
 

 طراحي پيشگام تدريس  (( جدول) ) 

                                                                          

  1ترم –پرستاریکارشناسي پیوسته دانشجویان گروه فراگير:                       آناتومي عمومي  : عنوان درس

بالل برازواننام استاد:                                                 89 - 89 اول نیمسال  نيمسال:

 (عملي 5/0 نظری  5/1) واحد 2 تعداد واحد:                            دوشنبهروز برگزاري كالس:

 

 اهداف  جلسات موضوع جلسه

تبيين  _ارزشيابي آغازين   _معارفهاول  

 انتظارات

 تعريف و اصطالحات آناتومي

 

لعه آناتومي به دو روش ناحيه نحوه مطا_

 اي و سيستميك

تعريف و انواع مفاصل شامل مفصل هاي  -

 ليفي، غضروفي و سينوويال

 

 تعيين اهداف -جايابي  -برقراري ارتباط اطمينان از داشتن پيشنيازها 

 در پايان هر جلسه از فراگير انتظار ميرود كه :

 .دينما انيرا ب يآناتوم تعريف

 .دينما انيرا ب ياصطالحات آناتوم

  دهد. حيمطالعه درس آناتومي را توض ياصول کل

  .ديرا درک نما يدرس آناتوم تيکاربرد و اهم

  دهد. حيرا توض يآناتوم تيموقع

 بدن را نام ببرد. يها ستميس

 مفصل را تعريف کند.

 انواع مفاصل را بشناسد.

 ويژگي هاي مفاصل را با ذکر مثال بيان کند.

 بوط به استخوان و مفاصل آشنا شود. با بيمارهاي مر

 



 

انواع بررسي استخوانها)دراز، کوتاه و  _ دوم

 پهن(

آشنائي با استخوانهاي ستون مهره اي _

مهره ناحيه  21مهره ناحيه گردن،  5شامل: 

مهره ناحيه کمري، ساکروم و  5سينه اي، 

 کوکسيکس

 

 

آشنائي با استخوان هاي قفسه سينه  _

 هاشامل: جناغ و دنده 

 

بررسي اسکلت سر و صورت شامل  _

استخوان پيشاني، اتموئيد، اسفنوئيد، 

آهيانه، پس سري، گيجگاهي، فك فوقاني 

و فك تحتاني، استخوان بيني، گونه، 

 اشکي، استخوان کام، شاخك تحتاني بيني

 

 بررسي نماهاي جمجمه _

 

 بررسي فضاهاي کرانيال _

 

 ناسد.ساختمان استخوان و انواع استخوان را بش

 سيستم اسکلتي را شرح دهد.

 بخش هاي مختلف سيستم اسکلتي را نام ببرد.

 .دهد حيبدن را توض ياستخوانها يانواع دسته بند

 اسکلت محوري بدن را بشناسد.

 بخش هاي مختلف اسکلت محوري را نام ببرد.

 عملکرد و نقش اسکلت محوري را بشناسد. 

 نها را نام ببرد.استخوان هاي ناحيه جمجمه و ويژگي هاي آ

 بخش قابل مشاهده در نماي قدامي، خلفي، طرفي و قاعده جمجمه را شرح دهد. 

 حفرات کرانيال را بشناسد.

 کند. انيمهره را ب كيمشخصات  ستون فقرات و

 دهد. حساکروم را توضي – يکمر -يا نهيس -يگردن يمهرها

 کند. يمختلف استخوان جناغ را نامگذار يبخشها

 کند. يدنده ها را نامگذار  يلف استخوانهامخت يبخشها

شنائي با استخوان بندي اندام فوقاني  سوم

شامل کمربند شانه اي )کتف و ترقوه(، 

استخوان بازو، استخوان هاي 

ساعد)راديوس و اولنا(، استخوانهاي مچ 

دست )کارپوس(، کف دست )متا کارپوس(، 

 و بندهاي انگشتان

 

ام تحتاني آشنائي با استخوان بندي اند

 شامل:

 هيپ _

 استخوانهاي ران )فمور( _

 کشکك _

ساق پا )تيبيا و فيبوال(، استخوانهاي مچ  _

 پا)تارسوس(، پنج استخوان کف پا

 )متا تارسوس( و بندهاي انگشتان

 

 ي بدن را بشناسد.ا مهيضماسکلت 

 ي را نام ببرد.ا مهيضم بخش هاي مختلف اسکلت 

 رد.را نام بب ياندام فوقان ينواح

 استخوان هاي ناحيه کمربند شانه اي، باز، ساعد، مچ و کف دست را شرح دهد.

 .را نام ببرد تحتانياندام  ينواح

 استخوان هاي ناحيه کمربند لگني، ران، ساق، مچ و کف پا را شرح دهد.

 



 

 آشنايي با عضالت تنه شامل:چهارم

 عضالت بين دنده اي، عضله ديافراگم_

 

 عضالت جدار شکم_

 

عضالت لگن شامل ديافراگم لگني و _

 عضالت ميان دو راه

 

عضالت سر و گردن شامل عضالت حالت  _

 دهنده صورت و عضالت گردن

 )ارزشيابي تشخيصي ( 

 ساختمان عضالت ، اساس نام گذاري و عملکرد عضالت را شرح دهد.

 ويزگي عضالت صاف، قلبي و اسکلتي را بيان کند.

 دهد.  حيوضرا ت گردنسر و  هيعضالت ناح

 دهد. حيتوراکس را توض هيعضالت ناح

 دهد. حيشکم را توض هيعضالت ناح

 دهد. حيلگن را توض هيعضالت ناح

 

عضالت اندام فوقاني شامل گروه هاي زير  پنجم

 هستند:

 

عضالتي که اندام فوقاني را به ستون _

 مهره اي متصل مي کنند

 

عضالتي که اندام فوقاني را به جدار  _

 نه متصل مي کنندقفسه سي

 

 عضالت ناحيه کتف_

 

 عضالت بازو_

 

 عضالت ساعد و کف دست_

 

 ـ عضالتي که اندام فوقاني را به ستون مهره اي متصل مي کنند را نام ببرد.

 ـ عضالتي که اندام فوقاني را به جدار قفسه سينه متصل مي کنند را نام ببرد.

 ـ عضالت ناحيه کتف را نام ببرد.

 بازو را نام ببرد. ـ عضالت ناحيه

 ـ عضالت ناحيه ساعد و کف دست را نام ببرد.

 ـ عملکرد عضالت مهم اندام فوقاني که متصل به ستون مهره ها هستند.

ـ عملکرد عضالت مهم اندام فوقاني که آنرا به جدار قفسه سينه متصل مي کند را 

 توضيح دهد.

 ـ محل امتداد انتهاي عضالت ناحيه کتف را بيان کند.

 ـ  محل امتداد انتهاي عضالت ناحيه بازو را نام ببرد.

 ـ محل امتداد انتهاي عضالت ناحيه ساعدو کف دست را نام ببرد.

 

عضالت ناحيه لگن خاصره _ مشش

 ) ايليوپسواس(

 

 عضالت ناحيه  کفل و ران_

 

 عضالت  ناحيه ساق و حفره پوپليته آل_

 

 ـ عضالت ناحيه لگن خاصره را نام ببرد.

 ضالت ناحيه لگن وران را نام ببرد.ـ  ع

 ـ عضالت ناحيه ساق و حفره پوپليته آل را نام ببرد.

 ـ محل امتداد انتهاي اتصال عضالت کف و ران را توضيح دهد.

 ـ محل امتداد انتهاي اتصال عضالت ساق و حفره پوپليته آل را توضيح دهد.

