
 

 

 به نام خدا

 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

 پزشكيدانشكده  

 :(95-96)نیمسال قالب نگارش طرح درس

 

 پزشکیترم اول  : دانشجویان مخاطبان                    (                   و دیواره های شکم آناتومی تنه )توراکس :عنوان درس

 شنبه ها)مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه( :مشاورهساعت                 (           واحد 25/1 واحد)سهم استاد 5/2تئوری   :تعداد و نوع واحد

                                                                                         دکتر محمد رضا سلحشور  مدرس:(یک هفته در میان       11-8(دوشنبه ها)ه)هر هفت12-11سه شنبه ها    زمان ارائه :

 نفر 121 تعداد دانشجویان:                                                                                       ندارد درس پیش نیاز:

 

                                                 در انسان  شکم یها وارهیدبه همراه  آن اتیو محتو نهیقفسه س هیبا ناح دانشجویان آشنایی  هدف كلي دوره :

 

 )جهت هر جلسه یک هدف(: جلسات ياهداف كل

 

 و اصطالحات آن یعلم آناتومطرح درس و با  دانشجویانآشنایی  -1

 توراکس هیناح یآشنایی دانشجویان با  استخوانها -2

 نهیقفسه س یو خلف یقدام هیدانشجویان با  عضالت ناح ییآشنا -3

 یآشنایی دانشجویان با  دستگاه تنفس تحتان -4

 قلب ساختمان   و داخلی قسمتهای خارجیو  ومیکاردیپر نومیاستیآشنایی دانشجویان با مد -6و5

 توراکسناحیه  و غده پستان و لنف  افراگمید،  نشجویان با عروق و اعصاب توراکسآشنایی دا -8و7

 لفی شکم و شبکه کمریخقدامی و دیواره  با انیدانشجو ییآشنا-11و9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  :به تفكیک اهداف كلي هر جلسه رفتاري ویژهاهداف 

 جلسه اول

 و اصطالحات آن یبا طرح درس و علم آناتوم انیآشنایی دانشجوهدف كلي: 

 اهداف ویژه

 دانشجو قادر باشد:پایان در 

 طرح درس را شرح دهد -1-1

 کند فیرا تعر یآناتوم -2-1

 دهد حیرا توض یمطالعه آناتوم یروشها- 3-1

 بدن را شرح دهد آناتومیک تیموقع -4-1

 دهد حیرا توض یآناتوم یانواع شاخه ها- 5-1

 را شرح دهد یاصطالحات آناتوم-6-1

 

 دومجلسه 

 توراکس هیناح یآشنایی دانشجویان با  استخوانها: يهدف كل

 ژهیو اهداف

  دانشجو قادر باشد: انیپا در
 دهند حیتوض یاکس را به طور کلاسکلت تور - 1-2

 دهند حیتوض یستون مهره ها را  به طور کل - 2-2

 ستون فقرات را توضیح دهد. یهایابنورمال  -3-2

 را از ستون فقرات توضیح دهد. ییخروج اعصاب نخا  -4-2

 را توضیح دهد. کیپیت کیمهره توراس کی -5-2

 را توضیح دهد کیپیت ریغ کیتوراس یمهره ها  -6-2

 ستون فقرات را توضیح دهد. یانواع رباطها  -7-2

 را توضیح دهد  کیپیدنده ت کی  -8-2

 را توضیح دهد کیپیت ریغ یدنده ها  - 2- 9

 استخوان جناغ را توضیح دهد.  -11-2

  را توضیح دهد. نهیستون فقرات و قفسه س یحرکتها  -11-2

 

 سومجلسه 

 شنا شوند.آ نهیقفسه س یو خلف یقدام هیدانشجویان با  عضالت ناح: يهدف كل

 ژهیو اهداف

  دانشجو قادر باشد: انیپا در
 عضله را توضیح دهد. کی یاصل یاجزا - 1-3

 و عروق و اعصاب مربوطه را توضیح دهد.  نوریعضالت پکتورال ماژور و م  -2-3

  و عروق و اعصاب مربوطه را توضیح دهد. کوالریعضله ساب کالو -3-3

 و عروق و اعصاب مربوطه را توضیح دهد. عضله سراتوس -4-3

 و عروق و اعصاب مربوطه را توضیح دهد. یدنده ا نیعضالت پکتورال ب -5-3

 و عروق و اعصاب مربوطه را توضیح دهد. یاه دنده یو عرض ریعضالت ز -6-3



 و  عروق و اعصاب مربوطه را توضیح دهد. وسیعضله ترا پز  -7-3

 .و اعصاب مربوطه را توضیح دهد و  عروق وسیعضله ترا پز -8-3

 .و  عروق و اعصاب مربوطه را توضیح دهد وسیعضله ترا پز -3- 9

 پشت و عروق و اعصاب مربوطه را توضیح دهد. یعضالت گروه سطح -11-3

 پشت و عروق و اعصاب مربوطه را توضیح دهد. یانیعضالت گروه م -11-3

 بوطه را توضیح دهد.پشت و عروق و اعصاب مر یعضالت گروه عمق -12-3

 

