


آناتومی

بزرگیاعظم جان 



آناتومیواژه 

کیل  به معنی شکافتن یا تشریح کردن تشtomyiaبه معنی کالبد و جسم وanaآناتومی از دو واژه 
.شده است 



:شاملانسانیآناتومیتقسیمات

شناختقابلمیکروسکوپازاستفادهبدونکه(ماکروسکپی)درشتآناتومی

.استوبررسی

شناختلقابمیکروسکوپازاستفادهباکه(میکروسکپی)ریزآناتومی

استوبررسی

بررسیوردمسالخوردگیتاتولدازراانسانبدنشناختکه:تکاملیآناتومی

.دهدمیقرار



.دهندمیقراربررسیموردراانسانبدنمختلفقسمتهایکهآناتومیهایشاخهزیر

:شامل

شناسیاستخوان

شناسیعضله

شناسیغدد

شناسیمفصل

احشاشناسی

.باشدمی......و



؟چیستتشریحیوضعیت

توضعیاستالزمانسانبدنشناختبرای

یتوضعآنبهکهبگیریمنظردرراخاصی

سدجکهحالتیهمانیا.گویندمیتشریحی

.گیردمیقرارتشریحتختروی

و طرف در وضعیت تشریحی سر به طرف روبه رو ، دستها از د

تانی  آویخته وکف دستها به طرف جلو قرار دارد واندام تح

(.پاها صاف وبدون خمیدگی است)



انسانسطوح تشریحی بدن 

ا در نظر برای مطالعه آناتومی باید سطوحی فرضی ر

ن را به دو بگیریم که بدن انسان یا یک قسمت از بد

:ند از نیمه تقسیم کند این سطوح فرضی عبارت

sagitalسهمی              سطح • plan

frontal planسطح عرضی              •

 horizontal planسطح افقی          •



.ع می کننداین سه سطح بر یکدیگر عمود می باشند ودر نقطه ای یکدیگر را قط

.القی دارندیکی از تعاریف مرکز ثقل نقطه ای است که سه سطح با یکدیگر ت

تقسیم  سطحی است فرضی که بدن را به دو نیمه چپ وراست: سطح سهمی
.می کند

 لفی سطحی است فرضی که بدن را به دو نیمه قدامی وخ: سطح عرضی
.تقسیم می کند

 تحتانی تقسیم  سطحی است فرضی که بدن را به دو نیمه فوقانی و: افقی سطح
.کندمی 



نظیرهاییواژهازبدناندامهایموقعیتدادننشانبرای•

یماستفاده...وداخلی،،خارجی،فوقانی،خلفی،قدامی

کاربهادهایستتشریحیوضعیتبهنسبتهاواژهاینکنیم

.شوندمیبرده



ساختمان اسکلتی بدن 

اسکلت اسکلت داربست بدن است تمام قسمتهای بدن روی
قرارگرفته اند

داسکلت از دستگاههای حیاتی بدن محافظت میکن  .
ورد برای شناخت اسکلت بدن انسان باید استخوانها را م

.مطالعه قرار داد
 قطعه استخوان تشکیل شده است 206بدن انسان از.



قطعه استخوان206

30فوقانی             هر اندام 
30تحتانی            هر اندام 

26ستون فقرات                      
جفت دنده  12قفسه سینه                

1جناغ سینه                 
22سر و صورت              
1المی                          

6هر گوش                                





انواع استخوانها از لحاظ شکل ظاهری 

استخوانهای بلند -1

.راناستخوانمانند.دارندقراراستخوانسرهایتنهانتهایدردو.باشندمیتنهیکدارایهااستخواناین

استخوانهای کوتاه -2

پامچودستمچاستخوانهایمانند.ندارندخوددرابعادچندانیتفاوتاستخوانهااین

استخوانهای پهن -3

ت استخوانی استخوانهائی هستند بشقابی شکل که دو سطح صاف ازجنس استخوان متراکم دارند که در میان آنها باف

اسفنجی وجود دارد مانند استخوانهای جمجمه



استخوانهای نامنظم-4

مانند استخوانهای بی نام و مهره ها گرفت برای این گروه از استخوانها شکل خاصی نمی توان در نظر 

