
بسمه تعالی 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه

پزشکی ارومیه`دانشکده 

طرح درس روزانه
1 ( آناتومی تنه :نـام درس

پزشکی:رشته) 4ندارد:پیش نیاز) 0.833:تعداد واحد) 2)قفسه سینه(

رددکتر جوانم: مدرس) 538:تعداد دانشجو) 7اول:نیمسال) 6دکترا:مقطع) 5
ساعت5/1: مدت تدریس ) 110:شماره جلسه) 9

آناتومیاتاصطالح:عنوان درس جلسه مذکور) 11
آناتومیاتاصطالحآشنایی با:هدف کلی) 12
:دانشجو در پایان این جلسه قادر خواهد بود:اهداف رفتاري) 13

.را تعریف کندیا علم تشریح اصطالح آناتومی -1
.ه و تعریف نمایدانواع آناتومی را نام برد-2
.وضعیت آناتومی را تعریف کند-3
.انواع مقاطع یا سطوح آناتومی را نام برده و توضیح دهد- 4
.اصطالحات مطرح در آناتومی را بشناسد و توضیح دهد- 5
.نحوه مطالعه در آناتومی را بیان نماید- 6
.کلیات آناتومی ناحیه قفسه سینه را بیان کند-7
.حدود قفسه را بشناسد-8

:حیطه یادگیري)14

شناختی

:رفتارهاي ورودي) 15

.آشنا میشود براي اولین بار در این جلسه دانشجو با اساس علم آناتومی 

سوالی وجود ندارد:سواالت سنجش آغازین) 16





)دقیقه(زمانآموزشی وسایل کمک روش تدریس فعالیت هاي دانشجو فعالیت هاي استاد مراحل تدریس 
معرفی درس جدید و ایجاد ) 1

انگیزه 

تدریس درس جدید ) 2

ارزشیابی تکوینی) 3

جمع بندي و نتیجه گیري) 4

تعیین تکلیف بـراي جلسـه   ) 5
بعد 

معرفی منابع و ماخذ بـراي  ) 6
مطالعه بیشتر 



بسمه تعالی 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه

پزشکی ارومیه`دانشکده 

طرح درس روزانه
1 ( آناتومی تنه :نـام درس

پزشکی:رشته) 4ندارد:پیش نیاز) 0.833:تعداد واحد) 2)قفسه سینه(

رددکتر جوانم: مدرس) 538:تعداد دانشجو) 7اول:نیمسال) 6دکترا:مقطع) 5
ساعت5/1: مدت تدریس ) 210:شماره جلسه) 9

استخوان هاي تشکیل دهنده قفسه سینه:عنوان درس جلسه مذکور) 11
:هدف کلی) 12
:دانشجو در پایان این جلسه قادر خواهد بود:اهداف رفتاري) 13

هـا  انت(استخوان جناغ را بشناسد، مشخصات ) دسته، تنه و زائده خنجري(بخش هاي مختلف -
بر روي آن ها را براساس منابع و مطالب ذکـر شـده   ) ها، سطوح، کنارها و اتصالت عضالنی

.در کالس بیان کند
.براساس منابع و مطالب ذکر شده در کالس بیان کنددنده ها را شناخته و انواع آن ها را -
دنـده هـاي حقیقـی و کـاذب را     )انتها هـا، سـطوح، کنارهـا و اتصـالت عضـالنی     (مشخصات -

.راساس منابع و مطالب ذکر شده در کالس بیان کندب
براساس منـابع و مطالـب ذکـر شـده در کـالس      ویه جناغی را تعریف کرده و اهمیت آن را از-

.بیان کند
دنده گردنی، سینه کفتـري را براسـاس   : موارد بالینی مربوط به استخوان جناغ، دنده ها  مثل-

.منابع و مطالب ذکر شده در کالس بیان کند

:حیطه یادگیري)14

شناختی

:رفتارهاي ورودي) 15

با اصطالحات آناتومی آشنا باشد-
.با منابع مطالعه و نحوه استفاده از اطلس هاي آناتومی آشنا باشد-

