
 بسمه تعالی

 

 زاد اسالمی واحد نجف آبادآدانشگاه 

 پزشکیدانشکده 

 1399-1400فرم طرح درس گروه پیش بالینی پزشکی در نیمسال دوم سال 

 سروگردن علوم تشریحنام درس:

 عملی نوع واحد:                         5/0 تعداد واحد:

 عمومی پزشکیعلوم پایه/رشته تحصیلی: مقطع و 

 مقدمات علوم تشریحپیشنیاز : دروس 

 تاریخ امتحان پایان ترم:             تاریخ امتحان میان ترم:

 پریسا جمالزائی:  مدرس

 سالن تشریح:  کالسمکان 

 11:15-14:45سه شنبه ساعت : روز کالس

 http://vs.iaun.ac.ir/m8769لینک دفتر کار مجازی: 

 p.jamalzaei{at}gmail.com: الکترونیکی پست آدرس
 

 ناحیه سروگردنآشنایی دانشجو با ساختار کلی هدف کلی:
 

   اهداف اختصاصی:

 :در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود

 حیطه شناختی

 .محدوده صورت و سروگردن را بشناسد-1

 .عضالت صورت و گردن را بداند-2

 .ساختارخونرسانی و عصبی شدن این ناحیه فراگیرد-3

 .های گردن و محتویات آنها را فراگیردمثلث  -4

 حیطه نگرشی

 .در بحث های گروهی شرکت فعال داشته باشد-1

 .در هر کالس در ارتباط با موضوع کالس سوال نماید-2

 .بتواند جایگاه آنرا نسبت به یادگیری موضوعات مشخص نماید-3

 حیطه مهارتی

 .بتواند عضالت سروگردن و صورت را بشناسد-1

 .مثلث ها گردن را بشناسد محتویات-2

 .در حرکات مختلف گردن و مفاصل این ناحیه را فراگیرد-3

 .احشاء موجود در ناحیه سروگردن و صورت و مجاورات آنان را بشناسد -4

 
 



 پرسش درس های قبلی، معرفی درس جدید، پاسخگویی به سواالت دانشجویان استاد: چگونگی فعالیت

 توضیحات بر روی جسد و موالژسخنرانی، پرسش و پاسخ، شیوه تدریس: 

 موالژ، کاداور، فیلمهای کمک آموزشی وسایل کمک آموزشی: 
 

 حضور به موقع در کالس، گوش قرا دادن به مطالب،  شرکت در پرسش و پاسخ دروس مربوطه چگونگی فعالیت دانشجو:

 های تعیین شده. مشارکت فعال در کالس و شرکت در آزمون تکالیف دانشجو:

 نمره تشویقی(. 1نمره آناتومی( و فعالیت کالسی )تا  20پایان ترم )آزمون  نحوه ارزیابی دانشجو:

 . (توجه: سر فصل دروس باید طبق سر فصل های ارائه شده وزارت خانه باشد)جدول زمانبندی درس  

 رئوس مطالب ردیف

 بررسی استخوان های جمجمه از سطوح مختلف 1

 آناتومی اسکالپ و صورت، عروق و اعصاب سطحی 2

 ، غده پاروتیدTMJعضالت صورت، مفصل  3

 محدوده گردن، فاسیاهای گردن، تقسیم بندی مثلث های گردن 4

 بررسی محتویات مثلث های گردن 5

 و تریگوپاالتین آناتومی حفره تمپورال و اینفراتمپورال 6

 آناتومی حفره دهان و محتویات آن 7

 و بررسی بینی ادامه بررسی محتویات دهان 8

 آناتومی حلق 9

 آناتومی حنجره 10

 بررسی عروق و اعصاب سر و گردن 11
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