
 بسمه تعالی 

 

 دانشکده پرستاری و مامايی    زاد اسالمی واحد نجف آباد آدانشگاه 

 1401 - 1400   سال تحصيلی       دوم لنيمسا

 )براساس سرفصل درس مربوطه(مقدمه:
 با موالژهای مختلف آناتومی آشنا خواهد شد. سالن موالژو درآشنا شده  آناتومیمفاهيم کلی با گذراندن اين درس دانشجو با 

 

 ساختمان اعضا بدن انسان در تنهآشنايی با  :هدف کلی

   بايستی قادر باشند : درسسات تئوری و عملی دانشجويان پس از شرکت در جل :رفتاریاهداف 
 اعضا درون تنه را بیان نماید. (1
 اعضا سیتم گوارش و ادراری و ژنیتال را در مرد و زن معرفی کند. (2
 موالژهای احشاء تنه را تشخیص دهد. (3

 

 :روش تدريس
 به شکل سخنرانی و پرسش و پاسخ و بحث های گروهی در راستای عناوين درسی است.

 

 فعاليتهای فراگيران:
 حضور منظم و به موقع در کالس-1

 شرکت منظم در مباحث درسی-2
 مطالعه ی منابع معرفی شده  -3
 شرکت در امتحان در تاريخ مقرر و کسب حداقل نمره تايين شده -4

 روش ارزشيابی:
  –نمره  7امتحان پايان ترم  –نمره 3فعاليت و کوئيزهای کالسی و حضور وغياب  –نمره  5ترم  امتحان ميان

 نمره5امتحان عملی 
 

 

 

 

 

 

 
 2تشريح  نام درس:

 2تعداد واحد: 
 عملی 5/0 –نظری  5/1نوع واحد:

 اتاق عملکارشناسی رشته تحصيلی:مقطع و 

 1تشريح  –دارد پيشنياز :دروس 
 تلفن داخلی دفتر:

 ساعات حضور در دفتر:

 کد درس: 
 امير مسعود مشايخمدرس : 

Email : mashayekh44.amm@gmail.com                                                    
 مکان کالس :  

 روز کالس : 
 ساعت کالس :

 تاريخ امتحان ميان ترم:
 تاريخ امتحان پايان ترم:

 

  

 



 1401 - 1400سال تحصيلی             دوم نيمسال         2: تشريح جدول زمانبندی درس

 رئوس مطالب تاريخ جلسه

 دهان حلق مریدستگاه گوارش:   1

 دستگاه گوارش: معده روده کوچک روده بزرگ  2

 پرده صفاق و ضمائم آن  3

 پانکرانس -غدد بزاقی   4

 کبد  5

 کيسه صفرا و مجاری صفراوی  6

 CSFمايع  –های مننژ دستگاه عصبی: پرده  7

 امتحان ميان ترم –آناتومی نخاع و اعصاب نخاعی   8

 آناتومی مغز: مغز خلفی و ميانی  9

 آناتومی مغز: مغز قدامی )ديانسفال و تالنسفال(  10

 های چهارگانه مغزی و عروق خونی مغزبطن  11

 دستگاه اعصاب محيطی: اعصاب کرانيال )مغزی(  12

 های عصبی نخاعیدستگاه اعصاب محيطی: شبکه  13

 هاها و حالبدستگاه ادراری: کليه  14

 دستگاه ادراری: مثانه و اورترا )مرد و زن(  15

 دستگاه ژنيتال مرد  16

 دستگاه ژنيتال زن  17

 امتحان پایان ترم  18

 

 

 درس:منابع اصلی 

 1400مبانی آناتومی سيستماتيک _ امير مسعود مشايخ _ چاپ چهارم  (1

 چاپ آخر –آناتومی گری  (2

 چاپ آخر –آناتومی اسنل  (3

 بهرام الهی –آناتومی تنه  (4

 اطلس های آناتومی نتر و زوبوتا (5

 مقاالت موجود در سايت های اينترنتی منابع جهت مطالعه بيشتر:


