
 

 

 

 

 

 

 يولوژیزیف وی آناتوم

 در

 یپزشکی مهندس
 

 ي)ولوژیزیف وی آناتوم سؤاالت نمونه انضمام به(

 

 

 

 

 

 

 

 

 :دآورندگانیپد

 نیب شیپی عل محمد دیس دکتر
 ی)پزشکی مهندس دانشکدهی علم ئتیه عضو(

 يباصر نیام مهندس

 يیاور افسانه مهندس

 یمناف نیریش مهندس

 کردار راست حسنا



 

 (بــه انضـمام نمونــه ســواالت آنــاتومی و فیزیولــوژي)/   آنـاتومی و فیزیولــوژي در مهندســی پزشــکی  : نام پدیدآورعنوان و  

 بین... [و دیگران]. پدیدآورندگان سیدمحمدعلی پیش  

  .1392،   تهران: پارسیا : مشخصات نشر 

  ص.416   : مشخصات ظاهري 

   978-600-7010-16-7 : شابک 

 فیپا : وضعیت فهرست نویسی 

 کردار. بین، امین باصري، افسانه یاوري، شیرین منافی، حسنا راست پدیدآورندگان سیدمحمدعلی پیش : یادداشت 

 شناسی انسان کالبد : موضوع 

 فیزیولوژي --انسان  : موضوع 

 مهندسی پزشکی : موضوع 

 ها ها و تمرین آزمون --شناسی انسان  کالبد : موضوع 

 آزمونها و تمرینها --لوژي فیزیو --انسان  : موضوع 

 بین، سیدمحمدعلی پیش : شناسه افزوده 

 QM     2/23آ/87 1392 : رده بندي کنگره 

 611     : رده بندي دیویی 

  3272065 : شماره کتابشناسی ملی 

 

 آناتومی و فیزیولوژي در مهندسی پزشکی
 
 ، مهندس افسانه یاوريدکتر سید محمدعلی پیش بین، مهندس امین باصري :  پدیدآورندگان 

 کردار مهندس شیرین منافی، حسنا راست  

 ایپارس ناشر:  

 نسخه 1000 شمارگان: 

 ایرنیمحمدرضا نص د:یر تولیمد 

 نوبت چاپ: 

 978ـ600ـ7010ـ16ـ7 شابک:  

 
 

 و مرکز فروش: یشگاه دائمینما

  ان،یرانیا ساختمان دانشگاه خ به دهینرس يژاندارمر يشهدا خ ،يفخرراز خ انقالب،  خ ـ تهران: نوآور

 6 واحد دوم، طبقه ،58 پالك

 09123076748 – 66484189تلفن: 
 

 66405084 - 66955878، کتابفروشی الیاس تلفن: 1310فروردین پالك  12: تهران خ انقالب، نبش خ 1فروشگاه 
 66405385 - 66409924، کتابفروشی صانعی تلفن: 1312اردیبهشت، پالك  فروردین و 12: تهران خ انقالب، بین خ 2فروشگاه 
ـنبرگ تلفن: 1212: تهران خ انقالب، مقابل دانشگاه تهران، جنب بانک ملت، پالك 3فروشگاه   66402579-66413998، کتابفروشی گوت

 03112213751ی مهرگان تلفن: : اصفهان، م انقالب، خ چهار باغ عباسی ابتداي خ سید علی خان، کتابفروش4فروشگاه 
 

 ناشر محفوظ است. يحق چاپ و نشر برا



 

 

 فهرست مطالب

 

 مقدمه مؤلفین

 و فیزیولوژي  اي بر آناتومی مقدمه

 

 ها ها و بافت فصل اول / سلول

 مقدمه

 سطوح مختلف ساختاري بدن

 هاي مختلف ساختار یک سلول بخش

 ها عملکردهاي سلول

 ها بافت

 ها ها و بافت هاي شایع در سلول آسیب

 ها رابطه با دیگر دستگاه

 ها واژگان کلیدي سلول

 ها خالصه مطالب سلول

 ها واژگان کلیدي بافت

 ها خالصه مطالب بافت

 

