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 فصل اول: مقسمات آناتومی

 وضعیت آناتومی 

: حبلشی اػز ًِ كشد ایؼشبدُ، ػشٍگشدى هؼشوین ثِ عشف خلَ دس anatomical positionٍضؼیز آًبسَهی 

ثِ خلَ ٍ اًگـز ؿؼز ثِ خبسج چشخیذُ  ًظش گشكشِ هی ؿَد، دػشْب دس عشكیي ثذى آٍیضاى ثَدُ ٍ ًق دػز

اػز. ػشَى هْشُ ّب دس حبلز عجیؼی ٍ ساػز ٍ دبّب ًیض هؼشوین ٍ ًوی اص ّن كبصلِ داسًذ. ثشای ثشسػی اػضبی 

 هخشلق ثذى هَهؼیز آًْب ًؼجز ثِ ایي ٍضؼیز دس ًظش گشكشِ هی ؿَد.

 صفحات، جهات و محورهای آناتومیک بسن

 صلحبر آًبسَهیي

: صلحِ ای اص عشكیي ثذى اػز ًِ ثب صلحِ هیبًی ثذى صاٍیِ Frontal (coronal) plane صلحِ دیـبًی

 ساػز هی ػبصد ٍ ثذى سا ثِ دٍ ثخؾ هذاهی ٍ خللی سوؼین هی ًٌذ.

: یي صلحِ هیبًی اػز ًِ دس هؼوز هشًضی ثذى اص خلَ ثِ Median (Midsagital) planeصلحِ هیبًی 

 ػز ٍ چخ، ثصَسر هشیٌِ سوؼین هی ًٌذ.ػوت هی ًٌذ ٍ ثذى سا ثِ دٍ ثخؾ سا

: صلحِ ای ػوَد اػز ًِ ثِ هَاصار صلحِ هیبًی هشاس گشكشِ ٍ ثذى parasagittal planeصلحِ دبساػبخیشبل 

 سا ثِ دٍ هؼوز داخلی ٍ خبسخی سوؼین هی ًٌذ.

ػوَد  Median  ٍFrontal: صلحِ ای ػشضی اػز ًِ ًؼجز ثِ صلحبر transverse planeصلحِ ػشضی 

 ثَدُ ٍ ثذى سا ثِ دٍ هؼوز كَهبًی ٍ سحشبًی سوؼین هی ًٌذ. 

 خْبر ثذى:

Anterior ػغح هذاهی ثذى : 

Posterior ػغح خللی ثذى : 

Medial ثِ هؼٌی ًضدیي ثِ خظ هیبًی ثذى : 

Lateral ثِ هؼٌی دٍس اص خظ هیبًی ثذى : 

Internal هؼوز داخل ثذى : 
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External هؼوز خبسج ثذى : 

Proximal ِهؼٌی ًضدیي ثِ ًوغِ هجذأ یب ًضدیٌشش ثِ ثذى : ث 

Distal ثِ هؼٌی دٍس اص ًوغِ هجذأ یب دٍس اص ثذى : 

Superior)ثخؾ ثبالیی ثذى )كَهبًی : 

Inferior)ثِ ثخؾ دبییٌی ثذى )سحشبًی : 

Cranial ثِ ًبحیِ ػشی : 

Caudal.ثِ هؼوز اًشْبیی یب سحشبًی ثذى : 

ّؼشٌذ ًِ دس ثؼضی اص هلبصل هشحشى سػن ؿذُ ٍ دس حَل آى حشًبر : هحَسّب خغَط كشضی Axisهحَسّب 

 هلبصل صَسر هی گیشد. ثِ عَس ًلی ػِ هحَس دس ثذى ٍخَد داسد ًِ ؿبهل:

 هحَس ػشضی:-1

دس ػغح ػبخیشبل صَسر هی گیشد. دس ایي حشًبر  (Flexion & Extension)دس حَل ایي هحَس حشًبر 

هی ًبهٌذ )هٌشْب دس ًبحیِ صاًَ حشًز كلٌؼیَى  Flexionَد. ًِ ثِ آى اًذام ثِ ػوز خلَ سكشِ ٍ یب خن هی ؿ

اًؼشٌؼیَى حبلشی اػز ًِ ػضَ اص  Extensionصاًَ عَسی اػز ًِ ػبم ثِ ػوز ػوت هی سٍد( ٍ حشًز 

حبلز خن ؿذى ثِ حبلز اٍلیِ خَد ثبص هی گشدد. گبّی دس ثؼضی اص هلبصل ثیؾ اص حبلز اٍلیِ خَد ثبص هی 

 هی ًبهٌذ. هثالً دس هلصل ؿبًِ. Hyperextensionیي حبلز، ثِ اداهِ ایي حشًز، ّیذشاًؼشٌـي گشدًذ، دس ا

 خللی: -هحَس هذاهی-2

ٍ  Abductionدس حَل ایي هحَس حشًبر دس ػغح كشًٍشبل صَسر هی گیشد. دٍس ؿذى ػضَ اص خظ ٍػظ سا 

 گَیٌذ. Adductionًضدیي ؿذى ػضَ ثِ خظ ٍػظ سا 

: دس حَل ایي هحَس حشًبر دس ػغح ػشضی صَسر هی گیشد. ػضَ حَل ایي (Vertical)هحَس ػوَدی -3

ٍ یب ثِ   Medial Rotationهحَس حشًبر چشخـی سا اًدبم هی دّذ. حشًز هوٌي اػز ثِ ػوز داخل ثبؿذ 

 گَیٌذ. Lateral Rotationػوز خبسج ثبؿذ 

داسای دٍ هحَس ثبؿذ، دٍ هحَسی )هبًٌذ  اگش هلصلی داسای یي هحَس ثبؿذ ثِ آى یي هحَسی )هبًٌذ آسًح( ٍ اگش

 هچ دػز( ٍ اگش ػِ هحَس داؿشِ ٍ ثِ آى چٌذ هحَسی )هبًٌذ ؿبًِ( هی گَیٌذ.
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 circumductionدس هلصل چٌذ هحَسی حشًز چشخـی ًِ سشًیجی اص ػِ هحَس اػز سخ هی دّذ ًِ ثِ آى 

 گَیٌذ.

 حشًبر اخشصبصی دس ثشخی اص ًَاحی ثذى:

 گَیٌذ. supinationٍ ثِ ػوز خبسج سا   pronationبػذ ثِ ػوز داخل سا ػبػذ: حشًز چشخـی ػ-1

اًگـز ؿؼز دػز: حشًز اًگـز ؿؼز ثشخالف اًگـشبى دیگش اػز چشا ًِ ایي اًگـز، ًؼجز ثِ -2

دسخِ ثِ ػوز داخل چشخیذُ اػز. حشًز اثذاًؼي آى ػوَد ثش ًق دػز اػز ٍ حشًز  00اًگـشْبی دیگش 

ًگـز ػجبثِ هشاس هی گیشد. حشًز كلٌـي آى سٍی ًق دػز خن هی ؿَد ٍ حشًز اداًـي آى دس هدبٍسر ا

)ادَصیـي( حبلشی اػز ًِ ًًَْبی  oppositionاًؼشٌـي آى ّوبًٌذ اثذاًـي اًگـشبى دیگش اػز. حشًز 

 اًگـشبى ٍ ؿؼز دس هوبثل ّن هشاس هی گیشًذ.
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خللی سا كلٌـي خبًجی  -سٌِ یب ػشَى كوشار: دس ًبحیِ سٌِ یب ػشَى كوشار حشًز حَل هحَس هذاهی-3

Lateral flexion  گَیٌذ ٍ حشًز حَل هحَس ػوَدی، چشخؾ ثِ ػوز ساػز یب چخRight or left 

Rotation .گَیٌذ 

وز ثبال هی آیذ ثِ آى دٍسػی هچ دب: دس ًبحیِ هچ دب، حشًز حَل هحَس ػشضی، حبلشی اػز ًِ دـز دب ثِ ػ-4

ٍ حبلشی ًِ ًق دب ثِ ػوز دبییي ٍ ػوت حشًز هی ًٌذ ثِ آى دالًشبسكلٌـي  Dorsiflexsionكلٌـي 

plantarflexsion خللی، حبلشی ًِ ًٌبسُ داخلی دب ثِ ػوز ثبال هی چشخذ  -گَیٌذ. حشًز حَل هحَس هذاهی

 گَیٌذ.  eversionدب ثِ ػوز ثبال ثچشخذ ثٌبم اٍسؿي ٍ حبلشی ًِ ًٌبسُ خبسخی   inversionثِ آى ایٌَسؿي 

 ػبیش ٍضؼیز ّبی آًبسَهیي 

سؼذادی ٍاطُ ّبی آًبسَهیي ٍخَد داسد ًِ ًـبًگش ٍضؼیز ّبی آًبسَهیي ثذى هی ثبؿٌذ ًِ هْوششیي آًْب 

 ػجبسسٌذ اص:

Erect.ٍضؼیز ایؼشبدُ ثذى سا گَیٌذ : 

Knee – chestاس هی گیشًذ.: ٍضؼیشی ًِ صاًَّب سٍی ػیٌِ هش 

Prone.ٍضؼیز خَاثیذُ اػز ًِ صَسر ثِ ػوز دبییي هشاس هی گیشد : 

Supine.ٍضؼیز خَاثیذُ ایؼز ًِ صَسر ثِ ػوز ثبال هشاس هی گیشد : 

 ًبهگزاسی ًَاحی ثذى 

 ًبهگزاسی هی ؿَد. هؼوز ّبی هخشلق ثذى ثشاػبع هشاسگیشی اػضبء

 (Head)ػش

 : ًبحیِ اعشاف گَؽ (Auricular)اٍسیٌَالس 

 : ًبحیِ گًَِ(Zygoma)صیگَهب 

 : ًبحیِ صیش چـن (infraorbital)ایٌلشا اٍسثیشبل 

 : ًبحیِ چبًِ(mental)هٌشبل 

 : ًبحیِ دغ ػش(occipital)اًؼیذیشبل 
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 : ًبحیِ اعشاف چـن(orbital)اٍسثیشبل 

 

 )ساهَع( كي سحشبًی: دس ّش عشف ًبحیِ دبییي دػشِ (submaxillary)ػبة هبگضیالسی 

 : ًبحیِ صیش چبًِ(submental)ػبة هٌشبل

 : ًبحیِ اثشٍ(supraorbital)ػَدشا اٍسثیشبل 
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  (Thorax & abdomen)سینه و شکم 

 : ًبحیِ صیش ثـل (Axillary)آگضیالسی 

 : ًبحیِ ثبالی اػشخَاى سشهَُ (supraclavicular)ػَدش اًالٍیٌَالس 
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 : ًبحیِ سٍی اػشخَاى سشهَُ (clavicular)ًالٍیٌَالس 

 : ًبحیِ دبییي اػشخَاى سشهَُ  (infraclavicular)ایٌلشاًالیٌَالس 

 : هؼوز كَهبًی ػغح هذاهی ؿٌن دس دبییي اػشخَاى خٌبؽ (epigastric)ادی گبػششیي 

 : ًبحیِ ػوز ساػز ٍ چخ ادی گبػشش(Hypochondriac)ّیذًًََذسیبى 

 سحشبًی هیبًی ػغح هذاهی ؿٌن دس دبییي ًبف  : هؼوز(hypogastric)ّیذَگبػششیي 

 : هؼوز ّبی ػِ گَؽ ػوز ساػز ٍ چخ ّیذَگبػششیي(inguinal or lilac)ایٌگَیٌبل یب ایلیبى 

 : ًبحیِ اعشاف ًبف ٍ ثبالی ّیذَگبػششیي (umbilical)ًبكی 

 : ًبحیِ ػوز ساػز ٍ چخ ًبكی (lateral abdominal or lumbar)عشكی ؿٌن ٍ یب ًوشی 

 : هؼوشی اص ػغح هذاهی ػیٌِ ًِ دؼشبى داسد.(mammary)دؼشبًی 

 : ًبحیِ هشًضی ّیذَگبػششیي دس ثبالی اػشخَاى دَثیغ (public)ؿشهگبّی 

 : ًبحیِ سٍی اػشخَاى خٌبؽ (sternal)خٌبؿی 

 : دبییي ًبحیِ ایٌگَایٌبل (subinguinal)ػبة ایٌگَیٌبل 

 :(posterior or trunk)ػغح خللی سٌِ 

 : ًبحیِ سٍی اػشخَاى ًشق (scapula)اػٌبدَال 

 : دس ّش عشف ًبحیِ دبییي اػٌبدَالس(infrascapular)ایٌلشااػٌبدَالس 

 : ثخـی اص ػغح خللی ثیي دٍ اػٌبدَال (insterscapular)ایٌششااػٌبدَالس 

 : ًبحیِ ی ثبالی اػٌبدَال (suprascapular)ػَدشا اػٌبدَالس 

 : ًبحیِ هشًضی دـز اص گشدى سب هبػذُ ػبًشٍم (median region of back)ًبحیِ هیبًی دـز 

 : ًبحیِ خلق گشدى ثیي دغ ػش سب صائذُ خبسی ّلشویي هْشُ گشدى (Nuchal)ًًَبل 

 : ًبحیِ سٍی اػشخَاى ػبًشٍم )خبخی((sacral)ػبًشال 
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 : ًبحیِ ثبالی گلَسئبل (coxal)ًًَؼبل 

 : ًبحیِ ثبػي.(gluteal)گلَسئبل 

 

 تالیفی فصل اولسواالت 

 زهس؟ را نشان می نقطه مبسأ یا زور اس بسن(کسامیک اس اصطالحات سیز جهت)زور اس -1

 Proximalد(  Distalج(  Lateralة( Anteriorالق(

 گوینس. حزکت چزذشی ساعس به سمت زاذل را .................  می-2

 Extentionد(  Flexionج( Pronationة( Supinationالق(

 باشس؟ های سیز مزبوط به)ناحیه گونه( می کسامیک اس نام گذاری-3

 Occipitalد(  Mentalج(  Zygomaة( Auricularالف(

 کسامیک اس نواحی سیز مزبوط به)ناحیه روی استروان ذاجی( است؟-4

 Sacralد(  Sternalج(  Coxalة(  Glutealالف(

 

 فصل اولسواالت پاسد 

 /پاسد گشینه ج-1

 /گشینه بپاسد -2

 /پاسد گشینه ب-3

 /پاسد گشینه ز-4
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 : استروان شناسیفصل زوم

 ػیؼشن اػٌلشی

اػشخَاى ثِ ٍخَد آهذُ اػز ًِ سٌیِ گبُ ٍ ؿٌل ثذى سا هی ػبصد.  206اػشخَاى ّبی ثذى اص سشًیت ٍ اسصبل 

سٌیِ گبُ اسصبلی ایي ؿجٌِ اػشخَاًی اسگبى ّبی حیبسی ٍ حؼبع سا اص آػیت ّبی خبسخی هصَى ًگِ هی داسد ٍ 

ثشای ػضالر، سبًذٍى ّب ٍ سثبط ّب هی ثبؿذ ٍ حشًبر ثذى سا اهٌبى دزیش هی ػبصد. اػشخَاًْب هخضى ًوي ّبی 

هؼذًی ٍ حبٍی هـض هشهض اػشخَاى ّوبسَدَئشیي )ػلَل ّبی خًَؼبص( هی ثبؿٌذ. هغبلؼِ اػشخَاى سا اػشئَلَطی 

(Osteology) .گَیٌذ 

 سشًیت اػشخَاى 

% دیگش سا هبدُ خبهذ سـٌیل هی 50% آى سا آة ٍ 50ثبكز ّوجٌذ سخصص ػول یبكشِ اػز ًِ  اػشخَاى یي

دّذ. ثخـی اص هبدُ خبهذ حبٍی هَاد ؿیشآلی، ًوي ّبی هؼذًی اػز ًِ ثِ اػشخَاى، ػخشی ٍ اػشحٌبم هی 

سَلذ ؿشٍع  دّذ. دس ٌّگبم خٌیٌی، اػٌلز ثِ ؿٌل ؿضشٍف یب ؿـبیی اػز ٍ ثِ سذسیح ػخز هی ؿَد. ٍ هجل اص

ػبلگی ّن اداهِ دیذا هی ًٌذ. اػٌلز ثچِ ّب  25ثِ اػشخَاًی ؿذى هی ًٌذ. ایي كشایٌذ اػشخَاًی ؿذى سب ػي 

ثیـشش اًؼغبف دزیش اػز ٍ ثِ ّویي دلیل ًؼجز ثِ اكشاد ثبلؾ ًوشش دچبس ؿٌؼشگی هی ؿًَذ. هَاد ؿیشآلی ثِ 

ٌّی هی ؿَد ثِ ایي ػلز اػشخَاى ّب ثِ سذسیح سشد ٍ اػشخَاًْب اػشحٌبم هی ثخـذ ثِ سذسیح ثب اكضایؾ ػي، آ

 ؿٌٌٌذُ هی ؿًَذ ٍ دس اكشاد هؼي ثِ ساحشی دچبس ؿٌؼشگی هی گشدًذ.

