
 تنه عملی آناتومی درس طرح

 

شيوه تدريس و  اهداف ويژه هدف کلی جلسه

 رسانه آموزشي
فعاليتهاي 

 دانشجويان
 مدرس

آشنايی با  دوم

ويژگی های 

با عروق، 

اعصاب 

ديواره 

قفسه سينه 

 و پستان

 موقعيت بافت پستان را تعيين نمايد.

 عضالت و غشاء های بين دنده ای را نشان دهد.

موقعيت هر عضله را نسبت به عضله ديگر 

 مشخص نمايد.

 موقعيت ديافراگم و اتصاالت آن را نشان دهد.

 تعيين نمايد. موقعيت عصب فرنيك را

 عروق بين دنده را نشان دهد.

موقعيت عروق را نسبت به عضالت و نسبت به 

 يكديگر مشخص نمايد.

 شاخه های عروق را مسخص نمايد.

 اعصاب بين دنده ای را نشان دهد.

توضيح روی 

استخوان طبيعی 

 و موالژ

توضيح 

آناتومی 

سطحی 

 روی کاداور

 و موالژ

دکتر 

 یعبداله

 

شيوه تدريس و  اهداف ويژه هدف کلی جلسه

 رسانه آموزشي
فعاليتهاي 

 دانشجويان
 مدرس

آشنايی با  سوم

 قلب

 مدياستنوم های مختلف را نشان دهد.

 موقعيت پريكارد را تعيين نمايد.

سينوس های پريكارد و محدوده هر يك را 

 مشخص نمايد.

سطوح قلب و حفرات قابل مشاهده در هر سطح را 

تشريح ساختمان 

ها روی کاداور و 

 موالژ

توضيح 

آناتومی 

سطحی 

 روی کاداور

 و موالژ

دکتر 

 یعبداله

شيوه تدريس و  اهداف ويژه هدف کلي لسه

 رسانه آموزشي

فعاليتهاي 

 دانشجويان

 مدرس

آشنايي با  اول

ويژگي هاي 

استخوان 

هاي جناغ، 

دنده ها و 

 مهره ها

هر استخوان را از نظر جهت و موقعيت آناتوميک 

 تعيين نمايد.

 يک مهره را دردر جا گذاري نمايد.

مشخص هاي استخواني از قبيل سطوح، کنارها، 

برجستگي ها، زوائد، تكمه ها، حفرات، رويه هاي 

........ را روي استخوان مربوطه مفصلي، ناودان ها و  

 نشان دهد.

 چگونگي مفصل شدن استخوان ها را نشان دهد.

توضيح روي 

استخوان طبيعي 

 و موالژ

در جاگذاري 

 استخوان،

مشخص 

نمودن 

ويژگي هاي 

استخواني 

 روي موالژ

 يدکتر عبداله



 نشان دهد.

های داخل دهليز راست را مشخص ساختمان 

 نمايد.

 موقعيت بطن ها را تعيين کند.

 عضالت پاپيالری هر بطن را مشخص نمايد.

 ورودی و خروجی هر بطن را تعيين نمايد.

 دريچه های مختلف قلب را مشخص نمايد.

عروق کرونر و شاخه های ان و نواحی تغذيه کننده 

 هر شخه را تعيين نمايد.

ستم هدايتی را مشخص بخش های مختلف سي

 نمايد.

آناتومی سطحی قلب و محل شنيدن صدای قلب 

 را مشخص نمايد.

 

شيوه تدريس و  اهداف ويژه هدف کلی جلسه

 رسانه آموزشي
فعاليتهاي 

 دانشجويان
 مدرس

با  آشنايی چهارم

دستگاه 

 تنفس

 نای و مجاورات آن را تعيين نمايد.

برونكوس ها و چگونگی شكل گيری آنها را 

 مشخص نمايد.

 موقعيت لب های هر شش را تعيين نمايد.

 ساختمان های هر ناف شش را مشخص نمايد.

مجاورات سطح مدياستنوم و اثارات اين ساختمان 

 ها را تعيين کند.

 هد.موقعيت هر سگمان را نشان د

 پرده های جنب و موقعيت هر يك را نشان دهد.

 موقعيت رسس ها را در سطح تعيين نمايد.

نحوه دسترسی به قلب در محدوده رسس ها را 

 مشخص نمايد.

آناتومی سطحی شش ها و پرده جنب را تعيين 

 کند.