 ها پوست، مو و ناخن/  فصل دوم

 مقدمه

 عملکرد پوست

 ساختار پوست

 ضمایم پوست

 ساختار مو

 ناخن

 مرتبط با پوست هاي عمومی واژه

 هاي شایع پوستی بیماري

 ها رابطه با دیگر دستگاه

 ها لغات کلیدي پوست، مو و ناخن

 ها پوست، مو و ناخنخالصه مطالب 

 

 دستگاه اسکلتی/  فصل سوم

 مقدمه

 وظایف اسکلت بدن

 ساختار استخوان

 غضروف

 ها لیگامان

 ها تاندون

 انواع استخوان

 هاي اسکلت انسان استخوان

 مفاصل

 انواع مفاصل

 پاسچر

 هاي ثبات وضعیتی نقص

 هاي شایع در دستگاه اسکلتی آسیب

 ها رابطه با دیگر دستگاه

 واژگان کلیدي دستگاه اسکلتی

 خالصه مطالب دستگاه اسکلتی

 

 فصل چهارم / دستگاه عضالنی

 مقدمه

 عملکردهاي دستگاه عضالنی انسان

 بافت عضالنی

 انقباض عضالت

 اتصاالت عضله

 ها تاندون

 حرکت عضله

 عضالت سر و گردن

 عضالت پشت گردن

 عضالت شانه

 عضالت اندام فوقانی

 عضالت دست

 م تحتانیعضالت اندا
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 عضالت کف لگن

 عضالت جلویی باالتنه

 عضالت تنفسی

 عضالت پشتی باالتنه

 عضالت عمقی لگن

 هاي شایع در دستگاه عضالنی آسیب

 هاي بدن ارتباط با دیگر دستگاه

 واژگان کلیدي دستگاه عضالنی

 خالصه مطالب دستگاه عضالنی

 

 عروقی -دستگاه قلبی/  فصل پنجم

 مقدمه

 خون

 عملکرد خون

 هاي خونی سلول

 عروق خونی

 ها سرخرگ

 ها سیاهرگ

 ها مویرگ

 قلب

 ترکیب قلب

 هاي قلب دریچه

 عملکرد قلب

 صداهاي قلب

 گردش خون ریوي

 یا سیستمیک گردش خون عمومی 

 گردش خون پورتال

 هاي اصلی شریان

 وریدهاي اصلی

 هاي خونی سر و گردن رگ

 هاي خونی بازو و دست رگ

هـاي قفسـه سـینه و     هاي خونی دیواره رگ

 شکم

 هاي خونی ران و ساق پا رگ

 شانت (انحراف) خون

 فشارخون

 هاي شایع در دستگاه گردش خون آسیب

 ها رابطه با دیگر دستگاه

 عروقی -واژگان کلیدي دستگاه قلبی

 عروقی -خالصه مطالب دستگاه قلبی 

 

 دستگاه لنفاوي و ایمنی/  فصل ششم

 مقدمه

 وظایف دستگاه لنفاوي

 لنف چیست؟

 ارتباط بین خون و لنف

 ساختار دستگاه لنفاوي

 مجاري لنفاوي

 ترشحات لنفاوي

 ترشحات لنفاوي سر و گردن

 خالصه مسیر گردشی لنف

 هاي لنفاوي اندام

 دستگاه ایمنی

 ایمنی غیراختصاصی

 ایمنی اختصاصی

 واکنش ایمنی

 هاي شایع در دستگاه لنفاوي آسیب

 ها رابطه با دیگر دستگاه

 کلمات کلیدي دستگاه لنفاوي و ایمنی

 خالصه مطالب دستگاه لنفاوي

 

 فصل هفتم / دستگاه تنفسی

 مقدمه

 عملکردهاي دستگاه تنفسی انسان

 ساختار دستگاه تنفسی انسان

 ها تبادل گازهاي حیاتی در شش

 تنفس خارجی

 تنفس داخلی/ بافتی



 ۵فهرست مطالب /  

 خالصه مکانیزم تنفس

 و تغییرات آن طی تنفسفشار پلور 

 فشار آلوئولی

 فشار خالل ریوي

 ها کمپلیانس ریه

 هاي ریه ها و ظرفیت حجم

 تهویه آلوئولی

 حجم اکسیژن و دي اکسید کربن در خون

 نرخ تنفس

 تنظیم تنفس

 کنترل عصبی تنفس

 بویایی

 ساختار سیستم بویایی

 تئوري بویایی

 اهمیت تنفس کردن صحیح

 هاي شایع در دستگاه تنفسی آسیب

 هاي بدن ارتباط با دیگر دستگاه

 لغات کلیدي دستگاه تنفسی

 خالصه مطالب دستگاه تنفسی

 