 چهارم جلسه

 آشنا شوند. یدانشجویان با ساختمان با  دستگاه تنفس تحتان: يهدف كل

 ژهیو اهداف

  دانشجو قادر باشد: انیپا در
 پلورا را توضیح دهد. -1-4

 را توضیح دهد.  آنهاها و لبه ها و سطوح  هیحدود ر - 2-4

 ها را توضیح دهد. هیر یسطح آناتومی -3-4

 ها  را توضیح دهد. هیر نالیاستیسطح مد تمجاور -4-4

 ها را توضیح دهد. هیر یساختمان داخل -5-4

 و مجاورت ان  را توضیح دهد. یساختمان نا -6-4

 ها را توضیح دهد. هیعروق و اعصاب ر -7-4

 ها را توضیح دهد. هیلنف ر -8-4 

 

 پنجم و ششم جلسه

 ساختمان قلب یو داخل یخارج یو قسمتها ومیکاردیپر نومیاستیآشنایی دانشجویان با مد: يهدف كل

 ژهیو اهداف

  دانشجو قادر باشد: انیپا در
  را توضیح دهد.  نومیاستیحدود مد - 6و1-5

 را توضیح دهد.   نومیاستیمد فیوظا - 6و2-5

 را توضیح دهد.  ومیکاردیپر - 6و3-5

 را توضیح دهد.  ومیکاردیپر یبن بستها - 6و4-5

 قلب  را توضیح دهد. سطوح -6و5-5

 قلب  را توضیح دهد یلبه ها - 6و6-5

 قلب  را توضیح دهد. یساختمان حفرات درون -6و7-5

 قلب  را توضیح دهد یها چهیساختمان در - 6و8-5

 قلب را توضیح دهد. یاصل یدهایو ور انهایشر -6و9-5

 کننده قلب را توضیح دهد.. هیو تغذ یعروق کرونر -6و11-5

  قلب را توضیح دهد. یدهایور -6و11-5

 کننده قلب را توضیح دهد. تیهدا ستمیس -6و12-5

 قلب را توضیح دهد. یعصب یشبکه ها -6و13-5

 قلب را توضیح دهد. یسطح یآناتوم -6و14-5

 



 

 هفتم و هشتم جلسه

 ستوراک هیو غده پستان و لنف  ناح افراگمیآشنایی دانشجویان با عروق و اعصاب توراکس ، د: يهدف كل

 ژهیو اهداف

  دانشجو قادر باشد: انیپا در
 جدا شده از قوس آئورت را توضیح دهد. یعروق اصل - 8و1-7

 آن را توضیح دهد.  یو شاخه ها یدندها نیب یانهایشر - 8و2-7

 آن را توضیح دهد. یو شاخه ها کیفرن اکویکارد یپر انیشر -8و3-7

 را توضیح دهد. نهیس یدر سطح خارج یالریاگز انیشر یشاخه ها  - 8و4-7

 وارده شده به قلب را توضیح دهد. یاصل یدهایور  -8و5-7

 را توضیح دهد. یفرع گوسیاز یو هم گوسیاز یهم -گوسیاز یدهایور - 8و6-7

 را توضیح دهد. یویر یدهایور -8و7-7

 را توضیح دهد. یدندها نیاعصاب ب - 8و8-7

 ضیح دهد.آن را در توراکس تو یعصب واگ و شاخه ها -8و9-7

 آن را در توراکس توضیح دهد. یو شاخه ها کیعصب فرن-8و11-7

 آن را توضیح دهد. یو شاخه ها کیتنه سمپات - 8و11-7

 را توضیح دهد. کیاعصاب اسپالنکن - 8و12-7

 را توضیح دهد. افراگمید - 8و13-7

 را توضیح دهد.. افراگمید یها یو خروج یورود   - 8و14-7

 را توضیح دهد. افراگمید عروق و اعصاب -15-6

 توراکس را توضیح دهد. یعروق لنفاو - 8و16-7

 غده پستان را توضیح دهد.  - 8و17-7

 عروق و اعصاب پستان را توضیح دهد.  - 8و18-7

 