 ػبخشوبى اػشخَاى 

ػبخشوبى اػشخَاًی ؿبهل یي الیِ خبسخی ػخز ثِ ًبم ثبكز اػشخَاًی هششاًن ٍ یي الیِ داخلی اػلٌدی ًِ 

اًی هـجي یب اػلٌدی. ثبكز اػشخَاًی هششاًن دس هؼوز هیبًی سٌِ ػبخشوبى ؿجٌِ ای داسد ثٌبم ثبكز اػشخَ

اػشخَاى ضخین اػز ٍ دس ثشاثش كـبسّبی خبسخی خن ًوی ؿَد ٍلی دس دٍ اًشْب ثبسیي ٍ ًبصًشش هی ؿَد. ٍهشی 

یي اػشخَاى دساص هشثَط ثِ یي كشد ثبلؾ ثشؽ عَلی دادُ ؿَد حلشُ هـضی دس ثخؾ هشًضی آى دیذُ هی ؿَد 

ى هؼوز سٌِ اػشخَاى دیبلیض هی گَیٌذ. ًِ سَػظ هـض صسد دش ؿذُ اػز. ًِ ثبكز هـض صسد هخشى چشثی ًِ ثِ آ

 اػز ًِ خبیگضیي هـض هشهض ؿذُ اػز.

هـض هشهض، ثبكز ّوبسَدَئشیي )ػبصًذُ ػلَل ّبی خًَی( اػز. ایي ثبكز ػلَل ّبی خًَی سا دس هشاحل هخشلق 

 سؿذ هی ػبصد.

هی ؿَد. ثدض دس كضبی اػلٌدی اػشخَاى ّبی دْي خودوِ، لگي، هْشُ ّب،  ذوذسبً ًبدذیض ػدس اكشاد ثبلؾ هـض هشه

دًذُ ّب ٍ اػششًَم ٍ اًشْبی كَهبًی سٌِ اػشخَاى ثبصٍ ٍ ساى دیذُ هی ؿَد. سوبهی ػغح اػشخَاى ثدض ًَاحی ًِ 



نخبگان گستر فرهنگ پسشکی گروه آموزشی خدمات تخصصی مرکس  

 11  استفاده ازجسوات مخصوص افراد ثبت نامی فرهنگ گستر نخبگان بوده و هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد.

 

ُ ًِ ثؼیبس هحٌن ػشٍهی ثِ ًبم دشیَػز دَؿیذُ ؿذ -ؿضشٍف ّب هشاس گشكشِ اًذ سَػظ یي ؿـبء هحٌن كیجشی

 هی ثبؿذ ٍلی دس خبّبئیٌِ هحل اسصبل ػضالر اػز ًبصى هی گشدد.

 

الیِ خبسخی آى ػشٍهی اػز ٍ الیِ داخلی آى دس صهبى سؿذ اػشخَاًْب ثَػیلِ اػشئَثالػز ّب )ػلَلْبی 

هَاهغ  اػشخَاًی( هلشٍؽ ؿذُ اػز. هشاسگیشی اػشئَثالػز دس الیِ ای اص ػغح اػشخَاى، سشهین اػشخَاى دس

ؿٌؼشگی سا هْیب هی ًٌذ. دشیَػز ّوچٌیي یي ؿـبء هحذٍد ًٌٌذُ ثشای اػشخَاى هحؼَة هی ؿَد. دشیَػز 

حبٍی ػشٍم هشؼذدی اػز ًِ ثشای سـزیِ اػشخَاى ٍاسد ًبًبل ّبی اػشخَاًی هی ؿًَذ. اگش دشیَػز ثشداؿشِ 

یي خَاّذ سكز. دشیَػز دس ثؼضی اص ؿَد اػشخَاى اص ًظش سـزیِ هحشٍم خَاّذ ؿذ ٍ دس ًشیدِ اػشخَاى اص ث

 ًوبط اگش اص ثیي سكشِ ثبؿٌذ هدذداً سشهین هی ؿَد.

ثدض دس خودوِ ًِ هبثلیز سشهین ًذاسد ًِ دس ایي هَاسد اص دلیز ّبیی ثشای دش ًوَدى هحل ؿٌبف )ًبؿی اص 

ًبؿی اص ضشثِ  ثشداؿشِ ؿذى دشیَػز( اػشلبدُ هی ؿَد. اػصبة هشؼذدی دس دشیَػز دشاًٌذُ اًذ ًِ حغ دسد

 اػشخَاى ّب سا دسیبكز هی ًٌٌذ.

ؿشیبى ّبی سـزیِ ًٌٌذُ اػشخَاى اص عشین هدبسی هشؼذد ثِ حلشُ هـضی هی سػٌذ ٍ آًبػشَهَصّبی هشؼذدی 

ثیي ػشٍم ّبی هخشلق دس دشیَػز ٍخَد داسد. اػشخَاى ؿجٌِ هَیشگی ضؼیلی داسًذ ٍلی داسای آسسَیَل ّبی 

ٍسیذی هـض اػشخَاى سَػظ ٍسیذّبی ثضسٍ هشؼذدی اص عشین ػَساخ ّبی ظشیق صیبدی ّؼشٌذ. خًَْبی 

 اػشخَاًی ثِ داخل گشدؽ خَى ثشگـز دادُ هی ؿَد.
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 سؿذ اػشخَاى ّب 

سؿذ اػشخَاى ّبی دساص دس هحل اسصبل ادی كیض )اًشْبی گؼششؽ یبكشِ اػشخَاى( ثب دیبكیض )سٌِ اػشخَاى( صَسر 

كؼبلیز ّبی اػشئَثالػز ّب دس الیِ ػووی دشیَػز صَسر هی گیشد.  هی گیشد ٍ سؿذ ػشضی اػشخَاى اص عشین

سؿذ عَلی اػشخَاى ّب اص عشین سؿذ ؿضشٍف ّب ٍ سػَة هَاد ًلیؼلیِ ٍ سجذیل ؿذى آًْب ثِ اػشخَاى دس 

دیبكیض دس عَل خظ ادی كیضی صَسر هی گیشد. سؿذ اػشخَاى سحز ًٌششل َّسهَى هششؿحِ اص لت هذاهی 

 ٍح صَسر هی گیشد.ّیذَكیض ػَهبسَسش

سؿذ اػشخَاى دهیوبً سَػظ كؼبلیز ّبی ػلَل ّبی اػشئَثالػز ّب ٍ اػشئًَالػز ّب )كبگَػیشَصّبی ثضسٍ( 

ًٌششل هی گشدد. اػشئَثالػز ّب ثبكز اػشخَاًی سا سَلیذ هی ًٌٌذ ٍ اػشئًَالػز ّب ثبكز اػشخَاًی سا دس 

اػشخَاى خلَگیشی هی ًٌٌذ. اػشخَاى ػبلن ثغَس حلشُ هـضی ثشداؿز هی ًٌٌذ ٍ اص ضخین ؿذى ثیؾ اص حذ 

 دیَػشِ ثشداؿز، ثبصخزة ٍ سشهین هی ؿَد اهب ثب اكضایؾ ػي، ایي اػوبل ًبّؾ دیذا هی ًٌذ.

 سوؼین ثٌذی اػشخَاى ّب 

اػشخَاى ّب ثشاػبع ؿٌلـبى ثِ اػشخَاى ّبی دساص، دْي، ًَسبُ ٍ ًبهٌظن سوؼین هی ؿًَذ. كوَس )اػشخَاًی ًِ 

ل ساى ٍ صاًَ هشاس داسد( ٍ َّهشٍع )اػشخَاًی ًِ ثیي هلبصل ؿبًِ ٍ آسًح هشاس داسد( ًوًَِ ّبیی اص ثیي هلبص

اػشخَاى ّبی دساص ّؼشٌذ اػشخَاى ّبی ًَسبُ هبًٌذ هچ دػز، هچ دب ّؼشٌذ. اػشخَاى ّبی دْي ّوبًٌذ 

ى كوشار ًیض ًوًَِ ّبیی اص اػششًَم )اػشخَاى ػیٌِ( اػٌبدَال )اػشخَاى ًشق( ٍ لگي ّؼشٌذ ٍ هْشُ ّبی ػشَ

 اػشخَاى ّبی ًبهٌظن ّؼشٌذ.

)اًذاهْب( سوؼین هی ؿَد. سؼذاد  Appendicular)هحَسی( ٍ  Axialاػٌلز ثذى اًؼبى ثذٍ ثخؾ اصلی ثٌبم 

 20ػذد ّؼشٌذ ًِ هحَس ػوَدی ثذى سا سـٌیل هی دٌّذ. ایي اػشخَاًْب ؿبهل  00اػشخَاى ثخؾ هحَسی 

دس خلَی گشدى هشاس داسد(. ػشَى كوشار،  Uَاى ّیَئیذ )ایي اػشخَاى ثِ ؿٌل اػشخَاى خودوِ، یي اػشخ

 دًذُ ّب ٍ اػششًَم هی ثبؿذ.

