
1 

 

  

 به نام خدا

 پزشكيدنداندانشكده  –دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

  :قالب نگارش طرح درس 

  

  2علوم تشريحي : عنوان درس 

  2دانشجويان دندانپزشكي ترم  :مخاطبان 

  واحد 2:  تعداد و نوع واحد 

    15/10-15/12سه شنبه ها : ساعت پاسخگويي به سئواالت فراگير

    15/8-15/10سه شنبه ها : زمان ارائه 

  دكتر علي  قنبري:  مدرس 

 1علوم تشريحي : مشخص بودن درس پيش نياز

در اين درس دانشجو ضمن آشنائي كامل با ساختمانهاي موجود در ناحيه سر و گردن و همچنين جنين شناسي آن : هدف كلي دوره 

  .                                               قادر خواهد بود به صورت كاربردي از دانسته هاي فوق در بالين بيمار استفاده نمايد

  

  .را شرح دهد ازنماي جلوئي و طرفي جمجمهآناتومي  دانشجو بتواند:  اولهدف كلي  جلسه  

  :   اولاهداف ويژه رفتاري جلسه  

  . درپايان  دانشجو قادر باشد

  .شرح دهديهاي مهم نماي جلوئي جمجمه را استخوانها و ويژگ 1-1

  .استخوانها و ويژگيهاي مهم نماي طرفي جمجمه را شرح دهد 2-1

  .را شرح دهد استخوان پيشاني 3-1

  .استخوان گيجگاهي را شرح دهد 4-1

  

  

 آناتومي سر و گردن گري براي دانشجويان:  منابع 

  سخنراني در كالس:  روش تدريس 

  اساليد هاي آموزشي آناتومي:  رسانه هاي كمك آموزشي 

  سنجش وارزشيابي

 ساعت  تاريخ  نمره  روش آزمون   آزمون

   نمره 2 تشريحي كوئيز

   نمره 6 تستي آزمون  ميان دوره اي 

   نمره 12 تستي آزمون پايان ترم 

     فعاليتهاي آموزشي

  

  

  حضور بموقع و فعال در كالس و توانايي جوابگويي به آزمونهاي مربوطه: مقررات درس و انتظارات  از دانشجو 



2 

 

  

  

 به نام خدا

 دانشكده دندانپزشكي –دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

  :قالب نگارش طرح درس 

  

  

  2علوم تشريحي : عنوان درس 

  2دانشجويان دندانپزشكي ترم  :مخاطبان 

  واحد 2:  تعداد و نوع واحد 

    15/10-15/12سه شنبه ها : ساعت پاسخگويي به سئواالت فراگير

    15/8-15/10سه شنبه ها : زمان ارائه 

  دكتر علي  قنبري:  مدرس 

 1علوم تشريحي : مشخص بودن درس پيش نياز

در اين درس دانشجو ضمن آشنائي كامل با ساختمانهاي موجود در ناحيه سر و گردن و همچنين جنين شناسي آن : هدف كلي دوره 

  .                                               قادر خواهد بود به صورت كاربردي از دانسته هاي فوق در بالين بيمار استفاده نمايد

  

  .دانشجو بتواند آناتومي جمجمه ازنماي خلفي و باالئي را شرح دهد:  دومهدف كلي  جلسه  

  :   دوماهداف ويژه رفتاري جلسه  

  . درپايان  دانشجو قادر باشد

  .استخوانها و ويژگيهاي مهم نماي خلفي جمجمه را شرح دهد 1-1

  .استخوانها و ويژگيهاي مهم نماي باالئي جمجمه را شرح دهد 2-1

  .ري را شرح دهداستخوان پس س 3-1

  .استخوان آهيانه را شرح دهد 4-1

  

  

 آناتومي سر و گردن گري براي دانشجويان:  منابع 

  سخنراني در كالس:  روش تدريس 

  اساليد هاي آموزشي آناتومي:  رسانه هاي كمك آموزشي 

  

  سنجش وارزشيابي

 ساعت  تاريخ  نمره  روش آزمون   آزمون

   نمره 2 تشريحي كوئيز

   نمره 6 تستي آزمون  ميان دوره اي 

   نمره 12 تستي آزمون پايان ترم 

     فعاليتهاي آموزشي



3 

 

  حضور بموقع و فعال در كالس و توانايي جوابگويي به آزمونهاي مربوطه: مقررات درس و انتظارات  از دانشجو 

  