استخوانهای کنجدی -5

.افراد مختلف باهم متفاوت است آنهادر تعداد .این استخوانها در البالی وترهای عضالت وجود دارند

استخوانهای درزی  -6



بندی بدن انسان استخوان 
:محوریبندی استخوان 

.استخوان های سر وصورت ،ستون فقرات وقفسه سینه استشامل 

صورت  قطعه ۱۴.  جمجمهعدد ۸:  استعدد 22و صورت سر •

استخوان قطعه 33الی 26فقرات از ستون •

و در  جفت دنده است که در جلو به جناغ سینه ارتباط دارند۱2سینه نیز شامل قفسه •

.اندپشت به مهره ها متصل 

:  استخوان بندی ضمیمه ای 

.انی است بندی ضمیمه ای که شامل استخوان بندی اندام های فوقانی وتحتاستخوان 

د کمربند شانه ای وکمربند لگنی به استخوان بندی محوری متصل می شونتوسط 



: استخوانهای جمجمه 

قطعه استخوان تشکیل8جمجمه از 

ت شده است که مفاصل بین آنها ثاب

.شونداست و درز نامیده می 



: استخوان های صورت

لتشکیاستخوانیقطعه14ازصورت

استخواناینازقطعه6کهاستشده

ویکباشندمیفردقطعه2وزوجها

وجودصورتدرمتحرکاستخوان

.استتحتانیفکاستخوانکهدارد



ستون فقرات

خصوصیاتوتعداد.باشندمیمهره26پشت،اصلیاستخوانهای

باطارتدرهاآنبابدنازقسمتیچهاینکهاساسبرهامهرهخاص

.باشدمیمتفاوت،است

مهره26

(سرویکال)مهره های گردنی 7
(کتوراسی)مهرهای پشتی یا سینه ای 12

(لومبار)مهره های کمری 5
(ساکروم)مهره خاجی 1
(کوکسیز)مهره دنبالچه 1



خصوصیات مهره ها

تنه
دو زائده عرضی
یک زائده شوکی
یک سوراخ مهره ای
تانیدو رویه مفصلی فوقانی و تح



(سرویکال)مهره های گردنی 

C7،....... ،C2 ،C1 (   :C1مهره اطلس-C2 (، آکسیسمحوری)مهره آسه   )

مهره اطلس
فاقد تنه و زائده خاری
(مفصل با استخوان پس سری)رویه مفصلی فوقانی
(مفصل با مهره آسه)رویه مفصلی تحتانی
سوراخ نخاعی بزرگ



مهره آسه

وجود زائده دندانی
حرکات چرخشی سر
زائده خاری دو شاخه



C7مهره 

ک زائده خاری بسیار بلند و ت
شاخه که قابل لمس است



سایر مهره های گردنی

وجود سوراخ در زائده عرضی

وشسوراخ مهره ای نسبتاً وسیع و سه گ

زوائد خاری دو شاخه



(لومبار)مهره های کمری 

 فقراتبزرگترین مهره های ستون

 بزرگتنه مهره ای

 یپشتسوراخ مهره ای بزرگتر از سوراخ مهره های

زوائد عرضی افقی



(ساکروم)مهره خاجی 

سه گوش
 بزرگسطوح مفصلی
(مفصل با استخوان هیپ)



(کوکسیز)مهره دنبالچه 



thorax)(قفسه  سینه
باالدرباریکدهانهیکبانامنظماستوانهیکشکلبه
قانیفودهانه.استپاییندربزرگنسبتادهانهیکو

هدهان.داردارتباطگردنباواستبازسینه،قفسه
.شودیمبستهدیافراگمتوسطسینهقفسهتحتانی

عطافانقابلسینهقفسهاسکلتی–عضالنیدیواره
مهرهمانندقطعهقطعههایبخشازمتشکلواست

.باشدمی(سینهجناغ)واسترنومها،عضالتدندهها،



(استرنوم)جناغ 

پهناستخوان•

جناغدسته1)

جناغتنه2)

(گزیفوئید)خنجریزائده3)



استخوانهای اندام های فوقانی و تحتانی 

 اندام های فوقانی و تحتانی به ترتیب به قفسه سینه و
.مهره ها وصل می شوندستون 

 تنه،عامل اتصال هر یک از اندام های فوقانی به
تحتانیکمربند شانه ای و عامل اتصال هر دواندام یک 

.است(لگن خاصره)کمربند تنه یک به 

.