:سواالت سنجش آغازین) 16

اصطالحات حرکتی را توضیح دهید-
.انواع مطالعه آناتومی را توضیح دهید-
.اصطالحات رایج آناتومی را توضح دهید-





)دقیقه(زمانوسایل کمک آموزشی روش تدریس فعالیت هاي دانشجو فعالیت هاي استاد مراحل تدریس 
معرفــی درس جدیــد ) 1

با ذکر مثال و ایجاد انگیزه 
دانشجو را وارد 
بحث جدید میکنیم

دادن فرصت به 
دانشجو تا سواالت 

را مطرح کندخود

یاد آوري درس 
گذشته و ارتبا ط دادن 

آن به درس جدید
Power point
White Board

دقیقه5

تدریس درس جدید ) 2
رعایت ترتیب 

ارائه مطالب

دادن فرصت به 
دانشجو تا سواالت 
خود را مطرح کند

تدریس آرام و شمرده 
همراه با تصاویر

Power point
White Board

دقیقه75

ارزشیابی تکوینی) 3
طرح سواالت از 

مطالب گذشته
ت پاسخ به سواال

دقیقه5بحث گروهیدانشجو

جمع بنـدي و نتیجـه   ) 4
ارائه مطلب گیري

بصورت خالصه
Power point
White Board

دقیقه5

تعیــین تکلیــف بــراي ) 5
ذکر عنوان درس جلسه بعد 

دقیقه2جلسه بعد

ابع و ماخذ معرفی من) 6
مشخص کردنبراي مطالعه بیشتر 

بخش هایی از 
کتاب که باید 
مطالعه شود

-



بسمه تعالی 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه

ارومیهپزشکیدانشکده 

طرح درس روزانه
1 ( آناتومی تنه :نـام درس

پزشکی:رشته) 4ندارد:پیش نیاز) 0.833:تعداد واحد) 2)قفسه سینه(

دکتر جوانمرد: مدرس) 538:تعداد دانشجو) 7اول:نیمسال) 6دکترا:مقطع) 5
ساعت5/1: مدت تدریس ) 310:شماره جلسه) 9

مفاصل قفسه سینهستون مهره ها و: عنوان درس جلسه مذکور) 11
:هدف کلی) 12
:دانشجو در پایان این جلسه قادر خواهد بود:اهداف رفتاري) 13

براسـاس منـابع و مطالـب ذکـر شـده در      ستون مهره را شناخته و تقسیم بندي مهـره هـا را   -
.بیان کندکالس

را براساس منابع ) لوردوز، کیفوز و اسکولیوز: مثل( موارد بالینی مربوط به ستون مهره ها -
.و مطالب ذکر شده در کالس بیان کند

مهـره هـاي سـینه اي را براسـاس     ) سطوح، زوائد، اتصاالت عضالنی و لیگامانی(مشخصات -
.منابع و مطالب ذکر شده در کالس بیان کند

؛ نوع، استخوانهاي تشکیل دهنده، لیگامانها و حرکـات آن را  Sternoclavicularل در مورد مفص-
. براساس منابع و مطالب ذکر شده در کالس بیان کند

؛ نوع، استخوانهاي تشکیل دهنده، لیگامانهـا و حرکـات آن را   Manubriosternalدر مورد مفصل-
. براساس منابع و مطالب ذکر شده در کالس بیان کند

؛ نوع، اسـتخوانهاي تشـکیل دهنـده، لیگامانهـا و حرکـات آن را      Xyphisternalرد مفصل در مو-
. براساس منابع و مطالب ذکر شده در کالس بیان کند

؛ نوع، استخوانهاي تشکیل دهنده، لیگامانهـا و حرکـات آن   بین جسم مهره هادر مورد مفصل -
. را براساس منابع و مطالب ذکر شده در کالس بیان کند

