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 وگردن ناحیه سرآشنایی دانشجو با ساختار کلی  هدف کلی:
 

   اختصاصی:اهداف 

 :در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود

 

 حیطه شناختی 

 . وگردن را بشناسد محدوده صورت و سر-1

 .بشناسدعضالت صورت و گردن را -2

 .را بشناسد صورت و گردنساختارخونرسانی و عصبی -3

 .بشناسدمثلث های گردن و محتویات آنها را  -4

 

 حیطه نگرشی

 عناصر تشریح شده در سالن موالژ و جسد شرکت فعال داشته باشد. در مورد توصیف   -1

 در سالن موالژ در ارتباط با عناصر نشان داده شده سؤال نماید.  -2

 پس از یادگیری، بتواند جایگاه و اهمیت هر عضو جدید را نسبت به سایر عناصر تشریحی مشخص نماید. -3

 

 حیطه مهارتی 

 .کند پیدا را استخوان هر به مربوط سطحی و استخوانی بالینی مهم های نشانه -1



 .کند شناسایی موالژ و کاداور در مربوطه اعصاب و عروق با همراه  را گردن ناحیه بالینی مهم های قسمت  -2

 .کند شناسایی موالژ و کاداور در مربوطه اعصاب و عروق با ههمرا را حفرات و احشا صورت، ناحیه بالینی مهم های قسمت  -3

 . دهد تشخیص رادیولوژیک های کلیشه در را صورت و جمجمه بالینی مهم های قسمت  -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: 

 فیلمهای کمک آموزشی موالژ، کاداور،  وسایل کمک آموزشی: 
 

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

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

 نمره تشویقی(.  1فعالیت کالسی )تا نمره آناتومی( و  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
 

 : منابع درسی
 منابع فارسی:

 تألیف دکتر بهرام الهی    استخوان شناسی

 تألیف دکتر ساکی   استخوان بندی سر و صورت 

 ألیف دکتر یوسف محمدی یا دکتر اکبری یا دکتر حجازی ت                                        آناتومی سر و گردن

 آخرین ویرایش  تالیف ریچارد درک..... جلد سوم، سر و گردن،ترجمه دکتررضاشیرازی... (                               )برای دانشجویانآناتومی گری



 منابع التین: 

A textbook of Regional Anatomy……………………………J.Joseph; the last edition. 
A textbook of Regional and Applied…………………………R.J.Last; the last edition. 
Clinical Anatomy for Medical Students……………………..Snell; the last edition. 
Gray's Anatomy…………………………………………..…..Williams; the last edition. 

 


