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 □جور کردنی      □صحیح و غلط        □چند گزینه ای            □تشریحی          ■نوع امتحان پایان ترم        شفاهی 

 

بر روی کاداور می نداماعضالت، عروق  شامل بررسی مشخصات ظاهری و ماکروسکوپیکاندام فوقانی و تحتانی  آناتومیتشریحدرس:  شرحی از 

باشد.
 

 

 منابع اصلی تدریس درس مورد نظر:

1- Gray,s anatomy for medical students 

Richard S. Snell   last edition 
 

2-Gray,s anatomy, The last Eddition1. 

3. Atlas of Human Anatomy 

  

 
 

 اهداف کلی درس: 

 روی کاداور نشان دهد. بررا اندام فوقانی و تحتانی انشجو باید ساختمانهای ر پایان دوره د.د3

 دانشجو باید نکات مربوط به حفاظت فردی خود در آزمایشگاه آناتومی )اتاق تشریح( را بداند. -3

 ظت فردی خود در آزمایشگاه آناتومی )اتاق تشریح( را بکار بگیرد.دانشجو باید نکات مربوط به حفا -3

 دانشجو باید نکات مربوط به مقررات کار در آزمایشگاه آناتومی )اتاق تشریح( را بداند.  -9

 دانشجو باید نکات مربوط به مقررات کار در آزمایشگاه آناتومی )اتاق تشریح( را اجرا نماید.  -4

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+S.+Snell%22


 

 

 

 جلسه اول:

 بازو ، ساعد و دستکمربند شانه ای، ویژگی های استخوانهای آشنایی با  عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصی: 

 را از لحاظ اناتومیک تعیین کند. اندام فوقانیو جهت هر یک از استخوانهای  عیت قمو -3

 را در جاگذاری کند. اندام فوقانیاستخوانهای  -3

 ن کرده و نشان دهد. شاخصهای موجود روی هر کدام از  استخوانهای ذکر شده را بیا -9

 چگونگی مفصل شدن استخوانها را نشان دهد. -4

 مکان اتصال عضالت و عبور عروق و اعصاب مجاور استخوان را نشان دهد. -5

 

 

 ■روانی حرکتی                       ■عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 

 و مشارکت دانشجو پرسش و پاسخ -و  موالژ استخوان طبیعیروش آموزشی: توضیح  بر روی 

 اطلس اناتومی  -کاداور -موالژوسیله کمک آموزشی: 

 

 :دومجلسه  .

 

 ناحیه اگزیال بافت نرمعنوان مبحث: آشنایی با 

 

 اهداف اختصاصی:

 فاسیای سطحی ناحیه پکتورال را نشان دهد. -1

 فاسیای عمقی ناحیه پکتورال را نشان دهد. -2

 ا نشان دهد. اعصاب پوستی ناحیه پکتورال ر -3

 عضالت ناحیه پکتورال را نشان دهد.  -4

 عضالت ناحیه اسکپوالر را نشان دهد.  -5

 موقعیت سطحی هر عضله را در سطح مشخص کند. -6

  اتصاالت هر عضله را مشخص نماید.  -7

  حرکت هر عضله را نشان دهد. -8

 محتویات حفره اگزیال را نشان دهد. -9

 شریان اگزیال را مشخص کند. -11

 یان اگزیال را نشان دهد.بخشهای مختلف شر -11

 مجاورات شریان اگزیال را نشان دهد. -12

 موقعیت و مجاورات ورید اگزیالری را نشان دهد. -13

 شبکه بازویی را نشان دهد. -14

 موقعیت سطحی سرخرگ اگزیال و شبکه عصبی را تعیین کند. -15
 

 ■کتیروانی حر                       ■عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 
 

 و مشارکت دانشجو پرسش و پاسخ -روش آموزشی: توضیح  بر روی کاداور و  موالژ

 اطلس اناتومی  -کاداور -موالژوسیله کمک آموزشی: 



 

  سومجلسه 

. 

