ماژور و مینور( بیان كند.

ی استخوان ها و ها يها و در رفتگ يشکستگ نکات بالیني مربوط به-5

 دهد. حیتوض مفاصل ناحیه شانه

 موضوع درس جلسه دوم:  ناحیه اسکاپوالر خلفي 

 اعصاب و عروق ناحیه اسکاپوالر خلفي  اهداف كلي: آشنایي با عضالت ،  ورودی ها

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 عضالت پشت كتف

ورودی های ناحیه اسکاپوالر 

 خلفي

عصاب وعروق منطقه اسکاپوالر ا

 خلفي

 نکات بالیني

 

 

 دانشجو پس از یادگیری مبحث باید قادر باشد: 

مبدا ، انتها، عصب دهي و عملکرد عضالت ناحیه اسکاپوالر خلفي)سوپرا  -1

اسپپیناتوس و اینفرا اسپیناتوس ، ترس مینور و ماژورسر بلند عضله سه سر 

 بازو( را بیان كند.

 راخ سوپرااسکاپوالر را نام ببرد.محتویات سو -0

 محدوده فضای چهار گوش را شرح و محتویات ان را بیان كند.  -0

 محدوده فضای سه گوش را شرح و محتویات ان را بیان كند.  -4

 محدوده فاصله سه گوش را شرح و محتویات ان را بیان كند.   -5



الری ( را نام اعصاب منطقه اسکاپوالر خلفي )سوپرااسکاپوالر و آگزی -6

 برده و ذكر نمایید كه به چه عضالتي شاخه عصبي مي دهند. 

عروق منطقه اسکاپوالر خلفي)سوپرااسکاپوالر، سیركمفلکس هومرال  -7

خلفي و سیركمفلکس اسکاپوالر( را نام بردهمناطقي كه خون رساني را مي 

 كنند ذكر كند.

 نکات بالیني را توضیح دهد. -9

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 ع درس جلسه سوم: آگزیالموضو

 یادگیری حفره زیر بغلي، دیواره ها  و محتویات اهداف كلي:  

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

  الیحفره اگز

 عضالت 

 عروق 

 لنف

 نکات بالیني

 دانشجو پس از یادگیری مبحث باید قادر باشد: 

 دهد. حیرا توض هیناح نیا یاهایو جدار آن و فاس الیحدود حفره اگز-1

 دهد. حیرا توض هیناح نیو عصب عضالت ا ر،مقصد،عملیمنشا،مس-0

 دهد. حیمربوطه را توض ينیآن و مسائل بال یها ،شاخهیالریاگز انیشر -0

 گره های لنفاوی ناحیه آگزیال را شرح دهد. -4

 نکات بالیني را توضیح دهد. -5

 و بازو شبکه بازویيموضوع درس جلسه چهارم:  

 ساختار های موجود در ناحیه بازوآن و  یها شاخه ،يشبکه بازوئ ااهداف كلي: آشنایي ب

 اهداف رفتاری رئوس مطالب



 يشبکه بازوئ

 بازو

استخوان هومروس) تنه و انتهای 

دیستال( و انتهای پروگزیمال 

 رادیوس و اولنا

فاسیا ، بخش ها و عضالت ناحیه 

 بازو

 شریان بازویي

 اعصاب ناحیه بازو

 نکات بالیني

 

 و پس از یادگیری مبحث باید قادر باشد: دانشج

 حیمربوطه را توض عاتیآن و ضا یها شاخه ،يشبکه بازوئ لینحوه تشک -1

 دهد.

ویژه گي های تنه و انتهای دیستال هومروس و پروگزیمال رادیوس و  -0

 اولنا را شرح دهد.

 دهد. حیبازو را توض هیناح یو سپتوم ها ایفاس -0

 دهد. حیبازورا توض هیو عصب عضالت ناح ملع مقصد، ر،یمس منشا، -4

 دهد. حیآنها را توض عاتیو ضا الیبراك انیشر یو شاخه ها ریمس -5

 دهد. حیآنهارا توض عاتیو ضا هیناح نیاعصاب ا یو شاخه ها ریمس -6

 دهد. حیرا توض ينیو مسائل بال يسطح يآناتوم -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ه كوبیتال و انتهای دیستال رادیوس و اولناموضوع درس جلسه پنجم: مفصل آرنج و حفر

  و انتهای دیستال رادیوس و اولنا محتویات آنحفره كوبیتال و  مفصل آرنج ،یادگیری اهداف كلي:  

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

مفصل آرنج: ) مفصل رادیو هومرال، 

مفصل هومرو اولنار و مفصل رادیو 

 اولنار فوقاني(

 مفصل آرنجنکات بالیني مربوط به 

 حفره كوبیتال

استخوان های ساعد) تنه و انتهای 

 دیستال رادیوس و اولنا(

 مفصل رادیو اولنار دیستال

 نکات بالیني

 دانشجو پس از یادگیری مبحث باید قادر باشد: 

