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فاشیای جدار قدامی شکم را توضیح دهد.
اهمیت فاشیای سطحی شکم را مشخص نماید.
عضالت دیواره قدامی-طرفی شکم و اتصاالت آنها را نام ببرد.
موقعیت عضالت دیواره قدامی -طرفی شکم را بیان نماید.
عمل و عصب این عضالت را نام ببرد.
موقعیت آپونوروز عضالت دیواره شکمی را شرح دهد.
اتصاالت این آپونوروزها و اهمیت آنها را بیان نماید.
عضالت دیواره خلفی شکم ،اتصاالت ،عمل و عصب آنها را نام ببرد.
غالف رکتوس و محتویات آن همراه با اهمیت بالینی آن را شرح دهد.
عروق دیواره شکم و منشاء هر یک و مسیر آنها را مشخص نماید.
اعصاب دیواره شکم و موقعیت هر یک را توضیح دهد.
موقعیت کانال اینگوئینال را مشخص نماید.
سوراخ های این کانال و محل هر یک را شرح دهد.
ساختمان های تشکیل دهنده هر یک از دیواره های کانال را نام ببرد.
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محتویات کانال اینگوئینال را شرح دهد.
نقاط ضعیف مربوط به کانال را توضیح دهد.
عوامل موثر در تقویت کانال را توضیح دهد.
هرنیاهای مربوط به کانال را شرح دهد.
نقاط ضعیف موجود در دیواره شکم و اهمیت بالینی آنها را بیان نماید.
انواع هرنیا های جداره های شکم را شرح دهد.
تفاوت هرنی ها را شرح دهد.
انواع برشهای جراحی جدار شکم را نام ببرد.
موقعیت اعضاء داخل شکم را مشخص نماید.
پرده صفاق و موقعیت آن را شرح دهد.
مختصری از چگونگی تکامل پرده صفاق را بیان نماید.
صفاق جداری و احشایی را شرح دهد.
وضعیت صفاق هر یک از اعضاء را شرح دهد.
اعضاء داخل صفاقی و دارای مزو ،بین صفاقی و خلف صفاقی را مشخص نماید.
موقعیت و وضعیت مزانترها را شرح دهد.
امنتوم ها و موقعیت هر یک و اتصاالت آنها را شرح دهد.
موقعیت و مجاورات ساك بزرگ و کوچک را شرح دهد.
موقعیت و مجاورات سوراخ اپیپلوئیک را بیان نماید.
فضاهای داخل حفره شکم را شرح دهد.
اهمیت فضاهای داخل شکم را شرح دهد.
کمپارتمنت های حفره صفاقی و اهمیت آنها را بیان نماید.
وضعیت صفاق کبد را شرح دهد.
رباط های مربوط به صفاق را توضیح دهد.
وضعیت صفاق در پایین شکم و لگن را شرح دهد.
رسس های تشکیل شده در حفره شکم را مشخص نماید.
عروق صفاق را نام ببرد.
چگونگی عصب دهی صفاق را شرح دهد.
اهمیت بالینی صفاق را توضیح دهد.
تفاوت دردهای صفاقی با منشا صفاق جداری و احشایی را تشخیص داده و علت دردهای ارجاعی را بیان نماید.
چگونگی تقسیم بندی بالینی نواحی چهارگانه و نه گانه شکم را شرح دهد.
موقغیت و مجاورات مری شکمی را توضیح دهد.
موقعیت معده در تقسیمات شکم را مشخص نماید.
وضعیت صفاق معده را توضیح دهد.
قسمت های مختلف معده را مشخص نماید.
مجاورات معده را شرح دهد.
موقعیت ساك کوچک با معده را بیان نماید.
ساختار های داخل معده را شرح دهد.
موقعیت و اهمیت کاردیا و پیلور را توضیح دهد.
عروق معده و تخلیه لنفاوی معده را نام ببرد.
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اعصاب معده را شرح دهد.
موقعیت دئودنوم در تقسیمات شکم را مشخص نماید.
وضعیت صفاق دئودنوم را توضیح دهد.
قسمت های مختلف دئودنوم را مشخص نماید.
مجاورات بخش های مختلف دئودنوم را شرح دهد.
عروق ،لنف و اعصاب دئودنوم را بیان نماید.
موقعیت ژوژونوم و ایلئوم در تقسیمات شکم را مشخص نماید.
وضعیت صفاق ژوژونوم و ایلئوم را توضیح دهد.
تفاوت های ژوژونوم و ایلئوم را مشخص نماید.
عروق ،لنف و اعصاب ژوژونوم و ایلئوم را بیان نماید
موقعیت سکوم در تقسیمات شکم را مشخص نماید.
وضعیت صفاق سکوم را توضیح دهد.
مجاورات سکوم را شرح دهد.
عروق ،لنف و اعصاب سکوم را بیان نماید.
موقعیت و صفاق آپاندیس را شرح دهد.
انواع واریاسیون های آپاندیس را توضیح دهد.
موقعیت قسمت های مختلف انواع کولون را شرح دهد.
مجاورات کولون ها را توضیح دهد.
عروق ،لنف و اعصاب سکوم را بیان نماید.
آناتومی رادیولوژیک لوله گوارش را بیان کند.
تفاوت عکس ساده شکمی با تصاویر رادیولوژیک انجام شده به روش بلع و یا تنقیه باریوم را مشخص نماید.
قسمتهای مختلف لوله گوارشی را در تصاویر رادیولوژیک تشخیص داده و تفکیک نماید.
اناتومی بالینی -جراحی و واریاسیون های خونرسانی بخش های مختلف لوله گوارشی را بیان نماید.
موقعیت کبد را در تقسیمات شکم آن را مشخص نماید.
وضعیت صفاق کبد را مشخص نماید.
ناف کبد و ساختار های اطراف آن را شرح دهد.
انواع رباط های کبدی را توضیح دهد.
مجاورات کبد را نام ببرد.
مجاری کبدی را مشخص نماید.
تقسیم بندی لوبار و سگمنتال کبد و اهمیت بالینی آنها را بیان نماید.
تفاوت تقسیم بندی آناتومیک و فیزیولوژیک کبد را توضیح دهد.
عروق و اعصاب کبد را بیان نماید.
موقعیت کیسه صفرا را در تقسیمات شکم و صفاق آن را مشخص نماید.
مجاورات کیسه صفرا را نام ببرد.
سیستم مجاری صفراوی را شرح دهد.
موقعیت پانکراس را در تقسیمات شکم و صفاق آن را مشخص نماید.
قسمت های مختلف پانکراس را نام ببرد.
مجاورات پانکراس را نام ببرد.
مجاری پانکراسی را مشخص نماید.