 



 

 بررسي  جايگاه و موقعيت قلب _هفتم

 

نه، تصوير قلب روي جدار فضاي ميان سي _

قفسه سينه، پوشش هاي قلب، حفره هاي 

 داخلي قلب

 

دستگاه هدايتي قلب، عروق و اعصاب  _

 قلب

 

بررسي شريان ها شامل: تنه ريوي،  _

آئورت شامل )آئورت صعودي، قوس 

آئورت، و شاخه هاي منشعب شده از قوس 

 آئورت(

 

 ا بيان نمايد.را تعريف کرده و عملکرد آن ر دستگاه گردش خون-

 ميان سينه )مدياستينوم( را بشناسد.-

 .ديقلب را بگو تيموقع-

  دهد. حيسطوح قلب را توض-

 دهد. حيقلب را توض يکناره ها-

 دهد. حيرا توض زهايدهل يفضا-

 دهد. حيبطن ها را توض يفضا-

  دهد. حيرا توض کارديپر-

 خونرساني قلب را شرح دهد.-

 .سيستم هدايت قلب را بشناسد-

 

بررسي  آئورت شامل  آئورت نزولي و  _ هشتم

 شاخه هاي منشعب شده از آن

 

بررسي سيستم وريدي شامل وريدهاي  _

سطحي و عمقي اندام فوقاني، اندام 

تحتاني، وريدهاي تنه و وريدهاي ناحيه سر 

 و گردن

 

 ـ شاخه هاي منشعب از آئورت نزولي را نام ببرد.

 نام ببرد.ـ شاخه هاي وريدي اصلي بدن را 

 ترسيم نمايد. به طور کاملـ شاخه هاي اصلي سيستم وريدي بدن را 

 

بررسي سيستم تنفسي شامل بيني  _ نهم

 )خارجي و حفره بيني(

 

 آشنائي با حلق _

 

بررسي حنجره شامل غضروف هاي  _

 حنجره، عضالت و فضاي دروني حنجره

 

 آشنائي با ريه ، ناي و نايژه،  حفره جنب _

 ( کوينيي ت)ارزشياب 

 

 سيستم تنفسي را تعريف کرده و عملکرد آن را بيان نمايد.-

 را نام ببرد. يو تحتان يفوقان يتنفس يمجار-

 دهد. حيرا توض ينيحفره ب-

 دهد. حيحلق را توض-

  دهد. حيحنجره را توض-

  دهد. حيو برونش را توض ينا-

 دهد. حيرا توض هير يسطوح و کناره ها-

 جنب را شرح دهد. حفرات جنبي و پرده-

 مکانيسم تنفس را بيان کند.-

 با نکات باليني مربوط به تنفس آشنا شود.-

 ها، دندان ها، زبانبررسي حفره دهان، لب  _همد

جايگاه و موقعيت و مجاورات  بررسي   _

 ناگوشي، غدد تحت فکي، و زيرزبانيغدد ب

بررسي ساختمان آناتوميکي و بخش هاي  _

 معده تشکيل دهنده مري و

 بررسي صفاق  _

 

ـ قسمتهاي مختلف سيستم گوارش را از باال به پائين بطور کامل و به ترتيب نام 

 ببرد.

 ـ بخشهاي مختلف زبان را بطور کامل نام ببرد.

 ـ انواع دندانها و ترتيب قرارگيري آنها در دهان را بيان کند.

 ببرد. ـ ساختمان آناتوميك و بخشهاي مختلف مري را بطور کامل نام

 ساختمان آناتوميك بخشهاي مختلف معده رابه طور کامل ترسيم کند.ـ 

 ـ ساختمان صفاق را توضيح دهد.

 



 

بررسي روده باريك شامل: دئودنوم،  _ ميازده

 ژژنوم، ايليوم

 

بررسي روده بزرگ ) کولون صعودي،  _

عرضي، نزولي(، سکوم )روده کور(، کولون 

ي سيگموئيد، رکتوم، آپانديس ومجرا

 مقعدي

 

بررسي غدد ضميمه دستگاه گوارش  _

شامل: کبد، کيسه صفرا ، مجاري صفراوي  

 و لوزالمعده

 

 ـ بخشهاي مختلف باريك را به ترتيب از ابتدا تا انتها بطور کامل نام ببرد.