تشريح ساختمان 

ها روی کاداور و 

 موالژ

توضيح 

آناتومی 

سطحی 

 روی کاداور

 و موالژ

دکتر 

 یعبداله

 

شيوه تدريس و  اهداف ويژه هدف کلی جلسه

 رسانه آموزشي
فعاليتهاي 

 دانشجويان
 مدرس

آشنايی با  پنجم

ساحتمان 

موقعيت ساختمان های داخل مدياستنوم بااليی را 

 تعيين نمايد.

تشريح ساختمان 

ها روی کاداور و 

توضيح 

آناتومی 

دکتر 

 یعبداله



های 

مدياستنوم 

 ها

قوس آئورت مجاورات و شاخه های آن را نشان 

 دهد.

گيری آن را سيستم سياهرگی و نحوه شكل 

 تعيين کند.

اعصاب مربوط به مدياستنوم ها )عصب واگ و 

 فرنيك را مشخص کند.

موقعيت نای و مری و مجاورات هر يك را نشان 

 دهد.

سيستم سياهرگی آزيگوس و انشعابات آنها را 

 تعيين کند.

آئورت نزولی، مجاورات و شاخه های آن را نشان 

 دهد.

موقعيت تنه سمپاتيك و مجاورات آن را نشان 

 دهد. 

سطحی  موالژ

 روی کاداور

 و موالژ

 

 

شيوه تدريس و  اهداف ويژه هدف کلی جلسه

 رسانه آموزشي
فعاليتهاي 

 دانشجويان
 مدرس

آشنايی با  ششم

ساختمان 

های ديواره 

 شكم

 عضالت ناحيه شكم را  تعيين نمايد.موقعيت 

 عصب دهی و عمل عضالت را نشان دهد.

 آپونوروز عضالت را مشخص نمايد.

 غالف عضله رکتوس را تعيين نمايد.

 محتويات غالف را نشان دهد.

 موقعيت کانال اينگوئينال را مشخص نمايد.

 ساختمان های ديواره کانال را نشان دهد.

 نمايد.نقاط ضعيف کانال را تعيين 

 عروق ديواره شكم را تعيين نمايد.

اعصاب ديواره لگن موقعيت و اهميت آنها را 

 مشخص نمايد.

تشريح ساختمان 

ها روی کاداور و 

 موالژ

توضيح 

آناتومی 

سطحی 

 روی کاداور

 و موالژ

 دکتر

 کاشانی

 

شيوه تدريس و  اهداف ويژه هدف کلی جلسه

 رسانه آموزشي
فعاليتهاي 

 دانشجويان
 مدرس

آشنايی با  هفتم

 صفاق 

 موقعيت صفاق را تعيين نمايد.

 وضعيت هر عضو و صفاق آن را نشان دهد.

تشريح ساختمان 

ها روی کاداور و 

توضيح 

آناتومی 

دکتر 

 یکاشان



 موقعيت مزوها را تعيين نمايد.

ساك بزرگ و کوچك و مجاورات آنها را مشخص 

 نمايد.

موقعيت هر يك از فضاهای داخل صفاق را نشان 

 دهد.

 رسس های داخل شكم را نشان دهد.

 تصاالت آنها را نشان دهد.موقعيت امنتوم ها و ا

 رابط های مربوط به اعضا را مشخص نمايد.

 وضعيت صفاق در اعضاء داخل لگن را تعيين نمايد.

 موقعيت سوراخ اپيپلوئيك را نشان دهد.

سطحی  موالژ

 روی کاداور

 و موالژ

 

 

شيوه تدريس و  اهداف ويژه هدف کلی جلسه

 رسانه آموزشي
فعاليتهاي 

 دانشجويان
 مدرس

آشنايی با  هشتم

 لوله گوارش

 موقعيت سطحی معده و صفاق آن را نشان دهد.

 قسمت های مختلف معده را مشخص نمايد.

 کارديا و پيلور را و محل آنها را تعيين نمايد.

 مجاورات معده را نشان دهد.

را تعيين عروق معده و چگونگی شاخه های آن 

 نمايد.

 موقعيت سطحی دئودنوم و صفاق آن را نشان دهد.

 قسمت های مختلف دئودنوم را مشخص نمايد.

 کارديا و پيلور را و محل آنها را تعيين نمايد.

 مجاورات دئودنوم را نشان دهد.

عروق دئودنوم و چگونگی شاخه های آن را تعيين 

 نمايد.

 رسس های دئودنوم را تعيين نمايد.