3

گروه علوم تشریحی و بیولوژی سلولی-دانشکده پزشکی
 .93موقعیت بخش آندوکرین در پانکراس را مشخص نماید.
 .94عروق و اعصاب پانکراس را بیان نماید.
 .95موقعیت طحال را در تقسیمات شکم و صفاق آن را مشخص نماید.
 .96مجاورات طحال را نام ببرد.
 .97عروق و اعصاب طحال را بیان نماید.
 .98انواع واریاسیون های آناتومیک کبد و مجاری صفراوی را نام ببرد.
 .99آناتومی بالینی و رادیولوژیک سیستم صفراوی و کبد را بیان نماید.
 .111موقعیت آئورت شکمی را شرح دهد.
 .111مجاورات آئورت را نام ببرد.
 .112شاخه های جدا شده از آئورت شکمی را نام ببرد.
 .113مسیر هر یک از شاخه ها و خون رسانی هر عضو از شاخه مربوطه را نام ببرد.
 .114قوس ها و واریاسیون های شریانی اطراف لوله گوارشی و غدد ضمیمه آنرا بیان نماید.
 .115چگونگی شکل گیری ورید اجوف تحتانی را شرح دهد.
 .116مجاورات و شاخه های جانبی  IVCرا توضیح دهد..
 .117ورید پورت و مجاورات آن را شرح دهد.
 .118اناستوموز های پورتو -کاوا ،محل و اهمیت بالینی آن را نام ببرد.
 .119نحوه تخلیه لنفاوی بخش های مختلف لوله گوارشی و غدد ضمیمه گوارشی را شرح دهد.
 .111وضعیت تنه سمپاتیک در شکم را مشخص نماید.
 .111مجاورات ان را نام ببرد.
 .112چگونگی ارتباط اعصاب نخاعی با تنه سمپاتیک را مشخص نماید.
 .113نحوه توزیع اعصاب سمپاتیک را در شکم مشخص کند.
 .114شبکه های عصبی را در شکم شرح دهد.
 .115توزیع اعصاب از این شبکه ها به اعضاء را شرح دهد.
 .116موقعیت عصب واگ را در شکم مشخص نماید.
 .117چگونگی عصب دهی اعصاب پاراسمپاتیک در شکم را شرح دهد.
 .118موقعیت کلیه ها و صفاق آن را توضیح دهد.
 .119ساختار آناتومی داخل کلیه ها را نام ببرد.
 .121مجاورات کلیه ها را نام ببرد.
 .121مسیر جمع آوری و خروج ادرار را توضیح دهد.
 .122موقعیت حالب شکمی ،مسیر و مجاورات مهم آن را نام ببرد.
 .123موقعیت تنگی های حالب و اهمیت بالینی آن را مشخص نماید.
 .124موقعیت آناتومیک و مجاورات غدد آدرنال راست و چپ را توضیح دهد.
 .125نحوه جا گذاری و موقعیت آناتومیک استخوان هیپ را مشخص نماید.
 .126قسمت های مختلف این استخوان را نام ببرد.
 .127ویژگی های دقیق استخوانی هر بخش را مشخص نماید.
 .128ویژگی های مختلف استخوان خاجی و دنبالچه را نام ببرد.
 .129چگونگی مفصل شدن این استخوان ها را توضیح دهد.
 .131انواع لگن و مشخصه های کلی هر یک را نام ببرد.
 .131اقطار ،زوایا ،محور ها و سطوح لگن را توضیح دهد.
