
  

 
 

 

  تشریح مجازی(COURSE PLAN)وره طرح د

 

 
 

 معرفی درس:

هدف کلی این درس آشنایی دانشجویان با کالبدد شناسی عمومی بدن نام ها و محل قرارگیری دستگاه های 

اندام های مجاوراست تا بتوانند آن را در عرصه بالین و کلینیک بکار مختلف و نحوه ی ترتباط آن ها با سایر 

و عدم امکان برگزاری کالسها به  91با توجه به شرایط به وجود آمده در خصوص شیوع بیماری کووید .گیرند.

صورت حضوری،کلیه جلسات این درس به صورت مجازی برگزار خواهد شد. استاد مربوطه محتوای درس را  که 

نرم افزار های تولید محتوا آماده شده است، در سامانه نوید در بخش منابع بارگذاری می نماید. دانشجو  توسط

موظف است در مدت زمان تعیین شده محتوا را مشاهده کند و تیک تایید مطالعه را بزند. استاد مربوطه می 

یف، ارزیابی الزم را انجام دهد. جهت تواند بر اساس لیست حضور و غیاب و میزان پاسخ دهی دانشجویان به تکال

 کارشناسی ناپیوسته هوشبریرشته تحصیلی:مقطع و علوم پایه          گروه آموزشی:             رال یپرستاردانشکده : 

  :  2تعداد واحد  تشریح :  نام درس

 عملی 5/0نظری و  5/9نوع واحد :

نظری: یکشنبه ها و سه شنبه  ها روز و ساعت برگزاری کالس:   ندارد پیش نیاز:

95-91 

  95-91عملی: یکشنبه  ها و دوشنبه ها 

 دانشکده پرستاری مکان برگزاری:

                                               سرکار خانم ایزانلومسئول برنامه : 

 izanloosafoura@gmail.comآدرس پست الکترونیکی:                      50055001شماره تماس دانشکده: 

                    مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: سرکار خانم ایزانلو 

                                               سرکار خانم ایزانلو تهیه و تنظیم : 

 ۹۹آبانتاریخ تدوین/ بازنگری:

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



این درس دو تکلیف مشخص خواهد شد که دانشجو موظف است در زمان تعیین شده توسط استاد پاسخ 

مناسبی را ارائه دهد، در غیر این صورت از نمره ارزشیابی ایشان کسر خواهد شد. جهت این درس امتحان میان 

 ی این درس تاریخ برگزاری امتحان مشخص شده استترم در نظر گرفته شده که در جدول زمانبند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عناوين كلی اين درس شامل موارد زير می باشد :
 

 کلیات 
 بافت 

 سیستم اسکلتی
 سیستم عضالنی

 سیستم گوارشی 
 سیستم گردش خون

 سیستم لنفاوی
 سیستم تنفسی

 سیستم عصبی 
 سیستم ادراری

 سیستم تولید مثل
 سیستم درون ریز

 شنواییسیستم  
 سیستم بینایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ف كلیاهدا 

 بدن مختلف ستمهايیس فیشناخت و آگاهي از تعاريف و اصطالحات علم تشريح به منظور توصکلیات: 



 
 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 . آناتومي را تعريف کرده و انواع آنرا نام ببرد 

  صفحات انجام مي شود را ذکر کند.صفحات فرضي و حرکاتي که در آن 

 مختلف بدن را نام ببرد . ستمهايیس 

 

 اهداف كلی 

 . آنها اختالالت و گوناگون دستگاههاي و اعضا اجزاي ساختماني به بردن پي منظور به بدن در آنها چگونگي و اصلي بافتهاي انواع شناختبافت:

 
 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 انواع آن ، بافت غضروفي و  تعريف انواع بافتهاي بدن شامل: بافت پوششي ، بافت همبند، ساختمان بافت همبند و

  بافت استخواني.

 

 

 اهداف كلی 

 آنها فیو توص اسکلتي ستمیس مبنديیشناخت ساختمان استخوان و مفاصل، انواع استخوان، استخوان سازي، تقسسیستم اسکلتي:

 
 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 محوري) اسکلت مورد در (Axial skeleton 

 ببرد نام را سر کاسه و صورت استخوانهاي و کرده تعريف را جمجمه . 

 دهد توضیح مختلف ايھنما در را جمجمه . 

 نمايد بیان را مهرهها مشترك وخصوصیات مهرهاي ستون . 

