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دستگاه عنوان درس: آناتومي 

  قلب و عروق 

 واحدیک تعداد واحد: 

مقدمات علوم  :پيش نياز 

 تشریح

 

 جلسه 8)هفته  8تعداد هفته های درس : 

  دو ساعته نظری

ساعت  71: مقرر شده مدت زمان جلسات

  نظری

 مخاطب: دانشجویان پزشکي گروه و رشته 

  نفر 04عداد فراگيران: ت

 مکان تشکيل كالس:

 زشکيپدانشکده 

 بصورت  سخنراني با استفاده از امکانات كمک آموزشي انجام مي گيرد.  نظریهای تدریس: تدریس روش

 ادراكي مي باشد. -رد نظر شناختيو حيطه مو  موالژ –وسایل آموزشي:  كالس  ـ ویدئوپروژكتور ـ رایانه 

مگا  84 های كمتر از  دانشجویان مطالب درسي به صورت ویدیو كرونا و عدم حضوربيماری به علت 

و جلسه بافت توسط خانم دكتر حق  شده است و یا مي گرددتهيه و در سامانه نوید بارگذاری بایت 

زار و به علت وجود كرونا ازمون ها به صورت انالین برگ .ه استشد رجو به صورت انالین برگزا

 گردیده یا برگزار مي شود.

 دقيقه 84:  برای هر كالس نظری زمان تدریس در هر جلسه

 دقيقه 71گيری در هر جلسه: بندی و نتيجهزمان جمع

 دقيقه  1زمان ارزشيابي در هر جلسه: پرسش شفاهي 

  شركت نمایدبا پيش مطالعه  و مرور مطالب قبلي در فرآیند یادگيری  تکليف ارائه شده در هر جلسه:

  دقيقه 74زمان استراحت بين كالس :       زمان: 

جنين شناسي النگمن و بافت شناسي  Gray’s Anatomy, Anatomy snell, Anatomy Moor منابع درسي :   

   جان كوئيرا

 )منابع  درسي با آخرین سال  چاپ  كتاب  تدریس مي شود . 

 ارزشيابي:

 : نظرینحوه ارزشيابي 

 به سئواالت نظری شامل كوئيز , امتحان ميان ترم و پایان ترم پاسخ خواهد داد .دانشجو 

  نمره(79كل نمره) %84نمره(             آزمون كتبي  2كل نمره ) %74 :   كوئيز نظرینحوه محاسبه نمره :     نمره 

 74مقررات:آوردن حد نصاب قبولي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هدف نهایی دوره
 

  ردیف

 و لنف و بافت شناسي خون با ساختمان ميکروسکوپيک قلب و عروق يیشناآ 7

 حوه تکامل دستگاه قلبي عروقي و شناخت طيفي از اختالالت مادرزادی این سيستم نآشنایي با  2

 رگ لنفاوی( -مویرگ -ورید –آشنایي با دستگاه گردش خون )شریان  3

  هقفسه سين فراگيری آناتومي سيستم اسکلتي و مفاصل 0

 آناتومي سطحي سينه وجدار قفسه سينه ، پستان فراگيری آناتومي  1

 ساختمانهای ميان سينه فراگيری آناتومي  6

   پریکاردیوم ، قلب و عروق درشتفراگيری آناتومي  1

  

ف   دوره کلیاهدا
 

 

  ردیف

 بافت شناسي قلب و عروقشناخت و آگاهي از  7

 در زمان جنيني نحوه تکامل قلب و عروق یريادگی 2

 مفاصل بين آنهاو ، دنده ها ، استرنوم  ی سينه ایآناتومي مهره هایادگيری  3

 آناتومي سطحي سينه ، آناتومي جدار قفسه سينه و پستانشناخت  0

 آناتومي سطحي ، رادیولوژیک و نفرپوگرافيک قلب شناخت 1

 ان سينهتقسيم بندی حفره توراكس و آناتومي ساختمانهای مي شناخت 6

ساختمان قلب ، جایگاه آن ، عروق وابسته به آن ، اهميـت و نقـش ایـن سيسـتم در خـون       شناخت 1

 رساني و تغذیه سایر سيستم ها  

 

 

 

 
 



ف اختصاصی  نظری قلب و رعوق  علوم تشریح اهدا
 

 

 

 

 

 

 