 ساختمانهای بازوعنوان مبحث: آشنایی با 

 اهداف اختصاصی:

 

 را تعیین نماید . عضالت ناحیه بازوموقعیت  -3

 نام ببرد و عصب مربوطه را نشان دهد. عصب دهی هر عضله را -3

 را نشان دهد. سطحی هر عضله موقعیت   -9

 اتصااالت هر عضله را تعیین کند.   -4

 حرکت هر عضله را انجام دهد.  -5

 فضاهای سه گوش و چهار گوش را نشان دهد. -6

 محتویات هر فضا را توضیح دهد.  -3

 یر آن را تا حد امکان دنبال کند.شریان براکیال را مشخص کند و شاخه های آن و مس -3

 مجاورات شریان بازویی را تعیین کند. -9

 مسیر و مجاورات ورید براکیال را تعیین کند -4

 

 ■روانی حرکتی                       ■عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 

 دانشجوو مشارکت  پرسش و پاسخ -روش آموزشی: توضیح  بر روی کاداور و  موالژ

 اطلس اناتومی  -کاداور -موالژوسیله کمک آموزشی: 

 

 چهارمجلسه 

. 

 ساختمانهای ناحیه ساعدعنوان مبحث: آشنایی با 

 اهداف اختصاصی:

 

 را تعیین نماید . عضالت ناحیه ساعدموقعیت  -3

 عصب دهی هر عضله را نام ببرد و عصب مربوطه را نشان دهد. -3

 را نشان دهد. سطحی هر عضله موقعیت   -9

 اتصااالت هر عضله را تعیین کند.   -4

 حرکت هر عضله را انجام دهد. -5

 شریانهای رادیال و اولنار را تعیین کند. -6

 شاخه های آن و مسیر آن را تا حد امکان دنبال کند. -7

 مجاورات شریان های ساعد را تعیین کند. -9

 را تعیین نماید . عضالت ناحیه عقب ساعدموقعیت  -3

 عضله را نام ببرد و عصب مربوطه را نشان دهد. عصب دهی هر -35

 را نشان دهد. سطحی هر عضله موقعیت  -33

 اتصاالت هر عضله را تعیین کند.  -33

 حرکت هر عضله را انجام دهد. -39

 شریان رادیال را تعیین کند. -34

 مجاورات شریان رادیال را تعیین کند -35

 



 ■روانی حرکتی                       ■عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 

 و مشارکت دانشجو پرسش و پاسخ -روش آموزشی: توضیح  بر روی کاداور و  موالژ

 اطلس اناتومی -کاداور -موالژوسیله کمک آموزشی: 

 پنجمجلسه 

 ساختمانهای ناحیه دستعنوان مبحث: آشنایی با 

 اهداف اختصاصی:
 

 ن نماید .را تعیی عضالت ناحیه تنار و هیپوتنارموقعیت  -3

 عضالت نواحی عمقی  را نشان دهد. -3

 را نشان دهد. مجاورات عضالت   -9

 موقعیت قوسهای شریانی را تعیین کند. -5

 و جهت هر استخوان را از لحاظ اناتومیک تعیین کند. عیت قمو -6

 استخوانهای اندام پایینی )هیپ و ران( را در جاگذاری کند. -7

 وانهای ذکر شده را بیان کرده و نشان دهد. شاخصهای موجود روی هر کدام از  استخ -9

 چگونگی مفصل شدن استخوانها را نشان دهد. -3

 

 ■روانی حرکتی                       ■عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 

 و مشارکت دانشجو پرسش و پاسخ -روش آموزشی: توضیح  بر روی کاداور و  موالژ

 اطلس اناتومی -کاداور -ژموالوسیله کمک آموزشی: 

 .ششمجلسه 

 ساختمانهای ساق و مچ پاعنوان مبحث: آشنایی با 

 اهداف اختصاصی:
 

 و جهت هر استخوان را از لحاظ اناتومیک تعیین کند. عیت قمو -3

 استخوانهای اندام پایینی )تیبیا و فیبوال و مچ پا( را در جاگذاری کند. -3

 خوانهای ذکر شده را بیان کرده و نشان دهد. شاخصهای موجود روی هر کدام از  است -3

 چگونگی مفصل شدن استخوانها را نشان دهد. -9

 

 ■روانی حرکتی                       ■عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 