اػشخَاى سـٌیل ؿذُ اػز ًِ اًذاهْب سٍی آى اػشوشاس داسًذ ًِ ؿبهل  126اػشخَاى ّبی ثخؾ ادٌذیٌَالس اص 

بسدبل )ًق دػز(، كبالًظّب )اًگـشبى(، ًالٍیٌل، اػٌبدَال، َّهشٍع، سادیَع، اٍلٌب، ًبسدَع )هچ دػز(، هشبً

 ًوشثٌذ لگٌی، كوَس، دبسال، سیجیب، كیجَال، سبسػبل )هچ دب(، هشبسبسػبل )ًق دب( ٍ كبالًظّب ّؼشٌذ. 

  Axialاػٌلز هحَسی 

  skullجمجمه 
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خودوِ اص دٍ ثخؾ سـٌیل ؿذُ اػز. یٌی ًشاًیَم )ًِ هـض سا دس ثش هی گیشد( ٍ دٍم اػشخَاى ّبی صَسر، 

 6ٍ اػشخَاًچِ ّبی گَؽ ًیض  14اػشخَاى سـٌیل هی گشدد ٍ سؼذاد اػشخَاى ّبی صَسر  0ًشاًیَم اص سشًیت 

ثَیبیی( سا هحبكظز هی ًٌذ.  ػذد هی ثبؿٌذ. خودوِ هـض ٍ اسگبى ّبی حؼی ٍیظُ )ؿٌَایی، ثیٌبیی، چـبیی،

سوبهی اػشخَاى ّبی خودوِ ؿیش هشحشًٌذ ثدض اػشخَاى هٌذیجل یب كي سحشبًی. اػشخَاى ّبی خودوِ سَػظ 

 دسصّب ثِ ّوذیگش ٍصل هی ؿًَذ. 

دس ًَصاداى حذ كبصل ثیي اػشخَاى ّبیی ًِ ٌَّص اػشخَاًی ًـذُ اًذ ؿـبیی اص ثبكز ّوجٌذ ٍخَد داسد، ثِ ایي 

م كًَشبًل یب هالج گَیٌذ. دسص ًشًٍبل، اػشخَاى كشًٍشبل سا اص اػشخَاى دبسیشبل خذا هی ًٌذ. ثبكز ًوبط ًش

ّوجٌذی ًِ هب ثیي آًْب هشاس داسد لَصی ؿٌل اػز ًِ ثِ آى كًَشبًل هذاهی گَیٌذ ًِ ّوشاُ ثب ضشثبى هلت ًَصاد 

 هبّگی ایي كًَشبًل ثؼشِ هی ؿَد. 10ثبال ٍ دبییي هی سٍد، دس ػي 

هبّگی ثؼشِ هی ؿَد. دسصّب اثشذا سَػظ ثبكز  2ًَشبًل اًؼیذیشبل دس ًبحیِ دغ ػشی هشاس داسد ٍ دس ػٌیي ك

ػبلگی اػشخَاًی هی ؿَد.  25ؿضشٍكی ثْن هشصل هی ؿًَذ ٍ اخبصُ سؿذ ثِ هـض هی دٌّذ. ػشاًدبم دس ػي 

ٍظبیق هخشللی داسًذ ًِ داخل اػشخَاى ّبی خودوِ ٍ صَسر یٌؼشی كضبّبیی ثٌبم ػیٌَع ٍخَد داسد ًِ 

 ثبػث ػجٌی اػشخَاى، ایدبد سصًبًغ صَسی ٍ گشم ٍ هشعَة ؿذى َّا هی ؿًَذ.

 استروان های جمجمه

هی ثبؿذ. اػشخَاًْبی  14ٍ  0اػشخَاى ّبی خودوِ ؿبهل اػشخَاى ّبی ًبحیِ ػش ٍ صَسر اػز ًِ ثِ سشسیت 

ٍ  Spenoid، دشٍاًِ ای Ethmoid، دشٍیضًی Frontalًبحیِ ػش ؿبهل چْبس اػشخَاى كشد ثٌبم ّبی دیـبًی 

 temporalگیدگبّی  parietalهی ثبؿذ ٍ اػشخَاى ّبی صٍج ػش ؿبهل آّیبًِ ای   occipitalدغ ػشی 

 هی ثبؿذ.
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اػشخَاى ّبی ػش عَسی ثب ّوذیگش هلصل هی ؿًَذ ًِ دس هیبى خَد حلشُ ای سا ایدبد هی ًٌٌذ ثٌبم حلشُ 

ًِ ًیوٌشُ ّبی هـضی ٍ هخچِ ای دس داخل آى هشاس هی گیشًذ. ایي حلشُ ثِ ػِ   (cranial fossa)هـضی 

 ثخؾ هذاهی، هیبًی ٍ خللی سوؼین هی ؿَد.

: دس ًبحیِ دیـبًی ٍاهغ ؿذُ اػز ایي اػشخَاى اص دٍ ثخؾ ػوَدی )صذكی( (Frontal)اػشخَاى ّبی دیـبًی 

اهی حلشُ هـضی سا هحذٍد هی ًٌذ ٍ دس ٍ اكوی )ًبػِ چـوی( سـٌیل ؿذُ اػز. ثخؾ ػوَدی، هؼوز هذ

ػوت ثب اػشخَاى ّبی آّیبًِ ٍ ثبل ثضسٍ اػشخَاى دشٍاًِ ای هلصل هی ؿَد. دس ػغح خبسخی ثخؾ ػوَهی دس 

ٍاهغ ؿذُ   Supercilliari archٍ دس دبییي آى هَع كَم اثشٍیی   frontal tuberosityّش عشف ثشخؼشگی 

سا هی ػبصًذ ًِ دس ػون ایي   Glabellaسػٌذ ٍ ثشآهذگی گالثال  اػز. هَع ّب دس خظ ٍػظ ثِ ّوذیگش هی

ؿٌل اص ّوذیگش  Uثشآهذگی ػیٌَع دیـبًی هشاس داسد. ثخؾ اكوی اػشخَاى دٍ هؼوز اػز ًِ سَػظ ثشیذگی 

خذا هی ؿًَذ. ػغح كَهبًی ثخؾ اكوی، هؼوز هذاهی ًق حلشُ هـضی سا هی ػبصد ٍ ػغح سحشبًی آى هؼوز 

 ـن سا سـٌیل هی دّذ.اػظن ػوق ًبػِ چ
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دس ثخؾ هذاهی خبسخی ػغح سحشبًی كشٍسكشگی ٍخَد داسد ًِ خبیگبُ ؿذُ اؿٌی هی ثبؿذ. ایي ثخؾ دس خلَ ثب 

هؼوز ػوَدی یٌی هی ؿَد ٍ لجِ كَهبًی حلشُ ًبػِ چـن سا هی ػبصد ٍ دس ػوت ثب ثبل ًَچي اػشخَاى 

 دشٍاًِ ای هلصل هی ؿَد.

ؿٌل اػشخَاى  Uػشخَاًی اػز ًِ سوشیجبً ثِ ؿٌل سشاصٍ ًِ دس ثشیذگی ا :(ethmoid)استروان پزویشونی 

هش هؼوشی اص سیـِ هیبًی ثیٌی سا ػوَدی اػز ًِ ثِ اسلبم اػشخَاى ٍكشًٍشبل هشاس هی گیشد. داسای یي صلحِ 

هی ػبصد ٍ یي صلحِ اكوی ًِ دس هؼوز كَهبًی صلحِ ػوَدی آى ٍاهغ ؿذُ اػز. صلحِ ػوَدی آى سا ثِ دٍ 

ز ساػز ٍ چخ سوؼین هی ًٌذ. صلحِ اكوی ثِ خبعش ػجَس اػصبة ثَیبیی هشخلخل هی ؿَد ٍ ثِ ّویي هؼو

گَیٌذ. ػغح كَهبًی صلحِ اكوی ثخـی اص ًق حلشُ هـضی   (cribriform plate)خبعش ثِ آى صلحِ ؿشثبلی 

حلشُ ثیٌی سا هی هذاهی سا هی ػبصد ٍ هحل هشاسگیشی دیبص ثَیبیی اػز ٍ ػغح سحشبًی آى ثخؾ هیبًی ػوق 

ػبصد. هؼوشی اص صلحِ ػوَدی ًِ اص صلحِ اكوی هی گزسد ٍ دس داخل حلشُ هـضی هذاهی ایدبد ثشآهذگی ثِ ًبم 

ًشیؼشبگبلی )صائذُ سبج خشٍع( هی ًٌذ. دس ّش عشف صلحِ اكوی، سَدُ عشكی ٍخَد داسد ًِ ایي سَدُ هٌؼجی 

ّبی اسوَئیذال هی گَیٌذ. ػیٌَع ّب ثٌب ثِ  ؿٌل اػز ٍ حبٍی حدشُ ّبی َّایی اػز ًِ ثِ آى ػیٌَع

هَهؼیز ؿبى ثِ ػِ ػیٌَع اسوَئیذال هذاهی، هیبًی ٍ خللی سوؼین هی ؿَد. ػغح خبسخی سَدُ عشكی دیَاسُ 

داخلی ًبػِ چـن سا هی ػبصد ٍ ػغح داخلی سَدُ عشكی هؼوشی اص دیَاسُ خبسخی حلشُ ثیٌی سا هی ػبصد ٍ 

ًِ ایي ؿبخي ّب دس صیش خَد  (superior & Middle concha)اػز  داسای دٍ ؿبخي كَهبًی ٍ هیبًی

 superior & middle)كضبیی اص حلشُ ثیٌی سا هحذٍد هی ًٌٌذ ثٌبم هئبسَع كَهبًی ٍ هئبسَع هیبًی 

meatus). 