 دستگاه گردش خون و لنف       :و دوم موضوع درس جلسه اول

 ،ای خوني)ساختار بافت شناسي  شرائين، وریدهاساختمان كلي رگهشناخت   : اهداف كلي

 و نکات باليني مرتبط با آن و لنف( مویرگها

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

ـ ساختمان كلي رگهای خوني )  7  

ساختار بافت شناسي ( شرائين ، وریدها ، 

 مویرگها 

ـ بافت شناسي انواع مویرگها و  2

 عملکرد آنها 

ی ـ سيستم ـ ارتباط شریاني ـ ورید 3

 های پورت 

ـ بافت شناسي قلب ) دهليز ، بطنها ،  0

 دریچه های قلبي ( 

ـ اختالالت مربوط به سيستم شریاني  1

 وریدی و قلب

ـ بافت شناسي رگهای لنفاوی ) كوچک  6

 و بزرگ (

 باید قادر باشد:  مبحثدانشجو پس از یادگيری 

شرائين ،  ـ ساختمان كلي رگهای خوني ) ساختار بافت شناسي  7

و لنفاوی( را شرح دهد و شکل انها را ترسيم وریدها ، مویرگها 

 نماید.

شریان ها )ارتجایي، عضالني و انواع  ساختمان ميکروسکوپيـ  2

  شریانچه ها(را توصيف و باهم مقایسه كند.

ورید ها )بزرگ ، متوسط و انواع  ساختمان ميکروسکوپيـ  3

  ه كند.وریدچه ها(را توصيف و باهم مقایس

موی رگ ها )پيوسته ، منفذ دار، انواع  ساختمان ميکروسکوپيـ  0

  گلومرولي و سينوزوئيدی( را توصيف و باهم مقایسه كند.

موی رگ ها در هر بافت اعضای بدن انواع  با توجه به عملکردـ  1

 نوع موی رگ موجود را پيش بيني نماید.

را با ذكر ورت سيستم های پ وشریاني ـ وریدی  ارتباط های -6

 مثال توصيف نماید.

را بازكو ـ بافت شناسي قلب ) دهليز ، بطنها ، دریچه های قلبي (  1

 كند.

را توضيح  ـ اختالالت مربوط به سيستم شریاني وریدی و قلب 9

 دهد.

( را رگهای لنفاوی ) كوچک و بزرگ ساختار ميکروسکوپيـ  8

 شرح دهد.

 



 
 و ناهنجاری های ان سير تکاملي قلب و عروق در زمان جنيني: ارمسوم و چهموضوع درس جلسه 

  

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 دستگاه قلبي ـ عروقي :

 ـ تشکيل ناحيه قلب ساز اوليه 7

ـ تکامل لوله قلبي ـ حلقه قلبي و پاره ای  2

 از اختالالت مرتبط با تشکيل این بخش

ـ تکامل سينوس وریدی و ادغام آن با  3

 س راستسينو

ـ طرز تشکيل سپتوم های قلبي ) بين  0

دهليزی و بين بطني( و اختالالت مرتبط با 

 این بخش

ـ تکامل تنه شریاني و مخروطي قلبي و  1

 برخي از اختالالت مرتبط با این بخش

 ـ تکامل دستگاه هدایتي قلب 6

ـ تکامل دستگاه شریاني بالغ از كمانهای  1

تالالت مرتبط با آئورتي اوليه و پاره ای از اخ

 این بخش

ـ تکامل وریدهای بالغ از سيستم وریدی  9

اوليه ) وریدهای زرده ای نافي و كاردینال 

اوليه ( با ذكر پاره ای از اختالالت مرتبط با 

 این بخش

ـ تکامل سيستم لنفاوی بالغ از مرحله  8

 جنيني

ـ چگونگي انجام گردش خون قبل و بعد 74

آن و مقایسه این دو  از تولد ـ عوامل مؤثر بر

 حالت

 