 سه مفصل شركت كننده در مفصل ارنج را توضیح دهد.-1

 دهد. حیوضآن را ت ينیو مسائل بالCubitalحفره  اتیحدود و محتو-0

 ویژگي های تنه و انتهای دیستال رادیوس و اولنا را ذكرنمایید. -0

 مفصل رادیو اولنار دیستال را توضیح دهد. -4

 دهد. حیرا توض ينیمسائل بال -5

 

 ساعدموضوع درس جلسه ششم:  



 ساختارهای موجود در ناحیه قدامي و خلفي ساعد اهداف كلي: آشنایي با

 تاریاهداف رف رئوس مطالب

 كمپارتمنت قدامي ساعد:

عضالت الیه سطحي ، حدواسط و 

 عمقي

شریان ها و ورید های ناحیه قدامي 

 ساعد

 اعصاب ناحیه قدامي ساعد

 كمپارتمنت خلفي ساعد:

 عضالت الیه سطحي و عمقي

شریان ها و ورید های ناحیه خلفي 

 ساعد

 اعصاب ناحیه خلفي ساعد

 نکات بالیني

 

 مبحث باید قادر باشد: دانشجو پس از یادگیری 

عضالت الیه سطحي ، حدواسط و عمقي ناحیه قدامي ساعد را نام  -1

 .ببرد

 حیو عصب عضالت قدام  ساعد را توض عمل مقصد، ر،یمس منشا، -0

 دهد.

 حیو عصب عضالت خلف ساعد را توض عمل مقصد، ر،یمس منشا، -0

 دهد.

 حینبض آنها را توضو اولنار و محل  الیراد انیشر یو شاخه ها ریمس -4

 دهد.

آنها را  عاتیاعصاب قدام و خلف ساعد وضا یو شاخه ها ریمس -5

 دهد. حیتوض

 دهد. حیساعد را توض يسطح يآناتوم -6

 

 

 

 دست   موضوع درس جلسه هفتم:

 بخش های مختلف دست و ساختارهای موجود در مچ و كف دست و انگشتان شناخت  :اهداف كلي

 تاریاهداف رف رئوس مطالب

 استخوان ها:

استخوان های مچ دست و 

 كف دست و انگشتان

 مفاصل دست

تونل كارپال و ساختارهای 

 مچ دست

 نیام كف دستي

 انفیه دان تشریحي

 غالف لیفي انگشتان

 استطاله اكستنسور

عضالت، عروق و اعصاب 

 دست

 

 دانشجو پس از یادگیری مبحث باید قادر باشد: 

گزیمال و دیستال مچ دست را به ترتیب از خارج استخوان های دو ردیف پرو -1

 به داخل نام ببرد.

مفصل مچ دست را توضیح داده و استخوان های شركت كننده در مفصل مچ  -0

 دست را نام ببرد و حركاتي كه در مچ دست صورت مي گیرد را توضیح دهد. 

یال دست را مفاصل كارپال و كارپومتاكارپال و متاكارپوفالنژیال و اینترفالنز -0

 شرح دهد.

 تونل كارپال و ساختارهای عبوری از درون ان را توضیح دهد. -4

 ساختارهای عبوری از سطح قدامي و خلفي مچ دست را توضیح دهد. -5

 دهد. حیو عصب عضالت دست را توض عمل مقصد، ر،یمس منشا، -6

 دهد. حیآنهارا توض عاتیعروق ،اعصاب وضا یو شاخه ها ریمس -7

 دهد. حیآنها را توض ينیونکات بال ياندام فوقان يوعمق يسطح یدهایور -9

                       دهد. حیرا توض دست ينینکات بال -8

 

 

 



 

 

 ، استخوان ران و مفصل هیپتوصیف كلي اندام تحتاني،  لگن)لگن استخواني(   موضوع درس جلسه هشتم:

لگن  ي، استخوان های تشکیل دهنده اندام تحتاني و قسمت های مختلف اندام تحتانشناخت   :اهداف كلي

 استخوان ران و مفاصل لگن  ، ي و استخوان هیپاستخوان

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 توصیف كلي اندام تحتاني

 لگن استخواني 

 استخوان هیپ  

 نکات بالیني لگن استخواني

 انتهای پروگزیمال فمور

 هیپ مفصل

 ورود های اندام تحتاني

ل اوبتوراتور، سوراخ سیاتیک بزرگ و كانا

كوچک و شکاف بین رباط اینگواینال  و 

 استخوان لگن

 

 دانشجو پس از یادگیری مبحث باید قادر باشد: 

 چهاراستخوان تشکیل دهنده لگن استخواني را نام ببرد. -1

سه قسمت استخوان هیپ و ویژگي های كناره ها و سطوح  -0

 هیپ را توضیح دهد.

 های لگن را شرح دهد. شکستگي -0

 ی انتهای فوقاني استخوان ران را شرح دهد.ها يژگیو  -4

 آن  شركت كنندهاستخوانهای )خصوصیات و مفصل هیپ  -5

 را توضیح دهد. رباط ها و خون رساني( مفصل

چهار مسیر اصلي عبور ساختارها از شکم و لگن به اندام  -6

 تحتاني را نام ببرد.