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 .132دهانه های ورودی و خروجی لگن را مشخص نماید.
 .133اقطار هر یک و نحوه اندازه گیری آنها را توضیح دهد.
 .134نحوه مفصل شدن استخوان های ناحیه لگن را شرح دهد.
 .135رباط های مهم مفاصل و اهمیت آنها را نام ببرد.
 .136عضالت و موقعیت هر یک از عضالت دیواره خلفی و طرفی لگن را مشخص نماید.
 .137اتصاالت ،عمل و عصب هر عضله را نام ببرد.
 .138موقعیت دیافرگم لگنی و بخش های مختلف آن را نام ببرد.
 .139اتصاالت ،عمل و عصب عضالت دیافراگم لگنی را نام ببرد.
 .141عضله لواتور آنی اهمیت و نقش آن را شرح دهد.
 .141فاشیاهای مختلف ناحیه لگن را مشخص نماید.
 .142اتصاالت فاشیاهای این ناحیه را توضیح دهد.
 .143آناتومی بالینی دیافراگم لگنی را توضیح دهد.
 .144موقعیت ناحیه پرینه را مشخص نماید.
 .145چگونگی تقسیم بندی ناحیه پرینه به مثلث های اوروژنیتال و آنورکتال را توضیح دهد.
 .146فاشیاهای ناحیه پرینه را نام ببرد.
 .147موقعیت این فاشیاها را مشخص نماید.
 .148اتصاالت فاشیاهای پرینه را مشخص نماید.
 .149عضالت مختلف ناحیه پرینه را نام ببرد.
 .151اتصاالت ،عمل و عصب این عضالت را نام ببرد.
 .151اهمیت جسم پرینه را توضیح دهد.
 .152موقعیت فضای (بن بست) پرینه سطحی و محتویات آن را شرح دهد.
 .153موقعیت فضای (بن بست) پرینه عمقی و محتویات آن را شرح دهد.
 .154موقعیت آناتومیک و مجاورات حالب لگنی را توضیح دهد.
 .155موقعیت مثانه و صفاق آن را شرح دهد.
 .156سطوح و قسمت های مختلف مثانه را مشخص نماید.
 .157مجاورات مثانه در دو جنس را نام ببرد.
 .158موقعیت اورترا در دو جنس را شرح دهد.
 .159آناتومی بالینی دستگاه ادراری را شرح دهد.
 .161آناتومی رادیولوژیک سیستم ادراری را بیان نماید.
 .161تنگی های آناتومیک حالب و نیز بخش های مختلف سیستم ادراری را در تصاویر رادیولوژیک مشخص نماید.
 .162موقعیت آناتومیک و مجاورات کولون سیگموئید را شرح دهد.
 .163نحوه قرارگیری مزوی سیگموئید و اهمیت بالینی رسس اینترسیگموئید را بیان نماید.
 .164موقعیت رکتوم و صفاق آن را مشخص نماید.
 .165مجاورات رکتوم را نام ببرد.
 .166قسمت های مختلف رکتوم را توضیح دهد.
 .167موقعیت کانال آنال را شرح دهد.
 .168مجاورات کانال آنال را نام ببرد.
 .169قسمت های مختلف کانال آنال را نام ببرد.
 .171موقعیت حفره ایسکیوآنال (ایسکیورکتال) را مشخص نماید.