 / دستگاه عصبی   فصل هشتم

 مقدمه

 عملکردهاي دستگاه عصبی انسان

 ساختار دستگاه عصبی انسان

 دستگاه عصبی سماتیک

 دستگاه عصبی اتونومیک

 بافت عصبی

 لف نورونهاي مخت قسمت

 هاي عصبی انتقال پیام

 دستگاه عصبی مرکزي

 مغز

 نخاع

 رفلکس عصبی

 دستگاه عصبی جانبی

 هاي حسی اندام

 هاي شایع در دستگاه عصبی آسیب

 ها رابطه با دیگر دستگاه

 واژگان کلیدي دستگاه عصبی

 خالصه مطالب دستگاه عصبی

 

 ریز فصل نهم / دستگاه غدد درون

 مقدمه

 ریز عملکرد دستگاه غدد درون

 هورمون چیست؟

 غده هیپوفیز

 غده پینئال

 غده تیروئید

 غدد آدرنال

 پانکراس

 غدد جنسی

 تغییرات طبیعی غددي

 ریز هاي شایع در دستگاه غدد درون آسیب

 ها ارتباط با دیگر دستگاه

 ریز واژگان کلیدي دستگاه غدد درون

 ریز خالصه مطالب دستگاه غدد درون

 

 دستگاه تناسلی / فصل دهم

 مقدمه

 عملکردهاي دستگاه تناسلی انسان

 دستگاه تناسلی زنان

 فیزیولوژي سینه زنان

 دستگاه تناسلی مردان

 هاي شایع در دستگاه تناسلی آسیب

 هاي بدن ارتباط با دیگر دستگاه

 واژگان کلیدي دستگاه تناسلی

 خالصه مطالب دستگاه تناسلی
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 ارشیفصل یازدهم / دستگاه گو

 مقدمه

 عملکردهاي دستگاه گوارش انسان

 هاي گوارشی ساختار و عملکرد اندام

 دهان

 حلق و مري

 معده

 روده کوچک

 تجزیه شیمیایی مواد غذایی

 روده بزرگ

 هاي جانبی گوارش بررسی اجمالی اندام

 کبد

 کیسه صفرا

 لوزالمعده

 تغذیه

 هاي شایع در دستگاه گوارش آسیب

 ها رابطه با دیگر دستگاه

 واژگان کلیدي دستگاه گوارش

 خالصه مطالب دستگاه گوارش

 

 دستگاه ادراري/  فصل دوازدهم

 مقدمه

 عملکرد دستگاه ادراري

 ساختار دستگاه ادراري

 ها کلیه

 ها در حفظ تعادل مایعات نقش کلیه

 عوامل موثر بر تعادل مایعات در بدن

 ها حالب

 مثانه

 راه پیشاب

 عملکرد مجراي ادرار

 هاي شایع در دستگاه ادراري آسیب

 ها رابطه با دیگر دستگاه

 کلمات کلیدي دستگاه ادراري

 خالصه مطالب دستگاه ادراري

 

 دستگاه بینایی/  فصل سیزدهم

 مقدمه

 هاي مختلف چشم بخش

 عضالت محرکه چشم

 ي اشک غده

 ها پلک

 عملکرد دستگاه بینایی

 مردمک چشم

 شبکیه

 کیاسماي اپتیک

 و یک چشمی دید دو چشمی 

 هاي شایع در دستگاه بینایی آسیب

 ها رابطه با دیگر دستگاه

 واژگان کلیدي دستگاه بینایی

 خالصه مطالب دستگاه بینایی

 

 دستگاه شنوایی/  فصل چهاردهم

 مقدمه

 دهنده دستگاه شنوایی اجزاء تشکیل

 گوش خارجی

 گوش میانی (صندوق صماخ)

