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بسمه تعالی

برنامه  گروه آناتومی

مقدمه:

هاي پزشکی در ایران و جهان می باشد . در تاریخچه هاي پزشکی همزمان با تأسیس دانشکدهتاریخچه گروه آناتومی در دانشکده
ترین گروه پایه و باشد . به عبارتی آناتومی اصلیپزشکی اولین گروهی که تأسیس شده است گروه آناتومی میهاي تأسیس دانشکده

هاي مختلفی اضافه شده روند توسعه علوم پزشکی بویژه علوم پایه پزشکی حوزهدراساس پایه پزشکی در دانشکده پزشکی است .
هاي آناتومی نیز توسعه یافته هاي نوین حیطهتکنولوژياست . زیرا با توسعهنقش علوم تشریحی هم چنان برجسته باقی مانده ولی 

است. اگر آناتومی از سلول تا بدن آدمی تلقی کنیم . امروزه عالوه بر ماکروسکوبیک آناتومی میکروسکوبیک آناتومی ( بافت شناسی ) 
استفاده از وم تشریحی ( آناتومی ) شده است. امروزه با هاي علبا پیدایش انواع میکروسکوپها و مطالعات ریزبینی جزئی از حوزه

گیرد . از هاي آناتومی مورد مطالعه قرار میسکوپ الکترونی عالوه بر مطالعات بافتی ساختارهاي درون سلولی هم جزء حیطهمیکرو
. در این قلمرو عالوه بر فرآیند می باشدطرف دیگر فرآیند نحوه رشد هر موجود زنده از جمله انسان محور دیگر حوزه آناتومی 

رشد ،تولدو بعدازها در قبل نموضوع نحوه اثر ژنها بر ایجاد ارگا،زایی و اثر عوامل تراتوژن بر جنینگیري جنین و نحوه ارگانشکل
قرار گرفته است. آناتومی هاي بعد از تولد هم جزء حیطه

evolutionaryو تکوین نیز در دپارتمانهاي آناتومی تحت عنوان و یا همان تکامل evolutionله ئسمدر دو دهه اخیر 

anatomy مورد مطالعه جدي قرار گرفته است و از طریق این نوع مطالعات حتی نوع نگرش به برخی از بیماریها تغییر یافته و
مداخالت درمانی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است . 

وFunctional Anatomyي جدي قرار گرفته است .و مباحثی تحت عنوان حوزه آناتومی ماکروسکوپی نیز مورد بازنگر
Clinical Anatomyهایی تحت علوم تشریحی ( آناتومی ) گسترش یافته است و حتی کنفرانسهاي دپارتماندر زیر مجموعه

در جهان در حال برگزاري است . که هدف آن کاربرد کلینیکی آناتومی براي دانشجویان پزشکی ، Clinical Anatomyعنوان 
هاي دیگر حوزه پزشکی است . ها ، دندانپزشکان و سایر رشتهدستیاران ، فلوشیپ

، جالینوس و ... مورد توجهوعلی سینا هاي قبل توسط کسانی مانند بقراط ،ابنباز حتی دوراموضوع نحوه آموزشی آناتومی نیز از دیر
قانون که موضوعات آناتومی را عالوه بر تشریح که در این کتابالالصه است. ابوعلی سینا کتابی دارد تحت عنوان خداشتهجدي قرار 
است. گرفتهکند در این کتاب نحوه آموزش آناتومی را مورد توجه قرار بررسی می

Imagingهاي نوین مانند شود و از تکنولوژيمنتشر میEducation in Anatomyامروزه حتی مجالت علمی تحت عنوان 

, Plastinationشود . در آموزش آناتومی استفاده می
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اي تدریس هم تغییر یافته و آموزش در گروههاي کوچک ،هروش 
(Case Base Learning) CBL,PBLباشد . میمعتبرهاي رایج در دانشگاههاي از جمله روش

ن یپایه بخصوص آناتومی ارتباط مستمر بگروههاي علوم پایه، و نگاه کاربردي آموزشی و پژوهشی در علومبه بالینی ز گروههاي نیا
نماید . یالزامی مگروه آناتومی و سایر گروههاي بالینی و پایه را 

امکانات آزمایشگاهی و و مدهآفرصت بدستو در نظر گرفتن تولد دوباره دانشگاه علوم پزشکی ایرانباتوجه به مطالب فوق و با
در این دانشگاه گسترش یابد.هاي جدید علوم تشریحی حوزهتجهیزاتی مناسب 

افق توسعه علمی می باشد که گروهتأثیرگذاري نقشه جامع علمی ،هاي گروههاي آموزشی دانشگاهموضوع دیگر تأثیرگذار در برنامه
کشور را ترسیم کرده است. 