5

گروه علوم تشریحی و بیولوژی سلولی-دانشکده پزشکی
 .171مجاورات حفره ایسکیورکتال را نام ببرد.
 .172محتویات حفره را نام ببرد.
 .173قسمت های مختلف دستگاه تناسلی در مرد را نام ببرد.
 .174موقعیت هر بخش را مشخص و مجاورات مهم را نام ببرد.
 .175مسیر عبور اسپرم را در این دستگاه توضیح دهد.
 .176غدد این دستگاه ،اهمیت و موقعیت هر یک را شرح دهد.
 .177الیه های مختلف کیسه بیضه را نام ببرد.
 .178موقعیت بیضه ها را در کیسه بیضه مشخص نماید.
 .179مجاری سمینی فروس ،مستقیم ،شبکه بیضه و افرنت را شرح دهد.
 .181موقعیت اپیدیدیمیس را مشخص نماید.
 .181قسمت های مختلف اپیدیدیمیس را نام برد.
 .182طناب اسپرماتیک و مسیر آن را مشخص نماید.
 .183محتویات طناب اسپرماتیک را نام ببرد.
 .184مجرای دفران را شرح دهد.
 .185موقعیت و مجاورات کیسسه منوی را شرح دهد.
 .186چگونگی تشکیل مجرای انزالی را توضیح دهد.
 .187موقعیت و مجاورات غده پروستات را شرح دهد.
 .188مجاورات غده را نام ببرد.
 .189مجاری غده را بیان نماید.
 .191غدد بولبواورترا و موقعیت آن را شرح دهد.
 .191پنیس و فاشیاهای آن را مشخص نماید.
 .192عروق و اعصاب ان را نام ببرد.
 .193اجسام غاری و اسفنجی آن را توضیح دهد.
 .194بخش های مختلف دستگاه تناسلی در زن را نام ببرد.
 .195موقعیت تخمدان و صفاق آن را شرح دهد.
 .196ساختمان های درونی تخمدان را در قبل و بعد از بلوغ توضیح دهد.
 .197این ساختمان ها را در زمان های مختلف یک سیکل و بارداری شرح دهد.
 .198موقعیت لوله رحم و صفاق مربوط به آن را شرح دهد.
 .199بخش های مختلف لوله رحم را نام ببرد.
 .211آناتومی بالینی تخمدان و لوله رحم را شرح دهد.
 .211موقعیت رحم و صفاق آن را شرح دهد.
 .212قسمت های مختلف رحم را نام ببرد.
 .213رباط های مختلف مرتبط با رحم و سرویکس و اهمیت هر یک را مشخص نماید.
 .214مجاورات رحم و سرویکس را نام ببرد.
 .215زوایا و محور های مختلف رحم و سرویکس و اهمیت هر یک را شرح دهد.
 .216بخش های مختلف داخل رحم را مشخص نماید.
 .217موقعیت واژن را مشخص نماید.
 .218مجاورات مهم آن را نام ببرد.
 .219بخش های مختلف اکسترنال ژنیتال را توضیح دهد.
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 .211آناتومی بالینی دستگاه تناسلی زن را شرح دهد.
 .211موقعیت شریان اصلی لگن (ایلیاك داخلی) را مشخص نماید.
 .212شاخه های این شریان موقعیت و مسیر هر یک را نام ببرد.
 .213مجاورات شریان های مهم لکن را نام ببرد.
 .214موقعیت ،انشعابات ورید ایلیاك داخلی را شرح دهد.
 .215چگونگی تخلیه لنفاوی اعضاء ناحیه لگن را توضیح دهد.
 .216موقعیت اعصاب سوماتیک و اتونومیک ناحیه لگن را توضیح دهد.
 .217عصب دهی پوستی ناحیه لگن و شاخه های هر یک را نام ببرد.
 .218نحوه توزیع اعصاب سمپاتیکی و پاراسمپاتیکی اعضاء لگن را شرح دهد.
 .219شبکه های عصبی اتونومیک ناحیه لگن و چگونگی تشکیل آنها را شرح دهد.