 باید قادر باشد:  مبحثدانشجو پس از یادگيری 

 را شرح دهد. تشکيل ناحيه قلب ساز اوليهچگونگي ـ  7

تکامل لوله قلبي ـ حلقه قلبي و پاره ای از اختالالت  نحوهـ 2

 را بيان كند. مرتبط با تشکيل این بخش

ينوس تکامل سينوس وریدی و ادغام آن با سچگونگي ـ  3

 را توضيح دهد. راست

ـ طرز تشکيل سپتوم های قلبي ) بين دهليزی و بين بطني(  0

 را شرح دهد. و اختالالت مرتبط با این بخش

ـ تکامل تنه شریاني و مخروطي قلبي و برخي از اختالالت  1

 را بيان كند. مرتبط با این بخش

 را توضيح دهد. ـ تکامل دستگاه هدایتي قلب 6

تگاه شریاني بالغ از كمانهای آئورتي اوليه و پاره ـ تکامل دس 1

 را بيان كند. ای از اختالالت مرتبط با این بخش

ـ تکامل وریدهای بالغ از سيستم وریدی اوليه ) وریدهای  9

زرده ای نافي و كاردینال اوليه ( با ذكر پاره ای از اختالالت 

 را توضيح دهد. مرتبط با این بخش

 شرح دهد.  اوی بالغ از مرحله جنينيـ تکامل سيستم لنف 8

ـ چگونگي انجام گردش خون قبل و بعد از تولـد ـ عوامـل     74

 را بيان كند. مؤثر بر آن و مقایسه این دو حالت

و فاسيا ، عروق و اعصاب  جناغ و دنده ها( مهره ها،) اسکلت  دیواره قفسه سينه : پنجمموضوع درس جلسه 

 ، غدد پستان(سطحيو شاخه های  جداره توراكس )ریشه ، انشعابات

 قفسه سينه عروق و اعصاب دیوارهو  دنده ها و استخوان جناغمهره های سينه ای،  آشنایي بااهداف كلي: 

 اهداف رفتاری رئوس مطالب



بيان  وتعداد مهره های ستون مهره ای -7

 سينه ای  های مهره یها يژگیو

 قسمت سه بيان جناغ و  ياناتومي سطح -2

 ژگي های یک دنده نمونهوی -3

 ویژگي های دنده های غير نمونه -0

 و مهره ها مفاصل بين دنده ها و جناغ -1

 آناتومي باليني  دنده ها و جناغ -6

و عروق و  فاشيای سطحي قفسه سينه -1

 اعصاب ان

عروق بين دنده ای: منشاء  و مسير و  -9

 انشعابات انها

و دنده ای: منشاء  و مسير بين اعصاب  -8

 انشعابات انها

درماتوم های پوستي دیوار توراكس و  -74 

 منشاء انها

 و اهميت باليني ان پستان -77

 باید قادر باشد:  مبحثدانشجو پس از یادگيری 

 بيان كند.نمونه را  ريغ مهره های نمونه و یها يژگیو ـ7

ساختارهای آناتوميک در  و را توضيح دهد استخوان جناغ -2

 را نام ببرد. سطح زاویه جناغ

 مشخصات یک دنده نمونه را شرح دهد ها و شمارش دنده -3

 ویژگي های دنده ها ی غير نمونه را توضيح دهد  -0

 .چگونگي مفصل شدن دنده ها با جناغ شرح  -1

 آناتومي سطحي جناغ و دنده ها را مشخص نمایيد. -6

 آناتومي باليني دنده ها و جناغ را بداند -1

  سطحي قفسه سينهعروق و اعصاب  فاشيا وشرح  -9

را عروق بين دنده ای: منشاء  و مسير و انشعابات انها ت -8

 بداند.

دنده ای: منشاء  و مسير و انشعابات انها ذكر بين اعصاب  -74

 نمایيد

 را بيان كندتوراكس  هدرماتوم های پوستي دیوار -77 

موقعيت پستان و ساختار سينوس هـای شـيری و عـروق     -72

 اب پستان را شرح دهد.اعص

عروق لنفاوی پستان و اهميت باليني ان در ارتباط با  -73

 .سرطان پستان را شرح دهد

 

  آنهااعصاب  عروق و و قفسه سينهاكسترنسيک و اینترنسيک عضالت  : ششم موضوع درس جلسه

  ،و جایگاهعضالت  منشا، انتها، عملکرد و عصب گيرینام ، عضالت شامل  كلي مشخصات   بيان اهداف كلي:

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

عضالتي كه جداره تـوراكس را بـه نـواحي     -7

 دیگر اتصال مي دهند

عضالت بين دنده ای ، موقعيت عضالت بين  -2

های مربوط به عضـالت بـين    ءدنده ای و  غشا

 دنده ای  

 دیافراگم  -3

نکات باليني عضالت خارجي و داخلي  -0

 قفسه سينه

 

 