 و مشارکت دانشجو پرسش و پاسخ -و  موالژ استخوان طبیعیروش آموزشی: توضیح  بر روی 

 اطلس اناتومی -کاداور -موالژزشی: وسیله کمک آمو

 هفتمجلسه 

 ساختمانهای ناحیه گلوتئالعنوان مبحث: آشنایی با 

 اهداف اختصاصی:
 

 عضالت ناحیه گلوتئال را از نظر موقعیت تعیین کند. -3

 موقعیت هر عضله را نسبت به ساختارهای مجاور شرح دهد. -3

 عصب دهی هر عضله را نام برده و تا حد امکان نشان دهد. -9

 موقعیت سطحی هر عضله را تعیین کند. -4

 اتصاالت هر عضله را بیان کند. -5



 موقعیت شریان و ورید رانی ناحیه گلوتئال را معلوم کند. -6

 

.  

 ■روانی حرکتی                       ■عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 و مشارکت دانشجو ش و پاسخپرس -و  موالژ استخوان طبیعیروش آموزشی: توضیح  بر روی 

 اطلس اناتومی -کاداور -موالژوسیله کمک آموزشی: 

 جلسه هشتم:

 ساختمانهای جلو و داخل رانعنوان مبحث: آشنایی با 

 اهداف اختصاصی:
 

 فاسیای سطحی و عمقی جلوی ران را تعیین کند. -3

 اعصاب پوستی ناحیه جلوی ران را نشان دهد. -3

 کند.عضالت ناحیه مربوطه را تعیین  -9

 موقعیت هر عضله را نسبت به ساختارهای مجاور شرح دهد. -4

 عصب دهی هر عضله را نام برده و تا حد امکان نشان دهد. -5

 موقعیت سطحی هر عضله را تعیین کند. -6

 اتصاالت هر عضله را بیان کند. -7

 حرکت هر عضله را نشان دهد. -9

 موقعیت شریان و ورید رانی را نعلوم کند. -3

 ا تعیین کند.شاخه های شبکه کمری ر -35

 موقعیت سطحی هر عضله را تعیین کند. -33

 موقعیت عروق پوپلیته ال و مجاورات آنها  را معلوم کند. -33

 ■روانی حرکتی                       ■عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 

 و مشارکت دانشجو پرسش و پاسخ -و  موالژکاداور روش آموزشی: توضیح  بر روی 

 اطلس اناتومی -کاداور -موالژیله کمک آموزشی: وس

 نهمجلسه 

  ساقساختمانهای عنوان مبحث: آشنایی با 

 اهداف اختصاصی:
 

 عضالت ناحیه را از نظر موقعیت تعیین کند. -3

 موقعیت هر عضله را نسبت به ساختارهای مجاور شرح دهد. -3

 عصب دهی هر عضله را نام برده و تا حد امکان نشان دهد. -9

 سطحی هر عضله را تعیین کند. موقعیت -4

 موقعیت عروق  ناحیه و مجاورات آنها  را معلوم کند. -5

 ■روانی حرکتی                       ■عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 

 و مشارکت دانشجو پرسش و پاسخ -و  موالژکاداور روش آموزشی: توضیح  بر روی 

 اطلس اناتومی -کاداور -موالژوسیله کمک آموزشی: 

 دهمجلسه 

 ساختمانهای پا عنوان مبحث: آشنایی با 

 اهداف اختصاصی:
 



 عضالت ناحیه را از نظر موقعیت تعیین کند. -3

 موقعیت قوسهای شریانی را تعیین کند. -3

 عصب دهی هر عضله را نام برده و تا حد امکان نشان دهد. -9

 مایشگاه آناتومی )اتاق تشریح( را بداند.دانشجو باید نکات مربوط به حفاظت فردی خود در آز -4

 دانشجو باید نکات مربوط به حفاظت فردی خود در آزمایشگاه آناتومی )اتاق تشریح( را بکار بگیرد. -5

 دانشجو باید نکات مربوط به مقررات کار در آزمایشگاه آناتومی )اتاق تشریح( را بداند.  -6

 ■روانی حرکتی                       ■عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 

 و مشارکت دانشجو پرسش و پاسخ -و  موالژکاداور روش آموزشی: توضیح  بر روی 

 اطلس اناتومی -کاداور -موالژوسیله کمک آموزشی: 
 

.  

 