و نگاه به آینده این رشته در من توجه به تحوالت جهانی این علمبایستی ضهاي گروه آموزشی آناتومی میرسد برنامهیبه نظر م
لذا باتوجهسیاست هاي دانشگاه و نقشه علمی کشور باشد. ها و اجرایی شدن در سطح دانشگاه نیز بتواند در راستاي سیاست،جهان

گردد : هاي اجرایی بشرح ذیل تقدیم میسیاستها، استراتژیها و برنامهو اهداف سه حوزهاتومی در هاي گروه آنمقدمه فوق برنامهبه

ها و اهداف اصلی گروه سیاست-الف

باشد.جهان را دارا 500ساله گروه آناتومی رتبه 4رود در پایان دوره انتظار می-1
باشد . منطقهسطح مطرح درن یکی از گروههاي ایراگروه آناتومی دانشگاه علوم پزشکی ،هایی از آناتومیدر حوزه-2
حوزه گروه مرجع کشور باشد . 2ناتومی برترین گروه آناتومی کشور بوده و حداقل در آساله گروهچهاردر دوره پایانی -3

به شرح ذیل است : با توجه به سیاستهاو اهداف گروهاستراتژیهاي اصلی گروه–ب 

بخصوص گروههاي جراحی، داخلی ، م علمی و آموزشی بین گروه علوم تشریح و گروههاي بالینی ظبرقراري ارتباط من-1
پاتولوژي و رادیولوژي 

علوم پایه ومی و گروهايبرقراري ارتباط منظم علمی و آموزشی افقی بین گروه آنات-2
بیولوژي تولید مثل توسط و فوق لیسانس آناتومی، رشته.Ph.Dبر مقطع عالوهتوسعه تحصیالت تکمیلی: در حال حاضر -3

Clinical andمی باشد ازجمله سیستم بیولوژي و فلوشیب هاي جدیدترجاد شده است و نیاز به رشتهیاین گروه ا

surgical Anatomy .
در آموزش رشته پزشکی Integraitonهاي گسترش برنامه-4
ور گسترش نفوذ ظالمللی با دانشگاههاي معتبر به منظور تبادل تجربیات و دانشگاههاي منطقه به منبیناتار ارتباطقربر-5

علمی ایران . 
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ت زیرساختارهاي آناتومی یگسترش ارتباط با گروههاي آموزشی آناتومی دانشگاههاي داخل کشور به منظور کمک به تقو-6
کشور 

هاي جدید علوم تشریح ایجاد گسترش حوزه-7

ات اجرایی:اقدام
بخش ساختار، پژوهش ، آموزش و ارائه خدمات بشرح ذیل است. چهار درساله چهاراقدامات اجرایی در طول برنامه 

در حوزه ساختار -الف

باتوجه تحوالت وسیع در حوزه علوم سلولی و آناتومی در خیلی از پزشکیتغییر نام گروه آناتومی به آناتومی و بیولوژي -1
دنیا این گروه تحت عناوین:گاههاي دانش

Clinical anatomy ،Anatomy and Medical cell Biology،Anatomy and Developmental

Biology...و

در گروه که عبارتند از:(بخش) Divisionسه ایجادبا -2

-:Functional and clinical anatomy200اختصاص و تجهیـز فضـاي   ‚که مقدمات ان شامل بازسازي سالن تشریح

یک برنامه عملیـاتی تهیـه   همچنین در راستاي اجراي طرح مذکوراست. از قبل فراهم شدهclinical anatomyمتري جهت 
دوره هاي ،از طریق این واحد ضمن آموزش بیشتر دانشجویان پزشکی، دستیاران.دانشگاه قرار گرفته استمسئوالنکه دراختیار شده 

ی توسعه خواهـد  لیندوره هاي آناتومی بالینی و جراحی میکروسکوپی را طی خواهند کرد (این واحد با همکاري گروه هاي با،فلوشیپ
.یافت)

-Neuro anatomy division:طـول سـالیان   و گرایش همکاران عضـو هیئـت علمـی در    یبا توجه به امکانات آزمایشگاه
گذشته

گسـترش  بـا در نظـر گـرفتن   : (medical Biology and histology)بخش بیولوژي پزشکی و بافت شناسـی -

مطالعات سلولی و بیولوژي پزشکی در دانشکده هاي پزشکی 
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حوزه پژوهش-ب