استخوان های  اندام  فوقانی 

.استقطعه30فوقانیهایاندامازهریکهایاستخوانتعداد

(هومروس)بازواستخوان•

(ینزبرزندوزیرینزند)یا(رادیوسواولنا)ساعدهایاستخوان•

ت،دسمچ)یا(فاالنژهاومتاکارپکارپ،)دستهایاستخوان•

(انگشتانبندودستکف



(humerus)هومروس 

نمای 
قدامی

نمای خلفی



Headسر

Anatomicalتشریحیگردن neck

Greaterبزرگتکمه tubercle

Lesserکوچکتکمه tubercle

Intertubercularایتکمهبینناودان groove

Surgicalجراحیگردن neck

پروگزمال بازو



دیستال بازو

داخلیکندیلاپی
خارجیکندیلاپی

(قرقره)تروکال
(لقمه)کاپیتولوم

(کرونوئید)منقاریحفره
رادیالحفره
(اولکرانون)آرنجیحفره



تنه بازو

خارجدردلتوئیدبرجستگی
خلفینمایدررادیالناودان



فوقانی اولین استخوان اندام فوقانی ، استخوان بازو است که از انتهای

.خود به حفره ی دوری استخوان کتف مفصل می شود

.تحتانی این استخوان در مفصل آرنج قرار داردانتهای 

ارقرزندزبرینوزندزیرینهاینامبهاستخواندوساعددرناحیه

.دارند

 نتهوای  های زندزیرین و زندزبرین درانتهای فوقانی خوود بوا ا  استخوان

.تحتانی استخوان بازو مفصل می شوند

• .بعد از استخوان بازو، استخوان های ساعد قرار دارند



اولنارادیوس  و   

نمای قدامی

خلفی نمای



استخوان رادیوس

اعلیزندزبرین،زند•

درازاستخوان•

رادیوسگردن،تکمهسر،:فوقانیانتهای•

هایاستخوانباوسیعیمفصلیسطحاستیلوئید،زائده:تحتانیانتهای•

دستمچ

(خارجیوخلفیقدامی،سطح)تنه•



استخوان اولنا

اسفلزندزیرین،زند•

درازاستخوان•

سینیرهحفکرونوئید،زائدهاولکرانون،زائده:فوقانیانتهای•

بازوقرقرهیاتروکالباشدنمفصلبرای

سراستیلوئید،زائده:تحتانیانتهای•

(داخلیوخلفیقدامی،سطح)تنه•



:  بعد از ساعد، دست قرار دارد که شامل سه قسمت است 
انگشتانمچ ، کف دست و 

استخواناستخوانهای مچ دست شامل هشت قطعه 
.است که در دو ردیف قرار می گیرند



دستهای مچ استخوان 

(قطعه۸)کارپ•

پزیفورم،کاترومتریلونیت،اسکافوئید،:اولردیف
(نخودیوهرمیهاللی،ناوی،استخوانهای)

میتهاکاپیت،تراپزوئید،تراپزیوم،:دومردیف
(کیچنگوذوزنقه،بزرگشبهذوزنقه،استخوانهای)



کف دست پنج قطعه است  استخوانهای 

نامیده  می شوند... که از خارج اولین،دومین و

این پنج قطعه از طرف شست دست به طرف انگشت کوچک  )