 نمايد بیان را خاجي و کمري پشتي گردني مهرههاي مشخصات 

 اي ضمیمه اسکلت( ( Appendicular skeleton 

 

 دهد توضیح مختصر بطور را کدام هر و برده نام را فوقاني اندام استخوانهاي. 

 دهد توضیح مختصر بطور را هرکدام و برده نام را تحتاني اندام استخوانهاي 

 کند بیان مرد و زن در آنرا تفاوت و لگنها انواع. 

 مفصل ( Joint) 

 ببرد نام آنرا انواع و کرده تعريف را مفصل. 



 بزند مثالي کدام هر از و کرده ذکر را سینويال مفصل انواع و خصوصیات. 

 

 اهداف كلی 

اهداف  مختلف بدن شناخت ساختمان عضله ، انواع آن و بررسي عضالت گوناگون و نقش آنها در حرکاتسیستم عضالني:

 اختصاصي 

 
 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 کند. انواع بافت عضالني را مشخص 

 توضیح دهد. ساختمان پوششي عضالني را 

 ازعضالت مثالي بزند. براي نامگذاري هرکدام 

 کند. عضالت سرو صورت را لیست 

 نامگذاري کند عضالت پشت و جلو تنه را 

 دهد پايیني را روي موالژ نشان  عضالت اندامهاي بااليي و 

 

 اهداف كلی 

 دانشجو بايد پس از گذراندن اين کالس : ساختمان و اجزاي لوله گوارشي را بشناسد وسیستم گوارش:

با غدد بزاقي ، کبد ، کیسه صفرا و پانکراس آشنا و  در نواحي نه گانه معاينه شکمي اندامهاي گوارشي را تشخیص دهد

 شود.

 
 

  اهداف اختصاصی 

 

 باید بتواند:دانشجو  در پایان دوره 

 را نام ببرد. قسمتهاي مختلف لوله گوارش 

 توضیح دهد. ساختمان حفره دهان و زبان را 

 در موالژ نشان دهد. محل قرارگیري حلق و مري را 

 بنويسد. خصوصیات ساختمان معده را 

 کند . اجزاء روده باريك را نامگذاري 

 را لیست کند. قسمتهاي مختلف روده بزرگ 

 توضیح دهد. زاقي رامحل قراگیري غدد ب 

 کند . ساختمان کبد را تشريح 

 . کیسه صفرا و مجاري آنرانشان دهد 

 دهد. و محل قرارگیري آنرا شرح قسمتهاي مختلف پانکراس 

 لیست کند. گوارشي در دئودنوم را انواع ترشح آنزيمهاي 



 

 

 اهداف كلی 

قفسه سینه ، قلب و حفره هاي آن آشنا شود دانشجو بايد پس از گذراندن اين کالس : با ساختمان سیستم گردش خون:

 و

 سیستم هدايتي قلب را ياد بگیرد.

 
 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 قرارگیري قلب را تشريح کند. ساختمان قفسه سینه و محل 

 قلب را آناتومي سطحي  آناتومي پريکارد و قلب )سطوح،جداره ها، حفرات و سیستم هدايتي آنرا( و

 بگیرد. ياد

 بگیرد. گردش خوني بزرگ و کوچك را ياد 

 خالصه ياد بگیرد آناتومي قلب و مجاورات آنرا را بطور 

 .عروق اصلي و بزرگ قلب را نام ببرد 

 روشن به قلب و از قلب را شرح دهد مسیر عروقي خوني حاوي خون تیره و 

 را توضیح دهد. دهد. خونرساني به ريه شريان ريوي و شاخه هاي آنرا توضیح 

 قسمت از بدن را بداند. نمايد. شريانهاي اصلي خونرسان به هر شريان آئورت و انشعابات آنرا ذکر 

 پوستي و باب را ياد بگیرد. شاخه هاي مغذي آنها و وريدهاي زير وريدهاي اجوف فوقاني و تحتاني و 

 .گردش خوني مغز را توضیح دهد 

 

 

 اهداف كلی 

 بايد پس از گذراندن اين کالس : ساختمان و اندامهاي لنفاوي را بشناسددانشجو سیستم لنفاوي:

 
 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 لیست کند. اعضاي سیستم لنفاوي را 

 لنفاوي در بدن را توضیح دهد. ساختمان وعملکرد مويرگهاي 

 نشان دهد. جريان عمومي لنف بدن را 

 

