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 ًاحیِ سرٍگردىآضٌایی داًطجَ تا ساختار کلی  ّذف کلی3
 

   اّذاف اختصاصی3

 3در پایاى دٍرُ داًطجَ لادر خَاّذ تَد

 

 حیغِ ضٌاختی

 را فرا گیرد.  صَرت ٍ کراًیَم ّای استخَاى آًاتَهیکی اجسای ٍ ساختار .1

 را فرا گیرد. گردى عٌاصر هجاٍرات ٍ آًاتَهیک هَلعیت ٍ ساختار .2

 را تطٌاسذ.  گردى ًاحیِ گیری عصة ٍ رساًی خَى ًحَُ .3

 را تطٌاسذ. حفرات ٍ احطا صَرت، اجسای هجاٍرات ٍ آًاتَهیک هَلعیت ٍ ساختار .4

 را تذاًذ. ًَاحی ایي تکَیٌی ّای ًاٌّجاری ٍ صَرت ٍ گردى ًاحیِ هختلف ّای لسوت تکَیي ًحَُ .5

 

 حیغِ ًگرضی

 فعال داضتِ تاضذدر تحث ّای گرٍّی ضرکت -1

 در ّر کالس در ارتثاط تا هَضَع کالس سَال ًوایذ-2

 تتَاًذ جایگاُ آًرا ًسثت تِ یادگیری هَضَعات هطخص ًوایذ-3
 

 درس جذیذ، پاسخگَیی تِ سَاالت داًطجَیاى تذریسپرسص درس ّای لثلی،  استاد3 چگًَگی فعالیت



 اسالیذ ّای هرتثظ تا سرفصل درسسخٌراًی، پرسص ٍ پاسخ، ًطاى دادى ضیَُ تذریس3 

 پاٍرپَیٌت ٍسایل کوک آهَزضی3 
 

 حضَر تِ هَلع در کالس، گَش لرا دادى تِ هغالة،  ضرکت در پرسص ٍ پاسخ درٍس هرتَعِ چگًَگی فعالیت داًطج3َ

 هطارکت فعال در کالس ٍ ضرکت در آزهَى ّای تعییي ضذُ. تکالیف داًطج3َ

 ًورُ تطَیمی(. 1ًورُ آًاتَهی( ٍ فعالیت کالسی )تا  16ًورُ تافت ٍ جٌیي ضٌاسی+ 4)پایاى ترم آزهَى کتثی  ًحَُ ارزیاتی داًطج3َ

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

 استاد درس رئوس مطالب تاریخ ردیف

 اهیرهسعَد هطایخ ّای حلمی ٍ هطتمات آى ّا( جٌیي ضٌاسی سرٍگردى )کواى 11/1/1400 1

 اهیرهسعَد هطایخ جٌیي ضٌاسی سرٍگردى )ضکاف ّا ٍ تي تست ّای حلمی ٍ هطتمات آى ّا( 25/1/1400 2

 اهیرهسعَد هطایخ ًاٌّجاری ّای هادر زادی سر ٍ صَرت 1/2/1400 3

 اهیرهسعَد هطایخ تکاهل زتاى ٍ غذُ تیرٍئیذ ٍ ًاٌّجاری ّای آى ّا 1/2/1400 4

 اهیرهسعَد هطایخ جٌیي ضٌاسی صَرت ٍ ًاٌّجاری ّا 15/2/1400 5

 اهیرهسعَد هطایخ جٌیي ضٌاسی دًذاى ّا 22/2/1400 6

 پریسا جوالسائی تررسی استخَاى ّای جوجوِ از سغَح هختلف 22/2/1400 7

 پریسا جوالسائی اداهِ تررسی استخَاى ّای جوجوِ 5/3/1400 8

 پریسا جوالسائی اسکالپغذُ پارٍتیذ،  عرٍق ٍ اعصاب جلذی، آًاتَهی ًاحیِ صَرت، 12/3/1400 9

 پریسا جوالسائی TMJآًاتَهی حفرات توپَرال، ایٌفراتوپَرال، هفصل  12/3/1400 10

 پریسا جوالسائی  هثلث ّای گردىتررسی فاسیاّا ٍ تمسین تٌذی ًاحیِ گردى، هغالعِ هحتَیات آًاتَهی حفرُ تریگَپاالتیي،  26/3/1400 11

 پریسا جوالسائی اداهِ تررسی هحتَیات هثلث ّای گردى ، ضثکِ گردًی، خلف گردى  2/4/1400 12

 پریسا جوالسائی حٌجرُ ٍ آًاتَهی حلك 2/4/1400 13

 پریسا جوالسائی  حفرات تیٌی ٍ سیٌَس ّای پاراًازال ًاتَهیآ جلسِ جثراًی 14

 پریسا جوالسائی آًاتَهی حفرُ دّاى ٍ هحتَیات آى جلسِ جثراًی 15
 

 3هٌاتع درسی
 منابع فارسی:

 تألیف دکتر بهرام الهی   استخوان شناسی

 تألیف دکتر ساکی  استخوان بنذی سر و صورت

 تألیف دکتر یوسف محمدی یا دکتر اکبری یا دکتر حجازی                                       آناتومی سر و گردن

 آخریه ویرایش جلد سوم، سر و گردن،ترجمه دکتررضاشیرازی... تالیف ریچارد درک.....)برای داوشجویان(                                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. 

 