 باید قادر باشد:  مبحثپس از یادگيری دانشجو 

عضالت اتصال دهنده اندام فوقاني به جدار قفسه سينه را  -7

 نام برده  منشا ، انتها، عمل و عصب  انها را توضيح دهد 

عضالت اتصال دهنده  جدار قفسه سينه  به ستون فقرات را  -2

 نام برده  منشا ، انتها، عمل و عصب  انها را توضيح دهد

 .عضالت بين دنده ای و اتصاالت مهم آنها را نام ببرد  -3

 .موقعيت عضالت بين دنده ای را بيان نمایيد -0

 های مربوط به عضالت بين دنده ای را توضيح دهد. ءغشا – 1

و دیافراگم منشا و انتها و عملکرد و ویژگي ساختماني  -6

سوراخ ها و ساختار های عبوری از سوراخ های دیافراگم را 

 .وضيح دهدت

 

 



 

 آناتومي پریکارد ،آنمحتویات ميان سينه و تقسيم بندی حفره توراكس ،  آشنایي با :هفتمموضوع درس جلسه 

 آناتومي قلبو جداری ـ احشایي 

و جداری ـ احشایي  پریکاردشناخت ،  آنهاساختمانهای ، ميان سينه م حفره توراكس وتقسي  : اهداف كلي 

 و حفرات قلب  ساختمان قلب ، جایگاه آن

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

تقسيم بندی حفره قفسه  -7

موقعيت قلب ميان سينه و و سينه 

 عروق و ساختارهای موجودو 

محتویات ميان سينه ـ قدامي -2

 ـ مياني و خلفي 

 محتویات ميان سينه فوقاني  -3

آناتومي پریکارد جداری ـ  -0

 احشایي

ـ قلب : جایگاه ، مختصات قلب 1

 سطوح ،كناره ها ،  شيارها  ـ

دهليز  :حفرات چهارگانه -6

راست ) جدارها ، مشخصات 

دروني دهليز راست( ـ دریچه سه 

لتي ـ بطن راست ) مشخصات 

ـ 1دروني آن ( ـ دریچه پولمونری 

دهليز چپ ) مشخصات آن ( بطن 

چپ ) دیواره ها ـ مشخصات 

 .دروني آن ( ، دریچه آئورتي

 باید قادر باشد:  مبحثی دانشجو پس از یادگير

 را بداندميان سينه تقسيم بندی حفره قفسه سينه و -7

 محتویات ميان سينه ها را بداند و انها را نام ببرد. -2

 را نام ببرد. يباالئ استنومیمد یساختمان ها -3

 .دینما انيو مجاورات آن را ب موسيت-0

 .كند را بيان يباالئ ميان سينهدر  موجودعروق و اعصاب  -1

 .دیآن را مشخص نما تيقوس آئورت و موقع-6

 را شرح دهد. کیقوس آئورت و مجاورات هر  یشاخه ها-1

 يباالئ اهرگيو بزرگ س کيوسفاليبراك یها اهرگيس یرينحوه شکل گ-9

 دهد حيرا توض

به همراه عروق و اعصاب  و اهميت آن انواع پریکارد ، موقعيت پریکارد -8

 را شرح دهد.ان 

 را شرح دهد.و اهميت انها وس های مربوط به حفره پریکارد سين-74

 عصب دهي و عروق پریکارد را شرح دهد.-77

 سطوح،كنارها و ناودان های قلب  نمای ظاهری،شرح -72

 قلب و موقعيت هر حفره در سطوح را شرح دهد.-73

 ویژگي های هركدام از حفرات قلب را شرح دهد.-70

 را بيان نماید. موقعيت هر كدام از حفرات-71

 بطني و سرخرگي  را شرح دهد.-وضعيت و اهميت دریچه های دهليزی-76

 ميان سينه را بداند.ناحيه نکات باليني مربوط به -71

 

 

 

محل  ،رادیولوژی قلب  عروق و اعصاب تغذیه كننده قلب و سيستم هدایتي قلب،  م:هشتموضوع درس جلسه 

 و عروق بزرگ قلب بدردهای ارجائي قلسمع صداهای قلبي ، 

:  شناخت  سيستم هدایتي قلب ، چگونگي تغذیه عروقي و عصبي قلب ـ آناتومي سطحي محل  اهداف كلي

شنيدن صداهای قلب ـ آناتومي رادیولوژیک قلب ـ محل دردهای ارجائي قلب ـ عروق بزرگ قلب و مسير عروق 

 در آنژیوگرافي قلب

 اهداف رفتاری رئوس مطالب



 ایتي قلبـ سيستم هد 7

 ـ شبکه عصبي تغذیه كننده قلب 2

عروق تغذیه كننده قلب و شاخه  -3

 های

ـ عروق بزرگ قلب و شاخه های آن: ) 0

شریان ریوی، شریان آئورت، وریدهای 

ریوی، وریـــــد اجوف فوقانـــــي 

 و تحتاني( 

آناتومي سطحي محل شنيدن  -1

 صداهای قلب

 دردهای ارجایي و آنژیوگرافي -6
 

  