دست، استخوان های کف از استخوان های بعد . شودگذاری می شماره 

.قطعه اند14انگشتان قرار دارندکه مجموعا 

تعداد این استخوا ن ها در هر انگشت سه قطعه

.به جز شست ،که دارای دوقطعه است. است

هر قطعه از استخوان های انگشتان دست یک

.بند نام دارد



شانهاستخوان 
اناستخودوشاملایشانهکمربندهایاستخوان

(تفکیاترقوه)یا(اسکاپوالوکالویکل):است

طرفازوجناغبهطرفیکازکهجلودرترقوه

شتپدرکتفدیگریاستمربوطکتفبهدیگر

کهاستنازکیوپهناستخوانکتفشانه

گودیدربازو،استخوانسرداردمثلثشکل

آندرومی رودفرو(گلنویید)کتفاستخوان

.می چرخد



ترقوه  کالویکل یااستخوان 

شکلsدرازاستخوان•

آکرومیالیاخارجیانتهای•

استرنالیاداخلیانتهای•

خارجیوداخلیانتهایدووتحتانیوفوقانیسطحدو•

وعقبدراسکاپوالاستخوانوداخلوجلودراسترنومهایاستخوانبینافقیصورتبهکالویکل•

.داردقرارخارج

محوریبندیاستخوانبهطرفیهایانداماتصال•



استخوان اسکاپوال

پهناستخوان•
گوشسهو(خارجیوداخلیفوقانی،)کنارسه•

(تحتانیوخارجیداخلی،)
خلفیو(کتفیتحتحفره)قدامیسطحدو•
•Spine(کتفخار)
•supraspinous fossa(خاریفوقحفره)
•infraspinous fossa(خاریتحتحفره)

نمای قدامی خلفینمای



استخوان اسکاپوال

(آخرومیزائده)آکرومیونزائده•
(غرابیزائده)کوراکوئیدزائده•
(دوریحفره)گلنوئیدحفره•
Suprascapular)اسکاپوالرسوپرابریدگی• notch)



استخوان های اندام تحتانی

(لگنهیپ،)نامبیاستخوان•

(فمور)راناستخوان•

(پاتال)کشککاستخوان•

(نینازکونیدرشت)یا(فیبوالوتیبیا)ساقهایاستخوان•

(شتانانگبندوپاکفپا،مچ)یا(فاالنژهاومتاتارستارس،)پاهایاستخوان•



استخوان ران
اولین استخوان اندام تحتانی، استخوان ران است.

 رد در انتهای فوقانی خود در لگن خاصره قرارمی گی
.و مفصل ران را به وجود می آورد

  ی انته  ای تحت  انی ای  ن اس  تخوان ب  ا اس  تخوان درش  ت ن
.مفصل زانو راتشکیل می دهد

 دن استخوان ران طویل ت رین و ق وی ت رین اس تخوان ب
.است 

 کک در قسمت جلوی انتهای تحتانی اس تخوان ران کش
قرار دارد







.که دارای  دو استخوان به نام های  درشت نی و نازک نی استدارد بعد از ران ناحیه ساق  پا قرار 

هکاستنینازکاستخوانپا،ساقاستخواندیگر
.تاسترنازکبسیاروگرفتهقرارنیدرشتدرخارج

ایننن اسننتخوان در دو انتهننای فوقننانی و تحتننانی بننا
.استخوان درشت نی مفصل می شود

       برجستگی قنوزک خنارجی نینز مربنوط بنه انتهنای
.تحتانی نازک نی این استخوان است 

خوان استخوان درشت نی در انتهای تحتانی است
.ران و در امتداد آن قرارمی گیرد

  ن این استخوان بعد از استخوان ران طوینل تنری
.استخوان بدن است

تهای قوزک داخلی ، یک برجستگی مربوط به ان
.تحتانی این استخوان است





. بعد از ساق ، پا قرار دارد

.  پا شامل سه قسمت است
.مچ، کف و انگشتان 

مچ پا

.قطعه استخوان است که در دو ردیف قرار گرفته اند7مچ پا شامل 

.قطعه استخوان به نامه های قاپ و پاشنه است2ردیف اول شامل 
ان  استخوان قاپ، زیر درشت نی استخو. این دو قطعه استخوان درشت اند و وزن بدن را تحمل می کنند

.پاشنه نیز زیر قاپ قرار گرفته اند



ه های ردیف دوم مچ پا استخوان های بسیار کوچک تری هستندکه شامل یک قطعه استخوان ناوی، یک قطعاستخوان 
.استخوان تاسی و سه استخوان، به نام های میخی، که از داخل به خارج به ترتیب شماره گذاری می شوند

کف پا 

تعداد بعد از استخوان مچ پا، استخوانهای کف پا قرار دارندکه 
این استخوان . قطعه است و به موازات هم قرار دارند5آن ها 

.از داخل به خارج شماره گذاری می شوندها 

استخوانهای انگشتان پا  

داردبعد از انگشتان کف پا استخوان های انگشتان پا قرار 
شماره گذاری انگشتان پا نیز .قطعه است 14آنها و تعداد 
.گیرداستخوان های انگشتان دست صورت می همانند 