 

 اهداف كلی 



 دانشجو بايد پس از گذراندن اين کالس : سیستم تنفسي و بخشهاي هدايتي آنرا بشناسد .تنفسي:سیستم 

 
 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 دهد . حفره بیني را نشان قسمتهاي مختلف 

 بنويسد. غضروفهاي آنرا خصوصیات حنجره و 

 دهد. برنشها را توضیح ساختمان ناي و 

  ريوي را نشان دهد . و لوبهايشیارها 

 تشريح کند. و مجاري آلوئوالر را تقسیمات برونشیولها 

 اري کندبترتیب نامگذ پرده هاي جنب را 

 

 

 

 اهداف كلی 

 دانشجو بايد پس از گذراندن اين کالس : با سلولهاي عصبي ، تقسیمات مغزي و شیارهاي اصلي مغز آشناسیستم عصبي:

با ساختمان نخاع و تقسیمات آن آشنا شودو مبدا  و بطني مايع مغزي نخاعي را بشناسد شودو پرده هاي مغزي و سیستم

 .با اعصاب مغزي و سیستم سمپاتیك و پاراسمپاتیك آشنا شود .اعصاب محیطي را بشناسد و مقصد

 
 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .دستگاه عصبي راتعريف کند 

 توضیح دهد. سلول عصبي رارون و زوايد ون 

 .انواع بافت عصبي را نام ببرد 

 رااز هم تفکیك کند . بخشهاي مختلف مغز پیشین 

 .تقسیمات مغز میاني را بنويسد 

 ببرد. تقسیمات مغز پسین را نام 

 دهد . شیارهاي اصلي مغز را نشان 

 توضیح دهد. خصوصیات پرده هاي مغزي را 

 نخاعي ترسیم کند.مغزي و  سیستم ترشح و جريان مايع 

 سیستم لیمبیك را شرح دهد 

 .طناب نخاعي را توضیح دهد 

 ساختمان نخاع را تشريح کند 

 را برروي اساليد نشان دهد. .ساختمان يك عصب محیطي 



 .اعصاب نخاعي را لیست کند 

 . مبدا و مقصد شبکه گردني رابنويسد 

 نام ببرد. شاخه هاي شبکه بازويي را 

 شرح دهد . امبدا و مقصد شبکه کمري ر 

 کند لیست شاخه هاي شبکه خاجي را 

 ببرد. جفت عصب مغزي را نام 

 نشان دهد. هاي حسي و حرکتي آنرا محل عصب دهي و شاخه 

 توضیح دهد. دستگاه عصب سمپاتیك را 

 سمپاتیك را بنويسد. رونهايومبدا خروج ن 

  سمپاتیك مثالي بزند. مقصد اعصاب 6براي حداقل 

 پاراسمپاتیك را لیست کند مبدا خروج نرونهاي عصب 

 
 

  



 اهداف كلی 

 دانشجو پس از گذراندن اين کالس انتظار میرود که: آناتومي دستگاه ادراري را بداندسیستم ادراري:

 
 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 ،بگیرد. حالب، مثانه، پیشابراه( را ياد آناتومي دستگاه ادراري )کلیه 

  ادراري را بطور خالصه شرح دهد هر قسمت از دستگاهعملکرد 

 

 

 اهداف كلی 

 دانشجو پس از گذراندن اين کالس انتظار میرود که: آناتومي قسمتهاي مختلف سیستمسیستم تولید مثل :

 ژنیتال مرد و زن را ياد بگیرد.

 
 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  بگیرد. پوششهاي آن و بند بیضه را ياد اپیديديم وآناتومي بیضه و 

 ،غدد کوپر را ياد بگیرد. سمینال وزيکول، مجراي دفران و آناتومي غده پروستات 

 را ياد بگیرد. سیستم مجاري دستگاه ژنیتال 

 ياد بگیرد. ژنیتال خارجي در مرد وزن را آناتومي و مشخصات اعضاي 

 

  



 اهداف كلی 

 بايد پس از گذراندن اين کالس : با ساختمان غدد درون ريز آشنا شود.دانشجو سیستم درون ريز:

 
 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 . اجزاي غدد را نشان دهد 

 . خصوصیات غدد را بنويسد 

 لیست کند. قسمتهاي مختلف غدد را 

 شرح دهد. ساختمان غدد را برروي موالژ 

 

  