 عيت ژوژنوم و ايلئوم را مشخص نمايد.موق

 تفاوت های آنها را مشخص نمايد.

 عروق ژوژونوم و ايلئوم را تعيين نمايد.

تشريح ساختمان 

ها روی کاداور و 

 موالژ

توضيح 

آناتومی 

سطحی 

 روی کاداور

 و موالژ

دکتر 

 یکاشان

 

 

 



شيوه تدريس و  اهداف ويژه هدف کلی جلسه

 رسانه آموزشي
فعاليتهاي 

 دانشجويان
 مدرس

آشنايی با  نهم

 غدد گوارش

موقعيت سطحی  پانكراس و قسمت های مختلف 

 آن را مشخص نمايد.

 مجاورات پانكراس را نشان دهد.

 عروق تغذيه کننده آن را مشخص نمايد.

 موقعيت سطحی طحال را مشخص نمايد.

 مجاورات  طحال را نشان دهد.

 عروق تغذيه کننده آن را مشخص نمايد.

موقعيت سطحی کبد و کيسه صفراء را مشخص 

 نمايد.

 مجاورات کبد را نشان دهد.

 عروق تغذيه کننده آن را مشخص نمايد.

 وضعيت صفاق کبد و طحال را مشخص نمايد.

 ساختمان های دروازه کبدی را مشخص نمايد.

 مجاری صفراوی و مسير آنها را مشخص نمايد.

توضيح روی 

استخوان طبيعی 

 و موالژ

توضيح 

آناتومی 

سطحی 

 روی کاداور

 و موالژ

دکتر 

 یکاشان

 

 

شيوه تدريس و  اهداف ويژه هدف کلی جلسه

 رسانه آموزشي
فعاليتهاي 

 دانشجويان
 مدرس

آشنايی با  دهم

عروق و 

اعصاب 

 شكم

 موقعيت آئورت را تعيين نمايد.

 شاخه های مختلف جدا شده از آن را نشان دهد.

 نمايد.مسير شاخه ها را مشخص 

 موقعيت يزرگ سياهرگ زيرين را تعيين نمايد.

 انشعابات مختلف آن را نشان دهد.

 مسير شاخه ها را مشخص نمايد.

سياهرگ باب و مجاورات و مسير آن را مشخص 

 نمايد.

موقعيت تنه سمپاتيك و شاخه های آن را نشان 

 دهد.

 شبكه های مختلف هر عضو را مشخص نمايد.

تشريح ساختمان 

کاداور و  ها روی

 موالژ

توضيح 

آناتومی 

سطحی 

 روی کاداور

 و موالژ

دکتر 

 یکاشان

 

 



شيوه تدريس و  اهداف ويژه هدف کلی جلسه

 رسانه آموزشي
فعاليتهاي 

 دانشجويان
 مدرس

آشنايی با  يازدهم

استخوان 

 لگن

استخوان هيپ را از نظر جهت و موقعيت آناتوميك 

 تعيين نمايد.

 نمايد.استخوان را در جا گذاری 

مشخص های استخوانی از قبيل سطوح، کنارها، 

برجستگی ها، زوائد،    تكمه ها، حفرات، رويه های 

مفصلی، ناودان ها و  ........ را روی استخوان مربوطه 

 نشان دهد.

 چگونگی مفصل شدن استخوان ها را نشان دهد.

 اهميت کانال زايمانی را مشخص نمايد.

 نمايد. موقعيت اقظار کانال را مشخص

 تفاوت های لگن در دو جنس را نشان دهد.

تشريح ساختمان 

ها روی کاداور و 

 موالژ

در 

جاگذاری 

 استخوان،

مشخص 

نمودن 

ويژگی های 

استخوانی 

 روی موالژ

دکتر 

 یکاشان

 

 

شيوه تدريس و  اهداف ويژه هدف کلی جلسه

 رسانه آموزشي
فعاليتهاي 

 دانشجويان
 مدرس

آشنايی با  دوازدهم

لگن عضالت 

و دستگاه 

 ادراری

 موقعيت عضالت ناحيه لگن را  تعيين نمايد.

 عصب دهی و عمل عضالت را نشان دهد.

 موقعيت سطحی کليه ها را مشخص نمايد.

 مجاورات هر کليه را مشخص کند.

 عروق کليه را مشخص نمايد.

 ساختمان های داخل کليه را نشان دهد.

 حالب، مسير و تنگی های آنها را مشخص کند.

 موقعيت مثانه را مشخص نمايد.

