
  

 

 

 

 

 (COURSE PLANطرح دوره  )

 

 

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

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

 

 عناوين كلي اين درس شامل موارد زير مي باشد :

 كلیات 
 بافت 

 سیستم اسکلتي

 سیستم عضالني
 سیستم گوارشي 

 سیستم گردش خون

 سیستم لنفاوی
 سیستم تنفسي
 سیستم عصبي 

 پرستاری كارشناسي پیوستهمقطع و رشته تحصیلي:       بهداشت عموميگروه آموزشي:          پرستاریدانشکده :

 2 :  تعداد واحد تشريح :  نام درس

 عملي 5/0نظری و  5/1نوع واحد :

 8- 10دوشنبه ها روز و ساعت برگزاری كالس:   نداردپیش نیاز:

 دانشکده پرستاری مکان برگزاری:

 

 خانم صفورا ايزانلومسئول برنامه :  

 خانم صفورا ايزانلو مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 خانم صفورا ايزانلو تهیه و تنظیم : 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 سیستم ادراری
 سیستم تولید مثل

 سیستم درون ريز
 سیستم  شنوايي

 سیستم بینايي
 

 

 

 

 

 كلیات (1
 

 

 هدف كلي 

 

 بدن مختلف ستمهاییس فیو آگاهی از تعاریف و اصطالحات علم تشریح به منظور توص شناخت

  اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 . آناتومی را تعریف کرده و انواع آنرا نام ببرد 

 .صفحات فرضی و حرکاتی که در آن صفحات انجام می شود را ذکر کند 

 مختلف بدن را نام ببرد . ستمهاییس 

 بافت (2

 هدف كلي 

 

 اختالالت و گوناگون دستگاههای و اعضا اجزای ساختمانی به بردن پی منظور به بدن در آنها چگونگی و اصلی بافتهای انواع شناخت

 . آنها

  اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 ، انواع آن ، بافت غضروفی و  بافت همبند، ساختمان بافت همبند و تعریف انواع بافتهای بدن شامل: بافت پوششی
  بافت استخوانی.

 سیستم اسکلتی (3
 هدف كلي 

 

 آنها فیو توص اسکلتی ستمیس مبندییشناخت ساختمان استخوان و مفاصل، انواع استخوان، استخوان سازی، تقس

  اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 محوری) اسکلت مورد در (Axial skeleton 



 ببرد نام را سر کاسه و صورت استخوانهای و کرده تعریف را جمجمه . 

 دهد توضیح مختلف ایھنما در را جمجمه . 

 نماید بیان را مهرهها مشترك وخصوصیات مهرهای ستون . 

 نماید بیان را خاجی و کمری پشتی گردنی مهرههای مشخصات 

 ای ضمیمه اسکلت( ( Appendicular skeleton 
 

 دهد توضیح مختصر بطور را کدام هر و برده نام را فوقانی اندام استخوانهای. 

 دهد توضیح مختصر بطور را هرکدام و برده نام را تحتانی اندام استخوانهای 

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

 مفصل ( Joint) 

 ببرد نام آنرا انواع و کرده تعریف را مفصل. 

 بزند مثالی کدام هر از و کرده ذکر را سینویال مفصل انواع و خصوصیات. 

 سیستم عضالنی (4

 هدف كلي 

 

 اهداف اختصاصی  مختلف بدن شناخت ساختمان عضله ، انواع آن و بررسی عضالت گوناگون و نقش آنها در حرکات

  اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 کند. عضالنی را مشخص انواع بافت 

 توضیح دهد. ساختمان پوششی عضالنی را 

 ازعضالت مثالی بزند. برای نامگذاری هرکدام 

 کند. عضالت سرو صورت را لیست 

 نامگذاری کند عضالت پشت و جلو تنه را 

 دهد پایینی را روی موالژ نشان  عضالت اندامهای باالیی و 

 

 سیستم گوارش (5

 

 :هدف كلي 

 

 گذراندن این کالس : ساختمان و اجزای لوله گوارشی را بشناسد و دانشجو باید پس از

با غدد بزاقی ، کبد ، کیسه صفرا و و  در نواحی نه گانه معاینه شکمی اندامهای گوارشی را تشخیص دهد

 پانکراس آشنا شود.