(تارس، متاتارس و فاالنژها)استخوان های پا 

استخوان کوتاه7: تارس
تحمل وزن بدن و انتقال آن به زمین: وظیفه

استخوان بلند5: متاتارس
استخوان میخی 3مفصل با : 3و2و1استخوان 

(کونئیفورم)
(ئیدکوبو)مفصل با استخوان مکعبی : 5و4استخوان 

استخوان بلند 14: فاالنژها



استخوان های  اندام تحتانی 

   خوان اندام تحتانی توسط کمربند لگنیی بیه اسیت
.می شوندمتصل بندی محوری 

لوجدرنامبیاستخواندوشامللگنیکمربند
مجموعاکهباشدمیعقبدرخاجیواستخوان

.دهندمیتشکیلراخاصرهلگن

درنامبیاستخوانهایاتصالمحلمفصلبه
یمگفتهعانهارتفاقلگنمیانیقدامیقسمت

.شود



نامساختمان استخوان های بی 

.دتشکیل شده ان( عانه)وشرمگاهیاستخوانهای بی نام از سه قسمت خاصره ای ، نشیمنگاهی 



های لگن در جنس مذکر ومونثتفاوت 

استلگن زنان کوتاه تر وپهن تر از مردان -1

مدخل لگن در زنان گشاد تر است -2

.استخوان خاجی در زنان پهن تر از مردان است -3



مفاصل

مفصل محلی است که در آن دو یا چند استخوان مجاور بهم وصل شده یا در جهت مخالف  

.ندمفاصل بر اساس عملکرد و ساختار تقسیم بندی می شو. یکدیگر حرکت میکنند

دسته بندی ساختاری

.  هم پیوند می دهداین دسته بندی بر پایه گونه بافت پیونددهنده ای انجام می شود که استخوان ها را به

:در دسته بندی ساختاری سه گونه مفصل شناخته می شود

یادی دارد پیوند  ، که با بافت همبند معمولی متراکمی که الیاف کالژن ز(لیفی)رشته ای مفصل •

.مانند درز بین استخوان های جمجمه. یافته اند

.غضروفی، که با غضروف به هم پیوسته اندمفصل •

این رو فاصله  این مفصلها دارای حرکت بوده و از. سینوویال، که مستقیماً پیوند ندارندمفصل •

این . یل می دهداندکی بین دو استخوان موجود می باشد که فضایی به نام حفره مفصلی را تشک

وویال را با توجه  مفاصل سین. حفره با مایع لغزنده و چسبناکی به نام مایع مفصلی پرشده است

.نوع تقسیم می شوند 7شکل سطوح استخوان های شرکت کننده در مفصل به 



:انواع مفاصل سینوویال

نوع تقسیم 7مفاصل سینوویال را با توجه شکل سطوح استخوان های شرکت کننده در مفصل به 
.می شوند 

  (مانند مفصل مچ دست )مفاصل مسطح

 (مانند مفصل بین استخوان بازو و زنداسفل)مفاصل لوالیی یا قرقره ای

 (مانند مفصل بین اطلس واسه)مفاصل استوانه ای

 (      مانند مفصل بین استخوانهای زند زبرین و استخوانهای مچ دست)مفاصل بیضوی

 (کف دستمانند مفصل بین استخوان ذوزنقه مچ دست و اولین استخوان )مفاصل زینی

 (گیجگاهیمانند استخوان زانو و با فک اسفل با استخوانهای)مفاصل کندیلی

( مانند مفصل ران )مفاصل کروی یا گوی وحفره



دسته بندی حرکتی

.  تحرک هستندبیشتر مفاصل رشته ای غیرم. حرکت کم یا بدون حرکت هستند: مفاصل غیرمتحرک •

مثل جمجمه

مثل مهره ها.  اندبیشتر مفاصل غضروفی در این دسته. حرکت کمی میسر است:  مفاصل نیمه متحرک •