؛ نـوع، اسـتخوانهاي تشـکیل دهنـده، لیگامانهـا و      بین زوائد مفصلی مهره هـا مورد مفصل در-
. حرکات آن را براساس منابع و مطالب ذکر شده در کالس بیان کند

؛ نوع، استخوانهاي تشکیل دهنـده، لیگامانهـا و حرکـات آن را    Costotransvresدر مورد مفصل -
. براساس منابع و مطالب ذکر شده در کالس بیان کند

؛ نوع، استخوانهاي تشکیل دهنـده، لیگامانهـا و حرکـات آن را    Costovertebralدر مورد مفصل -
. براساس منابع و مطالب ذکر شده در کالس بیان کند

؛ نوع، استخوانهاي تشکیل دهنـده، لیگامانهـا و حرکـات آن را    Costochondralدر مورد مفصل -
. براساس منابع و مطالب ذکر شده در کالس بیان کند

-

:حیطه یادگیري)14

شناختی

باید با استخوانهاي دیواره قفسه سینه آشنایی کامل داشته باشددانشجو:رفتارهاي ورودي) 15



:ش آغازینسواالت سنج) 16
را توضیح دهیدSternumآناتومی استخوان -
ساختار آناتومیکی دنده ها را توضییح دهید-
یرترین مناطق استخوانهاي توراکس کدامندآسیب پذ--

)دقیقه(زمان وسایل کمک آموزشی روش تدریس فعالیت هاي دانشجو فعالیت هاي استاد مراحل تدریس 
یــد معرفــی درس جد) 1

با ذکر مثال و ایجاد انگیزه 
دانشجو را وارد 
بحث جدید میکنیم

دادن فرصت به 
دانشجو تا سواالت 
خود را مطرح کند

یاد آوري درس 
گذشته و ارتبا ط دادن 

آن به درس جدید
Power point
White Board

دقیقه5

تدریس درس جدید ) 2
رعایت ترتیب 

ارائه مطالب

دادن فرصت به 
نشجو تا سواالت دا

خود را مطرح کند

تدریس آرام و شمرده 
همراه با تصاویر

Power point
White Board

دقیقه75

ارزشیابی تکوینی) 3
طرح سواالت از 

مطالب گذشته
ت پاسخ به سواال

دقیقه5بحث گروهیدانشجو

جمع بنـدي و نتیجـه   ) 4
ارائه مطلب گیري

بصورت خالصه
Power point
White Board

دقیقه5

تعیــین تکلیــف بــراي ) 5
ذکر عنوان درس جلسه بعد 

دقیقه2جلسه بعد



معرفی منابع و ماخذ ) 6
مشخص کردنبراي مطالعه بیشتر 

بخش هایی از 
کتاب که باید 
مطالعه شود

-





بسمه تعالی 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه

پزشکی ارومیهدانشکده 

طرح درس روزانه
1 ( آناتومی تنه :نـام درس

پزشکی:رشته) 4ندارد:پیش نیاز) 0.833:تعداد واحد) 2)قفسه سینه(

دکتر جوانمرد: مدرس) 538:تعداد دانشجو) 7اول:نیمسال) 6دکترا:مقطع) 5
ساعت5/1: مدت تدریس ) 410:شماره جلسه) 9

عضالت تنفسی:عنوان درس جلسه مذکور) 11
:هدف کلی) 12
:دانشجو در پایان این جلسه قادر خواهد بود:اهداف رفتاري) 13
-Origin, Insertion , nerve, movementعضالت تنفسی به شرح زیر بداند
-Pectoralis Major
-Pectoralis Minor
-Serratus Ant.
-Serratus Post
-Intercostal Muscles
-Erector Spine Muscles
-Diaphragm

