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مقذمه
در ایي درض بب اظتفبدُ از هْبرتْبی تجعوی ٍ بب کوک ٍظبیل کوک آهَزشی ًظیر هَالشً ،حَُ ی قرارگیری ارگبى ّبی
هختلف بذى در کٌبر ّن ،شرح دادُ هی شَد .در تذریط اختالالت هربَط بِ ظیعتن ّبی هختلف بذى بر هبٌبی اختالف
آى ّب بب حبلت فیسیَلَشیک ٍ عبیعی ارگبى ّب ٍ احشبی هربَعِ ،تبکیذ هی گردد.
هذف کلی
آشٌبیی داًشجَ بب ظبختبر تشریحی بذى اًعبى در ٍضعیت عبیعی بِ هٌظَر شٌبخت در عولکرد دظتگبُ ّبی بذى ٍ بررظی
ٍ شٌبخت اختالالت ًبشی از بیوبری ّب
اهذاف رفتاری
فراگیراى ببیذ پط از پبیبى دٍرُ قبدر ببشٌذ:
 هَقعیت آًبتَهیک ارگبى ّبی هختلف بذى را درک کردُ ٍ بِ اصغالحبت رایج تشریحی هعلظ ببشٌذ. بخش ّبی جذاری را از بخش ّبی احشبیی ٍ حیبتی بذى تفکیک کٌٌذ. ارگبى ّبی هختلف بذى را بِ دٍ صَرت هٌغقِ ای ٍ ظیعتویک درک کردُ ٍ بیي آى ّب ارتببط برقرار کٌٌذ. اختالالت احشبی هختلف را بر هبٌبی حبلت عبیعی آى ّب ،درک کردُ ٍ آى را تَضیح دٌّذ. اختالالت تٌفط شبهل تکبهل بیَلَشیکی ،پٌَهًَی ، ،آظن ،برًٍشیتّ ،یذرٍتَراکط ٍ ...را بیبى ًوبیٌذ. اختالالت ظیعتن گَارشی شبهل ،ریفالکط گبظترٍازٍفبش ،اًَاشیٌبظیَى ،فتق ّبی ایٌگَییٌبل ،اٍلعر ،شکبف لب ٍکبمً ، ،بٌّجبری آًَرکتبل ّ ، ،رًی دیبفراگن را شرح دٌّذ.
 درک کبهلی از بیوبری ّبی قلبی بر اظبض فیسیَآًبتَهی عبیعی قلب داشتِ ببشٌذ. ظیعتن عرٍقی بذى را بغَر کبهل درک کردُ ٍ هعیر ّر کذام را از ابتذا تب اًتْب شرح دٌّذ بیوبریْبی ارتَپذیً ،ظیر شکعتگی ّبی اظتخَاًی ٍ دررفتگی ّبی هفبصل را بخَبی شرح دٌّذ. -بر تفعیر ٍ خَاًش تصبٍیر رادیَگرافی ،ببالخص تصبٍیر ارتَپذی ،اشراف اجوبلی داشتِ ببشٌذ.
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