 :اهداف اختصاصي 



 را نام ببرد. قسمتهای مختلف لوله گوارش 

 توضیح دهد. ساختمان حفره دهان و زبان را 

 در موالژ نشان دهد. محل قرارگیری حلق و مری را 

 بنویسد. خصوصیات ساختمان معده را 

 کند . اجزاء روده باریک را نامگذاری 

 را لیست کند. قسمتهای مختلف روده بزرگ 

 توضیح دهد. محل قراگیری غدد بزاقی را 

 کند . ساختمان کبد را تشریح 

 . کیسه صفرا و مجاری آنرانشان دهد 

 دهد. و محل قرارگیری آنرا شرح قسمتهای مختلف پانکراس 

 لیست کند. گوارشی در دئودنوم را انواع ترشح آنزیمهای 

 

 سیستم گردش خون  (6

 هدف کلی 

 دانشجو باید پس از گذراندن این کالس : با ساختمان قفسه سینه ، قلب و حفره های آن آشنا شود و

 سیستم هدایتی قلب را یاد بگیرد.

  اختصاصیاهداف 

 قرارگیری قلب را تشریح کند. ساختمان قفسه سینه و محل 

 آناتومی سطحی قلب را  آناتومی پریکارد و قلب )سطوح،جداره ها، حفرات و سیستم هدایتی آنرا( و

 بگیرد. یاد

 بگیرد. گردش خونی بزرگ و کوچک را یاد 

 خالصه یاد بگیرد آناتومی قلب و مجاورات آنرا را بطور 

  بزرگ قلب را نام ببرد.عروق اصلی و 

 روشن به قلب و از قلب را شرح دهد مسیر عروقی خونی حاوی خون تیره و 

 دهد. خونرسانی به ریه را توضیح دهد. شریان ریوی و شاخه های آنرا توضیح 

 قسمت از بدن را بداند. نماید. شریانهای اصلی خونرسان به هر شریان آئورت و انشعابات آنرا ذکر 

  پوستی و باب را یاد بگیرد. شاخه های مغذی آنها و وریدهای زیر فوقانی و تحتانی ووریدهای اجوف 

 .گردش خونی مغز را توضیح دهد 

 سیستم لنفاوی (7
 هدف كلي 

 دانشجو باید پس از گذراندن این کالس : ساختمان و اندامهای لنفاوی را بشناسد

 اهداف اختصاصي 

 لیست کند. اعضای سیستم لنفاوی را

 لنفاوی در بدن را توضیح دهد. وعملکرد مویرگهایساختمان 

 نشان دهد. جریان عمومی لنف بدن را



 سیستم تنفسی (8

 هدف كلي 

 دانشجو باید پس از گذراندن این کالس : سیستم تنفسی و بخشهای هدایتی آنرا بشناسد .

 اهداف اختصاصي 

 دهد . حفره بینی را نشان قسمتهای مختلف 

 بنویسد. آنراغضروفهای  خصوصیات حنجره و 

 دهد. برنشها را توضیح ساختمان نای و 

 ریوی را نشان دهد . شیارها و لوبهای 

 تشریح کند. و مجاری آلوئوالر را تقسیمات برونشیولها 

 اری کندبترتیب نامگذ پرده های جنب را 

 

 سیستم عصبی (9

 هدف كلي 

 و شیارهای اصلی مغز آشنا دانشجو باید پس از گذراندن این کالس : با سلولهای عصبی ، تقسیمات مغزی

با ساختمان نخاع و تقسیمات آن آشنا  و شودو پرده های مغزی و سیستم بطنی مایع مغزی نخاعی را بشناسد

 .با اعصاب مغزی و سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک آشنا شود .اعصاب محیطی را بشناسد شودو مبدا و مقصد

  اهداف اختصاصي 

 

 .دستگاه عصبی راتعریف کند 

 توضیح دهد. رون و زواید سلول عصبی راون 

 .انواع بافت عصبی را نام ببرد 

 رااز هم تفکیک کند . بخشهای مختلف مغز پیشین 

 .تقسیمات مغز میانی را بنویسد 

 ببرد. تقسیمات مغز پسین را نام 

 دهد . شیارهای اصلی مغز را نشان 

 توضیح دهد. خصوصیات پرده های مغزی را 

 مغزی و نخاعی ترسیم کند. عسیستم ترشح و جریان مای 

 سیستم لیمبیک را شرح دهد 

 .طناب نخاعی را توضیح دهد 

 ساختمان نخاع را تشریح کند 

 را برروی اسالید نشان دهد. .ساختمان یک عصب محیطی 

 .اعصاب نخاعی را لیست کند 

 . مبدا و مقصد شبکه گردنی رابنویسد 

 نام ببرد. شاخه های شبکه بازویی را 



  شرح دهد . شبکه کمری رامبدا و مقصد 

 کند لیست شاخه های شبکه خاجی را 

 ببرد. جفت عصب مغزی را نام 

 نشان دهد. های حسی و حرکتی آنرا محل عصب دهی و شاخه 

 توضیح دهد. دستگاه عصب سمپاتیک را 

 سمپاتیک را بنویسد. رونهایومبدا خروج ن 

  سمپاتیک مثالی بزند. مقصد اعصاب 6برای حداقل 

  پاراسمپاتیک را لیست کند نرونهای عصبمبدا خروج 

 