 بتدا تا انتها بطور کامل نام ببرد.اـ بخشهاي مختلف روده بزرگ را به ترتيب از 

 ـ ساختمان و بخشهاي مختلف کبد را توضيح دهد.

 ـ محل قرارگيري کيسه صفرا را بطور کامل توضيح بيان کند.

 بطور از روي شکل نامگذاري کند. %21ـ سيستم مجاري صفرا را تا 

 ـ ساختنان آناتوميك و بخشهاي مختلف لوزالمعده را بيان کند.

 ح دهد.خطا توضي %11ـ محل قرارگيري لوزالمعده را تا 

بررسي سيستم ادراري شامل کليه ها  _ مدوازده

 ميزناي )حالب(

 

بررسي مثاته شامل سطوح مثانه، لوب  _

هاي مثانه، مجاورات مثانه، ساختمان داخل 

 مثانه، عروق و اعصاب مثانه و پيشابراه

 

 دستگاه ادراري و عملکرد آن را شرح دهد. -

 برد.بخش هاي مختلف  دستگاه ادراري  را نام ب-

 کليه ها )ساختمان خارجي و داخلي( را شرح دهد.-

 نحوه خونرساني و ترشح ادرار را بيان کند. -

 لگنچه و حالب را شرح دهد.-

 ويژگي هاي آناتوميکي مثانه را شرح دهد.-

 تفاوت مجاورات مثانه در مرد و زن را بيان کند.-

 پيشابراه در مرد را شرح دهد. -

 دهد.پيشابراه در زن را شرح -

 با بيماريهاي شايع دستگاه ادراري آشنا شود.-

بررسي سيستم تناسلي مذکر شامل   _ مسيزده

بيضه ها و پوشش هاي آن، اپيديديم، 

مجراي دفران، کيسه هاي مني ساز ، 

 پروستات

ررسي سيستم تناسلي مونث شامل: ب _

تخمدان ، رحم ،لوله هاي رحمي، و سيستم 

هاي بزرگ  تناسلي خارجي شامل واژن، لب

 و وستيبول و کوچك

 

 بررسي آناتوميکي پستان _

 

 مردانه را نام ببرد. يتناسل ستمياعضاء س-

 دهد. حيرا توض ضهيحدود و سطوح بکيسه بيضه و -

 دهد. حيدفران را توض يو مجرا ميديدياپ-

 دهد حيرا توضو غده پروستات  يمن يها سهيک-

  دهد. حيرا توض يخارج يدستگاه تناسل-

 .زنانه را نام ببرد يتناسل ستمياء ساعض-

 تخمدان، لوله رحم و رحم را شرح دهد.  -

 واژن و دستگاه تناسلي خارجي را شرح دهد.-

 رباط هاي دستگاه تناسلي زنانه را شرح دهد.-

 با عوامل ناباروري مردان و زنان آشنا شود.-

 وضعيت آناتوميك پستان را بطور کامل تشريح کند. -

 



 

بررسي سيستم عصبي شامل: دو بخش  _چهاردهم

مرکزي و محيطي، جنين شناسي دستگاه 

 عصبي

 

ميکروآناتومي دستگاه عصبي شامل دو نوع  _

 ) نورون و نوروگليا( سلول

 

بررسي نخاع شامل: شکل خارجي نخاع،  _

ساختمان داخلي شامل: ماده خاکستري و ماده 

 سفيد

 

بررسي ويژگي هاي ظاهري بصل النخاع و پل  _

 غز و ساختمان داخلي آنهام

 

بررسي مخچه شامل شکل خارجي و  _

 ساختمان داخلي مخچه

بررسي بطن چهارم شامل سقف، کف و  _

 بخشهاي مختلف تشکيل دهنده آن

 

بررسي مغز مياني شامل شکل ظاهري و  _

 ساختمان داخلي مغز مياني

 

 ـ تقسيم بندي کلي سيستم عصبي بدن را بطور کامل نام ببرد.