 گوش داخلی

 حلزون گوش

 بخش تعادلی

 هاي مختلف دستگاه شنوایی عملکرد بخش

 هاي شایع در دستگاه شنوایی آسیب

 ها رابطه با دیگر دستگاه

 واژگان کلیدي دستگاه شنوایی

 خالصه مطالب دستگاه شنوایی

 نمونه سؤاالت آناتومی



 

 
 

 

 مؤلفین: مقدمه

ارزشـمند را   اي مجموعـه  میقادر گشـت  ،يبر استعانت و هیکه با تک م،یعزوجل را شاکر يخدا

 خداونـد  ياریـ کـه بـا    میخرسند اریبس همچنین .میدار یپزشک یجامعه بزرگ مهندس شکشیپ

و در  انیدانشـجو  د،یمحققان، اسات ،یپزشک نیمهندس یعلم يازهایبا توجه به ن میتوانست متعال

را  یو پژوهشـ  یمعتبر، مناسب و متناسب با پروسه آموزشـ  یمنبع ،رشته نیهمه فعاالن ا تینها

 .میبگذار زانیعز نیا اریدر اخت

 ن؛یدارد، بنـابرا  يشـتر یبقه باسـ  یپزشـک  ینسـبت بـه مهندسـ    یکه رشته پزشک ییآنجا از

 نیتـدو  بـه بـدن،   یرشـته پزشـک   دگاهیمطابق با د يولوژیزیو ف یآناتوم يها اکثر کتاب يمحتوا

کـه دانسـتن همـه     باشند یبدن م اتییجز یتمام يمنابع حاو نیا لیدل نیاست. به هم گردیده

سـبب؛ غالـب فعـاالن رشـته      نی. به استین يضرور یپزشک یندسمباحث مه يبرا اتییجز نیا

 نیـ خـود هسـتند. رفـع ا    ازیـ منحصر به مطالـب مـورد ن   یمنبع درصدد یافتن یپزشک یمهندس

 شد. لیتبد حاضرهمچون کتاب  یالوصول کردن منبع سهل ي براواال ینقصان، به هدف

بـدن را بـه صـورت مجـزا      يها شده است که دستگاه لیفصل تشک چهاردهاز  پیش رو کتاب

 یهـا، بـاق   از دسـتگاه  یکـ یسـاختار و عملکـرد    ی. در آغاز هر فصل؛ پس از بررسکنند یم لیتحل

 يهـا  . از قسـمت شوند یداده م حیتوض بیرتشده و به ت يبند مطالب مربوط به آن دستگاه دسته

 ینگـاه  جـاد یهاي بدن است که باعـث ا  دستگاه ریمربوطه با سا تگاهکارآمد هر فصل، ارتباط دس

 ازیـ ن لیسو، به دل گری. از دشود یبدن م تینسبت به آن دستگاه و در نها يتر قیژرف و درك عم

متفـاوت بـدن،    يهـا  ت دسـتگاه و اخـتالال  ها يماریبه شناخت ب یمهندس پزشک يدانشجو کی

متـداول آن دسـتگاه، بـه     يها يماریهر فصل، ب انیپامناسب؛ در  یهاي درمان راه یمهندس يبرا

) هـا  و بافـت  هـا  (سلول اول؛ در فصل نمونه يآورده شده است. برا يماریاز ب یهمراه شرح کوتاه

 ایستایی) (هم وستازهم ریبدن، تأث یچون؛ سطوح مختلف ساختار سازمان یمباحث یپس از بررس

 آخـر بخـش و در   هرها و عملکرد  مختلف ساختار سلول يها در عملکرد بدن، بخش سمیو متابول

بـدن   يهـا  ستمیس گریبا د یو بافت یسلول ستمیبدن؛ رابطه س یاصل يها ساختار و عملکرد بافت

 شده است. شامل زیها را ن ها و بافت مرتبط با سلول يها بیآس تر، قیدرك عم يو برا حیتشر

نکتـه  " و "در مـورد بـدن   اي تـه نک"، "يدیـ نکـات کل "همچـون؛   ینیدر خالل فصول؛ عناو 