ایي اػشخَاى سوشیجبً ثِ ؿٌل دشٍاًِ ؿت دشُ اػز ًِ دس ثیي اػشخَاى  :(Sphenoid)استروان پزوانه ای 

دشٍیضًی ٍ دغ ػشی ٍاهغ ؿذُ اػز ٍ ؿبهل یي سٌِ، دٍ ثبل ثضسٍ ٍ دٍ ثبل ًَچي ٍ دٍ صائذُ سشیگَئیذ هی 

 ثبؿذ.

ًِ ػوین سشیي هؼوز آى سا حلشُ   (Sella turcica)دس ػغح كَهبًی سٌِ كشٍسكشگی اػز ثٌبم صیي سشًی 

ّیذَكیضی هی ًبهٌذ ًِ ؿذُ ّیذَكیضی دس آى خبی هی گیشد. دس خلَی ایي كشٍسكشگی ًبٍداًی ٍخَد داسد ثٌبم 

ًبٍداى ًیبػوبسیي ایي ًبٍداى دس عشكیي ثِ هدشای ادشیي هٌشْی هی ؿَد. دس دسٍى سٌِ اػلٌَئیذ ػیٌَع آى 

ثبص هی ؿَد. ثبلْبی ًَچي اػلٌَئیذ ػِ گَؽ ٍ ًَى سیض ّؼشٌذ ًِ ّش یي  هشاس داسد ًِ دس خلَ ثِ حلشُ ثیٌی

ؿبهل دٍ ػغح كَهبًی ٍ سحشبًی ٍ دٍ ًٌبس هذاهی ٍ خللی ٍ سیـِ ٍ ساع اػز. ػغح كَهبًی دس سـٌیل ًق 

 حلشُ هـضی هذاهی ٍ ػغح سحشبًی آى دس سـٌیل ػوق ًبػِ چـن ؿشًز هی ًٌذ.
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 ي ٍخَد داسد ًِ ثِ حلشُ ًبػِ چـن )اٍسثیز( ثبص هی ؿَد. دس ثیي سیـِ ّبی آى هدشای ادشی

ّش ثبل ثضسٍ ؿبهل ػِ ػغح دسٍى ػشی، خبسخی ٍ اٍسثیشبل اػز. ػغح دسٍى ػشی آى دس سـٌیل ًق حلشُ 

هـضی هیبًی ؿشًز هی ًٌذ ػغح خبسخی آى دس سـٌیل حلشُ ّبی سوذَسال ٍ ایٌلشاسوذَسال ؿشًز هی ًٌذ ٍ 

ب چْبس گَؽ اػز ٍ هؼوز خللی خذاس خبسخی ًبػِ چـن سا هی ػبصد. ثبلْبی ًَچي ػغح اٍسثیشبل آى سوشیج

ٍ ثضسٍ ٍ صٍائذ سشیگَئیذ آى اص ػغح عشكی سٌِ ثِ سشسیت اص ثبال ثِ دبییي خذا هی ؿَد. دس ّش عشف ثیي ثبل 

سسجبط هی ثضسٍ ٍ ًَچي اػلٌَئیذ ؿٌبف اٍسثیشبل كَهبًی ٍخَد داسد ًِ حلشُ هـضی سا ثِ حلشُ ًبػِ چـن ا

 (Spinosum)ٍ خبسُ ای  (Oval)ثیضی  (Rotundum)دّذ ٍ ّویي عَس سٍی ثبل ثضسٍ ػَساخ ّبی گشد 

ٍخَد داسد. صٍائذ سشیگَئیذ ًیض دٍ سب ّؼشٌذ ًِ ّش صائذُ اص دٍ صلحِ خبسخی ٍ داخلی سـٌیل ؿذُ اػز. صلحِ 

 سشیگَئیذ سا هبثیي خَد هی ػبصد.ّبی خبسخی ٍ داخلی دس ػوت اص ّن دٍس ؿذُ ٍ یي حلشُ ای ثٌبم حلشُ 
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: اػشخَاى اًؼیذیشبل هؼوز خللی ػوق ٍ ًق خودوِ سا سـٌیل هی دّذ (Occipital)اػشخَاى دغ ػشی 

ًِ اص عشین   (Foramen magnum)ٍ داسای یي ػَساخ ثیضی ؿٌل ثؼیبس ثضسٍ اػز ثٌبم كَساهي هبگٌَم 

آى حلشُ خودوِ ثب هدشای هْشُ ای دس اسسجبط اػز. دس ػوت ٍ ثبالی ایي ػَساخ یي صلحِ اػشخَاًی ٍػیغ ٍ 

هوؼش دیذُ هی ؿَد ثٌبم صذف. دس خلَی ػَساخ كَم یي صلحِ اػشخَاًی ضخین ٍ چْبسگَؽ هشاس داسد ثِ ًبم 

ل هی ؿَد. دس عشكیي ػَساخ كَم هؼوز ّبی ًِ ثب سٌِ اػشخَاى اػلٌَئیذ هلص  (Basilar)ثخؾ هبػذُ ای 

 هشاس گشكشِ اػز. (Lateral parts)عشكی 
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 External)دس ػغح خبسخی ثخؾ صذكی یي ثشخؼشگی ٍخَد داسد ثٌبم ثشخؼشگی دغ ػشی خبسخی 

occipital protuberance)   ػغح داخلی ػویوبً گَد اػز ٍ سَػظ یي ثشخؼشگی هشًضی ًبهٌظن ثِ چْبس

شبل سوؼین هی ؿَد ٍ دٍ حلشُ سحشبًی چْبس گَؿٌذ ٍ ثب ًیوٌشُ ّبی هخچِ هدبٍسر داسًذ ٍ دٍ حلشُ اًؼیذی

 حلشُ كَهبًی ػِ گَؿٌذ ٍ ثب لَة ّبی اًؼیذیشبل ًیوٌشُ ّبی هـضی هدبٍسر داسًذ.

دس ػغح سحشبًی هؼوز عشكی اًؼیذیشبل یي ثشخؼشگی ثیضَی ٍخَد داسد ثٌبم ًًَذیل اًؼیذیشبل ًِ ثب ػغح 

ی سَدُ ّبی عشكی هْشُ اعلغ هلصل هی ؿَد. دس ثبالی ًًَذیل هدشای ّیذَگلَع ٍخَد داسد ًِ ػصجی كَهبً

 ثِ ّویي ًبم اص آى ػجَس هی ًٌذ.

: اػشخَاى سوذَسال دس سـٌیل هؼوز عشكی ٍ هبػذُ خودوِ ؿشًز (Temporal)اػشخَاى ّبی گیدگبّی 

ّش اػشخَاى ؿبهل چْبس ثخؾ اػز: ثخؾ صذكی، هی ًٌذ ٍ اػضبی اصلی ؿٌَایی دس ضخبهز آى هشاس داسًذ. 

ثخؾ دششٍهبػشَئیذ، ثخؾ صوبخی ٍ صائذُ اػشیلَئیذ ثخؾ صذكی هؼوز هذاهی كَهبًی اػشخَاى سا هی ػبصد ٍ 

داسای دٍ ػغح خبسخی ٍ داخلی اػز. ػغح خبسخی دس سـٌیل حلشُ سوذَسال ؿشًز هی ًٌذ ٍ ػالٍُ ثش آى 

ػشخَاى صیگَهبسیي هلصل هی ؿَد ٍ هَع صیگَهبسیي )گًَِ( سا هی ػبصد ٍ ؿبهل صائذُ صیگَهبسیي اػز ًِ ثب ا

دس دبییي داسای حلشُ ای ثٌبم حلشُ هٌذیجَالس ًِ ثب اػشخَاى كي سحشبًی هلصل هی ٍد ػغح داخلی آى دس 

 هدبٍسر لَة سوذَسال هـض هشاس داسد.