 هاي مختلف سيستم عصبي بدن را توضيح دهد.ـ بخش

 ـ انواع سلولهاي تشکيل دهنده دستگاه عصبي را نام ببرد.

 ـ کار سلولهاي مختلف دستگاه عصبي را بطور کامل شرح دهد.

 ـ آناتومي و شکل خارجي نخاع را توضيح دهد.

 ـ ويژگيهاي ظاهري بصل النخاع را توضيح دهد.

 و پل مغز را توضيح دهد.ـ ساختمان داخلي بصل النخاع 

 ـ مشکل خارجي مخچه را توضيح دهد.

 ـ بخشهاي مختلف بطن چهارم مغز را از روي شکل بطور کامل نامگذاري کند.

 ـ شکل ظاهري و مشخصات آناتنوميك مغز مياني را بيتان کند.

 ـ ساختمان داخلي مغز مياني را توضيح دهد.

موس، بررسي مغز واسطه ای شامل تاال _

 هیپوتاالموس، اپي تاالموس، اجسام پستاني، هیپوفیز

 

 بررسي جدارهای بطن سوم _

 

بررسي لوب های مغزی شامل سطوح نیمكره های  _

 مغزی از جمله شكنج ها و شیارهای مغز

 

بررسي رابط های بین دو نیمكره و جداره های  _

 تشكیل دهنده بطن های طرفي

 

 آشنائي با پوشش های مغزی_

 

 رسي سیستم سمپاتیك و پاراسمپاتیكبر _

 

بررسي دستگاه عصب محیطي شامل اعصاب  _

 نخاعي

آشنائي با شبكه های عصبي گردني، بازوئي، کمری _

 و شبكه خاجي

بررسي اعصاب مغزی شامل دوازده زوج عصب  _

 مغزی

 

 

 

 ـ اجزاي مغز واسطه اي را بطور کامل نام ببرد.

 موس را تشريح کند.ـ محل و ساختمان آناتوميك هيپوتاال

 ـ  محل و ساختمان آناتوميك هيپوفيز را تشريح کند.

 ـ شيارهاي مغز را بطور کامل نام ببرد.

 ـ لوبهاي مغز را بطور کامل با نامگذاري ترسيم کند.

 ـ محل و ويژگيهاي طرفي مغز را توضيح دهد.

 ـ رابط هاي بين دو نيمکره را توضيح دهد.

 از خارج به داخل بطور کامل نام ببرد. ـ پوششهاي مغز را به ترتيب

 ـ تقسيم بندي سيستم اتونوم را بطور کامل بازگو کند.

 خطا بيان کند. %21ـ کار سيستم سمپاتيك را تا 

 خطا بيان کند. %21ـ کار سيستم پاراسمپاتيك را تا 

 ـ بخشهاي مختلف دستگاه عصب محيطي را بطور کامل نام ببرد.

 کامل نام ببرد.ـ اعصاب نخاعي را بطور 

 ـ اعصاب دوازده گانه مغزي را بطور کامل نام ببرد.

 



 

بررسي اندام بينائي شامل بخش هاي  _ 

مختلف کره چشم و اليه هاي تشکيل 

دهنده آن، آشنائي با عضالت مربوط به کره 

چشم، آشنائي به پلك و کيسه اشکي، غده 

 اشك، مجراي اشکي بيني،

تغذيه کننده کره بررسي عروق و اعصاب  _

 چشم

بررسي بخش هاي مختلف آناتومي گوش  _

 و تقسيم بندي آن

آشنائي با گوش خارجي )الله گوش،   _

 پرده صماخ، مجراي گوش خارجي(

آشنائي با گوش مياني) صندوق صماخ،  _

 ديواره ها، استخوانچه ها و عضالت(

آشنائي با گوش داخلي)البيرنت   _

زون، دهليز و استخواني و غشائي شامل: حل

مجاري نيمدايره( ، عروق و اعصاب تغذيه 

 کننده گوش

 ـ بخشهاي مختلف کره چشم را بطور کامل ترسيم کند.