از سوراخ سیاتیک بزرگ و كوچک را نام ساختارهای عبوری   -7

                 ببرد.

 

 

 شبکه كمری و خاجي ، گره های لنفاوی كشاله ران و فاسیای عمقي   موضوع درس جلسه نهم:

 ، لنف اندام تحتاني و  فاسیای عمق رانو ریشه ها و شاخه ها ی انها  شبکه كمری و خاجي شناخت  :اهداف كلي

 رفتاری اهداف رئوس مطالب

 يو خاج یشبکه كمر 

گره های لنفاوی سطحي و 

 عمقي اینگوینال

 فاسیای عمقي  اندام تحتاني

 ورید های سطحي

 مثلث و غالف فمورال

 نکات بالیني

 دانشجو پس از یادگیری مبحث باید قادر باشد: 

و عوارض حاصل از صدمه به اعصاب  یشبکه كمر یو شاخه ها ریمس منشا، -1

 دهد. حیفوق را توض

 مکان و چگونگي تشکیل شبکه ساكرال را توضیح دهد.  -0

شاخه های شبکه ساكرال كه از سوراخ سیاتیک بزرگ خارج شده و به اندام  -0

 مي روند را توضیح دهد.

ریشه های تنه لومبوساكرال و عصب اوبتوراتور و مسیر ان در لگن  را توضیح  -4

 دهد.

ره های لنفاوی سطحي و یا عمقي اینگوینال ناحیه هایي كه  لنف خود را به گ  -5

 تخلیه مي كنند را نام ببرد.

 فاسیا التا و نوار ایلیوتیبیال را توصیف نمایید. -6

 ورید های سطحي اندام تحتاني را نام برده و در مورد واریس توضیح دهد. -7

 محدوده مثلث فمورال و غالف فمورال و  محتویات ان ها را شرح دهد. -9



 

 

 

 ناحیه گلوتئال)سریني( دهم:   ضوع درس جلسهمو

 و ساختارهای موجود در این ناحیهناحیه گلوتئال)سریني(با اشنایي  :اهداف كلي

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 گلوتئال هیناح

 اناتومي سطحي

 عضالت

 عروق و اعصاب

 نکات بالیني

 

 

 دانشجو پس از یادگیری مبحث باید قادر باشد: 

 دهد. حیرا توض هیناح نیا يحسط يآناتوم -1

را  هیناح نیا سطحي و عمقي كوچک و عمل عضالت مقصد ر،یمس منشا، -0

 دهد. حیتوض

و  ریمس منشا،اعصاب عبوری از سوراخ سیاتیک بزرگ را نام برده  و  -0

 دهد. حیآنها را توض عاتیشاخه ها و ضا

مي شوند عروق عبوری از سوراخ سیاتیک بزرگ  كه وارد ناحیه سریني  -4

 دهد. حیآنها را توض عاتیو ضا هاو شاخه  ریمس منشا،را نام برده ،  

 

 

 

 

 

 ران و استخوان های ساق پایازدهم:   موضوع درس جلسه

 اشنایي با تنه و انتهای پاییني استخوان ران ، كشکک ، استخوان های ساق  و عضالت ران  :اهداف كلي

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

ی دیستال استخوان تنه و انتها

 ران و كشکک

استخوان های ساق )انتهای 

 تیبیا و فیبوال( پروگزیمال

عضالت ران )  ي وسطح يآناتوم

 ناحیه قدامي ، داخلي و خلفي(

 نکات بالیني

 

 دانشجو پس از یادگیری مبحث باید قادر باشد: 

 ران و كشکک را توضیح دهد. تنه و انتهای دیستال استخوان -1

 روگزیمال تیبیا و فیبوال و تنه های انها را شرح دهد.انتهای پ -0

را ران  ناحیه قدامي ، داخلي و خلفيو عمل عضالت  مقصد ر،یمس منشا، -0

 دهد. حیتوض

 نکات بالیني ناحیه ران را بیان كند. ي وسطح يآناتوم -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 لیتئالادامه ناحیه ران، مفصل زانو و حفره پوپدوازدهم:   موضوع درس جلسه

 اشنایي با عروق و اعصاب ران، مفصل زانو و حفره پوپلیتئال :اهداف كلي

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 عروق و اعصاب ران

 مفصل زانو و تیبیوفیبوالر

) محدوده و حفره پوپلیتئال

 محتویات(

 نکات بالیني

 

 دانشجو پس از یادگیری مبحث باید قادر باشد: 

 حیرا توض ران هیناح عاتیاعصاب و ضا , ها انیشر یو شاخه ها ریمس منشا، -1

 دهد.

مفصل زانو و ویژگي های ان را توضیح داده و مکانیسم قفل شدن را توضیح  -0

 دهد.