همه مفاصل متحرک، سینوویال هستند. حرکات گوناگون میسر است: مفاصل متحرک •





قدامی تنه عضالت 

:ندباتوجه به بخش فوقانی و تحتانی به دودسته تقسیم می گرد

عضالت ناحیه شکم -2عضالت ناحیه سینه       -1

  عضالت ناحیه سینه

Pectoralis)سینه ای بزرگ major) سینه ای کوچک ،(Pectorialis

minor)  تحت ترقوه ای ، دندانه ای بزرگ ، عضالت بین دنده ای ،

 عضالت ناحیه شکم

مورب خارجی ، مورب داخلی ، عرضی شکم ، راست شکم 



عضالت ناحیه سینه  



عضالت ناحیه شکم



عضالت خلفی تنه 

ذوزنقه ایعضالت

بزرگپشتی،

االضالع،متوازی

ایگوشه،

فوقانیخلفیایدندانه،

تحتانیخلفیایدندانه،

درازپشتی،

کمریمربع



: تنهعضالت خلفی 



(Trapezius)ذوزنقه عضله 
.  این عضله پهن و حجیم سطح زیادی از پشت را می پوشاند

:سه بخش

فوقانی•
میانی  •
تحتانی  •

:عمل
باالبردن کتف ها•
پایین کشیدن کتف ها•
نزدیک کردن کتف ها•



latissmus)بزرگ عضله پشتی  dorsi)

نی  فوقانی این عضله توسط قسمت تحتاقسمت 

که در زیر . عضله ذوزنقه پوشانده می شود

.عضله متوازی االضالع قابل لمس است

از مهره های ششم پشتی تا تاج خاصره رو 

پوشش داده و سر دیگر به بازو وصل می شود



(Rhomboid)االضالع عضله متوازی 

رار این عضله در اصل دو عضله است که شباهت زیادی در نحوه ق

.گیری و عمل دارند

بزرگ از روی خارهای مهره های دوم عضله متوازی االضالع•

تخوان کتف  شروع می شود و به بخش تحتانی لبه داخلی اسپشتی 

. تجهت کشیدگی تارهای این عضله مایل اس. متصل می شود

ر ریشه خاآخرین مهره های گردنی به متوازی االضالع عضله •

وازات  استخوان کتف متصل می شود، تارهای این دو عضله به م

.دارندهم قرار



عضله گوشه ای

ن و به پاییگردن اول چهارمهره این عضله از تارهای 

لی  خارج کشیده شده و به قسمت فوقانی لبه داخ

ار کتف  استخوان کتف بین زوایه فوقانی و ریشه خ

.چسبندگی پیدا می کنند



(Serratus)ای عضله دندانه 

فوقانی  خلفی 

وازی  فوقانی تنه زیر عضله مت-عضله در قسمت خلفیاین 

استاالضالع واقع 

عضله دندانه ای خلفی تحتانی

ت ولی فوقانی اس-این عضله نیز همانند عضله دندانه ای خلفی

. جهت کشیدگی تارها در آن متفاوت است



عضله پشتی دراز

یخاجتاسریپساستخوانازکهاستطویلایعضله•
دزوائخاجی،استخوانرویازعضلهاین.شودمیکشیده
توجهباوشدهشروعخاصرهتاجکمری،هایمهرهخلفی

النیعضگروهسهبهتارهادیگرانتهایچسبندگیمحلبه
:گرددمیتقسیم

1-شودخاصره ای، که روی دنده ها کشیده می.

2-طویل، که روی زوائد عرضی مهره ها کشیده می شود.

3-شوکی که روی زوائد شوکی مهرها کشیده می شود.



عضله مربع کمری

حیه  عضله ای پهن است که در دو طرف ستون فقرات در نا

ره  این عضله از روی بخش خلفی تاج خاص. کمر قرار دارد

ول شروع شده و با چسبندگی روی زوائد عرضی مهره های ا

تا چهارم کمر روی لبه تحتانی دنده دوازدهم متصل می

.گردد



:انهشناحیه قدامی عضالت 

 کتفی تحت

 بازویی و غرابی

(coracobrachialis)



: انه عضالت ناحیه خلفی ش

 دلتویید عضله،

 عضله فوق خاری

 خاری، تحت عضله

 کوچکگرد عضله

 عضله گرد بزرگ(teres

major)است.