ال هشاس داسد ٍ دس دبییي سجذیل ثِ یي ثخؾ دششٍهبػشَئیذ: هؼوز هبػشَئیذی آى دس ًبحیِ خللی اػشخَاى سوذَس

صائذُ هخشٍعی هی گشدد ثٌبم صائذُ هبػشَئیذی )صائذُ دؼشبًی( هؼوز دششٍص یب خبسُ ای ثغَس اكوی دس هبػذُ 
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خودوِ هبثیي اػشخَاى ّبی اػلٌَئیذ ٍ اًؼیذیشبل هشاس داسد خْز آى ثِ عشف خلَ ٍ داخل اػز ٍ سوشیجب ثِ 

 ػٌبصش سـٌیل دٌّذُ گَؽ هیبًی ٍ داخلی ٍخَد داسد. ؿٌل ّشهی اػز ٍ دس ضخبهز آى

ثخؾ صوبخی: یي صلحِ اػشخَاًی خویذُ اػز ًِ دس صیش صذف ٍ خلَی صائذُ هبػشَئیذ هشاس داسد. هدشای 

 گَؽ خبسخی هبثیي دٍ ثخؾ صذف ٍ صوبخی اػشخَاى سوذَسال هشاس داسد.

ح سحشبًی اػشخَاى ثِ ػوز دبییي ٍ خلَ اهشذاد ثخؾ صائذُ اػشیلَئیذ: صائذُ ثبسیي ٍ ًَى سیض اػز ًِ اص ػغ

 داسد.

 استروان های پاریتال:

اػشخَاى ّبی دبسیشبل ػوق ٍ عشكیي ًبػِ ػش سا هی ػبصد ّش اػشخَاى ثِ صَسر یي چْبسگَؽ ًبهٌظن اػز 

كشًٍشبل، ًِ دس ًشیدِ ؿبهل دٍ ػغح خبسخی ٍ داخلی، چْبس ًٌبس كَهبًی، سحشبًی، هذاهی ٍ خللی ٍ چْبس صاٍیِ 

 اػلٌَئیذ، اًؼیذیشبل ٍ هبػشَئیذ اػز.

ٍ ػغح داخلی آى هوؼش   (Parietal tuber)دس ػغح خبسخی آى ثشخؼشگی اػز ثٌبم ثشخؼشگی آّیبًِ ای 

اػز ٍ دس عَل ًٌبس كَهبًی یي ًین ًبٍداى دیذُ هی ؿَد ًِ ثب ًین ًبٍداى اػشخَاى هوبثل یي ًبٍداى ًبهل 

 هی ػبصد. ثشای ػیٌَع ػبخیشبل كَهبًی

سا هی  (Sagital suture)ًٌبس كَهبًی یب ػبخیشبل ثب ًٌبس كَهبًی عشف هوبثل هلصل هی ؿَد ٍ دسص ػبخیشبل 

ػبصد ًٌبس سحشبًی آى ثب اػشخَاى سوذَسال )صذف ٍ هبػشَئیذ( هلصل هی ؿَد ٍ ًٌبس هذاهی ثب اػشخَاى كشًٍشبل 

 هی ػبصد.  (Coronal suture)هلصل هی ؿَد ٍ دسصًشًٍبل 

 سا هی ػبصد.  (Lambdoid suture)ًٌبس خللی ثب اػشخَاى اًؼیذیشبل هلصل هی ؿَد ٍ دسص الهجذٍئیذ 

 (44( زر کجا قزار زارز؟)ارشس jugular: سوراخ صوگوالر )101 سوال

 ة( ثیي اػشخَاى ّبی گیدگبّی ٍ دغ ػشی  الق( ثیي اػشخَاى ّبی گیدگبّی ٍ دشٍاًِ ای 

 د( دس اػشخَاى دغ ػشی    ج( دس اػشخَاى گیدگبّی 

 /بپاسد گشینه 

 استروان های صورت

 سب صٍج ٍ دٍ سب كشد هی ثبؿٌذ. 6سب ّؼشٌذ ًِ  14اػشخَاى ّبی صَسر 
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، اؿٌی (Zygomatic)، گًَِ ای (Palatine)، ًبهی (Maxillary)اػشخَاى ّبی صٍج ػجبسسٌذ اص كي كَهبًی 

(lacrimal) ثیٌی ،(Nasal)  ؿبخي سحشبًی ٍ(Inferior nasal concha)  ِاػخَاى ّبی كشد ؿبهل سیـ ٍ

 هی ثبؿٌذ.  (Mandible)ٍ كي سحشبًی  (Vomer)ای 

 

 :(Maxilla)ماگشیال 

اػشخَاى ّبی هبگضیال دٍ سب ّؼشٌذ ًِ دس خظ ٍػظ ثِ ّن دیَػشِ ٍ آسٍاسُ كَهبًی سا سـٌیل هی دٌّذ. هبگضیال 

ششیي اػشخَاى صَسر اػز هؼوز اػظن ػوق دّبى، ًق ٍ خذاس خبسخی حلشُ ّبی ثیٌی ٍ ثؼذ اص هٌذیجل ثضسگ

 ًق اٍسثیز سا سـٌیل هی دٌّذ.

ّش هبگضیال ؿبهل سٌِ ٍ چْبس صائذُ )صیگَهبسیي، كشًٍشبل، آلَئَالس، دبالسیي( اػز. سٌِ سوشیجب ثِ ؿٌل ّشم اػز ٍ 

 . ػغح هذاهی دس خلَ ٍ خبسج هشاس داسد.داسای چْبس ػغح )هذاهی، خللی، كَهبًی ٍ داخلی( اػز

ػغح خللی دس ػوت ٍ خبسج هشاس داسد ٍ خذاس هذاهی حلشُ ایٌلشاسوذَسال سا هی ػبصد. ػغح كَهبًی ًِ هؼوز 

اػظن ًق اٍسثیز سا هی ػبصد. ػغح داخلی دس سـٌیل دیَاسُ خبسخی حلشُ ثیٌی ؿشًز هی ًٌذ ٍ دّبًِ 

لشُ ثیٌی ثبص هی ؿَد. صائذُ گًَِ ای ثب اػشخَاى گًَِ هلصل هی ؿَد ٍ ػیٌَع هبگضیال دس ایي ػغح ثِ داخل ح

هذاهی ًبم ػخز ؿشًز  4/3صائذُ كشًٍشبل دس ثبال ثب اػشخَاى كشًٍشبل هلصل هی ؿَد ٍ صائذُ ًبهی دس سـٌیل 

هی ًٌذ )ًبم ػخز ًبحیِ اػشخَاًی ػوق دّبى اػز ًِ سَػظ دٍ اػشخَاى هبگضیال ٍ دبالسیي سـٌیل هی 

 (.ؿَد

صائذُ آلَئَالس، ضخین ٍ هَػی ؿٌل اػز ٍ ؿبهل حلشُ ّبیی ثشای سیـِ دًذاًْبػز ایي حلشُ ّب دس ثبلـیي 

 ّـز ػذد هی ثبؿذ اًذاصُ ٍ ػون آًْب هشٌبػت ثب دًذاًْب هی ثبؿذ.

 :(Palatine)استروان های کامی 

ذ دس ػوت ٍ هبگضیال دس خلَ هشاس اػشخَاى ّبی ًبهی دس ثخؾ خللی حلشُ ثیٌی هبثیي صائذُ سشیگَئیذ، اػلٌَئی

داسد ایي اػشخَاى دس سـٌیل ًق ٍ خذاس خبسخی ثیٌی، ػوق دّبى ؿشًز هی ًٌذ. اص دٍ صلحِ ػوَد ثش ّن 

هی ثبؿذ ٍ دس ًشیدِ داسای یي صلحِ ػوَدی ٍ یي صلحِ اكوی اػز.  Lسـٌیل ؿذُ ًِ دس هوغغ ثِ ؿٌل 

ـٌیل خذاس خبسخی ثیٌی ؿشًز هی ًٌذ ٍ ػغح صلحِ ػوَدی آى چْبسگَؽ اػز. ػغح داخلی آى دس س

خبسخی آى دس سـٌیل حلشُ دششیگَدبالسیي ؿشًز داسد )حلشُ سشیگَ دبالسیي هبثیي صٍائذ سشیگَئیذ اػلٌَئیذ دس 

ػوت ٍ ػغح خللی اػشخَاى هبگضیال دس خلَ ٍاهغ ؿذُ اػز. صلحِ اكوی دبالسیي یي چْبسم خللی ًبم ػخز 

 سا هی ػبصد.



نخبگان گستر فرهنگ پسشکی گروه آموزشی خدمات تخصصی مرکس  

 22  استفاده ازجسوات مخصوص افراد ثبت نامی فرهنگ گستر نخبگان بوده و هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد.

 

 



نخبگان گستر فرهنگ پسشکی گروه آموزشی خدمات تخصصی مرکس  

 23  استفاده ازجسوات مخصوص افراد ثبت نامی فرهنگ گستر نخبگان بوده و هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد.

