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مقطع و رشته                            اتاق عمل  تکنولوژیگروه آموزشی:                       الر یپرستاردانشکده : 

 اتاق عمل تکنولوژی یکارشناستحصیلی:

 2 :  تعداد واحد 1تشریح  :  نام درس

 عملی 5/0نظری و  5/1نوع واحد :

  8- 10سه شنبه ها روز و ساعت برگزاری کالس:  نداردپیش نیاز:

 دانشکده پرستاریمکان برگزاری:

 

 ایزانلو خانم  صفورامسئول برنامه :  

 خانم  صفورا ایزانلو مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 خانم  صفورا ایزانلو تهیه و تنظیم : 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد :
 کلیات

 بافت
 سیستم اسکلتی
 سیستم عضالنی

 سیستم قلب و گردش خون
 سیستم تنفسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 کلیات (1

 

 

 هدف کلی 

 

 بدن مختلف ستمهايیس فیآگاهي از تعاريف و اصطالحات علم تشريح به منظور توصشناخت و 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 . آناتومي را تعريف كرده و انواع آنرا نام ببرد 

 .صفحات فرضي و حركاتي كه در آن صفحات انجام مي شود را ذكر كند 

 مختلف بدن را نام ببرد . ستمهايیس 

 

 بافت (2

 هدف کلی 

 

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



 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

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

  بافت غضروفي و بافت استخواني.

 (سیستم اسکلتي3

 

 هدف کلی 

 

 فیو توص اسکلتي ستمیس مبنديیشناخت ساختمان استخوان و مفاصل، انواع استخوان، استخوان سازي، تقس

 آنها

 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 محوري) اسکلت مورد در (Axial skeleton 

 ببرد نام را سر كاسه و صورت استخوانهاي و كرده تعريف را جمجمه . 

 دهد توضیح مختلف ايھنما در را جمجمه . 

 نمايد بیان را مهرهها مشترك وخصوصیات مهرهاي ستون . 

 نمايد بیان را خاجي و كمري پشتي گردني مهرههاي مشخصات 

 اي ضمیمه اسکلت( ( Appendicular skeleton 

 

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

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

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

 مفصل ( Joint) 

 ببرد نام آنرا انواع و كرده تعريف را مفصل. 

 بزند مثالي كدام هر از و كرده ذكر را سینويال مفصل انواع و خصوصیات. 

 

 (سیستم عضالنی4



 

 هدف کلی 

 

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

 اختصاصي 

 اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

  بندي كرده و نام ببرد . میعضالني را تقسبافت 

 كند . انیمشخصات عضله مخطط ، صاف و قلبي را ب 

 . علل نامگذاري عضالت را ذكر كرده و از هر كدام مثالي بزند 

 دده حیرا تعريف كرده و انواع آنرا توض ایفاش 

 عضالت ناحیه سر و گردن 

 نمايد ذكر را آنها عمل و برده نام را صورت دهنده حالت عضالت . 

 نمايد ذكر را آنها عمل و نموده بندي تقسیم را گردن ناحیه عضالت . 

 نمايد ذكر را آنها عصب و محل ، برده نام را جونده عضالت. 

 عضالت ناحیه تنه: 

 عضالت تنه را گروه بندي نمايد . 

 را نام برده و مشخصات هركدام را ذكر كند نهیعضالت داخلي و خارجي قفسه س . 

  شکم را نام برده و مشخصات هركدام را ذكر كندعضالت . 

 عضالت لگن را نام برده و مشخصات هركدام را ذكر كند . 

 كند ذكر عضالت جدار خلفي تنه را در اليههاي مختلف نام برده و مشخصات هركدام را 

 فوقاني اندام عضالت: 

 نمايد بندي گروه را فوقاني اندام عضالت . 

 دهد توضیح و برده نام كند مي وصل مهرهاي ستون به را فوقاني اندام كه عضالتي . 

 دهد توضیح و برده نام كند مي وصل سینه قفسه به را فوقاني اندام كه عضالتي . 

 دهد توضیح و برده نام را كتف ناحیه عضالت . 

 دهد توضیح و برده نام را بازو ناحیه عضالت. 

 دهد توضیح و برده نام را ساعد ناحیه عضالت. 

 دهد توضیح و برده نام را دست ناحیه عضالت.  