:حیطه یادگیري)14

شناختی

:رفتارهاي ورودي) 15

.دانشجو بلید ساختار آناتومیکی مفاصل قفسه سینه را بداند-

سوالی وجود ندارد:سواالت سنجش آغازین) 16
.مفاصل زیر را شرح دهید

-Sternoclavicular ؛
-Manubriosternal ؛
-Xyphisternal ؛
-Costotransvres ؛

Costovertebral؛Intervertebral Joint

فتق دیسک بین مهره ایی را شرح دهید-



-



)دقیقه(زمانوسایل کمک آموزشی روش تدریس فعالیت هاي دانشجو فعالیت هاي استاد مراحل تدریس 
معرفی درس جدید و ایجاد ) 1

انگیزه 

تدریس درس جدید ) 2

ارزشیابی تکوینی) 3

جمع بندي و نتیجه گیري) 4

تعیین تکلیف بـراي جلسـه   ) 5
بعد 

معرفی منابع و ماخذ بـراي  ) 6
مطالعه بیشتر 



بسمه تعالی 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه

پزشکی ارومیه`دانشکده 

طرح درس روزانه
1 ( آناتومی تنه :نـام درس

پزشکی:رشته) 4ندارد:پیش نیاز) 0.833:تعداد واحد) 2)قفسه سینه(

ددکتر جوانمر: مدرس) 538:تعداد دانشجو) 7اول:نیمسال) 6دکترا:مقطع) 5
ساعت5/1: مدت تدریس ) 510:شماره جلسه) 9

و آناتومی دستگاه تنفس,تقسیم بندي قفسه سینه:عنوان درس جلسه مذکور) 11
:هدف کلی) 12
:دانشجو در پایان این جلسه قادر خواهد بود:اهداف رفتاري) 13

کـر شـده در   مرز دقیق بین حفرات جنبی ریوي و میان سـینه را براسـاس منـابع و مطالـب ذ    -
.کالس بیان کند

.محتویات حفرات جنبی ریوي را براساس منابع و مطالب ذکر شده در کالس بیان کند-
را براسـاس  ) سطوح، کنارهـا، رأس و قاعـده  (ریه هاي راست و چپ ناي مشخصات -

.منابع و مطالب ذکر شده در کالس بیان کند
.و مطالب ذکر شده در کالس بیان کنداختالفات ریه هاي راست و چپ را براساس منابع-
مجاورات، نحوه خونگیري و عصبگیري هر یک از ریه هاي راست و چپ را براساس منابع و -

.مطالب ذکر شده در کالس بیان کند
براسـاس  پرده جنـب را  ) Reflexion(پرده جنب، حفره جنب، مجاورات، تقسیم بندي، خم هاي -

.منابع و مطالب ذکر شده در کالس بیان کند
براساس منابع و مطالب ذکـر شـده   اهمیت بن بست هاي بین بخش هاي مختلف پرده جنب را -

.در کالس بیان کند

:حیطه یادگیري)14

شناختی

:رفتارهاي ورودي) 15

اشته باشددانشجو با ساختمان آناتومیکی دیواره توراکس آشنایی کامل د

:سواالت سنجش آغازین) 16
استخوانهاي دیواره توراکس را توضیح دهید- 
عضالت تنفسی را نام ببرید- 





)دقیقه(زمانوسایل کمک آموزشی روش تدریس فعالیت هاي دانشجو فعالیت هاي استاد مراحل تدریس 
معرفی درس جدید و ایجاد ) 1

انگیزه 

تدریس درس جدید ) 2

ارزشیابی تکوینی) 3

جمع بندي و نتیجه گیري) 4

تعیین تکلیف بـراي جلسـه   ) 5
بعد 

معرفی منابع و ماخذ بـراي  ) 6
مطالعه بیشتر 



بسمه تعالی 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه

پزشکی ارومیهدانشکده 

طرح درس روزانه
1 ( آناتومی تنه :نـام درس

پزشکی:رشته) 4ندارد:پیش نیاز) 0.833:تعداد واحد) 2)قفسه سینه(

دکتر جوانمرد: مدرس) 538:تعداد دانشجو) 7اول:نیمسال) 6دکترا:مقطع) 5
ساعت5/1: مدت تدریس ) 610:شماره جلسه) 9