 نکات بالیني مربوط به زانو و چگونگي معاینه مفصل زانو را توضیح دهد. -0

 مفصل تیبیوفیبوالر را شرح دهد. -4

 را بیان كند. حفره پوپلیتئال ویاتو محتمحدوده  ي وسطح يآناتوم -5

 

 

 

 ساق پاسیزدهم:   موضوع درس جلسه

 عضالت ، عروق و اعصاب ساق پااشنایي با  :اهداف كلي

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 ساق پا

استخوان های ساق )تنه و 

 تیبیا و فیبوال( دیستالانتهای 

 عضالت

ناحیه خلفي ، خارجي و  

 قدامي

 عروق و اعصاب ساق

 کات بالینين

 

 دانشجو پس از یادگیری مبحث باید قادر باشد: 

 را شرح دهد. تیبیا و فیبوال دیستالتنه و انتهای  -1

و عمل عضالت خلف ساق را  مقصد ر،یمس منشا، ،ساق  هیناح یایفاس - 0

 دهد. حیتوض

 دهد. حیرا توض خلف ساق عاتیعروق و اعصاب و ضا ي و سطح يآناتوم -0

 دهد. حیساق را توض خارجيو عمل عضالت  مقصد ر،یمس منشا، -4

 دهد. حیرا توض خارجي ساق عاتیعروق و اعصاب و ضا ي و سطح يآناتوم -5

 دهد. حیساق را توض قداميو عمل عضالت  مقصد ر،یمس منشا، -6

 دهد. حیرا توض قدامي ساق عاتیعروق و اعصاب و ضا ي و سطح يآناتوم -7

 نکات بالیني ساق را بیان كند. -9

 

 

 

 

 

 



 

 

 ناحیه پاچهاردهم:   موضوع درس جلسه

   مچ پا ، كف پا و انگشتان پااشنایي با  :اهداف كلي

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

پا: استخوان های مچ پا ، كف پا و 

 انگشتان 

مفاصل پا )مچ پا، اینترتارسال، ساب 

 تاالر، تالوكالکانئوناویکوالر،

كالکانئوكوبوئید، تارسومتاتارسال، 

 متاتارسوفالنژیال، اینترفالنژیال(

 كف پا و پشت پا هیناح یایفاس

تونل تارسال، رتیاكولوم ها و نحوه ی 

 قرارگیری ساختارهای اصلي در مچ پا

 قوس های كف پا

نیام كف پایي و غالف های لیفي پا و 

 استطاله های اكستنسوری

سطح  عضالت اینترینسیک پا در

 دورسال پا و كف پا

 عروق و اعصاب  ناحیه پا

 نکات بالیني

 

 دانشجو پس از یادگیری مبحث باید قادر باشد: 

 استخوان های پا را نام برده و شرح دهد. -1

 مفصل مچ پا را توضیح دهد. -0

مفاصل اینترتارسال، ساب تاالر، تالوكالکانئوناویکوالر،  -0

ل، متاتارسوفالنژیال، اینترفالنژیال را كالکانئوكوبوئید، تارسومتاتارسا

 .دهد حیآنها را توض ينیمسائل بالشرح و 

 دهد. حیرا توض كف پا و پشت پا هیناح یایفاس -4

تونل تارسال، رتیاكولوم ها و نحوه ی قرارگیری ساختارهای اصلي   -5

 در مچ پا

قوس های طولي و عرضي كف پا را شرح و رباط ها و عضالت حمایت  -6

 ده انها را بیان كند.كنن

نیام كف پایي و غالف های لیفي پا و استطاله های اكستنسوری را  -7

 توضیح دهد.

 سطح دورسال پا و كف پا را شرح دهد. عضالت اینترینسیک پا در -9

 حیآنها را توض ينیو مسائل بال هیناح نیو اعصاب ا يعروق یشاخه ها -8

 دهد.
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م علوم تشریحجدول زمان بندی ردس    نظری اندا
مدت  سرفصل مطالب                 

 ارائه

 )ساعت(

 روش ارزشیابي امکانات موردنیاز منابع درسي روش ارائه

آناتومي استخوانهای 

كتف،ترقوه،بازو،ساعد،مچ 

 دست و مفاصل

4  نرانيسخ 

  ش و پاسخسپر 

-Gray’sAnatomy 

-Anatomy snell  

 

 كالس 

 كامپیوتر 

 ویدئوپروژكتور 

 پاورپواینت 

 

  كوئیز 

  پرسش شفاهي 

  كتبيآزمون 

ساختمان حفره  

آگزیال،عضالت،عروق و 

 اعصاب شبکه بازوئي

0  سخنراني 

 ش و پاسخسپر 

-Gray’sAnatomy 

-Anatomy snell  

 

 كالس 

 كامپیوتر 

 ویدئوپروژكتور 

 پاورپواینت 

 

  كوئیز 

  پرسش شفاهي 

  كتبيآزمون 

آناتومي سطحي و 

 توپوگرافیک ناحیه بازو

0  سخنراني 

 پرسش و پاسخ 

-Gray’sAnatomy 

-Anatomy snell  

 

 كالس 

 كامپیوتر 

 ویدئوپروژكتور 

 پاورپواینت 

 

  كوئیز 

  پرسش شفاهي 

  كتبيآزمون 

آناتومي سطحي و 

 Cubitalتوپوگرافیک ناحیه

fossaوساعد 

0  سخنراني 

 ش و پاسخسپر 

-Gray’sAnatomy 

-Anatomy snell  

 