 مجاورات مثانه را نشان دهد.

 عروق مثان را مشخص نمايد.

 ساختمان های داخل مثانه را مشخص نمايد. 

تشريح ساختمان 

ها روی کاداور و 

 موالژ

توضيح 

آناتومی 

سطحی 

 روی کاداور

 و موالژ

دکتر 

 یکاشان

 

شيوه تدريس و  اهداف ويژه هدف کلی جلسه

 آموزشيرسانه 
فعاليتهاي 

 دانشجويان
 مدرس

آشنايی با  سيزدهم

رکتوم و 

 کانال آنال

 موقعيت رکتوم را مشخص نمايد.

 مجاورات رکتوم را مشخص کند.

 عروق رکتوم را مشخص نمايد.

تشريح ساختمان 

ها روی کاداور و 

 موالژ

توضيح 

آناتومی 

سطحی 

دکتر 

 یکاشان



ساختمان های داخل رکتوم )چين ها( را نشان 

 دهد.

 موقعيت کانال آنال را مشخص نمايد.

 مجاورات کانال را نشان دهد.

حفره ايسكيو رکتال و مجاورات آن را مشخص 

 نمايد. 

 محتويات حفره را نشان دهد.

 روی کاداور

 و موالژ

 

 

شيوه تدريس و  اهداف ويژه هدف کلی جلسه

 رسانه آموزشي
فعاليتهاي 

 دانشجويان
 مدرس

آشنايی با  چهاردهم

بخش 

دستگاه 

 تناسلی مرد

 اليه های مختلف کيسه بيضه را مشخص نمايد.

 موقعيت بيضه ها و اپيديديم را نشان دهد.

 مجرای دفران را تعيين نمايد.

 محتويات طناب اسپرماتيك را نشان دهد.

 عرق بيضه ای را مشخص نمايد.

موقعيت و مجاورات کيسه های منوی را مشخص 

 نمايد.

و مجاورات آن را نشان  موقعيت غده پروستات

 دهد.

 فاشيا های پنيس را مشخص نمايد.

 عروق و اعصاب آن را نشان دهد.

تشريح ساختمان 

ها روی کاداور و 

 موالژ

توضيح 

آناتومی 

سطحی 

 روی کاداور

 ،  و موالژ

دکتر 

 یکاشان

 

 

شيوه تدريس و  اهداف ويژه هدف کلی جلسه

 رسانه آموزشي
فعاليتهاي 

 دانشجويان
 مدرس

اشنايی با  پانزدهم

بخش 

دستگاه 

تناسلی زن 

 و عروق لگن

 تخمدان و موقعيت آن را نشان دهد.

 رباط پهن و ديگر رباط ها را مشخص نمايد.

 قسمت های مختلف لوله رحم را مشخص کند.

 وضعيت صفاق تخمدان و لوله رحم را نشان دهد.

 عروق تخمدان را تعيين کند.

 د.بخش های مختلف رحم را مشخص نماي

 وضعيت صفاق آن را نشان دهد.

تشريح ساختمان 

ها روی کاداور و 

 موالژ

توضيح 

آناتومی 

سطحی 

 روی کاداور

 و موالژ

دکتر 

 یکاشان



 مجاورات آن را تعيين نمايد.

 سرويكس و فورنيكس را مشخص نمايد.

 ساختار های اکسترنال ژنيتال را مشخص نمايد.

 

 

 شيوه تدريس و اهداف ويژه هدف کلی جلسه

 رسانه آموزشي
فعاليتهاي 

 دانشجويان
 مدرس

آشنايی با  شانزدهم

ناحيه پرينه 

و عروق و 

 اعضاب لگن

 قسمت های مختلف پرينه را مشخص نمايد.

 عضال ت ديافراگم لگنی را نشان دهد.

 عروق ايلياك داخلی را مشخص کند.

 شاخه های هر يك از عروق را مشخص کند.

 مسير هر شاخه را نشان دهد.

 اعصاب شبكه خاجی را نشان دهد.

 اعصاب سمپاتيك در لگن را نشان دهد.

شبكه های اتونوميك تشكيل شده 

 )هايپوگاستريك(را مشخص کند

 عصب هايپوگاستريك را مشخص نمايد.

تشريح ساختمان 

ها روی کاداور و 

 موالژ

توضيح 

آناتومی 

سطحی 

 روی کاداور

 و موالژ

دکتر 

 یکاشان

 

 

 

 

 