قلب:عنوان درس جلسه مذکور) 11
درك ساختار قلب و عروق قاعده آن:هدف کلی) 12
:دانشجو در پایان این جلسه قادر خواهد بود:اهداف رفتاري) 13

براساس منابع و مطالب ذکر شدهرا ) دهلیزها و بطن ها(عناصر فضاي داخلی حفرات قلب -
.در کالس بیان کند

براساس منابع و مطالب ذکر شده در منشأ آئورت و نامگذاري بخش هاي مختلف آن را -
.کالس بیان کند

براساس منابع و مطالب ذکر شده در کالس بیان شاخه هاي منشعب از آئورت صعودي را -
.کند

هند را شاخه هاي شریان هاي کروناري راست و چپ و نواحی که این شاخه ها خون می د-
.براساس منابع و مطالب ذکر شده در کالس بیان کند

.براساس منابع و مطالب ذکر شده در کالس بیان کندشاخه هاي منشعب از قوس آئورت را -

:حیطه یادگیري)14

شناختی

:رفتارهاي ورودي) 15

ریوي آشنا باشد- یاستن و جنبیدانشجو باید با فضاي مد-
پلوراي جداري و احشایی را بداند-
تار ریه ها و عناصر ناف ریوي را بداندخسا-
عروق خونی و اعصاب و تخلیه لنفی دستگاه تنفس را بداند-

:سواالت سنجش آغازین) 16

را توضیح دهیدریوي - فضاي مدیاستن و جنبی-
توضیح دهیدپلوراي جداري و احشایی را -
توضیح دهیدوي راساحتار ریه ها و عناصر ناف ری-
توضیح دهیدعروق خونی و اعصاب و تخلیه لنفی دستگاه تنفس را - 





)دقیقه(زمانوسایل کمک آموزشی روش تدریس فعالیت هاي دانشجو فعالیت هاي استاد مراحل تدریس 
معرفی درس جدید و ایجاد ) 1

انگیزه 

تدریس درس جدید ) 2

ارزشیابی تکوینی) 3

جمع بندي و نتیجه گیري) 4

تعیین تکلیف بـراي جلسـه   ) 5
بعد 

معرفی منابع و ماخذ بـراي  ) 6
مطالعه بیشتر 



بسمه تعالی 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه

پزشکی ارومیه`دانشکده 

طرح درس روزانه
1 ( آناتومی تنه :نـام درس

پزشکی:رشته) 4ندارد:پیش نیاز) 0.833:تعداد واحد) 2)قفسه سینه(

ددکتر جوانمر: مدرس) 538:تعداد دانشجو) 7اول:نیمسال) 6دکترا:مقطع) 5
ساعت5/1: مدت تدریس ) 710:شماره جلسه) 9

پریکاردشاخه هاي منشعب از آئورت و :عنوان درس جلسه مذکور) 11

و پریکاردیومعروق قاعده قلبآشنایی با :هدف کلی) 12
:دانشجو در پایان این جلسه قادر خواهد بود:اهداف رفتاري) 13

.نابع و مطالب ذکر شده در کالس بیان کندبراساس مشاخه هاي منشعب از قوس آئورت را -
براساس منابع و مطالب ذکر منشعب از آئورت سینه اي را ) جداري و احشایی(شاخه هاي -

.شده در کالس بیان کند
ٰ◌ وریدھای قاعده قلبشریان ریوي -
براساس منابع و مطالب انواع پریکاردیوم و بن بست هاي تشکیل شده در پریکاردیوم را -

.در کالس بیان کندذکر شده
براساس منابع و مطالب ذکر شده در کالس نحوه عصب گیري پریکاردیوم و پرده جنب را -