 تحتاني اندام عضالت: 

 نمايد بندي گروه را تحتاني اندام عضالت  



 دهد توضیح و برده نام را گلوتئال ناحیه عضالت 

 دهد توضیح و برده نام را ران ناحیه عضالت. 

 دهد توضیح و برده نام را ساق ناحیه عضالت. 

 دهد توضیح و برده نام را پا ناحیه عضالت. 

 

 ( سیستم تنفسی5

 هدف کلی 

 آنها در تبادالت گازي تیتنفسي ، نقش و اهم ستمیدهنده س لیشناخت ساختمانهاي تشک

 اهداف اختصاصی 

 دانشجو بايد بتواند:

 . كند ذكر را كدام هر نقش و برده نام را تنفسي سیستم بندي تقسیم

 دهد توضیح را آن دهنده تشکیل قسمتهاي و بیني. 

 دهد توضیح را آن دهنده تشکیل قسمتهاي و حلق. 

 دهد توضیح را آن دهنده تشکیل قسمتهاي و حنجره. 

 دهد توضیح را آن دهنده تشکیل قسمتهاي و ناي. 

 دهد توضیح را آن دهنده تشکیل قسمتهاي و ها ريه. 

 دهد توضیح را آن اهمیت و جنب پرده. 

 ( سیستم گردش خون6
کلی هدف 

 در ستمیو نقش اين س تیجايگاه آن، عروق وابسته به آن، اهمشناخت ساختمان قلب، 

    ستمهایو تغذيه ساير س خونرساني

 اهداف اختصاصی 

 دانشجو بايد بتواند:

 دهد توضیح را آن مجاورتهاي و قلب جايگاه. 

 كند بیان را( ... و شیارها ، كنارهها ، سطوح (قلب خارجي مشخصات . 

 كند بیان را قلب داخلي حفرات مشخصات . 

 دهد توضیح را قلب پوششهاي. 

 كند ذكر را قلب اعصاب و عروق 



 قلب بزرگ عروق 

 ببرد نام را اصلي و بزرگ عروق . 

 دهد توضیح آنرا شاخههاي و ريوي شريان. 

 كند ذكر را آن تقسیمات و آئورت شريان . 

 كند ذكر را شود مي جدا آئورت شريان مختلف قسمتهاي از كه شاخههايي . 

 كند بیان را فوقاني اجوف وريد جايگاه و تشکیل نحوه . 

 كند بیان را تحتاني اجوف وريد جايگاه و تشکیل نحوه . 

 كند بیان را باب وريد جايگاه و تشکیل نحوه 

 

 تنفسي(دستگاه 7

 کلی هدف 

 آنها در تبادالت گازي تیتنفسي ، نقش و اهم ستمیدهنده س لیشناخت ساختمانهاي تشك

 اهداف اختصاصی

 :بتواند بايد دانشجو

 

o تنفسي را نام برده و نقش هر كدام را ذكر كند . ستمیبندي س میتقس 

o دهد. حیدهنده آن را توض لیو قسمتهاي تشک نيیب 

o دهد. حیدهنده آن را توض لیحلق و قسمتهاي تشک 

o دهد. حیدهنده آن را توض لیحنجره و قسمتهاي تشک 

o دهد. حیدهنده آن را توض لیناي و قسمتهاي تشک 

o  دهد. حیدهنده آن را توض لیها و قسمتهاي تشکريه 

o دهد. حیآن را توض تیپرده جنب و اهم 

 روش آموزش 
 

 سخنرانی

 شرایط اجراء

 

  امکانات آموزشی بخش 
 CDموالژ، ، تشريح سالن كامپیوتر، و پروژكتور ويدوئو ، پروژكتور اساليد

 

   آموزش دهنده 



   :خانم صفورا ایزانلواساتیدمربوطه 

 

  منابع اصلی درسی: 

  1398آناتومي شمايلي يگانه ، انتشارات جامعه نگر، چاپ 

 

  ارزشیابي 

 

 نحوه ارزشیابی         

 انترمیامتحانات م ز،یدانشجو به سواالت نظری شامل کوئ نهیتئوری در این زم ابییارزش 

 پایان ترم پاسخ خواهد داد. 