 كالس 

 كامپیوتر 

 ویدئوپروژكتور 

 پاورپواینت 

 

  كوئیز 

  پرسش شفاهي 

  كتبيآزمون 

آناتومي سطحي و 

توپوگرافیک ناحیه 

دست،وریدها ولنف اندام 

 فوقاني

0  سخنراني 

 پرسش و پاسخ 

-Gray’sAnatomy 

-Anatomy snell  

 

 كالس 

 كامپیوتر 

 ئوپروژكتوروید 

 پاورپواینت 

 

  كوئیز 

  پرسش شفاهي 

  كتبيآزمون 

لگن آناتومي استخوانهای 

هیپ،ران،ساق پا و مفاصل 

 آنها

4  سخنراني 

 ش و پاسخسپر 

-Gray’sAnatomy 

-Anatomy snell  

 

 كالس 

 كامپیوتر 

 ویدئوپروژكتور 

 پاورپواینت 

 

  كوئیز 

  پرسش شفاهي 

  كتبيآزمون 

 Gray’sAnatomy- يسخنران   0 شبکه كمری و خاجي

-Anatomy snell  
 كالس   كوئیز 



 ش و پاسخسپر   كامپیوتر 

 ویدئوپروژكتور 

 پاورپواینت 

 

  پرسش شفاهي 

  كتبيآزمون 

آناتومي ماكروسکوپي و 

بالیني و سطحي ناحیه قدامي 

 و داخلي ران

0  سخنراني 

 ش و پاسخسپر 

-Gray’sAnatomy 

-Anatomy snell  

 

 كالس 

 كامپیوتر 

 رویدئوپروژكتو 

 پاورپواینت 

 

  كوئیز 

  پرسش شفاهي 

  كتبيآزمون 

آناتومي ماكروسکوپي و 

بالیني و سطحي ناحیه 

 گلوتئال

0  سخنراني 

   پرسش و پاسخ 

-Gray’sAnatomy 

-Anatomy snell  

 

 كالس 

 كامپیوتر 

 ویدئوپروژكتور 

 پاورپواینت 

 

  كوئیز 

  پرسش شفاهي 

  كتبيآزمون 

آناتومي ماكروسکوپي و 

خلف ران و بالیني و سطحي 

 حفره پوپلینه آل

0  سخنراني 

 ش و پاسخسپر 

-Gray’sAnatomy 

-Anatomy snell  

 

 كالس 

 كامپیوتر 

 ویدئوپروژكتور 

 پاورپواینت 

 

  كوئیز 

  پرسش شفاهي 

  كتبيآزمون 

آناتومي ماكروسکوپي و 

 بالیني و سطحي خلف ساق

0  سخنراني 

 پرسش و پاسخ 

-Gray’sAnatomy 

-Anatomy snell  

 

 كالس 

 پیوتركام 

 ویدئوپروژكتور 

 پاورپواینت 

 

  كوئیز 

  پرسش شفاهي 

  كتبيآزمون 

آناتومي ماكروسکوپي و 

بالیني و سطحي جلو و خارج 

 ساق

0  سخنراني 

 ش و پاسخسپر 

-Gray’sAnatomy 

-Anatomy snell  

 

 كالس 

 كامپیوتر 

 ویدئوپروژكتور 

 پاورپواینت 

 

  كوئیز 

  پرسش شفاهي 

  كتبيآزمون 

و  آناتومي ماكروسکوپي

بالیني و سطحي پا و سیستم 

 وریدی و لنفاوی اندام پائیني

0   سخنراني 

 پرسش و پاسخ 

-Gray’sAnatomy 

-Anatomy snell  

 

 كالس 

 كامپیوتر 

 ویدئوپروژكتور 

 پاورپواینت 

 

  كوئیز 

  پرسش شفاهي 

  كتبيآزمون 

 

 



 

                  
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم    

  

م عملی   علوم تشریح دوره طرح ردس  زپشکیاندا

 
 

 

 

 مدرسین :

و دکتر کاوسيدکتر محمد پوراحمدی     

کاری   مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکیكميته طرح ردس با هم

  دکتر محمد پوراحمدیاستاد تدوين کننده: 

 88مهرو  89بهمن 

 

 

 

 

 



 
 واحد عملي 6/3تعداد واحد : اندام)دست و پا(نام درس :  آناتومي 

 دانشجویان پزشکي مقطع علوم پایهنفر  43شركت كنندگان :   

 مدت زمان ارائه درس : یک ترم تحصیلي

   هرترم زمان اجرا : دكتر كاوسي–مدرسین دكتر پوراحمدی     پوراحمدی:    درسمسئول 

 پیشنیاز :  ندارد 

 
 

 روش تدریس  : 

 تشریح از روی جسد تشریح شده آموزش داده مي شود .  موالژ از روی موالژ ودر سالن تدریس عملي در سالن 

 (     پوراحمدی دكتر ، كاوسيآموزش دهنده :  اساتید بخش آناتومي ) دكتر 

به علت بیماری كرونا  و عدم حضور دانشجویان ابتدا ساختارهای مورد نظر در موالژها  و اسالید 

های بافتي برچسب دار شده و سپس عکس تهیه و به صورت فایل درآورده و برای دانشجویان 

و به صورت فیلم در سامانه نوید بارگذاری شده ارسال شده است و نیز از روی جسد توضیح داده 

 است و به علت وجود كرونا ازمون ها به صورت انالین برگزار گردیده یا برگزار مي شود.

