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 ظیعتن هغس ٍ ًخاع ٍ اعصابآؼٌایی داًؽجَ تا ظاختار کلی  ّذف کلی:
 

 ًَؼتِ ؼَد. هْارتی ٬ًگرؼی ٬ؼٌاختیاّذاف اختصاصی:  تر اظاض حیغِ ّای 

 :خَاّذ تَددر پایاى دٍرُ داًؽجَ قادر 

 حیغِ ؼٌاختی

 .هَقعیت قرار گیری ًخاع ٍ هغس را تؽٌاظذ-1

 .جایگاُ ًخاع ٍ خرٍج اعصاب ًخاعی را تذاًذ-2

 .ظاختار درٍى جوجوِ را فراگیرد-3

 .اعصاب هغسی را تؽٌاظذ ٍ خًَرظاًی درٍى جوجوِ را فراگیرد -4

 ر تافتی دظتگاُ عصثی را فرا گیرد.ظاختا -5

 

 حیغِ ًگرؼی

 در هَرد تَصیف عٌاصر تؽریح ؼذُ در ظالي هَالش ٍ جعذ ؼرکت فعال داؼتِ تاؼذ. -1

 در ظالي هَالش در ارتثاط تا عٌاصر ًؽاى دادُ ؼذُ ظؤال ًوایذ. -2

 ایر عٌاصر تؽریحی هؽخص ًوایذ.پط از یادگیری، تتَاًذ جایگاُ ٍ اّویت ّر عضَ جذیذ را ًعثت تِ ظ -3

 

 حیغِ هْارتی



 .کٌذ ؼٌاظایی هَالش ٍ کاداٍر در را هرتَعِ ّای پردُ ٍ ًخاع -1

 .کٌذ ؼٌاظایی هَالش ٍ کاداٍر در را  )هخ ّای ًیوکرُ ٍ دیاًعفال هغس، ظاقِ ( عصثی دظتگاُ تالیٌی هْن ّای تخػ -2

 .کٌذ ؼٌاظایی هَالش ٍ کاداٍر در را کراًیال اعصاب خرٍج تالیٌی هْن ّای هحل ٍ هغس ّای پردُ ٍ عرٍق -3

 .دّذ تؽخیص هیکرٍظکَج زیر را عصثی دظتگاُ تالیٌی هْن ّای قعوت ؼٌاظی تافت ظاختار -4
 

 پرظػ درض ّای قثلی، هعرفی درض جذیذ، پاظخگَیی تِ ظَاالت داًؽجَیاى اظتاد: چگًَگی فعالیت

 ظخٌراًی، پرظػ ٍ پاظخ، ًؽاى دادى اظالیذ ّای هرتثظ تا ظرفصل درضؼیَُ تذریط: 

 پاٍرپَیٌت، فیلوْای کوک آهَزؼیهَالش، الم،  ٍظایل کوک آهَزؼی: 
 

 را دادى تِ هغالة،  ؼرکت در پرظػ ٍ پاظخ درٍض هرتَعِحضَر تِ هَقع در کالض، گَغ ف چگًَگی فعالیت داًؽجَ:

 هؽارکت فعال در کالض ٍ ؼرکت در آزهَى ّای تعییي ؼذُ. تکالیف داًؽجَ:

 ًورُ تؽَیقی(. 1ًورُ آًاتَهی( ٍ فعالیت کالظی )تا  16ًورُ تافت ؼٌاظی+ 4پایاى ترم )آزهَى کتثی  ًحَُ ارزیاتی داًؽجَ:

 . (تَجِ: سر فصل درٍس تاید طثق سر فصل ّای ارائِ شدُ ٍزارت خاًِ تاشد)جدٍل زهاًثٌدی درس  

 استاد درس رئَس هطالة ردیف

 پریعا جوالسائی ٍرٍد ٍ خرٍج اعصاب، یادآٍری هْرُ ّاهرٍری تر اظتخَاى ّای جوجوِ، قاعذُ جوجوِ، هحل  1

 پریعا جوالسائی تررظی آًاتَهی ًخاع 2

 پریعا جوالسائی ٍ اعصاب کراًیال هرتثظ تا آى هغس هیاًی، پل هغسی ٍ تصل الٌخاع آًاتَهی تررظی 3

 پریعا جوالسائی تررظی آًاتَهی هخچِ 4

 پریعا جوالسائی ٍ تاالهَضتررظی آًاتَهی ّیپَتاالهَض  5

 پریعا جوالسائی آًاتَهی ظاختواى ظاّری هخ  تررظی 6

 پریعا جوالسائی تررظی آًاتَهی ّعتِ ّای قاعذُ ای هخ 7

 پریعا جوالسائی آًاتَهی ظیعتن خَدکار ٍ تررظی پردُ ّای هٌٌص 8

 پریعا جوالسائی تررظی ظیعتن تغٌی ٍ خًَرظاًی درٍى جوجوِ  9

 اهیرهععَد هؽایخ ظیعتن اعصابتافت ؼٌاظی  10
 

 :مىابع درسی
 منابع فارسی:

 تألیف دکتر بهرام الهی   استخوان شناسی

 تألیف دکتر ساکی  استخوان بندی سر و صورت

 آخریه يیرایش ...دکتررضاشیرازیتالیف ریچارد اس. اسىل آخریه يیرایش ترجمه نورواناتومی بالینی                                        

 آخریه يیرایش تألیف دکتر کًثریان، دکتر ایًبیان یا دکتر بربرستاوی،دکتر یا دکتر قىبری                                                نوروآناتومی



 
 منابع التین:

Gray's Anatomy…………………………………………..…..Williams; the last edition. 
Anthony L. Mescher. Junqueira's basic histology; the last edition. 
Eroschenko, Victor P. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins. DiFiore's Atlas of Histology with Functional Correlations; 

the last edition. 

 