 اهداف كلی 

 دانشجو بايد پس از گذراندن اين کالس : با ساختمان گوش داخلي ، میاني و خارجي آشنا شود.شنوايي:دستگاه 

 
 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 دهد . اجزاي گوش خارجي را نشان 

 ببرد. استخوانهاي گوش میاني را نام 

 -بنويسد . خصوصیات پرده صماخ را 

  توضیح دهد. و غشايي راالبیرنت استخواني 

 را لیست کند. قسمتهاي مختلف گوش داخلي 

 برروي موالژ شرح دهد. ساختمان دهلیز و حلزون را 

 

  



 اهداف كلی 

 دانشجو بايد پس از گذراندن اين کالس : با کره چشم ، اليه ها و اجزاي داخل آن آشنا شود و ضمايمدستگاه بینايي:

 چشم را بشناسد.

  
 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 تفکیك کند . اليه هاي کره چشم را از هم 

 نام ببرد. محتويات داخل کره چشم را 

 شرح دهد . خصوصیات عدسي چشم را 

 بنويسد . تفاوت مايعات داخل چشم را 

 نشان دهد . عضالت خارجي کره چشم را 

 دهد. غدد و مجاري اشکي را توضیح 

 

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 تركیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امكانات آموزشی:  
  و با استفاده از نرم افزارهايي شامل سامانه نويد و کامپیوتر ويدوئو پروژکتور ،اساليد پروژکتور 

 

 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی  در نظر دارید؟ درسی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع خاصی/مقاله آیا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زير را تکمیل کنید 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص  صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 

 -انتشارات حیدری -نگهدارآناتومی دستگاه های بدن دکتر فریدون 

 ۷۹۹۱سال  -چاپ اول

 

 آخرین چاپ -نشر جامعه نگر -آناتومی عمومی ایمان شمایلی یگانه

 

 



 

 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

  در صورتي که در نظر داريد جزوه يا هر نوع محتواي ديگري )مانند فیلم، مجموعه اساليد و ...( عالوه بر

، مشخصات آن را ذکر کنید و  به دانشجويان معرفي کنید منبع درسیکتاب فوق يا به تنهايي به عنوان 

 آن را ضمیمه نمايید: فایل

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، جزوه، فیلم آموزشياساليد پاور پوينت، منظور  *

 

  منبع در صورتي که در نظر داريد محتواي ديگري )مانند کتاب، مجموعه اساليد، جزوه و ...( را به عنوان

، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتي جداگانه براي  به دانشجويان معرفي کنید مطالعه بیشتر

 اين موارد در نظر گرفته شده است.(

.  
 خواهد شد.مشخصات آن متعاقبا اعالم 1

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگان تهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

مشخصات آن متعاقبا اعالم   

 خواهد شد.
 

    

    

    

    



 

 

 آزمون های خود ارزيابی 

 خیر   بلي   ايد؟آزمون در نظر گرفته . آيا براي درس خود1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره

 مثال

ازمون مبحث 

برنامه نیازسنجي در 

 درسي

تستي چهار 

 جوابي
02/7/99تا  11/7/99از  01/7/99تا تاريخ    

 

 

 

 

 .  

 

 

 

 

 

   

 

 

 های دانشجويان تكالیف و پروژه 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

 
تکلیف اول 

 کالسي

ارائه سواالت به صورت تشريحي و تستي ،بارگذاري در ماجول تکلیف در 

 سامانه نويد

در اسرع وقت در 

سامانه اعالم 

 خواهد شد

حداکثر يك 

هفته پس از 

 ارائه تکلیف

حداکثر يك 

هفته پس از 

 پاسخ دانشجو

 
دوم تکلیف 

 کالسي
تکلیف در  ارائه سواالت به صورت تشريحي و تستي ،بارگذاري در ماجول

 سامانه نويد

در اسرع وقت در 

سامانه اعالم 

 خواهد شد

حداکثر يك 

هفته پس از 

 ارائه تکلیف

حداکثر يك 

هفته پس از 

 پاسخ دانشجو



 طول ترم فیتکال 

 

 

 پروژه درسی 

 خیر   بلي   ايد؟در نظر گرفته/میان ترم . آيا براي درس خود پروژه پايان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنويسید:           

نمره مي باشد و بصورت حذفي خواهدبود. مابقي نمره مربوط به  ۸درمورد بخش نظري درس آزمون میان  ترم 