محتوا و ترتيب ارائه:
عناوين

مجريان

جلسه

تاريخ

اول

جدار شکم (استخوان ها ،عضالت و عروق و اعصاب جداره های آنترولترال و پوستریور شکم)

دکتر رجب زاده

دوم

کانال اینگوئینال و انواع نواحی ضعیف جدار شکم

دکتر رجب زاده

سوم

صفاق (تکامل صفاق ،الیه ها ،ساك ها ،مزوها و اومنتوم ها)

دکتر رجب زاده

چهارم

صفاق (کمپارتمنت ها ،رباط ها ،چین ها و بن بست های صفاقی ،دردهای با منشا صفاق)

دکتر رجب زاده

پنجم

آناتومی لوله گوارش (مری شکمی ،معده ،دئودنوم ،ژژونوم و ایلئوم)

دکتر رجب زاده

ششم

آناتومی لوله گوارش (سکوم ،آپاندیس ،کولون صعودی ،کولون عرضی و کویون نزولی)

دکتر رجب زاده

هفتم

آناتومی غدد ضمیمه گوارش (کبد ،کیسه صفرا ،مجاری صفراوی ،پانکراس و طحال)

دکتر رجب زاده

هشتم

عروق و اعصاب شکم

دکتر رجب زاده

نهم

آناتومی کلیه ها و حالب شکمی و غدد آدرنال

دکتر رجب زاده

دهم

استخوان بندی و عضالت لگن

دکتر رجب زاده

یازدهم

آناتومی ناحیه پرینه (محدوده ،عضالت و فاسیاها ،بن بست های پرینه)

دکتر رجب زاده

دوازدهم

احشاء لگنی مشترك در دو جنس(مثانه ،حالب لگنی ،کولون سیگموئید ،رکتوم و کانال آنال)

دکتر رجب زاده

سیزدهم

دستگاه تناسلی مذکر (اسکروتوم ،بیضه ،اپی دیدیم ،واز دفران ،پروستات ،سمینال وزیکول،

دکتر رجب زاده

غدد کوپر و پنیس
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چهاردهم

دستگاه تناسلی مونث (تخمدان ،لوله های فالوپ ،رحم ،واژن و دستگاه ژنیتال خارجی)

دکتر رجب زاده

پانزدهم

عروق خونی ،لنف و اعصاب جداره ها و احشاء لگن بانضمام عروق خونی و اعصاب ناحیه پرینه

دکتر رجب زاده

روش تدريس:
ارائه با پاورپوینت و بصورت سخنرانی همراه با پرسش و پاسخ در بحث های گروهی

مواد آموزشي (وسائل کمک آموزشي) :
دیتا پروژکتور – کامپیوتر – نرم افزار  ،Pointer ، Power pointوایت بورد ،ماژیک،

وظايف و تکاليف دانشجو:
حضور منظم در کالس های درس
شرکت در بحث های گروهی
آمادگی و مطالعه مطالب جلسات قبل
ارائه کنفرانس یا تحقیق و ترجمه مطالب علمی مرتبط با واحد درسی در صورت عالقمند بودن دانشجو

روش سنجش دانشجو:
آزمون های بدون اطالع قبلی و پرسش های شفاهی (کوئیز)

مجموعا  1نمره

امتحان میان ترم تا ابتدای مبحث کبد

مجموعا  8نمره

امتحان پایان ترم از ابتدای کبد تا پایان

مجموعا  11نمره

حضور و غیاب و فعالیت کالسی

مجموعا  1نمره

منابع مطالعه:
1- Richard S. Snell, Clinical anatomy for medical students, Last Edition
2- Richard Derk et al, Gray s Anatomy for Students, Last Edition
3- Rajabzadeh AA et al, Clinical Anatomy of the Trunk: with Radiological and Surgical Anatomy, 1st Edition,
1395.
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