 به نام خدا

 دانشكده دندانپزشكي –دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

  :قالب نگارش طرح درس 

  

  

  2علوم تشريحي : عنوان درس 

  2دانشجويان دندانپزشكي ترم  :مخاطبان 

  واحد 2:  تعداد و نوع واحد 

    15/10-15/12سه شنبه ها : ساعت پاسخگويي به سئواالت فراگير

    15/8-15/10سه شنبه ها : زمان ارائه 

  دكتر علي  قنبري:  مدرس 

 1علوم تشريحي : مشخص بودن درس پيش نياز

در اين درس دانشجو ضمن آشنائي كامل با ساختمانهاي موجود در ناحيه سر و گردن و همچنين جنين شناسي آن : هدف كلي دوره 

  .                                               قادر خواهد بود به صورت كاربردي از دانسته هاي فوق در بالين بيمار استفاده نمايد

  

  .را شرح دهد تحتانيو  درونيدانشجو بتواند آناتومي جمجمه ازنماي :  سومهدف كلي  جلسه  

  :   سوماهداف ويژه رفتاري جلسه  

  . درپايان  دانشجو قادر باشد

  .استخوانها و ويژگيهاي مهم نماي دروني جمجمه را شرح دهد   - 1-1

  .استخوانها و ويژگيهاي مهم نماي تحتاني جمجمه را شرح دهد 1 -2

  .ن پروانه اي را شرح دهداستخوا 3-1

  .بخش پتروس استخوان گيجگاهي را شرح دهد 4-1

  

 آناتومي سر و گردن گري براي دانشجويان:  منابع 

  سخنراني در كالس:  روش تدريس 

  اساليد هاي آموزشي آناتومي:  رسانه هاي كمك آموزشي 

  

  سنجش وارزشيابي

 ساعت  تاريخ  نمره  روش آزمون   آزمون

   نمره 2 تشريحي كوئيز

   نمره 6 تستي آزمون  ميان دوره اي 

   نمره 12 تستي آزمون پايان ترم 

     فعاليتهاي آموزشي

  حضور بموقع و فعال در كالس و توانايي جوابگويي به آزمونهاي مربوطه: مقررات درس و انتظارات  از دانشجو 



4 

 

  

  

 به نام خدا

 پزشكيدنداندانشكده  –دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

  :قالب نگارش طرح درس 

  

  

  2علوم تشريحي : عنوان درس 

  2دانشجويان دندانپزشكي ترم  :مخاطبان 

  واحد 2:  تعداد و نوع واحد 

    15/10-15/12سه شنبه ها : ساعت پاسخگويي به سئواالت فراگير

    15/8-15/10سه شنبه ها : زمان ارائه 

  دكتر علي  قنبري:  مدرس 

 1علوم تشريحي : مشخص بودن درس پيش نياز

در اين درس دانشجو ضمن آشنائي كامل با ساختمانهاي موجود در ناحيه سر و گردن و همچنين جنين شناسي آن : هدف كلي دوره 

  .                                               قادر خواهد بود به صورت كاربردي از دانسته هاي فوق در بالين بيمار استفاده نمايد

  

  .را شرح دهد عروق و اعصاب صورت -صورتآناتومي  دانشجو بتواند: رمچهاهدف كلي  جلسه  

  :   مچهارهداف ويژه رفتاري جلسه  ا

  . درپايان  دانشجو قادر باشد

  .را شرح دهدصورت حدود  - 1-1

 .عضالت صورت را شرح دهد - 1-2

  .عروق و اعصاب صورت و مسير و مجاورات آنها را شرح دهد - 1-3

  

  دانشجويان آناتومي سر و گردن گري براي: منابع 

 

  سخنراني در كالس:  روش تدريس 

  اساليد هاي آموزشي آناتومي:  رسانه هاي كمك آموزشي 

  

  سنجش وارزشيابي

 ساعت  تاريخ  نمره  روش آزمون   آزمون

   نمره 2 تشريحي كوئيز

   نمره 6 تستي آزمون  ميان دوره اي 

   نمره 12 تستي آزمون پايان ترم 

     فعاليتهاي آموزشي

  



5 

 

  حضور بموقع و فعال در كالس و توانايي جوابگويي به آزمونهاي مربوطه: مقررات درس و انتظارات  از دانشجو 

  

  

 به نام خدا

 پزشكيدنداندانشكده  –دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

  :قالب نگارش طرح درس 

  

  