آزمایشگاهی تحقیقاتیتوسعه-1
باالImpactافزایش انتشار مقاالت در مجالت عملی پژوهشی بخصوص مجالت با -2
دکتراي) در گروه آناتومیسا(پPost doctایجاد دوره-3
جه به تجربیات موجود که آناتومی ایران در سطح آسیا شناخته شده اسـت. الزم بـه توضـیح    برگزاري یک کنگره منطقه اي با تو-4

برگزار گردید و هم اکنون اینجانب جزء هئیت مدیره توسط گروه سال پیشپنجاست که پنجمین کنگره آسیا و اقیانوسیه آناتومی در 
نفوذ علمی ایـران در سـطح منطقـه و برقـراري ارتبـاط علمـی بـا        این کنفرانسهدف از نجمن بین المللی آسیا و اقیانوسیه هستم. ا

کشورهاي همجوار و منطقه اي است.
علوم بالینی و پایه (تحقیقات بین رشتهیگسترش تحقیقات در حوزه هاي جدید با همکاري مراکز تحقیقاتی و گروه هاي آموزش-5

اي)
.ندبرگزاري کارگاه مقاله نویسی، روش تحقیقات براي تمامی اعضاء هیئت علمی که تا بحال این دوره ها را طی نکرده ا-6
تعامل و درگیر کردن اعضاء هیئت علمی در مجامع بین المللی و بخصوص مدیریت کنگره ي جهـانی از جلسـه کنگـره جهـانی     -7

(چین)آناتومی در پکن
وسایر دانشگاه هاي معتبر جهانایرانپروژهاي تحقیقاتی مشترك بین دانشگاه علوم پزشکی رايو اجتعریف-8
و دانشگاه هاي منطقه ايعلوم پزشکی ایرانپروژه هاي تحقیقاتی مشترك بین دانشگاهو اجرايتعریف-9

دانشگاهبین المللمعاونتپذیرش دوره هاي فرصت هاي مطالعاتی از کشورهاي منطقه با همکاري -10
brain bankبانک مغزيتوسعه-11

حوزه آموزش-ج

. ه استکه از قبل اجرا می شدIntegrationو رفع نواقص برنامه Integrationبرنامه آموزش مجدد برنامه ریزي و اجراي -1
با توجه به ارتباط دو جانبه بین دو دپارتمان Integrationدر اجراي برنامه در کشورکانادااستفاده از تجربیات دانشگاه اوتاوا-2
. به اطالح میرسانم که تا کنون دو کارگاه اموزش روشهاي نـوین امـوزش   برگزاري کارگاه هاي روش هاي نوین آموزش آناتومی-3

برگزار شده است.می دانشگاه اوتاوا کشور کانادا ناتوآاناتومی با همکاري بخش 
PBLروش هاي آموزشی گروه هاي کوچک و شکی از روش کالسیک و سنتی موجود بهشجویان پزتغییر در روش آموزش دان-4

CBL(Case Base Learning)و 



5

اصلی ترین روش آموزش عملی است ولـی  توسعه روش هاي عملی آموزش دانشجویان، در حال حاضر کاداور و موالژ به عنوان -5
Livingموضوعاتی تحت عنوان مانندروش هاي جدید با استفاده از تکنیک هاي موجود Anatomy  با استفاده از سـونوگرافی و

مطرح است. همینطور آموزش آناتومی سطحی
که از سالها قبل در پردیس همت ایجاد شده است و استفاده از آن در آموزش دانشجویان دانشگاه Plastinationتوسعه واحد -6

و همچنین در اختیار قرار دادن این محصوالت کمک آموزشی به سایر دانشگاه ها
بین الملل دانشگاه معاونتآناتومی با همکاري و فوق لیسانس .Ph.Dپذیرش دانشجوي خارجی در مقطع -7
در صورت موافقت مسئولین دانشگاه System biologyایجاد رشته -8
ــاتومی جراحــیPost graduate diplomaایجــاد دوره -9 Post graduate diploma on surgical(در آن

anatomy) براي افرادPh.D.و دستیاران جراحیآناتومی و جراحان
بیولوژي تولیدمثلتوسعه و تکمیل آزمایشگاه هاي تحقیقاتی رشته -10
و آناتومی مقاطع و کلینیکال آناتومیاستفاده از روشهاي نوین در تدریس کالسی و استفاده از نرم افزارهاي سه بعدي آناتومی -11