 باید قادر باشد:  مبحثانشجو پس از یادگيری د

 قسمت های مختلف دستگاه هدایتي قلب را نام ببرد. -7

بطني و سرخرگي  را شرح -وضعيت و اهميت دریچه های دهليزی -2

 موقعيت سطحي قلب و دریچه های قلب را نشان دهد. و دهد

 عصب دهي اتونوميک قلب را توضيح دهد.-3

 ـ عروق تغذیه كننده قلب را ذكر كند. 0

 موقعيت و شاخه های هر كدام از عروق كرونر را نام ببرد.-1

 مسير هر یک از شاخه های سرخرگ كرونر را شرح دهد.-6

 توزیع شاخه های كرونر به هر بخش قلب را مشخص نماید-1

 واریاسيون های مهم عروق كرونر را بيان نماید.-9

  ، ورید های ریوی را توضيح دهد.موقعيت سرخرگ ششي-8

 ـ بيان نحوه تشکيل و جایگاه ورید اجوف فوقاني و تحتاني. 74

 موقعيت آئورت و شاخه های ان را توضيح دهد. -77

 محل انتشار درد های ارجایي قلب را بداند. -72

 

 

عروق و ا شنایي بنای و مری سينه ای و آ باساختارهای ميان سينه خلفي) آشنایي :نهمموضوع درس جلسه 

 (ری لنفاوی حفره توراكسااعصاب و مج

عصب فرنيک  ـ عصب واگ ـ  نای و مری سينه ای ، محتویات ميان سينه ای خلفي) شناخت :  اهداف كلي

 (یگوسزو سياهرگ آزنجيره سمپاتيک سينه ای ـ مجرای توراسيک  

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 ساختارهای ميان سينه ای خلفي

تمان نای،  مجاورات ، عروق ساخ-7 

 اعصاب و لنف آن 

ساختمان مری ـ مجاورات ـ عروق ـ  -2

 اعصاب و لنف آن

 آئورت نزولي -3

 ـ مسير ـ مقصد(عصب فرنيک ) منشأ  -3

 ـ عصب واگ )منشأ ـ مسير و شاخه(  0

ـ زنجيره سمپاتيک سينه ای و شاخه 1

 های آن

مجرای توراسيک ) نحوه تشکيل ـ -6

 مسير(

ياهرگ آزیگوس و شاخه های س-1

 دریافتي.

 

 باید قادر باشد:  مبحثدانشجو پس از یادگيری 

  را نام ببرد. خلفي استنومیمد ارهای موجود درساخت -7

 ساختمان نای،  مجاورات ، عروق اعصاب و لنف آن را شرح دهد -2

اعصاب و لنف آن را توضيح  ،عروق ،مجاورات ،ساختمان مری -3

 دهد.

 .دیآن را مشخص نما یشاخه هاو  تيموقع :يولآئورت نز-0

 عصب فرنيک ،مسير و مجاورات آن را توضيح دهد.-1

 چگونگي توزیع عصب فرنيک را شرح دهد.-6

 عصب واگ و مسير آن در قفسه سينه را بيان نماید.-1

 مجرای توراسيک و مسير آن را شرح دهد.-9

 رد.آن را نام ببو شاخه های دریافتي سياهرگ آزیگوس -8

 سيستم سمپاتيک را در قفسه سينه مشخص نماید.-74

 شاخه های جدا شده از آن را نام ببرد.-77

 مسير این شاخه ها را شرح دهد.-72
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نده:تهيه کن   

یدون کاوسی    دکتر محمد پوراحمدی ، دکتر  فر

س   محمد پوراحمدی  دکترتدوين کننده:   داتا

 88مهرو  89بهمن 

 

 

 



 رعوق قلب و  ،بافت شناسی و جنین شناسیجدول زمان بندی ردس آانتومی
مدت  سرفصل مطالب                 

 ارائه

هر 

كالس 

 )ساعت(

امکانات  منابع درسي روش ارائه

 موردنياز

روش 

 ارزشيابي

 ـ دستگاه گردش خون و لنف :   

ـ ســاختمان كلــي رگهــای خــوني )    7  

ساختار بافت شناسي ( شرائين ، وریـدها ،  

 مویرگها  

 ـ بافت شناسي انواع مویرگها و عملکرد  2

 آنها  

ـ ارتباط شریاني ـ وریـدی ـ سيسـتم       3

 های پورت 

 