  2علوم تشريحي : عنوان درس 

  2دانشجويان دندانپزشكي ترم  :مخاطبان 

  واحد 2:  تعداد و نوع واحد 

    15/10-15/12سه شنبه ها : ساعت پاسخگويي به سئواالت فراگير

    15/8-15/10سه شنبه ها : زمان ارائه 

  دكتر علي  قنبري:  مدرس 

 1علوم تشريحي : مشخص بودن درس پيش نياز

  

در اين درس دانشجو ضمن آشنائي كامل با ساختمانهاي موجود در ناحيه سر و گردن و همچنين جنين شناسي آن : هدف كلي دوره 

  .                                               قادر خواهد بود به صورت كاربردي از دانسته هاي فوق در بالين بيمار استفاده نمايد

  

  .را شرح دهد اوربيتآناتومي  دانشجو بتواند :   مپنجهدف كلي  جلسه  

  :   مپنجاهداف ويژه رفتاري جلسه  

  . درپايان  دانشجو قادر باشد

  .شرح دهدو استخوانها و سوراخهاي آنرا  اربيتحدود    - 1-1

  .شرح دهد را لكهاعروق و اعصاب پساختارهاي باآناتوميك تشكيل دهنده پلكها مانند تارس و عضالت و همچنين  1 -2

  

 آناتومي سر و گردن گري براي دانشجويان:  منابع 

  سخنراني در كالس:  روش تدريس 

  اساليد هاي آموزشي آناتومي:  رسانه هاي كمك آموزشي 

  

  سنجش وارزشيابي

 ساعت  تاريخ  نمره  روش آزمون   آزمون

   نمره 2 تشريحي كوئيز

   نمره 6 تستي آزمون  ميان دوره اي 

   نمره 12 تستي آزمون پايان ترم 

     فعاليتهاي آموزشي

  



6 

 

  حضور بموقع و فعال در كالس و توانايي جوابگويي به آزمونهاي مربوطه: مقررات درس و انتظارات  از دانشجو 

  

 به نام خدا

 پزشكيدنداندانشكده  –دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

  :قالب نگارش طرح درس 

  

  

  2علوم تشريحي : عنوان درس 

  2دانشجويان دندانپزشكي ترم  :مخاطبان 

  واحد 2:  تعداد و نوع واحد 

    15/10-15/12سه شنبه ها : ساعت پاسخگويي به سئواالت فراگير

    15/8-15/10سه شنبه ها : زمان ارائه 

  دكتر علي  قنبري:  مدرس 

 1علوم تشريحي : مشخص بودن درس پيش نياز

در اين درس دانشجو ضمن آشنائي كامل با ساختمانهاي موجود در ناحيه سر و گردن و همچنين جنين شناسي آن : هدف كلي دوره 

  .                                               قادر خواهد بود به صورت كاربردي از دانسته هاي فوق در بالين بيمار استفاده نمايد

  

  .را شرح دهد كره چشم و همچنيناوربيت عروق و اعصاب آناتومي  دانشجو بتواند:   ششمهدف كلي  جلسه  

  

  :   مششاهداف ويژه رفتاري جلسه  

  . درپايان  دانشجو قادر باشد

  .شرح دهدعضالت ، عروق و اعصاب درون اوربيت را    - 1-1

  .شرح دهداليه هاي تشكيل دهنده كره چشم و فضاهاي آن را  1 -2

  

 آناتومي سر و گردن گري براي دانشجويان:  منابع 

  سخنراني در كالس:  روش تدريس 

  اساليد هاي آموزشي آناتومي:  رسانه هاي كمك آموزشي 

  

  سنجش وارزشيابي

 ساعت  تاريخ  نمره  روش آزمون   آزمون

   نمره 2 تشريحي كوئيز

   نمره 6 تستي آزمون  ميان دوره اي 

   نمره 12 تستي آزمون پايان ترم 

     فعاليتهاي آموزشي

  

  



7 

 

  حضور بموقع و فعال در كالس و توانايي جوابگويي به آزمونهاي مربوطه: مقررات درس و انتظارات  از دانشجو 

  

  

 به نام خدا

 پزشكيدنداندانشكده  –دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

  :قالب نگارش طرح درس 

  

  2علوم تشريحي : عنوان درس 

  2دانشجويان دندانپزشكي ترم  :مخاطبان 

  واحد 2:  تعداد و نوع واحد 

    15/10-15/12سه شنبه ها : ساعت پاسخگويي به سئواالت فراگير

    15/8-15/10سه شنبه ها : زمان ارائه 

  دكتر علي  قنبري:  مدرس 

 1علوم تشريحي : مشخص بودن درس پيش نياز

  

