
 آناتومی یا بررسی ساختمان بدن

 

. اًذ ساختِ را ساختار آى ٍ ضذُ سَار ّن تر کِ هختلفی ّای تکِ کردى جذا راُ از است، ساختار یک تطریح یا تَصیف آًاتَهی

 ٍاشُ تا( کالثذ ٍ ضذُ ساختِ ٍ ضذُ سَار ّن تاالی تر هفَْم تِ) up هعٌای تِ ana پیطًَذ ترکیة از anatomy آًاتَهی ٍاشُ

 یک اجسای کردى، جذا ّن از هفَْم ّواى ٍ. است آهذُ تذست( کردى لطعِ لطعِ ٍ تریذى) هعٌای تِ temnenin یًَاًی

 اًساى( کالثذ) تي کِ ساختارّایی هطالعِ از عثارتست human anantomy اًساى( ضٌاسی کالثذ) آًاتَهی. دّذ هی را کالثذ

 .دٌّذ هی تطکیل را

 تیاى آًاى کِ چرا ًذارًذ لثَل را ایي آًاتَهیستْا تیطتر الثتِ. است اًساى تذى ساختار هطالعِ کِ ضَد هی گفتِ آًاتَهی تیاى در

 عثارتست آًاتَهی دلیك هعٌی تٌاترایي. است تذى هختلف لسوتْای تِ هرتَط اعوال گرفتي ًظر در تذٍى تعریف ایي کٌٌذ هی

 غیر چطن تا تررسی چٌاًچِ ، آًاتَهی تررسی در. ساختواى آى هختلف لسوتْای اعوال تِ آى رتط ٍ تذى ساختواى هطالعِ از

 .گَیٌذ( macroanatomy) تیي درضت ضٌاسی کالثذ را آى گیرد صَرت هسلح

. گَیٌذ( histology) ضٌاسی تافت یا( microanatomy) ریستیي ضٌاسی کالثذ را آى گیرد، اًجام هیکرٍسکَج کوک تا

 ٍاشُ ٍلی. ضَد  هی ًاهیذُ embryology ضٌاسی رٍیاى یا ضٌاسی جٌیي ، جٌیٌی دٍرُ در اًساى تذى ضٌاسایی تاالخرُ

 رٍی کِ اًساى تذى عولی تررسی. است هاکرٍآًاتَهی ّواى کٌٌذُ تیاى تیطتر ، فارسی زتاى در ، ضٌاسی کالثذ یا آًاتَهی

 .ضَد هی خَاًذُ تطریح یا ضکافی کالثذ گیرد، هی اًجام جسذ

 اٍ. گرفت صَرت تاضذ هی ضاًسدّن لرى فلوٌگی آًاتَهیست یک کِ ٍسالیَس تَسط ، آًاتَهی تِ هرتَط هطالعات اٍلیي

 .کٌذ رسن هسلح غیر چطن تا ، تذى هختلف لسوتْای از طرحْایی تَاًست

 

 آناتومی انواع

 .کٌذ هی تیاى را آًاتَهی از خاصی ضاخِ کِ ضَد هی استفادُ صفت یک تا آًاتَهی اهرٍزُ

 آزهایص یک اجرای در آًاتَهی علن از استفادُ هثل ضَد هی استفادُ کلیٌیکی درهاى ٍ ضٌاخت از هعوَل تطَر: عولی آًاتَهی

 .تذى رٍی تر فیسیکی

 .دارٍ عول تِ ٍاتستِ آًاتَهی هطالعِ: کلیٌیکی آًاتَهی

 .عولکرد ٍ ساختار تا راتطِ در تفاٍتْا ٍ ضثاّتْا کطیذى تا هختلف ارگاًیسوْای آًاتَهی هطالعِ: ای همایسِ آًاتَهی

 .کٌذ هی تررسی تذى طرح جْت خالف در را تذى کِ ای آًاتَهی: عرضی آًاتَهی

 گستردُ تطَر کِ است ایي از ًَعی ضٌاسی جٌیي. تالغ اًساى یک تطکیل تا لماح از زیستی فرایٌذّای هطالعِ: تکاهل آًاتَهی

 .است درگیر افتذ هی اتفاق تَلذ از لثل کِ تکاهلی فرایٌذّای تا راتطِ در

 .تذى هختلف لسوتْای از ترضْایی رٍی تر هسلح غیر چطن تا آًاتَهی هطالعِ: هاکرٍسکَپیک آًاتَهی



 ًیس کٌٌذُ اسکي الکترًٍی هیکرٍسکَج از ّوچٌیي ، ًَری هیکرٍسکَج از استفادُ تا آًاتَهی هطالعِ: هیکرٍسکَپیک آًاتَهی

 .کٌٌذ هی هطالعِ را سلَل حذ از کَچکتر لسوتْای ٍ ضذُ استفادُ

 .هحیطی ٍ هرکسی عصثی سیستن هطالعِ: اعصاب آًاتَهی

 .اٍلتراسًََگرافی ٍ اسکي تی سی ، ترداری تصَیر هثال تصَیرسازی تکٌیکْای تراساس آًاتَهی هطالعِ: رادیَگرافیک آًاتَهی

 زیستی سیستوْای ّوِ ّوسهاى ًَع ایي در سیٌِ لفسِ هثل تذى از خاصی لسوت یک آًاتَهی هطالعِ: ای هٌطمِ آًاتَهی

 تذى از خاظ لسوت یک در ّوسهاى تطَر ٍ تاّن هختلف سیستوْای اعوال ارتثاطات ٍ... ٍ خَى گردش ، اسکلتی هثل

 .ضَد هی هطالعِ


