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ررسانی

رئوس اصلی جلسات درس:

آشنایی با اصطالحات آناتومی تعاریف و نام گذاری سطوح و محورها ۱
و وضعیت تشریحی بدن

دستگاه اسکلتی (  استخوانبندی جمجه و صورت)۲
دستگاه اسکلتی (ستون مهره ها استخوان های قفسه سینه) ۳
دستگاه اسکلتی ( اندام فوقانی و تحتانی ) و مفاصل۴
دستگاه عضالنی – عضالت سر و گردن و تنه۵
دستگاه عضالنی – عضالت اندام ها۶

دستگاه تنفس : ساختمان بینی ، حنجره ، نای ، برونشها ، ریه و پرده ۷
جنب

امتحان میان ترم ۸
دستگاه گردش خون(جایگاه و ساختمان قلب و حفرات و دریچه ها )۹
دستگاه گردش خون (عروق بزرگ تنه، اندامها، سر و گردن )۱۰
دستگاه گوارش(لوله گوارشی از دهان تا مقعد) تقسیمات شکم، صفاق ۱۱
دستگاه گوارش غدد ( غدد بزاقی، کبد، پانکراس، کیسه صفرا)۱۲
دستگاه ادراری(ساختمان کلیه ، حالب ، مثانه ، پیشابراه)۱۳
دستگاه تناسلی مؤنث(رحم و لوله رحمی ، تخمدان، واژن) ۱۴
دستگاه تناسلی مذکر ( بیضه ها، غدد و مجاری)۱۵
دستگاه عصبی  (تکامل، نخاع، اعصاب نخاعی)۱۶
مغز و اعصاب مغزی و خونرسانی ۱۷

راهنمای مطالعه دانشجویان

«Study guide»

عنوان درس:

آناتومی عمومی نظری

(آناتومی عمومی)

علوم آزمایشگاهی      مقطع تحصیلی: کارشناسی رشته تحصیلی:

پیشنیاز: ندارد تعداد واحد:۲ واحد نظری 

گروه آموزشی:

علوم تشریح 

مدرس :

دکتر محسن اسالمی فارسانی
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هدف کلی درس: 

آشنایی دانشجو با ساختار تشریحی بدن انسان در وضعیت طبیعی به منظور شناخت 
عملکرد سیستم های بدن و بررسی و شناخت اختالالت ناشی از بیماری ها 

روش تدریس:

 به صورت سخنرانی ترسیم شکل ، پرسش و پاسخ ، بحث های گروهی و مشارکت دانشجو 
در کالس به صورت ارائه سخنرانی ، استفاده از ودئو پروژکتور و پاورپوینت 

روش ارزشیابی این درس:  

شرکت و حضور فعال در کالس – جواب دادن به پرسش های مطرح شده در طول ترم – 
ارائه سخنرانی در کالس در موضوع خاص-  شرکت در امتحان میان ترم و پایان ترم

وظایف و تکالیف دانشجو در این درس: 

حضور به موقع و فعال در کالس، شرکت در پرسش و پاسخ و بحث های گروهی و کوئیزها، 
آماده کردن وسایل آموزشی، تحقیق و ارائه مبحثی در مورد قسمت های مختلف درس، پیش 

مطالعه در حد امکان. 

اهمیت این درس در یک پاراگراف: 

درس آناتومی که به شناخت اعضای تشکیل دهنده  بدن انسان می پردازد  یک آشنایی کلی 
با تمام اجزا، بدن به دانشجویان علوم پزشکی می دهد که هم در یادگیری سایر درس ها 

نظیر فیزیولوژی و بیو شیمی مؤثر است هم زمینه الزم برای ورود به بحث های علوم 
پزشکی و بخصوص درک بهتر  مسایل کلینیکی و بالینی  را  به فرد می دهد. 

اشتباهات رایج دانشجویان در این درس عبارتند از: 

حفظ طوطیوار این درس باعث فراموشی سریع آن می شود، عدم مطالعه همیشگی در طول 
ترم و انباشت مطالب، غیبت بیش از دو جلسه که باعث عدم انسجام و پیوستگی  درسها 

در ذهن فرد شده و ارتباط خود را با مطالب از دست می دهند، عدم دقت در تصاویر  و 
اطلس ها زیرا این درس کامال بصری بوده و تجسم سه بعدی نیاز دارد 

نکات کلیدی در یادگیری بهتر این درس عبارتند از:

پیش خوانی درس، مطالعه مدام و مستمر در طول ترم، یادگیری عمقی مطالب، استفاده از 
مدل ها و موالژ جهت یادگیری بهتر

منابع اصلی درس:

منابع اصلی درس،  کتاب آناتومی عمومی دکتر مصباح اردکانی، دکتروالیانی، دکتر امامی میبدی، 
.Clinically Oriented Anatomy (Moore) ،شمایلی یگانه، دکتر زاهد صفی خانی