.بیان کند

:حیطه یادگیري)14

شناختی

:رفتارهاي ورودي) 15

دانشجو باید با

) دهلیزها و بطن ها(فضاي داخلی حفرات قلب -
آئورت و نامگذاري بخش هاي مختلف آن -
شاخه هاي منشعب از آئورت صعودي -
شاخه هاي شریان هاي کروناري راست و چپ -
.آشنا باشدشاخه هاي منشعب از قوس آئورت -

:سواالت سنجش آغازین) 16

را توضیح دهید) دهلیزها و بطن ها(فضاي داخلی حفرات قلب -
را توضیح دهیدو شاحه هاي بخشهاي مختلف انرا آئورت -
را توضیح دهیدهاي کروناري راست و چپ شاخه هاي شریان -





)دقیقه(زمانوسایل کمک آموزشی روش تدریس فعالیت هاي دانشجو فعالیت هاي استاد مراحل تدریس 
معرفی درس جدید و ایجاد ) 1

انگیزه 

تدریس درس جدید ) 2

ارزشیابی تکوینی) 3

نتیجه گیريجمع بندي و) 4

تعیین تکلیف بـراي جلسـه   ) 5
بعد 

معرفی منابع و ماخذ بـراي  ) 6
مطالعه بیشتر 



بسمه تعالی 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه

پزشکی ارومیه`دانشکده 

طرح درس روزانه
1 ( آناتومی تنه :نـام درس

پزشکی:رشته) 4ندارد:پیش نیاز) 0.833:تعداد واحد) 2)قفسه سینه(

ددکتر جوانمر: مدرس) 538:تعداد دانشجو) 7اول:نیمسال) 6دکترا:مقطع) 5
ساعت5/1: مدت تدریس ) 810:شماره جلسه) 9

مدیاستن خلفی:عنوان درس جلسه مذکور) 11
مدیاستن خلفیآشنایی با عناصر آناتومیکی:هدف کلی) 12
:دانشجو در پایان این جلسه قادر خواهد بود:اهداف رفتاري) 13

و Preganglionic(زنجیره سمپاتیک سینه اي، گانگلیون ها و شاخه هاي  -
Postganglionic ( براساس منابع و مطالب ذکر شده در کالس بیان کندمنشعب از آنهارا.

نحوه تشکیل وریدهاي آزیکوس، همی آزیگوس و همی آزیگوس فرعی و محل تخلیه از آنها -
.براساس منابع و مطالب ذکر شده در کالس بیان کندرا 

Thoracicنحوه تشکیل، مسیر، مجاورات و محل تخلیه - Duct براساس منابع و مطالب ذکر را
.بیان کندشده در کالس

-

:حیطه یادگیري)14

شناختی

:رفتارهاي ورودي) 15
شاخه هاي منشعب از قوس آئورت دانشجو باید-
منشعب از آئورت سینه اي ) جداري و احشایی(شاخه هاي -
انواع پریکاردیوم -
.و عروق خونی آنرا بداندنحوه عصب گیري پریکاردیوم -

:سواالت سنجش آغازین) 16

را توضیح دهیدشاخه هاي منشعب از قوس آئورت -
را توضیح دهیدمنشعب از آئورت سینه اي ) جداري و احشایی(شاخه هاي -
را توضیح دهیدانواع پریکاردیوم -
و عروق خونی آنرا را توضیح دهیدنحوه عصب گیري پریکاردیوم -





)دقیقه(زمانوسایل کمک آموزشی روش تدریس فعالیت هاي دانشجو فعالیت هاي استاد مراحل تدریس 
معرفی درس جدید و ایجاد ) 1

انگیزه 

تدریس درس جدید ) 2

ارزشیابی تکوینی) 3

جمع بندي و نتیجه گیري) 4

ه تعیین تکلیف بـراي جلسـ  ) 5
بعد 

معرفی منابع و ماخذ بـراي  ) 6
مطالعه بیشتر 
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