   حیتشرموالژ و آموزش: سالن  محل      موالژ و جسد بخش : يآموزش امکانات اجرا : طیشرا

 و   13:    ـ حداقل نمره قبولي :  مقررات   باشد . يم 03و نمره كل  OSCEمحاسبه نمره : آزمون به صورت  نحوه

 نمره حدنصاب قبولي دانشجویان بر اساس آیین نامه كل دانشکده مي باشد.

بایستي روی موالژ و جسد عناصر عالمت گذاری شده  یانكه دانشجودر هر ایستگاه دو سؤال مطرح شده است  ـ

 د.نرا شناسایي نماید و نام آنها را در برگه بنویس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 هدف نهایی دوره
 

 دانشجو در طول دوره مي بایست مطالب زیر را از روی موالژ و جسد فرا گیرد. ردیف

 .از روی موالژمفاصل آنها دست و ساعد و  بازو، رقوه،ت کتف، یاستخوانها ی عملیآناتومفراگیری  1

 . از روی موالژ و جسد یو عضالت،عروق و اعصاب شبکه بازوئ الیحفره آگز محتویات یریفراگ 0

 ، حفره کوبیتال و ساعد از روی موالژ و جسد.بازو هیناحعضالت ، عروق و اعصاب  یریفراگ 0

 از روی موالژ و جسد. یاندام فوقان ی سطحی دهایور یریفراگ 4

 از روی موالژ و جسد. مفاصل آنهاپا و پاو  ساق ران، پ،یه یاستخوانهاعملی  یآناتوم یریفراگ 5

 .ی از روی موالژ و جسدو کمر یشبکه خاج وگلوتئال  هیناح عملی عضالت ، عروق و اعصاب یآناتوم یریفراگ 6

از روی ال  تهیخلف ران و حفره پوپلو  یداخل ، یقدام هیناحعضالت ، عروق و اعصاب  عملی یآناتوم یریفراگ 7

 موالژ و جسد.

 از روی موالژ و جسد. جلو وخارج ساق ،خلف ساقعضالت ، عروق و اعصاب  عملی یآناتومی ریفراگ 9

 .ی از روی موالژ و جسدنیاندام پائ سطحی هایدیپا و ورعضالت ، عروق و اعصاب  عملی یآناتوم یریفراگ 8

ف   دوره کلیاهدا

بده شدرح    ی از روی مدوالژ و جسدد،  و تحتدان  یاندام فوقدان  یساختمان ماکروسکوپ ستیبایدوره م انیدانشجو در پا ردیف

 :رفته باشدفرا گ لیذ

 را از روی موالژتوضیح دهد.مفاصل آنها دست و ساعد و  بازو، ترقوه، کتف، یاستخوانها 1

  از روی موالژ و جسد را شرح دهد. ی راشبکه بازوئ و عضالت،عروق و اعصاب الیحفره آگز محتویات 0

 ، حفره کوبیتال و ساعد را از روی موالژ و جسد نشان دهد.بازو هیناحعضالت ، عروق و اعصاب  0

 از روی موالژ و جسد نشان دهد. یاندام فوقان ی سطحی دهایور 4

 ژتوضیح دهد.را از روی موال مفاصل آنهاپا و پاو  ساق ران، پ،یه یاستخوانها 5

 ی از روی موالژ و جسد توضیح دهد.و کمر یشبکه خاج وگلوتئال  هیناح عضالت، عروق و اعصاب 6

 از روی موالژ و جسد بیان کند. را ال تهیخلف ران و حفره پوپلو  یداخل ، یقدام هیناحعضالت، عروق و اعصاب  7

 والژ و جسد توضیح دهد.از روی م جلو وخارج ساق ،خلف ساقعضالت، عروق و اعصاب  9

 ی از روی موالژ و جسد توضیح دهد.نیاندام پائ سطحی یدیور ستمیپا و سعضالت ، عروق و اعصاب  8



 

 

 

ف اختصاصی آانتومی عملی م  اهدا  اندا
  اندام فوقانيالف ـ  

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 بازو، ترقوه، کتف، یاستخوانها

  مفاصل آنهادست و ساعد و 

عروق و  عضالت، کتف:ناحیه 

 اعصاب

 :الیحفره آگز محدوده ومحتویات

عروق و اعصاب شبکه  عضالت،

   یبازوئ

 ناحیه بازو و ساعد:

 هیناحعضالت ، عروق و اعصاب 

 ، حفره کوبیتال و ساعد بازو

 دست:

 کف دست و پشت دست

  یاندام فوقان ی سطحی دهایور

 دانشجو پس از یادگیری مبحث باید قادر باشد: 

 ، استخوان بازو ، استخوان كتف ، ترقوههای ،استخوان  هریک از ـ مشخصات 1

را از روی موالژ، توضیح استخوانهای دست و استخوان رادیوس ، استخوان اولنا 

 دهد.