ــش و  2 ــخنراني و پرس س

 پاورپوینت پاسخ
بافت شناسي پایه 

آخرین  _ارجان كوئي

 چاپ

بافت شناسي دكتـر  

 -ســــــليماني راد

 آخرین چاپ

 

وایت برد 

ـ ویـدئو  

 پروژكتور

 اسالید

پرسش 

شفاهي ـ 

 كوئيز ـ

آزمون  

 كتبي

ـ   7 ز ، بطنهـا ،  ـ بافت شناسي قلب ) دهلي

 دریچه های قلبي ( 

ـ اختالالت مربوط به سيسـتم شـریاني     2

 وریدی و قلب

ـ بافت شناسي رگهای لنفاوی)كوچک و  3

 بزرگ (

 

ــش و  2 ــخنراني و پرس س

 پاورپوینت پاسخ

بافت شناسي جان 

بافت شناسي  كوئيرا

 _ارپایه جان كوئي

 آخرین چاپ

بافت شناسي دكتـر  

 -ســــــليماني راد

 آخرین چاپ

 

یت برد وا

ـ ویـدئو  

 پروژكتور

 اسالید

ــ ئيز ـ   وك

پرســـــش 

شــفاهي ـ   

 آزمون كتبي

 دستگاه قلبي ـ عروقي :

 ـ تشکيل ناحيه قلب ساز اوليه 7

ـ تکامل لوله قلبي ـ حلقه قلبي و پاره  2

 ای از اختالالت مرتبط با تشکيل این بخش

ـ تکامل سينوس وریدی و ادغام آن با  3

 سينوس راست

توم های قلبي ) بين ـ طرز تشکيل سپ 0

دهليزی و بين بطني( و اختالالت مرتبط 

 با این بخش

ـ تکامل تنه شریاني و مخروطي قلبي و  1

 برخي از اختالالت مرتبط با این بخش

 ـ تکامل دستگاه هدایتي قلب 6

ــش و  2 ــخنراني و پرس س

 پاورپوینت پاسخ

وایت برد  جنين شناسي النگمن

ـ ویـدئو  

 پروژكتور

 اسالید

ــ ـ    ئيزوك

پرســـــش 

شــفاهي ـ   

 آزمون كتبي



 

ـ تکامل دستگاه شریاني بالغ از  7

كمانهای آئورتي اوليه و پاره ای از 

 اختالالت مرتبط با این بخش

ـ تکامل وریدهای بالغ از سيستم  2

وریدی اوليه ) وریدهای زرده ای نافي و 

كاردینال اوليه ( با ذكر پاره ای از 

 اختالالت مرتبط با این بخش

امل سيستم لنفاوی بالغ از مرحله ـ تک 3

 جنيني

ـ چگونگي انجام گردش خون قبل و بعد 0

از تولد ـ عوامل مؤثر بر آن و مقایسه این 

 دو حالت

ــش و  2 ــخنراني و پرس س

 پاورپوینت پاسخ

وایت برد  جنين شناسي النگمن

ـ ویـدئو  

 پروژكتور

 اسالید

ــ ئيز ـ   وك

پرســـــش 

شــفاهي ـ   

 آزمون كتبي

مشخصات سينه ای ، ـ مشخصات مهره های 

 احيهـ مفاصل ن دنده هاـ استخوان جناغ

و عوارض  شکستگي ها ،ليگامانهاو سينه ای 

دنده ها و مهره های سينه  يناشي از شکست

 ای 

ــش و  2 ــخنراني و پرس س

 پاورپوینت پاسخ

- Anatomy snell  
Gray’sAnatomy- 

- Anatomy Moor 
 

اسالید ـ  

 موالژ

كــوئيز ـ    

پرســـــش 

شــفاهي ـ   

 ن كتبيآزمو

ساختمان جدار قفسه سينهـ  عروق و اعصاب 

عضالت ، سطحيـ  پوست و فاسيای سينه ای

بين دنده ای ـ عروق و اعصاب بين دنده ایـ  

ساختمان آناتومي سطحي جدار قفسه سينه 

ـ  عروق و  پستان ـ موقعيت آناتوميکي آن

ـ  تخليه لنف ساختمانهای جدار  اعصاب آن

ـ  ات -سينه از جمله پستان  صاالت دیافراگم

 تغذیه عروقي و عصب دهي آن

2 // // // // 

آناتومي ميان سينه ـ تقسيم بندی ميان سينه 

ـ  قدامي ـ مياني و  ـ محتویات ميان سينه

 خلفي ـ محتویات ميان سينه فوقاني

 آناتومي پریکار جداری ـ احشایي 

آناتومي قلب ) موقعيت ، مجاورات ، كناره ها ، 

ای قلب ، دهليز راست ) سطوح ( حفره ه

ـ   جدارها ، مشخصات دروني دهليز راست(

دریچه سه لتي ـ بطن راست ) مشخصات 

دروني آن ( ـ دریچه پولمونریـ  دهليز چپ ) 