 نهم و دهم جلسه

 یشکم و شبکه کمر یو خلف یقدام وارهیبا د انیدانشجو ییآشنا: يهدف كل

 ژهیو اهداف

  باشد:دانشجو قادر  انیپا در
 

 را توضیح دهد.فاسیای سطحی و عمقی ناحیه قدامی شکم    - 11و1-9

 را توضیح دهد. عضالت جدار قدامی شکم   - 11و2-9

 را توضیح دهد.حدود مجرای اینگوینال   - 11و3-9

 را توضیح دهد. دیواره های مجرای اینگوینال  -  11و4-9

 را توضیح دهد. کطناب اسپرماتی   - 11و5-9

 را توضیح دهد. الیه های مختلف اسکروتوم – 11و6-9

 را توضیح دهد.عروق و اعصاب ناحیه قدام شکم   - 11و7-9

 را توضیح دهد. عضالت خلفی شکم – 11و8-9

 توضیح دهد. شبکه کمری را  - 11و9-9

 را توضیح دهد.مسیر هر یک از اعصاب شبکه کمری – 11و11-9



 را توضیح دهد. عروق و اعصاب ناحیه خلفی شکم – 11و11-9

 

 

 

 

 

 

 تنه  - جلد اول  – 2116: گری برای دانشجویان پزشکیمنابع

 نت برداری و اختصار نویسی  سخنرانی، پرسش و پاسخ در کالس، نمایش عملی، بحث گروهی،   روش تدریس:

 نمایش فیلم آموزشی آناتومی -موالژ – برد وایت – دئوپروژکتوریو  رسانه هاي كمک آموزشي :

 

 وارزشیابي سنجش

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون آزمون

انجام کوئیز قبل از شروع هر جلسه از 

 مطالب جلسه قبل

تشریحی جواب 

 کوتاه
 شروع کالس هر جلسه نمره عملی 11

 نمره تئوری11 چند گزینه ای آزمون  میان ترم
دو شنبه 

1/9/95  

 9راس ساعت 

صبح در سالن 

امتحانات مي 

 باشد.

 پایان ترم ینمره تئور11 یا نهیچند گز ترمآزمون پایان 

بر اساس برنامه 

آموزش 

 دانشکده

 
 

 

  مقررات درس و انتظارات  از دانشجو:
 

 طی کالس خودداری نمایند. در جاز خرودانشجویان باید به موقع در سرکالس حاضر باشند و  .1

کتامال     و کننتد  اداشتت ی( مطالب را  یرسکوت را رعایت کرده وباتوجه به وجودرفرنس  فقط بصورت اختصار )نت بردا .2

 نمایند توجه مطرح شده نکاتبه 

 برای کوئیز داشته باشند. آمادگیدروس جلسات گذشته  عهبا مطال ههر جلس .3

 در بحث های گروهی شرکت کنند .4

 تلفن همراه خود را در کالس خاموش کنند. .5

 

 

 

 

 



 

 

      5/2تعداد واحد:                  95-96نام درس: آناتومی تنه پزشکی)تئوری( نیمسال اول 

 هر هفته 11-12یک هفته در میان و سه شنبه ها  8-11ساعات تدریس : دوشنبه ها 

 تنه -جلد اول  -منبع: آناتومی گری برای دانشجویان  /دکتر سلحشور آقای–مسئولین درس: خانم دکتر بختیاری 

 صبح در سالن امتحانات مي باشد. 9راس ساعت  1/9/95تاریخ امتحان تئوري میان ترم روز دو شنبه *

 موضوع استاد تاریخ جلسه

 اصطالحات -تعریف آناتومی و شاخه های آن  -مقدمه -بررسی طرح درس دکتر سلحشور 5/7/95 شنبه دو 1

 ستون فقرات  –جناغ  -دنده ها -کمری -مهره های سینه ای دکتر سلحشور 6/7/95 شنبه سه 2

 خلفی توراکس -عضالت جدار قدامی دکتر سلحشور 13/7/95سه شنبه  3

 دستگاه تنفس تحتانی  دکتر سلحشور 19/7/95دو شنبه  4

 مدیاستینوم و قلب  دکتر سلحشور 27/7/95سه شنبه  5

 ادامه قلب  دکتر سلحشور 3/8/95دوشنبه  6

 عروق و اعصاب توراکس دکترسلحشور 4/8/95سه شنبه  7

 غده پستان-ادامه عروق و اعصاب توراکس  سلحشور دکتر 11/8/95سه شنبه  8

 جدار قدامی شکم   -دیافراگم دکتر سلحشور 17/8/95دوشنبه  9

  و طناب اسپرماتیک اینگوئینال مجرای دکتر سلحشور 18/8/95سه شنبه  11

 کمری شبکه و شکم خلفی جدار سلحشور دکتر 25/8/95سه شنبه  11

 صبح در سالن امتحانات 9ان ترم راس ساعت امتحان می 1/9/95دو شنبه  12

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