فضای مثلثي  ،محتویات (  وعضالت، عروق ، اعصاب ، فضای مربعي ) حدود  -0

 الژ نشان دهد.را ازروی جسد و مومحتویات( ناحیه كتف  و) حدود 

آگزیال:  عضالت دیواره قدامي ، دیواره خلفي ، دیواره  ناحیهعضالت محدوده  -0

 را از روی جسد و موالژ نشان دهد.داخلي ، دیواره خارجي 

را شبکه بازویي و شاخه های شریان آگزیالری : محتویات حفره آگزیال نام  -4

  ذكر كرده و از روی جسد و موالژ نشان دهد.

عروق و اعصاب قدام  ،عضالت قدام و خلف بازو  ،بازو ناحیه صاب سطحي اع -5

را شریاني اطراف آرنج  پیوند ،حفره كوبیتال ) حدود ، محتویات(و و خلف بازو 

 نشان دهد.   روی موالژ و جسدتوضیح دهد و از 

عضالت قدام ساعد ، اعصاب و عروق ، ،  ساعد ناحیهاعصاب ، عروق سطحي  -6

را از روی موالژ و ، عضالت خلف ساعد ، اعصاب و عروق خلف ساعد  قدام ساعد

 جسد نشان دهد.

وریدهای سطحي ، كانال كارپال و محتویات آن ،  و : اعصاب سطحي  دست -7

عضالت ناحیه تنار ، عضالت ناحیه هیپوتنار ، عضالت بین استخواني ، نحوه 

از  راست تشکیل قوس سطحي كف دست ، نحوه تشکیل قوس عمقي كف د

 روی موالژ و جسد نشان دهد.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  اندام تحتانيـ  ب

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 پ،ید اسدتخوان ه لگن استخوانی و 

  مفاصل آنهاپا و پاو  ساق ران،

 هید ناح عضالت ، عدروق و اعصداب  

 ی  و کمر یشبکه خاج وگلوتئال 

عضدالت ، عدروق و    عملی یآناتوم

و  یداخلدد ، یقدددام هیددناحاعصدداب 

از ال  تددهیخلددف ران و حفددره پوپل 

 روی موالژ و جسد.

خلدف  عضالت ، عدروق و اعصداب   

   جلو وخارج ساق ،ساق

پددا و عضددالت ، عددروق و اعصدداب  

 ی نیاندام پائ سطحی هایدیور

 

 

 دانشجو پس از یادگیری مبحث باید قادر باشد: 

های مچ پا و  استخوانویژگي های لگن استخواني و هیپ ، ران ، تیبیا، فیبوال و  -1

 از روی موالژ نشان دهد . كف پا و انگشتان پا را توضیح و

از عروق ، اعصاب ، ، ، عضالت  ی عمقيسطحي ، فاسیا اعصاب گلوتئال : ناحیه -0

 روی موالژ و جسد نشان دهد.

 از روی موالژ و جسد نشان دهد. و شاخه های انها را ساكرالكمری و  شبکه  -0

 ان : و خلفي رداخلي قدام و  ناحیهران:  -4

مثلت رانـي ) حـدود و محتویـات(     ،عروق و اعصاب ،عضالت ،فاسیا  ،سطحي اعصاب

 از روی موالژ و جسد نشان دهد. راكانال اوكتور ) حدود و محتویات (

 این حفره را ازاعصاب و سطحي ، عضالت ، عروق  اعصاب،  حدود: حفره پوپلتئال -5

  روی موالژ و جسد نشان دهد.

 ازساق : اعصاب سطحي ، وریدهای سطحي ، عضالت ، عروق و اعصاب  ناحیه  -6

  روی موالژ و جسد نشان دهد.

پا : اعصاب سطحي ، وریدهای سطحي عضالت خلف پا ، عضالت كف پا ،  ناحیه -7

 از روی موالژ و جسد نشان دهد. راعروق و اعصاب پا 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم دانشگاه علوم                     

  

م عملی   علوم تشریحطرح ردس روزاهن         زپشکی اندا
 

 

 تهیه کنندگان:

دکتر محمد پوراحمدی    

کاری   مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکیكميته طرح ردس با هم

 تدوين كننده: دکتر محمد پوراحمدی  ساتیدا

 88 مهر 89بهمن 

 

 



 

م عملی علوم تشریح جدول زمان بندی ردس  اندا
مدت  سرفصل مطالب                 

 ارائه

 )ساعت(

 روش ارزشیابی امکانات موردنیاز منابع درسی روش ارائه

استخوانهای کتف، ترقوه، بازو و 

 عضالت ناحیه شانه

 

