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 ناحیه سروگردن آشنایی دانشجو با ساختار کلی هدف کلی:
 

 اهداف اختصاصی:

 :در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود

 

 حیطه شناختی 

 را فرا گیرد.   صورت و کرانیوم های استخوان آناتومیکی اجزای و ساختار .1

 را فرا گیرد.  گردن عناصر مجاورات و آناتومیک موقعیت  و ساختار .2

 را بشناسد.  گردن ناحیه گیری عصب  و رسانی خون نحوه .3

 را بشناسد. حفرات و احشا صورت، اجزای مجاورات و آناتومیک موقعیت  و ساختار .4

 را بداند. نواحی این تکوینی های ناهنجاری  و صورت و گردن ناحیه مختلف های قسمت  تکوین نحوه .5

 

 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
 

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



 سخنرانی، پرسش و پاسخ، نشان دادن اسالید های مرتبط با سرفصل درس شیوه تدریس: 

 پاورپوینتوسایل کمک آموزشی: 
 

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

 -تکالیف دانشجو:

 نمره تشویقی(.  1نمره آناتومی( و فعالیت کالسی )تا  16نمره بافت و جنین شناسی+ 4)پایان ترم آزمون کتبی نحوه ارزیابی دانشجو:

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

 استاد درس  رئوس مطالب  تاریخ ردیف

 امیرمسعود مشایخ  جنین شناسی سروگردن )کمان های حلقی و مشتقات آن ها(  1401/ 18/8 1

 امیرمسعود مشایخ  جنین شناسی سروگردن )شکاف ها و بن بست های حلقی و مشتقات آن ها( 1401/ 25/8 2

 امیرمسعود مشایخ  ناهنجاری های مادر زادی سر و صورت  2/9/1401 3

 امیرمسعود مشایخ  تکامل زبان و غده تیروئید و ناهنجاری های آن ها  9/9/1401 4

 امیرمسعود مشایخ  جنین شناسی صورت و ناهنجاری ها 1401/ 16/9 5

 امیرمسعود مشایخ  جنین شناسی دندان ها 1401/ 23/9 6

 زینب شاکرین عروق و اعصاب جلدی عضالت،  آناتومی ناحیه صورت، 1401/ 15/8 7

 زینب شاکرین حفره تمپورال   اسکالپ،غده پاروتید،  آناتومی 1401/ 15/8 8

 زینب شاکرین  تمپورومندیبوالر  مفصل، اینفراتمپورالآناتومی حفره  1401/ 22/8 9

 زینب شاکرین گردن   قدامیبررسی فاسیاها و تقسیم بندی ناحیه گردن، مطالعه محتویات مثلث آناتومی حفره تریگوپاالتین،  1401/ 29/8 10

 زینب شاکرین گردن ، شبکه گردنی قدامیادامه بررسی محتویات مثلث  1401/ 29/8 11

 زینب شاکرین  ، ریشه گردن گردن خلفیبررسی محتویات مثلث  6/9/1401 12

 زینب شاکرین   حنجره و آناتومی حلق 1401/ 13/9 13

 زینب شاکرین حفرات بینی ناتومیادامه آناتومی حنجره، آ 1401/ 20/9 14

 زینب شاکرین آناتومی حفره دهان   ،حفرات بینی و سینوس های پارانازال ناتومیادامه آ 1401/ 27/9 15

 شاکرینزینب  )زبان( آناتومی حفره دهان ادامه   1401/ 4/10 16

 زینب شاکرین )کام و دندان(آناتومی حفره دهان ادامه   11/10/1401 17
 

 : منابع درسی
 منابع فارسی:

 تألیف دکتر بهرام الهی    استخوان شناسی

 تألیف دکتر ساکی   استخوان بندی سر و صورت 

 تألیف دکتر یوسف محمدی یا دکتر اکبری یا دکتر حجازیآناتومی سر و گردن



 آخرین ویرایش   تالیف ریچارد درک..... جلد سوم، سر و گردن،ترجمه دکتررضاشیرازی...)برای دانشجویان(                                آناتومی 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. 
Sadler T.W. Longman's medical embryology; the last edition. 

 