 

 

 : (Inferior nasal concha)استروان های شاذک تحتانی 

ّش یي اص اػشخَاى ّب ثِ صَسر یي سیـِ خویذُ اػز ًِ ثِ عَس اكوی دس خذاس خبسخی حلشُ ثیٌی هشاس گشكشِ 

اػز ػغح داخلی آى هحذة ٍ ػغح خبسخی آى هوؼش اػز ٍ هؼوشی اص كضبی ثیٌی سا هحذٍد هی ًٌذ ثٌبم 

ًِ ثِ ایي كضب هدشای اؿٌی ثبص هی ؿَد ٍلی ػیٌَع ّبی دبساًبصال  (inferior meatus)هئبسَع سحشبًی 

)هدبٍس ثیٌی(: هبگضیالسی، اسوَئیذال هذاهی ٍ هیبًی ٍ دیـبًی ثِ هئبسَع هیبًی، ػیٌَع اسوَئیذال خللی ثِ 

 هئبسَع كَهبًی ٍ ػیٌَع اػلٌَئیذ ثِ سػغ )ثي ثؼز( اػلٌَاسوَئیذال ثبص هی ؿَد.
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 اشکی: استروان های

اػشخَاى ّبی الًشیوبل، ًَچٌششیي ٍ خشد ؿًَذُ سشیي اػشخَاى ّبی خودوِ ّؼشٌذ ّش اػشخَاى الًشیوبل 

دس گَؿِ داخلی چـن ثیي سَدُ عشكی اسوَئیذ ٍ صائذُ كشًٍشبل اػشخَاى هبگضیال هشاس داسد. ؿبهل دٍ ػغح داخلی 

ُ ًیؼِ اؿٌی اػز ٍ ػغح داخلی آى ٍ خبسخی اػز دس ػغح خبسخی داسای ًبٍداى ػوَدی اػز ًِ خبیگب

 هؼوشی اص خذاس خبسخی ثیٌی سا هی ػبصد.

 (Nasal)استروان های 

اػشخَاى ّبی ثیٌی دٍ اػشخَاى ًَچي ٍ چْبسگَؿٌذ. ایي دٍ اػشخَاى دْلَی ّن ٍ هبثیي صائذُ ای كشًٍشبل 

 هبگضیال هشاس گشكشِ اًذ ٍ اسصبل آًْب ثْن دل ثیٌی سا هی ػبصد.

 :(Vomer)ای استروان تیغه 

ثصَسر یي سیـِ اػشخَاًی ًبصى رٍصًوِ ای ؿٌل اػز ًِ هؼوز خللی سحشبًی سیـِ هیبًی ثیٌی سا سـٌیل هی 

دّذ. سیـِ ثیٌی سَػظ اػشخَاى ّبی ٍهش ٍ صلحِ ػوَدی اسوَئیذ ٍ ؿضشٍكی سیـِ ثیٌی سـٌیل هی گشدد ٍ 

 حلشُ ّبی ساػز ٍ چخ ثیٌی سا اص ّن خذا هی ًٌذ.
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 :(Zygomatic)ونه استروان های گ

ّش اػشخَاى گًَِ ػالٍُ ثش سـٌیل ثشخؼشگی گًَِ ٍ خذاس خبسخی ٍ ًق اٍسثیز دس سـٌیل حلشُ ّبی سوذَسال 

ٍ ایٌلشاسوذَسال ّن ؿشًز هی ًٌٌذ ٍ ّش اػشخَاى سوشیجب چْبسگَؽ ٍ داسای ػِ ػغح ٍ دٍ صائذُ هی ثبؿذ. 

اٍسثیشبل آى صبف ٍ هوؼش اػز ًِ دس سـٌیل  ػغح خبسخی آى هحذة اػز . ػغح گیدگبّی آى هوؼش ٍ ػغح

 ًق ٍ خذاس خبسخی اٍسثیز ؿشًز هی ًٌذ.

صائذُ كشًٍشبل آى دس ثبال ثب اػشخَاى كشًٍشبل ٍ دس ػوت ثب ثبل اػلٌَئیذ هلصل هی ؿَد. صائذُ سوذَسال آى هشَخِ 

 ػوت اػز ٍ ثب اػشخَاى سوذَسال هلصل ؿذُ ٍ دس سـٌیل هَع گًَِ ای ؿشًز هی ًٌذ.

 :(Mandible)استروان فک تحتانی 

هٌذیجل ثضسگششیي ٍ هَی سشیي اػشخَاى صَسر اػز ٍ ثِ سٌْبیی آسٍاسُ سحشبًی سا هی ػبصد ٍ ثب اػشخَاى 

سوذَسال هلصل هی ؿَد. داسای یي سٌِ اكوی ًؼلی ؿٌل ثب سحذة هذاهی ٍ دٍ ؿبخِ دْي ثِ ًبم ساهَع اػز ًِ 

 َد هی ًٌذ.اص دٍ اًشْبی خللی سٌِ ثِ عشف ثبال صؼ

سٌِ داسای دٍ ػغح هذاهی ٍ خللی ٍ دٍ ًٌبس كَهبًی ٍ سحشبًی اػز. دس هؼوز سحشبًی ػغح هذاهی داسای 

اػز. دس دبییي دٍهیي دًذاى آػیبی  (Mental proutuberance)ثشآهذگی اػز ثٌبم ثشآهذگی چبًِ ای 

هشاس داسد دس   (Mental foramen)ًَچي یب دس دبییي كبصلِ ثیي دٍ دًذاى آػیبی ًَچي ػَساخ چبًِ ای 

ػغح خللی آى یي خظ هبیل ثِ ًبم خظ هیلَّیَئیذ هشاس داسد ًِ ایي ػغح سا ثِ دٍ ثخؾ هذاهی حلشُ صیش 

سوؼین هی ًٌذ ًِ   (Fossa Submandibular)ٍ سحشبًی حلشُ سحز كٌی  (Sublingual fossa)صثبًی 

ی ٍ سحز كٌی اػز. ًٌبس كَهبًی یب ثخؾ آلَئَالس ؿبهل ایي حلشار ثِ سشسیت هحل هشاسگیشی ؿذد ثضاهی صیش صثبً

 ؿبًضدُ حلشُ یب آلَئَل ثشای سیـِ دًذاًْبػز. ایي حلشُ ّب اص ًظش اًذاصُ ٍ ػون ثب ّن هشلبٍسٌذ.

 ًٌبس سحشبًی سٌِ سا هبػذُ هٌذیجل ّن هی ًبهٌذ ٍ دس اهشذاد ًٌبس سحشبًی ساهَع هشاس داسد.

َسر یي صلحِ اػشخَاًی سخز ٍ چْبسگَؽ اػز. داسای دٍ ػغح ساهَع )ؿبخِ صؼَدی( هٌذیجل ثِ ص

خبسخی ٍ داخلی ٍ دٍ صائذُ اػز. ػغحی خبسخی ساهَع هحل اسصبل ػضلِ هبػشش )هبضـِ( اػز ٍ ًوی ثبالسش 

هشاس داسد ایي ػَساخ ٍاسد   (Mandibular foramen)اص ًوغِ هشًضی ػغح داخلی ساهَع، ػَساخ هٌذیجَالس 

هی گشدد هدشای هٌذیجَالس دغ اص ػجَس اص ضخبهز سٌِ هٌذیجل اص ػَساخ چبًِ ای ثخبسج ثبص هدشای هٌذیجَالس 

هی ؿَد. ًٌبس كَهبًی ساهَع ًبصى اػز ٍ ثِ صَسر یي ثشیذگی اػز ًِ دس خلَ سَػظ صائذُ هٌوبسی 

(Coronoid)  هشصل هی ٍ دس ػوت سَػظ صائذُ ًًَذیالس هحذٍد هی ؿَد، ثِ صائذُ ًَسًَئیذ ػضلِ سوذَسالیغ
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ؿَد ٍ صائذُ ًًَذیالس ثب حلشُ هٌذیجَالس اػشخَاى سوذَسال هلصل هی ؿَد ٍ هلصل سوذَسٍهبًذیجَالس سا ثِ ٍخَد 

 هی آٍسد ًِ هٌذیجل حَل ایي هحَس ثبص ٍ ثؼشِ هی ؿَد.

 :(Hyoid)استروان المی 

ِ، دٍ ؿبخ ثضسٍ ٍ دٍ ؿبخ ًِ دس صیش صثبى ٍ ثبالی حٌدشُ هشاس گشكشِ اػز ؿبهل سٌ Uاػشخَاًی اػز ؿجیِ 

ًَچي اػز. سٌِ سوشیجبً چْبسگَؽ اػز ٍ ّش ؿبخ ثضسٍ اص هؼوز عشكی سٌِ ثِ عشف ػوت اهشذاد هی یبثذ ٍ 

 ّش ؿبخ ًَچي ًیض دس هؼوز هذاهی كَهبًی سٌِ ثب ؿبخ ثضسٍ هشاس داسد.