 سیستم ادراری (10

 هدف كلي 

 دانشجو پس از گذراندن این کالس انتظار میرود که: آناتومی دستگاه ادراری را بداند

  اهداف اختصاصي 

 ،بگیرد. حالب، مثانه، پیشابراه( را یاد آناتومی دستگاه ادراری )کلیه 

 خالصه شرح دهد ادراری را بطور عملکرد هر قسمت از دستگاه 

 

 سیستم تولید مثل (11

 هدف كلي 

 دانشجو پس از گذراندن این کالس انتظار میرود که: آناتومی قسمتهای مختلف سیستم

 ژنیتال مرد و زن را یاد بگیرد.

  اهداف اختصاصي 

 بگیرد. پوششهای آن و بند بیضه را یاد آناتومی بیضه و اپیدیدیم و 

 ،غدد کوپر را یاد بگیرد. وزیکول، مجرای دفران وسمینال  آناتومی غده پروستات 

 را یاد بگیرد. سیستم مجاری دستگاه ژنیتال 

 یاد بگیرد. ژنیتال خارجی در مرد وزن را آناتومی و مشخصات اعضای 

 سیستم درون ریز (12

 هدف كلي 

 دانشجو باید پس از گذراندن این کالس : با ساختمان غدد درون ریز آشنا شود.

 اهداف اختصاصي 

 زای غدد را نشان دهد .اج 

 . خصوصیات غدد را بنویسد 

 لیست کند. قسمتهای مختلف غدد را 

 شرح دهد. ساختمان غدد را برروی موالژ 

 



 دستگاه شنوایی (13

 هدف كلي 

 دانشجو باید پس از گذراندن این کالس : با ساختمان گوش داخلی ، میانی و خارجی آشنا شود.

  اهداف اختصاصي 

  دهد . نشاناجزای گوش خارجی را 

 ببرد. استخوانهای گوش میانی را نام 

 -بنویسد . خصوصیات پرده صماخ را 

 توضیح دهد. البیرنت استخوانی و غشایی را 

 را لیست کند. قسمتهای مختلف گوش داخلی 

 برروی موالژ شرح دهد. ساختمان دهلیز و حلزون را 

 دستگاه بینایی (14

 هدف كلي 

چشم را  با کره چشم ، الیه ها و اجزای داخل آن آشنا شود و ضمایم دانشجو باید پس از گذراندن این کالس :

 بشناسد.

 اهداف اختصاصي 

 تفکیک کند . الیه های کره چشم را از هم 

 نام ببرد. محتویات داخل کره چشم را 

 شرح دهد . خصوصیات عدسی چشم را 

 بنویسد . تفاوت مایعات داخل چشم را 

 نشان دهد . عضالت خارجی کره چشم را 

 دهد. غدد و مجاری اشکی را توضیح 

 

 روش آموزش 
 

 ، فیلم و سي دیموالژ نشان دادن ،اساليد نشان دادن،  سخنراني

 شرايط اجراء

 

  امکانات آموزشي بخش 
  و موالژ سی دی، فیلم، و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

 

   آموزش دهنده 

   :خانم صفورا ايزانلواساتیدمربوطه 

 



  منابع اصلی درسی: 

  1398آناتومی شمایلی یگانه ، انتشارات جامعه نگر، چاپ 

 
 

  ارزشیابی 
 

 انترمیامتحانات م ز،یدانشجو به سواالت نظری شامل كوئ نهیتئوری در اين زم ابيیارزش 

 پايان ترم پاسخ خواهد داد. 