ـ   مشخصات آن ( بطن چپ ) دیواره ها

 مشخصات دروني آن ( ، دریچه آئورتي

2 // // // // 

ــش و  2سيستم هدایتي قلب ـ تغذیه قلب ـ وریدهای  ــخنراني و پرس  Gray’sAnatomyس

- Anatomy snell  
كــوئيز ـ    اسالید ـ  



ـ قلب  ـ  ـ لنف قلب شبکه عصبي قلب

آناتومي سطحي محل شنيدن صداهای قلب( 

ـ  محل دردهای  ـ آناتومي رادیولوژیک قلب

ارجائي قلب ـ مسير عروق در آنژیوگرافي 

 قلب

 Anatomy Moo - پاسخ
 

پرســـــش  موالژ

شــفاهي ـ   

 بيآزمون كت

ـ   ساختمان نای ـ مجاورات ، عروق اعصاب

لنف آن  ساختمان مری ـ مجاورات ـ عروقـ  

ـ  عصب فرنيک ) منشأ ـ اعصاب و لنف آن

 مسير ـ مقصد(

 ـ عصب واگ )منشأ ـ مسير و شاخه(  

زنجيره سمپاتيک سينه ای و شاخه های آن  -

ـ مجرای توراسيک ) نحوه تشکيلـ  مسيرـ  

 انتها( 

2 // // // // 
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 تهيه کنندگان:

یدون کاوسی   دکتر محمد پوراحمدی ، دکتر  فر    

کاری   زپشکیمرکز مطالعات و توسعه آموزش كميته طرح ردس با هم
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 واحد  /1تعداد واحد :  قلب و عروقعملي و بافت شناسي نام درس :  آناتومي 

 ي مقطع علوم پایهدانشجویان پزشکنفر  04شركت كنندگان :   

گروه هر گروه یک چهار هر جلسه شامل جلسه عملي  1 شامل  مدت زمان ارائه درس : یک ترم تحصيلي

 ساعت درس عملي برگزار خواهد شد.0و هر هفته   ساعت
 

   دومترم  زمان اجرا : و دكتر حق جو اوسيك ، دكتردكتر پوراحمدی:    مدرسين درس

 تشریحمقدمات علوم پيشنياز :  

 
 

 هدف نهایی دوره
 

  ردیف

 .دستگاه گردش خون يکروسکوپيم فراگيری ساختار 7

   توراكس سيستم اسکلتي و مفاصل عملي فراگيری آناتومي 2

 آناتومي سطحي سينه وجدار قفسه سينه ، پستان  عملي فراگيری آناتومي 3

 ساختمانهای ميان سينه   عملي فراگيری آناتومي 0

   عملي پریکاردیوم ، قلب و عروق درشتناتومي فراگيری آ 1

 

ف کلی دوره  اهدا
  ردیف

را یاد  دیو ور کياالست انیشر ،يعضالن انیرگ،شر یدستگاه گردش خون: مو يکروسکوپيم ساختار 7

 بگيرد.

 

 را بياموزد. مفاصل بين آنهاو ، دنده ها ، استرنوم  قسمت سينه ای ستون مهره ها 2

 را یادبگيرد.قفسه سينه و پستان  جدار ساختار های 3

 را بداند. قلب جایگاه 0

 را بشناسد. ساختمانهای ميان سينه 1

 را یاد بگيرد.ساختمان قلب ، جایگاه آن ، عروق وابسته به آن   6

ف اختصاصی آانتومی  قلب و رعوق عملی و بافت شناسی اهدا



 الف ـ قفسه سينه 

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

ت مشخصا -7

دستگاه  يکروسکوپيم

 یگردش خون: مو

 ،يعضالن انیرگ،شر

و  کياالست انیشر

 دیور

 

دیواره قفسه  -2

  سينه

استخوان شناسي و   -

 رباط ها

بافت نرم و عـروق و   -

 جداره اعصاب

 

 قفسه سينهحفره  -3

قلـــب و عـــروق و  -

 اعصاب

 

 دانشجو پس از یادگيری مبحث باید قادر باشد: 

 انیرگ،شر یدستگاه گردش خون: موساختارميکروسکوپي  کروسکوپيمدر زیر -7 

 را تشخيص دهد. دیو ور کياالست انیشر ،يعضالن

دنده  ،ـ از روی موالژ و استخوانهای طبيعي ، مهره های سينه ای را از دیگر مهره ها تشخيص دهد2

قسمتهای های سمت راست را از چپ تشخيص دهد و دنده ها را بتواند با یکدیگر مقایسه كرده و 

 مختلف یک دنده را نام گذاری كند.