بـدن، در   يا هیحاشـ  لیمسـا  هیـ خالقانه جهـت تعب  ییها ، که طرحخورند یبه چشم م "آموزشی

 "خالصه مطالـب "و  "يدیلغات کل" هاي قسمت اهمان فصل هستند. مطالب هر فصل ب يراستا

همـان فصـل   و خالصـه مطالـب    اصـطالحات مهـم   ي،دیکل میکه شامل مفاه ،رسند یم انیبه پا

 .هستند

. پـس از  هاسـت  آناز فصول به همـراه پاسـخ    یکل يها کتاب شامل پرسش ییصفحات انتها

اضافه  ها آنبه  زین يدیبلکه مطالب جد شوند یمل مرور وقسمت نه تنها مطالب فص نیخواندن ا
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واند بـراي متقاضـیان ورود بـه مقـاطع مختلـف تحصـیالت       ت می سؤاالتگردند. این مجموعه  یم

   .  تکمیلی بسیار مفید باشد

 یمـتن در اوج سـادگ   م،یانتقال همه مفاه نیتالش به عمل آمد تا در ع تینها کتاب نیدر ا

 نیاز پرکـاربردتر  یکـ ی یسـ یزبـان انگل  میدانـ  یکالم و اختصار جمالت باشد. همان طور کـه مـ  

معـادل   ن؛یعلـم باشـد، بنـابرا    يبـرا  یزبان توانسـته؛ زبـان   نیدر واقع او  است،یروز دن يها زبان

شـده تـا خواننـدگان     درج سیرنـو یو اصطالحات مهم، به صورت ز يدیکلمات کل یبرخ یسیانگل

 .لغات تخصصی متداول آشنا گردندبتوانند با 

باشد، لـذا  تواند مصون از اشتباهاتی اعم از نگارشی و یا مفهومی  بدیهی است هیچ کتابی نمی

این کتاب مشتاقانه انتظار دارند تا نظرات کارشناسانه شما مطالعـه کننـدگان گرامـی را     نیمؤلف

هاي بعدي کتاب مدنظر خویش قـرار دهنـد.    دریافت نموده تا در چاپ بها گراناي  همچون هدیه

. میینمـا  یمـ پیشاپیش نیز از هرگونه پیشنهاد و یا مطالعه نقادانـه شـما صـمیمانه سپاسـگزاري     

کتـاب را از نظـرات    نیمـؤلف  info@noavarpub.comتوانند از طریق آدرس ایمیل  عالقمندان می

 سازند. خود آگاه

هـاي   همچنین، الزم به ذکر است با توجه به پویندگی و گستردگی مباحث مطـرح در حـوزه  

هاي آتـی مطـالبی بـه کتـاب      اي آموزشی، در نگارشمختلف مهندسی پزشکی، متناسب با نیازه

 اضافه و یا از آن کاسته خواهد شد.

رضـا فقیهـی، سـرکار     در پایان الزم میدانیم از همفکري و همکاري جناب آقاي مهندس علی

خانم الهـام ریحانیـان متهـور، جنـاب آقـاي دکتـر فرهـاد عظیمـی، جنـاب آقـاي دکتـر کـریم             

یی کتاب را بر عهده داشتند و همچنین مدیر محتـرم  آرا صفحهکه  یمینا فدایالنهاري، خانم  لیل

سـازي و چـاپ    انتشارات پارسیا، جناب آقاي علی رضا نصیرنیا که صمیمانه مـا را در امـر آمـاده   

کتاب یاري نمودند، قدردانی نموده و براي همه این عزیـزان موفقیـت و سـر بلنـدي را در همـه      

   داریم. مسألتي زندگی از خداوند متعال ها برهه

 

 

 



 

 

 

 

 و فیزیولوژي  میاي بر آناتو مقدمه

ن و مقـررات  یقـوان  برد ی، اجازه دهکنیم را آغاز بدن به درونز ینکه سفر شگفت انگیقبل از ا

 داشته باشیم. یکل يمرتبط با مطالعه بدن انسان مرور

 پردازد. یمختلف بدن م يها به مطالعه ساختار و محل استقرار بخش  میآناتو

 پردازد. هاي مختلف بدن می مطالعه عملکرد بخش به يفیزیولوژ

 يهـا  زیولوژي به یکدیگر مرتبط هسـتند و مطالعـه چگـونگی قرارگیـري بخـش     یو ف  میآناتو

ها به شما کمک خواهد کرد.  ر از نحوه عملکرد آنیک تصویایجاد  يمختلف بدن به نوبه خود برا

بـه   توانـد  مـی هـاي آن   ها و دریچه لب با همه حفرهفرد ق به عنوان مثال تجسم ساختار منحصربه

 زیولوژي آن) کمک کند.یا فیان خون و تپش قلب (عملکرد یجر یدرك چگونگ

ک بخـش از  یـ هـا در بـدن اسـت. در انتهـاي هـر فصـل،        ماريیعلم مطالعه ب 1شناسی آسیب

هـا   ستم و علـل آن یدر ارتباط با هر س شایعهاي  بیآس

 وجود دارد.

 
 تومیکیاصطالحات آنا

زیولـوژي، وجـود یـک    یو ف  میهنگام مطالعـه آنـاتو  

دهـی بـراي توصـیف محـل      کلید یا اصطالحات جهـت 

ا سـاختار ضـروري اسـت. در    یـ ق آن بخش از بدن یدق

مختلـف بـدن در    يهـا  کی، قسـمت یاصطالحات آناتوم

ــا د ــا اســتفاده از یرابطــه ب ت یــک موقعیــگــر نقــاط، ب

 شوند. ییح ماستاندارد به نام موقعیت آناتومیکی تشر

 که از یفرض يک خط مرکزیاز  آناتومیکیت یموقع

. شـود  مـی ن ییتع کند، عبور می انی بدنیا خط میمرکز 

، بدن کامالً برافراشته، پاهـا مقـداري از   تین موقعیدر ا

ها طوري در طـرفین بـدن    یکدیگر فاصله دارند و دست

ها رو به جلو باشند. اگر چـه   اند که کف دست قرارگرفته

تـوان از آن   باشد، اما مـی  نوع ایستادن، طبیعی نمیاین 

 به عنوان یک وضعیت مرجع استفاده نمود.

اد گـرفتن  ی همانند آناتومیکیاصطالحات  ادگیريی

آنـاتومیکی  فی یتوصـ  اصطالحاتد است. یک زبان جدی

                                                           
١ - Pathology  

 یکیاصطالحات آناتوم -1 شکل



 دسي پزشكيناتومي  فيزيولو  مهن/  ۱۰

 :باشند می ریبه شرح ز شویمآشنا  ها آند با یبا که
 

 مرتبط بخش یکیآناتوم اصطالح

Anterior بدن يجلو ساختار ای سطح 

Posterior بدن عقب ساختار ای سطح 

Deep تری عمق( سطح از دور( 

Superficial سطحی کینزد در 

Internal یداخل 

External یخارج 

Lateral یانیم خط از دور به 

Medial یانیم خط سمت به 

Superior یفوقان قسمت ای باال در واقع 

Inferior یتحتان قسمت ای نییپا در واقع 

Proximal مرجع نقطه به نسبت فاصله نیتر کینزد 

Distal مرجع نقطه به نسبت فاصله نیدورتر 

Prone یافق حالت در دهیخواب صورت به 

Supine باال به رو صورت و یافق حالت در دهیخواب 

 

 
 صفحات آناتومیکی بدن -2شکل 



 ۱۱فهرست مطالب /  

 صفحات آناتومیکی بدن

 :کنند هاي مختلف تقسیم می ه صفحه فرضی، بدن را به قسمتس  میدر مطالعه آناتو

 )  ی(خلف عقبی) و بخش ی(قدام جلوییم بدن به قسمت ی: تقس1صفحه فرونتال

 کند میم یکه بدن را از درازا به دو بخش راست و چپ تقسصفحه عمودي  :2تالیساژ صفحه

 پـایینی  ) وانی(فوقـ  بـاالیی  بـه دو بخـش  است کـه بـدن را    یک سطح افقی: 3عرضیصفحه 