ـ اليه هاي تشکيل دهنده کره چشم را بطور کامل و به ترتيب از خارج به داخل 

 نام ببرد.

 ـ عضالت کره چشم را نام ببرد.

 را بيان کند. ي و محل آناتوميك آنهاشک ا ـ اجزاي سيستم

 ـ عروق تغذيه کنننده کره چشم را بطور کامل نام ببرد.

 ـ اعصاب مربوط به کره چشم را نام ببرد.

 ـ بخشهاي مختلف آناتومي گوش را بطور کامل نام ببرد.

 ـ  بخشهاي مختلف آناتومي گوش خارجي را بطور کامل نام ببرد.

 نام ببرد. ـ  بخشهاي مختلف آناتومي گوش مياني را بطور کامل

 ـ  بخشهاي مختلف آناتومي گوش داخلي را بطور کامل نام ببرد.

 ـ بخشهاي مختلف آناتومي مياني را بطور کامل نام ببرد.

 ـ استخوانچه هاي گوش مياني را نام ببرد.

 خطا نام ببرد. %11ـ عروق تغذيه کننده گوش را تا 

. 

 

جلسه مرور مطالب گفته شده و رفع 

 اشكال

 

 تشخيص پيشرفت تحصيلي دانشجو ارزشيابي تراكمي

 

 

 

 

 طرح جامع تدریس 
  (Course Plan)  

 

  1ترم –پرستاریکارشناسي پیوسته دانشجویان  گروه فراگير :                       آناتومي عمومي   عنوان درس :

بالل برازوانم استاد :نا                                   89-89 اولنیمسال   نيمسال :

 پیشنیاز ندارد   پيشنياز :                                        واحد 2   تعداد واحد :

  هدف كلي درس : 

آشنايي دانشجويان با ساختمان اعضاي بدن در وضعيت طبيعي به منظور شناخت دستگاه هاي بدن و اختالالت ناشي از 

 بيماري ها



 

 اهداف ويژه :

 لیات علم آناتومي و طبقه بندی مفصلک -1

 استخوان شناسي جمجمه و تنه  -2

 اندام تحتاني و لگن، ادامه استخوان شناسي اندام فوقاني -3

 عضالت ناحیه سر وگردن و قفسه سینه  -4

 سیستم قلب و عروق -5

 سیستم تنفسي -6

 سیستم گوارش بدن -9

 سیستم ادراری -9

 سیستم تناسلي -8

 يسیستم عصب -10

 اندام های بینائي و شنوائي -11

روش تدريس:

 سخنراني، پرسش و پاسخ، بحث گروهي

 

 الگوي تدريس:
 پیش سازمان دهنده، حل مسئله

 

  وسايل كمک آموزشي:

 و موالژ و کاداور کامپیوتر و دیتا پروژکتور، ماژیك و وایت برد، نمایش تصاویر

 

وظايف و تکاليف دانشجو:

 ور مرتب و منظم در جلسات آموزش حضور داشته باشند.دانشجویان بایستي بط -2

 مطالعه منابع مطالعه قبل و بعد از شرکت در کالس به منظور حضور پویا و فعال در مباحث کالسي.  -2

 میان ترم و امتحان پایان ترم الزامي است. ، شرکت دانشجو در کوئیزها -3

 

 

 

 روش ارزشيابي دانشجو:  
                       

 ردیف شرح فعالیت درصد نمره

 1 حضور منظم و شرکت فعال در مباحث کالس 5 1

 2 میان ترمو کوئیزها  20 4

 3 آزمون تراکمي )پایان ترم( 95 15

 جمع  100 20

 



 منابع مطالعه : 



 

 آناتومي عمومي دکتر والياني

 آناتومي براي پرستاران با رويکرد باليني تاليف احسان چگيني

  Clinical snell anatomy, Gray for studentبراي مطالعه بيشتر :   بستهمنابع  وا


