
  

 
 

 

 

 (COURSE PLANطرح دوره  )

 
 

عضالنی، –آناتومی تکمیلی دستگاه های تنفسی، گردش خون، عصبی، اسکلتی  مقدمه:

 ادراری و کبد
 

 :عناوين کلی اين درس شامل موارد زير می باشد 

 سیستم اسکلتی 

 سیستم عضالنی 

 سیستم تنفسی

 خونسیستم گردش 

 سیستم گوارش

 سیستم ادراری

 سیستم عصبی

 هوشبری ناپیوسته کارشناسیمقطع و رشته تحصیلی:          هوشبریگروه آموزشی:         پرستاری حضرت زينب)س(دانشکده :  

 2 :  تعداد واحد آناتومی :  نام درس

 عملی 5/0نظری و  5/1نوع واحد :

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

 دانشکده پرستاری  مکان برگزاری:

 

 خانم  صفورا ايزانلومسئول برنامه :  

 خانم صفورا ايزانلوترتیب حروف الفبا(:مدرسین) به 

 خانم صفورا ايزانلوتهیه و تنظیم : 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 

 

 

 

 

 اسكلتي سیستم(1

 

 
 

 هدف کلی 

 سیستم تقسیمبندي سازي، استخوان استخوان، انواع مفاصل، و استخوان ساختمان شناخت

 آنها توصیف و اسكلتي

  اهداف اختصاصی 



 نمايد انیاسكلتي را ب ستمیوظايف س

 بندي نمايد و از هر كدام مثالي بزند میاستخوانها را تقس 

 

 دهد حیاستخوان سازي را بطور اختصار توض

o اسكلت مورد در (محوري Axial skeleton) 



 را سر كاسه و صورت استخوانهاي و كرده تعريف را جمجمه بندي نمايد میاسكلتي را تقس ستمیس

 . ببرد نام

 . 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
o  ضمیمهاي) اسكلتدر مورد(  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

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

o (در مورد 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



 عضالني سيستم(2

 هدف کلی 



 بررسی عضالت گوناگون و نقش آنها در حرکاتشناخت ساختمان عضله ، انواع آن و 

 مختلف بدن

 

  اهداف اختصاصی 

 . ببرد نام و كرده بندي تقسیم را عضالني بافت

 . كند بیان را قلبي و صاف ، مخطط عضله مشخصات

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

 دهد توضیح آنرا انواع و کرده تعريف را فاشیا

 . نمايد بندي گروه را تنه عضالت

 . كند ذكر را هركدام مشخصات و برده نام را سینه قفسه خارجي و داخلي عضالت

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

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

 را هركدام مشخصات و برده نام مختلف اليه هاي در را تنه خلفي جدار عضالت

 كند ذكر

 تنفسي سیستم (3
 

 هدف کلی 

 تبادالت در آنها اهمیت و نقش ، تنفسي سیستم دهنده تشكیل ساختمانهاي شناخت

 گازي

 اهداف اختصاصی 

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

 .دهد توضیح را آن دهنده تشكیل قسمتهاي و بیني

 .دهد توضیح را آن دهنده تشكیل قسمتهاي و حلق

 .دهد توضیح را آن دهنده تشكیل قسمتهاي و حنجره

 .دهد توضیح را آن دهنده تشكیل قسمتهاي و ناي

 .دهد توضیح را آن دهنده تشكیل قسمتهاي و ها ريه

 .دهد توضیح را آن اهمیت و جنب پرده

 

 خون گردش سیستم(4
 

 هدف کلی 



 در سیستم اين نقش و اهمیت آن، به وابسته عروق آن، جايگاه قلب، ساختمان شناخت

 سیستمها ساير تغذيه و خونرساني

 

 اهداف اختصاصی 

 .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

 . 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 تشكیل نحوه

 . كند بیان را تحتاني اجوف وريد جايگاه و تشكیل نحوه

 كند بیان را باب وريد جايگاه و تشكیل نحوه

 
 

 

 گوارش سيستم (5
 هدف کلی 

 آن به مربوط ضمیمه غدد گوارش، سیستم دهنده تشكیل ساختمانهاي شناخت

 

 اهداف اختصاصی 

 .دهد توضیح را كبد مشخصات و موقعیت

 .دهد شرح را صفراوي مجاري و صفرا كیسه ومشخصات موقعیت

 . نمايد بیان را پانكراس مشخصات و موقعیت

 