هر گروه 

یک 

ساعت و 

بیست 

 دقیقه

 تدریس از روی موالژ

 پرسش و پاسخ 

-Gray’s Anatomy 

-Anatomy snell  

-Atlas of netter 

 سالن تشریح 

 موالژ 

 جسد 

  کوئیز 

  پرسش شفاهی 

  آزمونOSCE 

 ناحیه اسکاپوالر خلفی

 )عروق و اعصاب و عضالت (

 حفره آگزیال

1203 
 

 

 موالژ  تدریس از روی

 پرسش و پاسخ 

-Gray’s Anatomy 

-Anatomy snell  

-Atlas of netter 

 سالن تشریح 

 موالژ 

 جسد 

  کوئیز 

  پرسش شفاهی 

  آزمونOSCE 

 ناحیه شانه

 ناحیه کتف 

 حفره آگزیال

 

 جسدتدریس از روی  1203

 پرسش و پاسخ

-Gray’s Anatomy 

-Anatomy snell  

-Atlas of netter 

 سالن تشریح 

 موالژ 

 جسد 

  کوئیز 

  پرسش شفاهی 

  آزمونOSCE 

 شبکه بازوئی 

ناحیه بازو)عروق و اعصاب و  

 عضالت( 

 رادیوس و اولنا و مفصل آرنج 

  Cubital fossaناحیه

 تدریس از روی موالژ  1203

 پرسش و پاسخ 

-Gray’s Anatomy 

-Anatomy snell  

-Atlas of netter 

 سالن تشریح 

 موالژ 

 جسد 

  کوئیز 

 ی پرسش شفاه 

  آزمونOSCE 

 ساعد: نواحی قدامی و خلفی

)عروق و اعصاب و عضالت(  

ناحیه دست: مچ دست، کف 

دست و انگشتان )عروق و 

 اعصاب و عضالت (

تدریس از روی موالژ  1203

 پرسش و پاسخ

-Gray’s Anatomy 

-Anatomy snell  

-Atlas of netter 

 سالن تشریح 

 موالژ 

 جسد 

  کوئیز 

  پرسش شفاهی 

  آزمونOSCE 

 جسدتدریس از روی  1203 ساعد و دست 

 پرسش و پاسخ

-Gray’s Anatomy 

-Anatomy snell  

-Atlas of netter 

 سالن تشریح 

 موالژ 

 جسد 

  کوئیز 

  پرسش شفاهی 

  آزمونOSCE 

آناتومی استخوانهای لگن ، هیپ 

 و بریدگی های سیاتیک

 استخوان ران

 مفصل هیپ

 تدریس از روی موالژ 1203

 سخپرسش و پا 

-Gray’s Anatomy 

-Anatomy snell  

-Atlas of netter 

 سالن تشریح 

 موالژ 

 جسد 

  کوئیز 

  پرسش شفاهی 

  آزمونOSCE 

ناحیه گلوتئال)عروق و اعصاب و 

 عضالت ناحیه(

 تدریس از روی موالژ 1203

 پرسش و پاسخ 

-Gray’s Anatomy 

-Anatomy snell  

-Atlas of netter 

 لن تشریحسا 

 موالژ 

  کوئیز 

  پرسش شفاهی 



 OSCEآزمون   جسد  شبکه های کمری و خاجی 

 درشت نی و نازک نی و کشکک

 نواحی قدامی، خلفی و داخلی ران

 ) عضالت ، عروق و اعصاب ران(

 حفره پوپلینه آل 

 تدریس از روی موالژ 1203

 پرسش و پاسخ

-Gray’s Anatomy 

-Anatomy snell  

-Atlas of netter 

 سالن تشریح 

 موالژ 

 جسد 

  کوئیز 

  پرسش شفاهی 

  آزمونOSCE 

 ناحیه گلوتئال

 ناحیه ران

 مفصل زانو 

 جسدتدریس از روی  1203

 پرسش و پاسخ

-Gray’s Anatomy 

-Anatomy snell  

-Atlas of netter 

 سالن تشریح 

 موالژ 

 جسد 

  کوئیز 

  پرسش شفاهی 

  آزمونOSCE 

ساق پا )عروق و اعصاب و 

عضالت  نواحی قدامی، خارجی و 

 ساق(  خلفی

 پا: مچ پا، کف پا و انگشتان 

استخوان ها ، عروق و اعصاب و 

 عضالت ناحیه کف و پشت پا

 تدریس از روی موالژ 1203

 پرسش و پاسخ

-Gray’s Anatomy 

-Anatomy snell  

-Atlas of netter 

 سالن تشریح 

 موالژ 

 جسد 

  کوئیز 

  پرسش شفاهی 

  آزمونOSCE 

 حفره پوپلینه آل 

 ساق

 ناحیه پا

 جسد تدریس از روی 1:03

 پرسش و پاسخ

-Gray’sAnatomy 

-Anatomy snell  

-Atlas of netter 

 سالن تشریح 

 موالژ 

  جسد 

  کوئیز 

  پرسش شفاهی 

  آزمونOSCE 

      دوره اندام فوقانی  پایان ترم

      دوره اندام تحتانی  پایان ترم

    

 

        

 

 

 

 