 

داسد ًِ ّوشاُ ػبخشوبى ّوچٌیي دس دسٍى ّش یي اص گَؽ هیبًی ػِ اػشخَاى چٌـی، ػٌذاًی ٍ سًبثی ٍخَد 

 گَؽ ثشسػی هی گشدد.

 استروان بنسی تنه

 ؿبهل: ػشَى هْشُ ّب، دًذُ ّب، اػششًَم ٍ لگي اػز.

  (vertebral column)ستون مهزه ای 

ػشَى هْشُ ای اص ًبحیِ خودوِ سب ًبحیِ لگي اداهِ داسد ایي ػشَى هْشُ ای ؿبهل هْشُ ّب ٍ دیؼي ّبی ثیي 

هْشُ ای هی ثبؿذ. هْشُ ّب ؿبهل: ّلز هْشُ گشدًی، دٍاصدُ هْشُ دـشی، دٌح هْشُ ًوشی ٍ یي هْشُ خبخی ٍ 

چْبس اًحٌبء هی ثبؿذ دٍ سحذة  یي هْشُ دًجبلچِ اػز. ػشَى كوشار دس عَل هؼیشؽ دس ًوبی عشكی داسای

هذاهی دس ًبحیِ گشدًی ٍ ًوشی دٍ سوؼش هذاهی دس ًبحیِ دـشی ٍ خبخی اػز. دٍ هَع ًبحیِ دـشی ٍ خبخی 

اٍلیِ ّؼشٌذ یؼٌی دس ٌّگبم سَلذ ًَصاد ٍخَد داسد ٍلی دٍ هَع گشدًی ٍ ًوشی ثؼذ اص سَلذ ایدبد هی ؿَد. هَع 

ػش سا صهیي ثلٌذ هی ًٌذ ثَخَد هی آیذ ٍ هَع ًوشی دس دبیبى ػبل اٍل گشدًی دس هبُ ّبی اٍل سَلذ ًِ ثچِ 



نخبگان گستر فرهنگ پسشکی گروه آموزشی خدمات تخصصی مرکس  

 27  استفاده ازجسوات مخصوص افراد ثبت نامی فرهنگ گستر نخبگان بوده و هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد.

 

سَلذ ًِ ؿشٍع ثِ ایؼشبدى هی ًٌذ ؿٌل هی گیشد. دس ًشیدِ ایدبد هَع ّبی گشدًی ٍ ًوشی سحول ٍصى عجن 

Rكشهَل  n2 1  .اكضایؾ هی یبثذ 

هؼشف سؼذاد هَع ػشَى كوشار هی ثبؿذ.  nهؼشف هوبٍهز ٍ سحول ٍصى ػشَى كوشار ٍ حشف  Rدس ایي كشهَل 

ٍ ػشَى كوشار دس ًوبی هذاهی یب خللی ًبهال ساػز ٍ هؼشوین اػز. اًحٌبی خبًجی ػشَى كوشار سا اػٌَلیَص 

 هی ًبهٌذ ٍ اكضایؾ هَع دـشی سا ًیلَص )هَص( ٍ اكضایؾ هَع ًوشی سا لَسدٍص هی ًبهٌذ.

ؼي ّبی ثیي هْشُ ای ضشثِ ّبی ػوَدی ٍاسد ثِ ػشَى كوشار سا خزة هی ًٌذ ٍ حبلز ضشثِ گیشی دی

(Shock absorbency)  سا داسد ّش دیؼي دس اٍایل صجح حذاًثش اسسلبع سا داسد ٍ دس دبیبى سٍص ثِ حذاهل

 اسسلبػؾ هی سػذ.

اسد. ّش دیؼي اص دٍ هؼوز هحیغی ٍ ثٌبثشایي عَل هذ اًؼبى دس ٌّگبم صجح ٍ ؿشٍة دٍ ػبًشی هشش سلبٍر د

ٍ   (Annulus fibrosus)هشًضی سـٌیل ؿذُ اػز هؼوز هحیغی آى اص الیبف سؿشِ ای حلوَی ثِ ًبم 

 سـٌیل ؿذُ اػز.  (Nucleus pulposus)هؼوز هشًضی آى اص ّؼشِ هشًضی طالسیٌی ثِ ًبم 

 خصَصیبر یي هْشُ 

ْشُ ای دس ػوت سـٌیل یبكشِ اػز ًِ هبثیي خؼن ٍ هَع ّش هْشُ اص یي خؼن هْشُ ای دس خلَ ٍ یي هَع ه

هْشُ ای ػَساخ هْشُ ای ٍخَد داسد ًِ ٍهشی ػَساخ ّبی هْشُ ای سٍی ّن هشاس ثگیشًذ هدشای هْشُ ای سا ایدبد 

هی ًٌٌذ. دس ًوبی عشكی ػشَى هْشُ ای دس حذ كبصل ثیي هَع ّبی هْشُ ای ٍ خؼن هْشُ ای ػَساخ ثیي 

 ًِ اػصبة ًخبػی اص آى خبسج هی ؿًَذ. هْشُ ای ٍخَد داسد

خؼن هْشُ ای اص ثبال ثِ دبییي سب خبخی ًِ ٍصى ثذى سا ثِ ًوشثٌذ لگٌی هٌشول هی ًٌذ سذسیدبً ثضسگشش هی 

یي خلز صائذُ   (Peducle)گشدًذ، ثؼذ اص آى ػشیؼبً ًَچي هی ؿَد. هَع هْشُ ای ؿبهل یي خلز دبیِ 

 Superior)ٍ یي خلز صائذُ هلصلی كَهبًی  (Lamina)سیـِ  یي خلز  (Transverse process)ػشضی 

articular process)   یي خلز صائذُ هلصلی سحشبًی(inferior articular process)   یي صائذ خبسی ٍ

(Spinous process) .هی ثبؿذ 

 لبٍر داسد.اًذاصُ ٍ ؿٌل ّش یي اص ایي اخضاء ثشحؼت ًبحیِ ای ًِ هْشُ دس آى هشاس داسد ثب ّن هخشصشی س
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 (Cervical vertebrae)مهزه های گززنی 

هْشُ ّبی گشدًی ؿبهل ّلز هْشُ اػز اص خصَصیبر ػوَهی هْشُ ّبی گشدًی ٍخَد یي ػَساخ دس هبػذُ 

 صائذُ ػشضی ٍدٍ ؿبخِ ثَدى صائذُ خبسی هی ثبؿذ ٍ ّوچٌیي ػَساخ هْشُ ای ػِ گَؽ هی ثبؿذ.

 هْشُ گشدًی داسای ٍیظگی اخشصبصی سشی هی ثبؿٌذ.ػالٍُ ثش آى اٍلیي، دٍهیي ٍ ّلشویي 

 :Atlasاٍلیي هْشُ گشدًی )اعلغ( 

ایي هْشُ ٍصى خودوِ سا سحول هی ًٌذ ٍ كبهذ سٌِ ٍ صائذُ خبسی اػز. ثدبی سٌِ داسای دٍ سَدُ عشكی اػز ًِ 

ػشخَاًی سا اص خلَ سَػظ هَع هذاهی ٍ اص عشف ػوت سَػظ هَع خللی ثِ یٌذیگش اسصبل یبكشِ ٍ یي حلوِ ا

هی ػبصد. سَدُ عشكی دس ثبال ثب ثشخؼشگی ًًَذیلی اػشخَاى اًؼیذیشبل ٍ دس دبییي ثب هْشُ اًؼیغ هلصل هی 

 ؿَد.
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 :Axisدٍهیي هْشُ گشدًی )اًؼیغ( 

ٍخَد داسد ًِ ٍاسد   (Odontoid)یب  (Dens)دس ػغح كَهبًی سٌِ ایي هْشُ صائذُ ای هخشٍعی ؿٌل ثٌبم 

 هی گشدد ًِ اعلغ ٍ خودوِ حَل آى هی چشخٌذ. ػَساخ هْشُ ای اعلغ

 ّلشویي هْشُ گشدًی:

صائذُ خبسی ایي هْشُ دساص اػز ٍ دٍ ؿبخِ ًیؼز ٍ دس ٌّگبم خن ًشدى ػش ثِ ػوز خلَ ثشآهذگی ای سا دس 

 گَیٌذ. (Vertebral prominens)خلق سیـِ گشدى ایدبد هی ًٌذ ًِ ثِ آى ثشخؼشگی هْشُ ای 

 (45( برشی اس کسام مهزه گززنی است؟)ارشس  odontoidزنسانی ): سائسه 41 سوال

 د( ّلشن   ج( ػَم  ة( دٍم  الق( اٍل

 /ب پاسد گشینه
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