
رئوس اصلی جلسات درس:

آشنایی با دستگاه اسکلتی ۱
آشنایی با دستگاه عضالنی بدن انسان۲
آشنایی با دستگاه تنفسی بدن انسان۳
آشنایی با دستگاه گوارش۴
آشنایی با دستگاه گردش خون۵
آ آشنایی با دستگاه ادراری تناسلی۶
آشنایی با دستگاه عصبی و دستگاه بینایی و شنوایی۷
آشنایی با غدد درونریز۸

راهنمای مطالعه دانشجویان
«Study guide»

عنوان درس: تشریح  عملی

مقطع تحصیلی: کارشناسی پرستاری رشته تحصیلی:

تعداد واحد:۰/۵              پیشنیاز: ندارد

گروه آموزشی:

علوم تشریح

مدرس/ مدرسین:

دکتر افسانه مافی



هدف کلی درس: شناخت اعضاء تشکیل دهنده دستگاههای مختلف بدن انسان جهت درک و تجزیه 
و تحلیل اختالالت و بیماری های این اعضاء با تاکید بر کاربردی بودن این علم در وظایف آینده آنان به 

عنوان پرستاران کشور

روش تدریس: سخنرانی، بحث گروهی، پرسش و پاسخ، ترسیم تصاویر مربوط به دستگاههای مختلف 
بدن انسان بر روی تخته دایت برد با استفاده از ماژیک های رنگی، پاورپوینت، فیلم آموزشی، بنر های 

آموزشی، اطلس، کار بر روی اسکلت طبیعی، جسد و موالژ، گروه بندی دانشجویان و تمرین و ممارست 
در گروه

روش ارزشیابی این درس: 
حضور فعال در کالس ٪۵

شرکت فعال در گروههای کوچک ٪۵

شرکت در پرسش و پاسخ کالسی ٪۵

انجام تکالیف کالسی شامل ارائه گزارش کار و ترسیم تصاویر مربوط به هر جلسه %۱۰

شرکت در امتحان پایان ترم %۷۵

وظایف و تکالیف دانشجو در این درس:
 حضور فعال در کالس 

شرکت فعال در گروههای کوچک 

شرکت در پرسش و پاسخ کالسی 

انجام تکالیف کالسی شامل ارائه گزارش کار و ترسیم تصاویر مربوط به هر جلسه 

شرکت در امتحان پایان ترم 

اهمیت این درس در یک پاراگراف: نظر به اینکه آناتومی یکی از پایهها و بنیانهای علم 
پزشکی شناخته شده است، فراگیری این علم برای کلیه دانشجویان گروه علوم پزشکی به ویژه دانشجویان 

رشته پرستاری ضروری است.

اشتباهات رایج دانشجویان در این درس عبارتند از: 

با توجه به اینکه دانشجویان در ترم یک (که تازه از دبیرستان  فارغ التحصیل شدهاند)، این درس را می 
گذرانند در بدو ورود به کالس سعی در حفظ کردن ساختارها می نمایند. ولی از آنجایی که یادگیری 

کامل آناتومی بدون استفاده از موالژ و اسکلت طبیعی و جسد کاری بس دشوار است برای درک بهتر 
مطلب، از دانشجویان خواسته می شود  به تمرین و ممارست با امکانات آموزشی  فوقالذکر  بپردازند.

نکات کلیدی در یادگیری بهتر این درس عبارتند از: 

جهت فهم بهتر مطالب، به دانشجویان توصیه می گردد  که به تمرین و ممارست در گروههای کوچک 
بپردازند. برای فراگیری بهتر، عالوه بر استفاده از اشکال (کتاب و اطلس) موالژ و جسد، اسکلت طبیعی 

جهت درک ساختار و موقعیت اعضاء بدن انسان به کار گیرند. با استفاده از طراحی تصاویر به تمرین و 
یادگیری بیشتر بپردازند.  

منابع اصلی درس:

آناتومی گری برای دانشجویان آخرین چاپ 

آناتومی بالینی اسنل آخرین چاپ 

اطلس آناتومی نتر


