
  

 
 

 

  تشریح حضوری(COURSE PLAN)وره طرح د

 

 
 

 معرفی درس:

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

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

 و. استاد مربوطه محتوای درس بود خواهد  حضوریکلیه جلسات این درس به صورت و ها  برگزاری کالس .گیرند

. جهت این درس امتحان میان نمایدمطالعه را  ی دروس رامی نماید. دانشجو موظف است محتوارا معرفی منابع 

 .زمانبندی این درس تاریخ برگزاری امتحان مشخص شده استترم در نظر گرفته شده که در جدول 

 

 

 عناوين كلی اين درس شامل موارد زير می باشد :

 پیوسته پرستاری ی کارشناسرشته تحصیلی:مقطع و علوم پایه          گروه آموزشی:             رال یپرستاردانشکده : 

  :  2تعداد واحد  تشریح :  نام درس

 عملی 5/0نظری و  5/1نوع واحد :

 روز و ساعت برگزاری کالس:   ندارد پیش نیاز:

  8-10شنبه ها 

 دانشکده پرستاری مکان برگزاری:

                                              دکتر امیرخانیسرکار خانم مسئول برنامه : 

 zamirkhani58@yahoo.com آدرس پست الکترونیکی:                      224-2245009شماره تماس دانشکده: 

                   دکتر امیرخانیمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: سرکار خانم 

                                              دکتر امیرخانیسرکار خانم  تهیه و تنظیم : 

 401شهریور تاریخ تدوین/ بازنگری:

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 

 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 هاي ستمیس فیشناخت و آگاهي از تعاريف و اصطالحات علم تشريح به منظور توصکلیات: 
 
 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را نام ببرد . آناتومي را تعريف کرده و انواع آن 

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

 مختلف بدن را نام ببرد . هاي ستمیس 

 

 اهداف كلی 

 اختالالت و گوناگون هاي دستگاه و اعضا اجزاي ساختماني به بردن پي منظور به بدن در آنها چگونگي و اصلي هاي بافت انواع شناخت بافت:

 . آنها

 
 



  اهداف اختصاصی 

 

 بتواند:دانشجو  در پایان دوره باید 

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

  .نمايد  تعريف را استخواني

 

 

 اهداف كلی 

 آنها فیو توص اسکلتي ستمیس بندي میشناخت ساختمان استخوان و مفاصل، انواع استخوان، استخوان سازي، تقس سیستم اسکلتي:

 
 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 محوري) اسکلت مورد در (Axial skeleton 

 ببرد نام را سر کاسه و صورت هاي استخوان و کرده تعريف را جمجمه . 

 دهد توضیح مختلف ايھنما در را جمجمه . 

 نمايد بیان را ها مهره مشترك وخصوصیات اي مهره ستون . 

 نمايد بیان را خاجي و کمري ،پشتي ،گردني هاي مهره مشخصات 

 اي ضمیمه اسکلت( ( Appendicular skeleton 

 

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

 دهد توضیح مختصر بطور را هرکدام و برده نام را تحتاني اندام هاي استخوان. 

 کند بیان مرد و زن در را آن تفاوت و ها لگن انواع. 

 مفصل ( Joint) 

 ببرد نام را آن انواع و کرده تعريف را مفصل. 

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

 

 اهداف كلی 

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

 
 

  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. لیست و صورت را  عضالت سر 

 نامگذاري کند عضالت پشت و جلو تنه را. 

 دهد پايیني را روي موالژ نشان  هاي بااليي و عضالت اندام. 

 

 اهداف كلی 

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

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را نام ببرد. هاي مختلف لوله گوارش قسمت 

 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. روده بزرگقسمتهاي مختلف 

 توضیح دهد. محل قراگیري غدد بزاقي را 

 کند . ساختمان کبد را تشريح 

 نشان دهد . را کیسه صفرا و مجاري آن 

 دهد. و محل قرارگیري آنرا شرح قسمتهاي مختلف پانکراس 

 لیست کند. گوارشي در دئودنوم را انواع ترشح آنزيمهاي 

 

 

 اهداف كلی 

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

 سیستم هدايتي قلب را ياد بگیرد. و

 
 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 قرارگیري قلب را تشريح کند. ساختمان قفسه سینه و محل 



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

 بگیرد. ياد

 بگیرد. گردش خوني بزرگ و کوچك را ياد 

 خالصه ياد بگیرد را را بطور آناتومي قلب و مجاورات آن. 