 عملي : امتحان به صورت اسکي(  ابيیارزشOSCE برگزار خواهد شد و در هر ( 

 از موالژهای آناتومي استفاده میگردد. ايستگاه

 
    
 

  نحوه محاسبه نمره كل 

       

 نمره 1حضورمنظم و فعال دركالس 

 نمره 1پرسش و پاسخ 

 نمره 5آزمون میان دوره 

 نمره 5آزمون عملي 

 نمره 8آزمون پايان دوره 

---------------------------------------------------- 

 نمره 20جمع كل 

 

 

 مقررات 

                                        حداقل نمره قبولی 

 تعداددفعات مجاز غیبت در کالس                      

 
 

 فعالیت های دانشجويي: 

 .در کالس بطور منظم حضور یابد 

 .در بحث های کالسی بطور فعال شرکت کند 

 .مطالب جلسه قبل را مرور کرده باشد 

  بطور صحیح جواب دهد.به سواالت 

 .در فعالیت های گروهی با سایرین مشارکت نماید 

 .با موالژاندامهای مختلف بدن کار کند 



 
 98-99نیمسال اول  پرستاریرشته كارشناسي 

 

 

 

 
 

 

 ساعت ارائه تاريخ ارائه
موضوع 

 جلسه
 نحوه ارائه مدرس

امکانات 

 مورد نیاز
 روش ارزشیابي

8/7/98 10-8 
ترمینولوژی و 
 بافت شناسی

 سخنراني خانم ایزانلو
 -پاورپوینت

 موالژ
 پرسش شفاهی -کوئیز

15/7/98 10-8  
سیستم 

 اسکلتی
 سخنرانی خانم ایزانلو

 -نتیپاورپو

 موالژ
یاھپرسش شف -زیکوئ  

22/7/98 10-8  
سیستم 
 اسکلتی

زانلویخانم ا  -نتیپاورپو سخنرانی 
 موالژ

یاھپرسش شف -زیکوئ  

29/7/98 10-8  
سیستم  

 عضالنی
زانلویخانم ا  سخنرانی 

 -نتیپاورپو

 موالژ
یاھپرسش شف -زیکوئ  

6/8/98 10-8  
سیستم  

 عضالنی
زانلویخانم ا  -نتیپاورپو سخنرانی 

 موالژ
یاھپرسش شف -زیکوئ  

13/8/98 10-8  
سیستم 

 گوارش
زانلویخانم ا  سخنرانی 

 -نتیپاورپو

 موالژ
یاھپرسش شف -زیکوئ  

20/8/98 10-8  
گردش  قلب و 

زانلویخانم ا خون  -نتیپاورپو سخنرانی 
 موالژ

یاھپرسش شف -زیکوئ  

 امتحان میان ترم       25/8/98

27/8/98 10-8  
قلب و 

 گردش خون
زانلویخانم ا  سخنرانی 

 -نتیپاورپو

 موالژ
یاھپرسش شف -زیکوئ  

4/9/98 10-8  
سیستم 

 تنفسی
زانلویخانم ا یسخنران   

 -نتیپاورپو
 موالژ

یاھپرسش شف -زیکوئ  

11/9/98 10-8  
سیستم 

 عصبی
زانلویخانم ا یسخنران   

 -نتیپاورپو

 موالژ
یاھپرسش شف -زیکوئ  

18/9/98 10-8  
سیستم 

 عصبی
زانلویخانم ا یسخنران   

 -نتیپاورپو
 موالژ

یاھپرسش شف -زیکوئ  

27/9/98 10-8  
سیستم 
 عصبی

زانلویخانم ا یسخنران   
 -نتیپاورپو

 موالژ
یاھپرسش شف -زیکوئ  

2/10/98 10-8  
سیستم 

 ادراری
زانلویخانم ا یسخنران   

 -نتیپاورپو

 موالژ
یاھپرسش شف -زیکوئ  

9/10/98 10-8 زانلویخانم ا چشم و گوش  یسخنران   
 -نتیپاورپو

 موالژ
یاھپرسش شف -زیکوئ  



 

 
 

 

 

 
 

 

 99-98رشته پرستاری تشريحعملي  درس بندی زمان جدول

شماره  ساعت تاریخ روز

 گروه

 مبحث

 دوشنبه

22/7/98 

12-10 3 

ی
ستم اسکلت

سی
 

15-13 5 

17-15 4 

 شنبهدو

29/7/98 

12-10 6 

15-13 1 

17-15 2 

 شنبه

11/8/98 

  
ی

الن
ض

ستم ع
سی

 
15-13 3 

15-17 4 

 دوشنبه

13/8/98 

12-10 5 

15-13 1 

17-15 6 

 شنبهسه 

14/8/98 

  

15-13 2 

  



 شنبه

18/8/98 

  

ش
ستم گوار

سی
 

15-13 4 

17-15 6 

 دوشنبه

20/8/98 

12-10 5 

15-13 3 

17-15 1 

 شنبهسه 

21/8/98 

  

15-13 2 
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