ـ از روی موالژ و استخوان طبيعي جناغ را تشخيص داده و قسمتهای مختلف آن را نام گذاری 3

 كند.

ـ از روی موالژ و جسد انواع رباط های اتصال دهنده مهره ها به بهم و اتصال دهنده دنده ها به 0

 مهره ها را نشان دهد.

جسد ، عضالتي كه از نواحي دیگر به جداره قفسه سينه اتصال مي یابند را ـ از روی موالژ و 1

 شناسایي و نامگذاری كند.

ـ از روی موالژ و جسد جایگاه پستان در زن و مرد را تشخيص و قسمتهای مختلف آن را 6

 شناسایي و نامگذاری نماید.

ه دیافراگم را شناسایي و ضلو عزیر دنده ای  ،ـ از روی موالژ و جسد ، عضالت بين دنده ای 1

 بخشهای مختلف آن را نامگذاری كند.

ـ از روی موالژ و جسد حفرات قلب را از یکدیگر تشخيص داده ، قسمتهای مختلف قلب را  9

عروق تغذیه كننده قلب و شاخه های آنها را شناسایي و نامگذاری كند و عروق  نيزشناسایي و 

 وند را شناسایي و نامگذاری كند.درشتي كه به قلب وارد و یا خارج مي ش

ـ از روی موالژ و جسد ساختارهای موجود در ناحيه ميان سينه ای خلفي را شناسایي و  8

 نامگذاری كند.

ـ از روی موالژ و جسد عروق و اعصاب تغذیه كننده جدار قفسه سينه را شناسایي و نامگذاری 74

  كند.

 روش تدریس  : 

در سالن بافت شناسي و با استفاده از الم و ميکروسکوپ و تدریس عملي اناتومي بافت شناسي در تدریس عملي  

 تشریح از روی جسد تشریح شده آموزش داده مي شود .  موالژ از روی موالژ ودر سالن سالن

 آموزش دهنده :  اساتيد بخش آناتومي 

آموزش: سالن  محل                     موالژ و جسدالم بافتي و ميکروسکوپ ، بخش :  يآموزش امکاناتاجرا : طیشرا

   حیتشرموالژ و بافت شناسي ، 

    74:  ـ حداقل نمره قبولي :  مقررات باشد . يم 24و نمره كل  OSCEمحاسبه نمره : آزمون به صورت  نحوه

 ـ نمره حدنصاب قبولي دانشجویان بر اساس آیين نامه كل دانشکده مي باشد.
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شناسی جدول زمان بندی ردس آانتومی  قلب و رعوق عملی  و بافت 
ه علت بيماری كرونا  و عدم حضور دانشجویان ابتدا ساختارهای ب

برچسب دار شده و و اسالید های بافتي  مورد نظر در موالژها 

ورده و برای دانشجویان آسپس عکس تهيه و به صورت فایل در

ارسال شده است و نيز از روی جسد توضيح داده و به صورت فيلم 

به علت وجود كرونا ازمون ها  و در سامانه نوید بارگذاری شده است

 به صورت انالین برگزار گردیده یا برگزار مي شود.
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  extrinsicتشریح عضالت مشخصه های سطحي ، جدار قفسه سينه :

عروق واعصاب بين  عروق توراسيک داخلي، قفسه سينه ، intrinsicو

 دنده ای 

 تـــدریس از روی //

 جسد

 // جسد 

عـروق تغذیـه    حفـرات،  قلب و پریکاردیوم )موقعيت قلب ، سطوح،

 الیه های پریکاردیوم ( عروق درشت قلب ، كننده قلب و

 // موالژ // //

عصب واگ  زنجيره  اعصاب و عروق حفره قفسه سينه )عصب فرنيک ،

مجرای توراسـيک ، آئورتـای    سمپاتيک سينه ای و شاخه های آن ،

 برنش ها نای و  سينه ای (مری ،
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