 .عروق اصلي و بزرگ قلب را نام ببرد 

 هدقلب را شرح د روشن به قلب و از  مسیر عروقي خوني حاوي خون تیره و. 

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

 قسمت از بدن را  رسان به هر هاي اصلي خون نمايد. شريان را ذکر شريان آئورت و انشعابات آن

 بداند.

 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 

 .هاي لنفاوي را بشناسد دانشجو بايد پس از گذراندن اين کالس : ساختمان و اندام سیستم لنفاوي:

 
 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 لیست کند. اعضاي سیستم لنفاوي را 

 را توضیح دهد.لنفاوي در بدن  هاي عملکرد مويرگ ساختمان و 

 نشان دهد. جريان عمومي لنف بدن را 

 

 

 اهداف كلی 

 را بشناسد . هاي هدايتي آن سیستم تنفسي و بخش ،دانشجو بايد پس از گذراندن اين کالس سیستم تنفسي:

 
 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 دهد . حفره بیني را نشان هاي مختلف قسمت 

  بنويسد. را هاي آن غضروف حنجره وخصوصیات 

 دهد. ها را توضیح برنش ساختمان ناي و 

 ريوي را نشان دهد . هاي شیارها و لوب 



 تشريح کند. و مجاري آلوئوالر را ها تقسیمات برونشیول 

 اري کندترتیب نامگذه ب پرده هاي جنب را. 

 اهداف كلی 

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

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

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

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .دستگاه عصبي راتعريف کند 

 توضیح دهد. رون و زوايد سلول عصبي راون 

 .انواع بافت عصبي را نام ببرد 

 از هم تفکیك کند . را هاي مختلف مغز پیشین بخش 

 .تقسیمات مغز میاني را بنويسد 

 ببرد. تقسیمات مغز پسین را نام 

  دهد . اصلي مغز را نشانشیارهاي 

 توضیح دهد. خصوصیات پرده هاي مغزي را 

 ترسیم کند. را مغزي نخاعي 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 

 بنويسد . مبدا و مقصد شبکه گردني را 

 نام ببرد. شاخه هاي شبکه بازويي را 

 شرح دهد . مبدا و مقصد شبکه کمري را 

 کند لیست شاخه هاي شبکه خاجي را. 

 ببرد. جفت عصب مغزي را نام 

 نشان دهد. را هاي حسي و حرکتي آن محل عصب دهي و شاخه 

 توضیح دهد. دستگاه عصب سمپاتیك را 

 سمپاتیك را بنويسد. هاي رونون مبدا خروج 

  سمپاتیك مثالي بزند. مقصد اعصاب 6براي حداقل 

 پاراسمپاتیك را لیست کند هاي عصب مبدا خروج نرون. 

 



 

 

 اهداف كلی 

 .آناتومي دستگاه ادراري را بداند ،دانشجو پس از گذراندن اين کالس انتظار میرود که سیستم ادراري:

 
 

  اهداف اختصاصی 

 

 پایان دوره باید بتواند: دانشجو  در

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

 ادراري را بطور خالصه شرح دهد عملکرد هر قسمت از دستگاه. 

 

 

 اهداف كلی 

 رود که: آناتومي قسمتهاي مختلف سیستم دانشجو پس از گذراندن اين کالس انتظار مي سیستم تولید مثل :

 ژنیتال مرد و زن را ياد بگیرد.

 
 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 بگیرد. هاي آن و بند بیضه را ياد پوشش آناتومي بیضه و اپیديديم و 

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

 بگیرد.را ياد  سیستم مجاري دستگاه ژنیتال 

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

 اهداف كلی 

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

 
 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 . اجزاي غدد را نشان دهد 

  را بنويسد .خصوصیات غدد 

 لیست کند. قسمتهاي مختلف غدد را 

 شرح دهد. ساختمان غدد را برروي موالژ 



 

 

 اهداف كلی 

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

 
 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  دهد . خارجي را نشاناجزاي گوش 

 ببرد. هاي گوش میاني را نام استخوان 

 بنويسد . خصوصیات پرده صماخ را 

 توضیح دهد. البیرنت استخواني و غشايي را 

 را لیست کند. هاي مختلف گوش داخلي قسمت 

 برروي موالژ شرح دهد. ساختمان دهلیز و حلزون را 

 

 