(SITS)عضالت چرخش دهنده بازو 
یا روتیتور کاف 

(اسکاپوالریسساب)کتفیتحت-۱
(اسپایناتوسسوپرا)خاریفوق-2
(مینورترس)کوچکگرد-3
(اسپایناتوساینفرا)خاریتحت-۴



عضالت بازو  

ی اول عضالتی هستند که باعث خم شدن ساعد روگروه 
و شاملبازو می گردند 

و( Biceps brachi)دو عضله دوسربازو 

.می گردند(brachialis)بازوئی قدامی

ازو قرار که در سطح خلفی بدوم نیز عضالتی هستند گروه 
ت این عضال.باز شدن مفصل آرنج می شونددارند و باعث 

شامل

(triceps brachia)بازوعضله سه سر 

می باشند(Anconeus)آرنجیو عضله سه گوش 

سه گوش آرنجی



:  عضالت ساعد 

ساعد عضالت زیادی وجود دارد این عضالت در دو گروه قدامیدر 

طحی وخلفی قراردارند که هرکدام از این گروه ها نیز به دو گروه س

.  وعمقی تقسیم می شوند



ساعدعضالت قدامی 

:طبقه سطحی که از عضالت زیر تشکیل شده است: الف

درون گرداننده مدور 
زند اعالیی قدامی  
کف دستی طویل 
زنداسفلی قدامی 
انگشتانتاکننده سطحی 

: طبقه عمقی که از عضالت زیر تشکیل شده است: ب

درون گرداننده مربع 
تاکننده دراز شست 

تا کننده عمقی انگشتان  



ساعدعضالت بخش خلفی 

:به دو گروه زنداعالیی و زنداسفلی تقسیم می شوند 

ل ، بازکننده  شامل برون گرداننده دراز ، بازکننده مچ دستی طوی: گروه زند اعالیی : الف 

. مچ دستی کوتاه

،باز کننده مچ باز کننده انگشتان ،بازکننده انگشت کوچک: گروه زنداسفلی شامل : ب

.  دستی برون گرداننده کوتاه است





عضالت ناحیه لگن خاصره

ه  عضالت ناحیه لگن خاصره شامل دو گرو

قدامی وخلفی است 

:گروه قدامی 

 شامل سوئز بزرگ(iliopsoas)
 سوئز کوچک
 ایعضله خاصره



عضالت ناحیه لگن خاصره

:گروه خلفی 

 بزرگ سرینی(gluteus maximus)
 میانی سرینی(gluteus medius)
 کوچک سرینی(gluteus minimus)
 نیامکشنده پهن

(tensor fasciae latae)



عضالت ناحیه ران 

:  عضالت ناحیه قدامی ران

عضله چهار سر:

vastus)پهن جانبی  lateralis)

vastus)پهن میانی  intermedius)

vastus)پهن داخلی  medialis)

(rectus femoris)راست رانی 

 عضله خیاطه(sartorius)



عضالت ناحیه ران 
(:همسترینگ)عضالت خلفی ران 

 نیم وتری

(semitendinosus)

نیم غشایی

(semimembranousus)

سررانی دو

(biceps femoris)



عضالت ناحیه ران 

:عضالت ناحیه داخلی ران

 ایشانه(pectineus)

 طویلکننده نزدیک(adducto longus)

 کننده کوتاه نزدیک(adductor brevis)

 بزرگ نزدیک کننده(adductormangus)

راست داخلی(gracilis)



ساق پات عضال

: عضالت قدامی ساق پا 

قدامیساقیشامل،

پاانگشتانطویلبازکننده،

طرفییینینازک

پاپشتطویلبازکننده.



ت ساق پاعضال

:  عضالت خلفی ساق پا شامل 

 عضالت دوقلو(gastrocnemius)

 نعلی(soleus)

 پایی کف،

 رکبی(popliteus)

 ، خم کننده طویل انگشتان

 خلفی  ساقی

 پاکننده طویل شست خم .



عضالت پا 

سیم می عضالت پا به دو دسته مختلف تق
شوند  

کوتاه  عضالت پشتی یا شامل باز کننده
ه نام  انگشتان که بخشی از این عضله ب
وم است عضله بازکننده کوتاه شست موس

.

لی ، عضالت کف پا که به سه گروه داخ
.جانبی ومیانی تقسیم می شوند



آرزوی موفقیت برای شمابا 