 .کند می می) تقسی(تحتان

 
 مناطق آناتومیکی بدن

شـوند، بـر    یک بخش خاص از بدن مربـوط مـ  یدرست مثل نقشه، مناطق آناتومیکی بدن به 

 شود: بندي می هاي زیر تقسیم این اساس، بدن به قسمت

 سر و گردن 

 تنه 

  ها) هاي فوقانی (دست اندام 

  هاي تحتانی (پاها). اندام 

 ادگیري اصطالحات درست هر بخش بسیار مفید خواهد بود.ی يبرا ریجدول ز

 
 مناطق آناتومیکی سر و گردن

 مرتبط بخش یکیآناتوم اصطالح

Cephalic سر  

Cervical گردن 

Cranial جمجمه 

Frontal ی شانیپ 

Occipital سر پشت 

Ophthalmic ها چشم 

Oral دهان 

Nasal ینیب 
 

 فسه سینه و شکم)مناطق آناتومیکی تنه (ق

 مرتبط بخش یکیآناتوم اصطالح

Axillary بغل ریز 

Costal دنده  

Mammary پستان 

                                                           
١ - Frontal Plane 
٢ - Sagittal Plane 
٣ - Transverse Plane 



 دسي پزشكيناتومي  فيزيولو  مهن/  ۱۲

 مرتبط بخش یکیآناتوم اصطالح

Pectoral نهیس قفسه 

Vertebral فقرات ستون 

Abdominal شکم 

Gluteal باسن 

Inguinal ران کشاله  

lumbar کمر 

Pelvic شکم نیریز بخش/  لگن 

Umbilical ناف 

Perineal یخارج یتناسل اندام و مقعد نیب نه،یپر  

Pubic یگاه شرم استخوان 
 

 فوقانی يها مناطق آناتومیکی اندام

 مرتبط بخش یکیآناتوم اصطالح

Brachial بازو 

Carpal دست مچ 

Cubital آرنج 

Forearm ساعد 

Palmar دست کف 

Digital پا انگشتان به مربوط نیهمچن( انگشتان( 
 

 تحتانی يها ممناطق آناتومیکی اندا

 مرتبط بخش یکیآناتوم اصطالح

Femoral ران 

Patellar زانو کشکک 

Pedal پا 

Plantar پا کف 

Popliteal زانو پشت دری خال تو هیناح 

Digital Toes دست انگشتان به مربوط نیهمچن( پا انگشتان( 

 

 بدن يها حفره

 یهـاي) داخلـ   (انـدام  ياهـ  هاي بدن، فضاهاي داخـل بـدن هسـتند کـه شـامل ارگـان       حفره

 باشند. می

 در بدن وجود دارد: یدو حفره اصل

 (پشتی) بدن قرار گرفته است یحفره پشتی که در منطقه خلف 

 (جلویی) تنه قرار گرفته است.  میکه در منطقه قدا  میحفره شک 



 ۱۳فهرست مطالب /  

 شود: م مییبه دو حفره تقس یحفره پشت
 

 شود یم محافظت جمجمه توسط و ردیگ یم بر در را مغز الیکران حفره

 شود یم محافظت ها مهره با و ردیگ یم بر در را نخاع يا مهرهی/نخاع حفره

 شود: به چهار بخش تقسیم می  میحفره شک
 

 نهیس قفسه حفره
 شامل و شده احاطه نهیس قفسهي ها چهیماه و ها دنده توسط

 باشد یم موسیت و يمر ،ينا قلب، ها، هیر
 شود یم جدا اگمافرید عضله توسط میشک حفره از

  یلگن میشک حفره

 یشکم حفره

 روده پــانکراس، صــفرا، ســهیک کبــد، طحــال، معــده، شــامل
 شود یم بزرگ روده و کوچک

 توسـط  يحـدود  تا و شکم وارهید عضالت توسط شکم حفره
 شود یم محافظت نهیس قفسه و افراگمید

 لگن حفره
 دباش یم مقعد و یتناسل يها اندام از یبرخ مثانه، شامل
 شود یم محافظت لگن استخوان توسط لگن حفره

 

 
 بدن يها حفره -3شکل 