  امتحان پاياني مي باشد

 

 

یریادگي یها تیفعال ريسا  

مباحثه دقت  تيو هدا ي(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ يدر سامانه امکان فعال ساز

به  لي. در صورت تمادينما ياديکمك ز انيدر دانشجو يتواند به پرورش تفکر انتقاد-يانجام شود م يکاف

 :ديینما لیرا تکم ريامکان موارد ز نياستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

  مشخصات آن متعاقبا اعالم خواهد شدبحث:  موضوع

 ارزشیابی دانشجويان

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 7 آزمون میان ترم

 6 آزمون پایان ترم

 1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 6 تکالیف و سایر فعالیت ها

 



 

 

 

 

 

 مقررات 

                                        حداقل نمره قبولي 

 تعداددفعات مجاز غيبت در كالس                      

 

 

 

 تشریح درس زمانبندي جدول

 ردیف

 تاریخ ارائه
ساعت 

 ارائه

 موضوع جلسه

 نحوه ارائه مدرس

امكانات 

مورد 

 نياز

روش 

 ارزشيابي

1 

1/9/99 11-11 

ترمینولوژي و 

 بافت شناسي

 مجازی خانم ايزانلو

 

رم افزار ن

تولید 

 توامح

 

 کوئیز

 پرسش

 و پاسخ

 آزمون پایانی

0 

9/9/99 

11-11  

 مجازی خانم ايزانلو سیستم اسکلتي

 

رم افزار ن

تولید 

 توامح

 

 کوئیز

 پرسش

 و پاسخ

 آزمون پایانی

1 

16/9/99 

11-11  

 سیستم اسکلتي

زانلویخانم ا  

 مجازی

 

رم افزار ن

تولید 

 توامح

 

 کوئیز

 پرسش

 و پاسخ

 آزمون پایانی

1 

01/9/99 

11-11  

 سیستم  عضالني

زانلویخانم ا  

 مجازی

 

رم افزار ن

تولید 

 توامح

 

 کوئیز

 پرسش

 و پاسخ

 آزمون پایانی

1 12/9/99 11-11  سیستم  عضالني 

زانلویخانم ا  

 مجازی
 

رم افزار ن

تولید 

 توامح

 

 کوئیز

 پرسش

 و پاسخ



 آزمون پایانی

6 

7/12/99 

11-11  

 سیستم گوارش

زانلویخانم ا  

 مجازی

 

رم افزار ن

تولید 

 توامح

 

 کوئیز

 پرسش

 و پاسخ

 پایانیآزمون 

7 

9/12/99 

11-11  

 سیستم گوارش

زانلویخانم ا  

 مجازی

 

رم افزار ن

تولید 

 توامح

 

 کوئیز

 پرسش

 و پاسخ

 آزمون پایانی

8 

11/12/99 

11-11 قلب و گردش  

 خون
زانلویخانم ا  

 مجازی

 

رم افزار ن

تولید 

 توامح

 

 کوئیز

 پرسش

 و پاسخ

 آزمون پایانی

9 

16/12/99 

11-11 قلب و گردش  

 خون
زانلویخانم ا  

 مجازی

 

رم افزار ن

تولید 

 توامح

 

 کوئیز

 پرسش

 و پاسخ

 آزمون پایانی

12 

01/12/99 

11-11  

 سیستم عصبي

زانلویخانم ا  

 مجازی

 

رم افزار ن

تولید 

 توامح

 

 کوئیز

 پرسش

 و پاسخ

 آزمون پایانی

11 

01/12/99 

11-11  

 سیستم عصبي

زانلویخانم ا  

 مجازی

 

رم افزار ن

تولید 

 توامح

 

 کوئیز

 پرسش

 و پاسخ

 آزمون پایانی

10 

12/12/99 

11-11  سیستم تنفسي  

 چشم و گوش  
زانلویخانم ا  

 مجازی

 

رم افزار ن

تولید 

 توامح

 

 کوئیز

 پرسش

 و پاسخ

 آزمون پایانی



11 

1/12/99 

11-11  سیستم ادراري  

 دستگاه تناسلي 
زانلویخانم ا  

 مجازی

 

رم افزار ن

تولید 

 توامح

 

 کوئیز

 پرسش

 و پاسخ

 پایانیآزمون 

 *بعد هرمبحث عملي آن بر روي سامانه نويد مطابق با برنامه هفتگي بارگزاري مي شود.