 اهداف كلی 

 با کره چشم ، اليه ها و اجزاي داخل آن آشنا شود و ضمايم ،اندن اين کالس دانشجو بايد پس از گذر دستگاه 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 . داخل چشم راتفاوت مايعات 

 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  و کامپیوتر ويدئو پروژکتور ،اساليد پروژکتور کالس حضوري

 سامانه نويد

 

 

 

  منابع درسی:  

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

 :در صورت وجود جدول زير را تکمیل کنید 

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

 مطالعهشده برای 

 -انتشارات حیدری -آناتومی دستگاه های بدن دکتر فریدون نگهدار

 1۳۹۷سال  -چاپ اول

 

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

 

 

 

 

 

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

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

    



 

 

  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، آموزشيجزوه، فیلم اساليد پاور پوينت، منظور  *

 

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

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

 اين موارد در نظر گرفته شده است.(

 

 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 

نیازسنجي در برنامه 

 درسي

تستي چهار 

 جوابي
  

 

 

 

 

   

 

 

 
   

 

    

    

    

    



 

 

 

 های دانشجويانتكالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 پروژه درسی 

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

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

مربوط به بود. مابقي نمره  نمره مي باشد و بصورت حذفي خواهد 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

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

      

 

 
     



 )اتاق بحث )فورم 

  مشخصات آن متعاقبا اعالم خواهد شدبحث:  موضوع

 ارزشیابی دانشجويان

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 10 آزمون میان ترم

 10 آزمون پایان ترم

 

 

 مقررات 

  

                    

 
 

 

 

 



 

 ردیف
 تاریخ ارائه

 ترمینولوژي و بافت شناسي
دکتر خانم 

 امیرخاني
 

 

کالس 

 حضوری

 

 کوئیز

 پرسش
 و پاسخ

 آزمون پایانی

 

 سیستم اسکلتي
دکتر خانم 

 امیرخاني
 

 

کالس 
 حضوری

 

 کوئیز
 پرسش

 و پاسخ

 آزمون پایانی

 

 

 

 سیستم اسکلتي
دکتر خانم 

 امیرخانی
 

 

کالس 
 حضوری

 

 کوئیز
 پرسش

 و پاسخ

 آزمون پایانی

 

 عضالنيسیستم  
دکتر خانم 

 امیرخانی
 

 
کالس 

 حضوری

 
 کوئیز

 پرسش

 و پاسخ
 آزمون پایانی

 

 سیستم  عضالني
دکتر خانم 

 امیرخانی
 

 
کالس 

 حضوری

 
 کوئیز

 پرسش
 و پاسخ

 آزمون پایانی

 

 سیستم گوارش
دکتر خانم 

 امیرخانی
 

 

کالس 

 حضوری

 

 کوئیز

 پرسش
 پاسخو 

 آزمون پایانی

 

 سیستم گوارش
دکتر خانم 

 امیرخانی
 

 

کالس 
 حضوری

 

 کوئیز
 پرسش

 و پاسخ

 آزمون پایانی

 12/9/401ترم امتحان میان

 

 قلب و گردش خون
دکتر خانم 

 امیرخانی
 

 

کالس 
 حضوری

 

 کوئیز
 پرسش

 و پاسخ

 آزمون پایانی

 

 قلب و گردش خون
دکتر خانم 

 امیرخانی
 

 

کالس 
 حضوری

 

 کوئیز
 پرسش

 و پاسخ

 آزمون پایانی

 

 سیستم عصبي
دکتر خانم 

 امیرخانی
 

 
کالس 

 حضوری

 
 کوئیز

 پرسش

 و پاسخ
 آزمون پایانی

 

 سیستم عصبي
دکتر خانم 

 امیرخانی
 

 

کالس 

 حضوری

 

 کوئیز

 پرسش
 و پاسخ

 آزمون پایانی

 

 سیستم تنفسي 

 چشم و گوش  

دکتر خانم 

 امیرخانی
 

 

کالس 

 حضوری

 

 کوئیز

 پرسش
 و پاسخ

 آزمون پایانی

 

 سیستم ادراري 

 دستگاه تناسلي 

دکتر خانم 

 امیرخانی
 

 

کالس 
 حضوری

 

 کوئیز
 پرسش

 و پاسخ

 پایانیآزمون 

 مي شود. برگزار عملي آن مطابق با برنامه هفتگيکالس  ،هرمبحثاز بعد *