 عملی : امتحان به صورت اسکی(  ابییارزشOSCE برگزار خواهد شد و در هر ( 

 از موالژهای آناتومی استفاده میگردد. ایستگاه

 

 

  نحوه محاسبه نمره کل 

 نحوه ارزشیابی      

 نمره 1حضورمنظم و فعال درکالس 

 نمره 1پرسش و پاسخ 

 نمره 5آزمون میان دوره 

 نمره 5آزمون عملی 

 نمره 8آزمون پایان دوره 

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

 نمره 20جمع کل 

 

 

 مقررات 

                                        حداقل نمره قبولي 

 تعداددفعات مجاز غیبت در كالس                      

 

 
 

 



 

 1تشریح  درس زمانبندی جدول

 نحوه ارائه مدرس موضوع جلسه ساعت ارائه تاریخ ارائه
امکانات مورد 

 نیاز

روش 

 ارزشیابی

9/7/98 10-8 

مقدمات و 

  -ترمینولوژي

 موالژ-پاورپوينت سخنرانی خانم ايزانلو

پرسش -كوئیز

 شفاهي

16/7/98 

10-8  

 يبافت شناس

زانلویخانم ا یسخنران   

 موالژ-پاورپوينت
پرسش -زیکوئ

یشفاھ  

23/7/98 

10-8  

 سیستم اسکلتي

زانلویخانم ا یسخنران   

 موالژ-پاورپوينت
پرسش -زیکوئ

یشفاھ  

30/7/98 

10-8  

 سیستم اسکلتي

زانلویخانم ا یسخنران   

 موالژ -پاورپوينت

 

پرسش -زیکوئ

یشفاھ  

14/8/98 

10-8  

 سیستم اسکلتي

زانلویخانم ا یسخنران   

 موالژ -پاورپوينت
پرسش -زیکوئ

یشفاھ  

18/8/98 

 

 

  

 
امتحان میان 

 ترم

21/8/98 

10-8  

 سیستم عضالني

زانلویخانم ا یسخنران   

 
پرسش -زیکوئ

یشفاھ  

28/8/98 

10-8  

 سیستم عضالني

زانلویخانم ا یسخنران   

 -پاورپوينت

 موالژ

پرسش -زیکوئ

یشفاھ  

5/9/98 

10-8  

 سیستم عضالني

زانلویخانم ا یسخنران   

 -پاورپوينت

 موالژ
پرسش -زیکوئ

یشفاھ  

12/9/98 

10-8  

 سیستم عضالني

زانلویخانم ا یسخنران   

 -پاورپوينت
پرسش -زیکوئ

یشفاھ  



 موالژ

19/9/98 

10-8  

سیستم قلب و 

 گردش خون
زانلویخانم ا یسخنران   

 -پاورپوينت

 موالژ
پرسش -زیکوئ

یشفاھ  

26/9/98 

10-8  

سیستم قلب و 

 گردش خون
زانلویخانم ا یسخنران   

 -پاورپوينت

 موالژ
پرسش -زیکوئ

یشفاھ  

3/10/98 

10-8  

سیستم قلب و 

 گردش خون
زانلویخانم ا یسخنران   

 -پاورپوينت

 موالژ
پرسش -زیکوئ

یشفاھ  

 مجازي

10-8  

 سیستم تنفسي

زانلویخانم ا یسخنران   

 -پاورپوينت

 موالژ
پرسش -زیکوئ

یشفاھ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عملی تشریح رشته تکنولوژی اتاق عمل درس زمان بندی جدول

 

 روز تاریخ ساعت گروه مبحث
 

استخوان های 
جمجمه،تنه،ستون مهره 

ها   

A 12-10 28/7/98 شنبه   
 

B 10-8 4/8/98 یکشنبه   
 

 استخوان های
اندام فوقانی   

B 12-10 11/8/98 شنبه   
 

A 10-8 12/8/98 یکشنبه   
 

 استخوان ها ی 
 اندام تحتانی

A 12-10 18/8/98 شنبه   
 

B 10-8 19/8/98 یکشنبه   
 

 عضالت
صورت و تنه    

B 12-10 25/8/98 شنبه   
 

A 10-8 26/8/98 یکشنبه   
 

A 12-10 عضالت اندام فوقانی 9/9/98 شنبه   
 

B 10-8 10/9/98 یکشنبه   
 

B 12-10 عضالت اندام تحتانی 16/9/98 شنبه   
 

A 10-8 17/9/98 یکشنبه   
 

A 12-10 قلب و حفرات 23/9/98 شنبه   
 

B 10-8 24/9/98 یکشنبه   
 

B 12-10 عروق و انشعابات قلب 7/10/98 شنبه   
 

A 10-8 8/10/98 یکشنبه   
 