حوزه ارائه خدمات-د

ها در حوزه هاي ارائـه  به نظر می رسد یکی از مشکالت اعضاء هیئت علمی گروه هاي علوم پایه و از جمله آناتومی عدم استفاده از آن
ند در ارائه خدمات هم ا گرایش هاي مختلف دارند می توانخدمات می باشد. با توجه به توانائی هایی که اعضاء هیئت علمی آناتومی ب

نقش داشته باشند که این موضوع عالوه بر تأمین منابع مالی به دلیل پائین بودن سطح حقوق بـه تغییـر نگـرش آنهـا در آمـوزش و      
هش هم می انجامد. پژو

فعال هستند می IVFدر این بخش در حال حاضر برخی از افرادي که در حوزه بیولوژي تولیدمثل توانایی پیدا کرده اند در واحدهاي 
Cellتوان از توانایی همکاران آناتومی در واحد هاي  therapyه و حتی در موارد مشـاوره هـاي   ددر آینClinical anatomy

استفاده نمود. 
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محصوالت 
مورد تعھد

زمان ھمکاری بین
رشتھ ای

منابع 
فیزیکی

منابع مالی
(داخلی و 
خارجی)

یمنابع انسان اقدامات عملی راھبردھای 
معاونت 
آموزشی

توانمندسازی
دستیاران 
پزشکی و 
متخصصین

79سال  دارد
ھمکاری با 

گروه 
در جراحی

مرحلھ 
شروع و بعد

از آن با 
سایر 
گروھھا

ح سالن تشری
گروه

منابع داخلی
اعضا ھئیت 
علمی گروه 
و پزشکان 

جراح

راه اندازی 
بخشھای 
جراحی 
ی میکروسکوپ
در سالن 

تشریح

ی توسعھ آناتوم
بالینی 

وجراحی 
یمیکروسکوپ

ھ تولید نمون
نھ ھای پالستی

و در اختیار 
قرار دادن 
محصول بھ 
دانشگاھھای 

سراسر 
کشور

شروع 
فعالیت 
ازابتدای 

93سال 
و فروش 

محصوالت 
ز پالستینھ ا

96سال

پزشکی 
قانونی

حسالن تشری دانشکده 
پزشکی

اعضا ھئیت 
- علمی گروه
کارشناسان

گروه

راه اندازی و 
تکمیل کردن

ینھبخش پالست
از جملھ خرید 

ل یخچال استی
و جرثقیل 
جابجایی 
اجساد کھ 
برروی 

یخچال سوار 
و می شوند
oven

توسعھ واحد 
plastination

در حوزه 
آموزش

اعضا ھئیت 
علمی 

کسب موافقت
از دانشگاه 

تغییر نام گروه 
بھ گروه 

آناتومی و 
بیولوژی 
پزشکی

96سال  گروه آناتومی اعضا ھئیت 
علمی

خرید نرم 
افزار جامع 
سھ بعدی 
آناتومی 
ھمراه با 
آناتومی 
مقاطع و 

رادیولوژی و 
اقدام بھ نصب
این نرم افزار
در سایت 

گروه آناتومی

استفاده از نرم 
افزار ھای سھ 
بعدی و روش 

CBL در
آموزش 
پزشکی
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محصوالت مورد 
تعھد

deliverable

زمان ھمکاری بین 
رشتھ ای

منابع 
فیزیکی

منابع مالی منابع انسانی اقدامات 
عملی

راھبردھای 
معاونت 
آموزشی

توانمند سازی 
متخصصین 

بیولوژی تولیدمثل 
جھت فعالیت 

آموزشی و 
پژوھشی در 

مراکز ناباروری 
و حوزه تحقیقاتی 

طب تولیدمثل

97اسفند  ھمکاری با 
-گروه زنان
-فلو نازایی

گروه ژنتیک 
و 

ایمونولوژی

فضای 
فیزیکی 

موجود در 
آزمایشگاه 
IVF

بیمارستان 
اکبرابادی

تعدادی از 
تجھیزات از 

بودجھ 
وزارت 

بھداشت بھ 
مراکز 

ناباروری 
تھیھ می شود

اعضای 
ھیات علمی 

گروه 
آناتومی 

(بیولوژی 
تولیدمثل)

اختصاص 
فضا و 

دستگاه ھای 
الزم در 

آزمایشگاه 
IVF

بیمارستان 
جھت 

آموزش در 
بالین

توسعھ 
زیرساخت 

ھای آموزشی 
در راستای 

بھبود آموزش 
بالینی در 

حوزه 
بیولوژی 
تولیدمثل