 ادراري دستگاه(6

كلي هدف 

 درتنظیم آنها اهمیت و نقش و ادراري سیستم دهنده تشكیل ساختمانهاي شناخت

 والكترولیتها آب

اختصاصي اهداف 



 .دهد توضیح را كلیهها مشخصات و موقعیت

 . نمايد بیان را آنها تنگ نقاط و حالبها مشخصات و موقعیت

 .دهد توضیح را مثانه مشخصات و موقعیت

 .دهد شرح را زن در پیشابراه

 .دهد شرح را آن مختلف بخشهاي و مرد در پیشابراه

 

 عصبي سيستم (7
 كلي هدف

 در آنها اهمیت و نقش و عصبي سیستم دهنده تشكیل ساختمانهاي شناخت

 يكديگر با سیستمها ارتباط و عمل وحدت برقراري

 
 اختصاصي اهداف

 

 . كند بیان را عصبي سیستم وظايف

 .دهد توضیح را نورون يك ساختمان

 . ببرد نام و كرده بندي تقسیم را نرونها انواع

 . كند بندي تقسیم را عصبي سیستم

 روش آموزش 
 

 سخنرانی

 شرايط اجراء

 

  امکانات آموزشی بخش 
 فیلم ، موالژ، وتریويدوئو پروژكتور و كامپاساليد پروژكتور ، 

 

   آموزش دهنده 
   :خانم صفورا ايزانلواساتیدمربوطه 

 

  منابع اصلي درسي: 

  1398آناتومي عمومي شمايلي يگانه ، انتشارات جامعه نگر، چاپ 

 
 



  ارزشیابي 

 
 نحوه ارزشیابی         

 امتحانات  ز،یدانشجو به سواالت نظری شامل کوئ نهیتئوری در اين زم ابییارزش

 –پايان ترم پاسخ خواهد داد.  انترمیم

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

 از موالژهای آناتومی استفاده میگردد. ايستگاه

 

  نحوه محاسبه نمره کل 

 1.5نمره در مضرب  20از  يتئور 

 0.5نمره در مضرب  20از  يعمل 

 يو عمل ينمره كل: نصف مجموع نمرات تئور 
 مقررات 

                                        حداقل نمره قبولي 

 تعداددفعات مجاز غیبت در كالس                      

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تشريح درس زمانبندی جدول

 گروه هوشبری ناپیوسته
 

 ساعت ارائه ارائهتاريخ 
موضوع 

 جلسه
 نحوه ارائه مدرس

امکانات 

 مورد نیاز

روش 

 ارزشیابی

6/7/98 

 

13/7/98 

 

 

 خانم ايزانلو سیستم اسکلتي 10-8

 -سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 موالژ-پاورپوينت

 -كوئییز

پرسش 

 -شفاهي

فعالیت 

 كالسي

20/7/98 

4/8/98 
10-8  

 سیستم عضالني

 خانم ايزانلو
-یسخنران

پاسخ پرسش و  

-پاورپوينت

 موالژ

 -كوئییز

پرسش 

 -شفاهي

فعالیت 

 كالسي

11/8/98 

18/8/98 

25/8/98 

10-8  

سیستم گردش 

 خون
 خانم ايزانلو

-یسخنران

 پرسش و پاسخ

-پاورپوينت

 موالژ

 -كوئییز

پرسش 

 -شفاهي

فعالیت 

 كالسي

2/9/98 

9/9/98 
10-8  

 سیستم تنفسي

 خانم ايزانلو
-یسخنران

 پرسش و پاسخ

-پاورپوينت

 موالژ

 -كوئییز

پرسش 

 -شفاهي

فعالیت 

 كالسي



16/9/98 

23/9/98 

30/9/98 

10-8  

 سیستم عصبي

 خانم ايزانلو
-یسخنران

 پرسش و پاسخ

-پاورپوينت

 موالژ

 -كوئییز

پرسش 

 -شفاهي

فعالیت 

 كالسي

7/10/98 

10-8  

 سیستم ادراري

-یسخنران خانم ايزانلو

 پرسش و پاسخ

-پاورپوينت

 موالژ

 -كوئییز

پرسش 

 -شفاهي

فعالیت 

 كالسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