در اين درس دانشجو ضمن آشنائي كامل با ساختمانهاي موجود در ناحيه سر و گردن و همچنين جنين شناسي آن : هدف كلي دوره 

  .                                               قادر خواهد بود به صورت كاربردي از دانسته هاي فوق در بالين بيمار استفاده نمايد

  

  .را شرح دهد و همچنين گوش مياني و خارجي گوش مشخصات كلي دانشجو بتواند:   مهفتهدف كلي  جلسه  

  :   هفتماهداف ويژه رفتاري جلسه  

  . درپايان  دانشجو قادر باشد

  .شرح دهد را گوش خارجي، مياني و داخلي حدود  - 1-1

 .مشخصات آناتوميك گوش خارجي را شرح دهد - 1-2

  .مشخصات آناتوميك گوش مياني را شرح دهد - 1-3

  

  آناتومي سر و گردن گري براي دانشجويان :  منابع 

  

  سخنراني در كالس:  روش تدريس 

  اساليد هاي آموزشي آناتومي:  رسانه هاي كمك آموزشي 

  سنجش وارزشيابي

 ساعت  تاريخ  نمره  روش آزمون   آزمون

   نمره 2 تشريحي كوئيز

   نمره 6 تستي آزمون  ميان دوره اي 

   نمره 12 تستي آزمون پايان ترم 

     فعاليتهاي آموزشي

  



8 

 

  

  حضور بموقع و فعال در كالس و توانايي جوابگويي به آزمونهاي مربوطه: مقررات درس و انتظارات  از دانشجو 

  

 به نام خدا

 دانشكده دندانپزشكي –دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

  :قالب نگارش طرح درس 

  

  2علوم تشريحي : عنوان درس 

  2دانشجويان دندانپزشكي ترم  :مخاطبان 

  واحد 2:  تعداد و نوع واحد 

    15/10-15/12سه شنبه ها : ساعت پاسخگويي به سئواالت فراگير

    15/8-15/10سه شنبه ها : زمان ارائه 

  دكتر علي  قنبري:  مدرس 

 1علوم تشريحي : مشخص بودن درس پيش نياز

  

در اين درس دانشجو ضمن آشنائي كامل با ساختمانهاي موجود در ناحيه سر و گردن و همچنين جنين شناسي آن : هدف كلي دوره 

  .                                               قادر خواهد بود به صورت كاربردي از دانسته هاي فوق در بالين بيمار استفاده نمايد

  

  .را شرح دهد درونيدانشجو بتواند گوش : م  هدف كلي  جلسه  هشت

  :   اهداف ويژه رفتاري جلسه  هشتم

  .درپايان  دانشجو قادر باشد

   

  .مشخصات آناتوميك گوش دروني را شرح دهد1 -1

 .مسير حركت مايع اندولنف و پري لنف را شرح دهد 2-1

  

  آناتومي سر و گردن گري براي دانشجويان :  منابع 

  

  سخنراني در كالس:  روش تدريس 

  اساليد هاي آموزشي آناتومي:  رسانه هاي كمك آموزشي 

  

  سنجش وارزشيابي

 ساعت  تاريخ  نمره  روش آزمون   آزمون

   نمره 2 تشريحي كوئيز

   نمره 6 تستي آزمون  ميان دوره اي 

   نمره 12 تستي آزمون پايان ترم 

     فعاليتهاي آموزشي



9 

 

  

  حضور بموقع و فعال در كالس و توانايي جوابگويي به آزمونهاي مربوطه: از دانشجو   مقررات درس و انتظارات

  

 به نام خدا

 پزشكيدنداندانشكده  –دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

  :قالب نگارش طرح درس 

  

  

  2علوم تشريحي : عنوان درس 

  2دانشجويان دندانپزشكي ترم  :مخاطبان 

  واحد 2:  تعداد و نوع واحد 

    15/10-15/12سه شنبه ها : ساعت پاسخگويي به سئواالت فراگير

    15/8-15/10سه شنبه ها : زمان ارائه 

  دكتر علي  قنبري:  مدرس 

 1علوم تشريحي : مشخص بودن درس پيش نياز

  

در اين درس دانشجو ضمن آشنائي كامل با ساختمانهاي موجود در ناحيه سر و گردن و همچنين جنين شناسي آن : هدف كلي دوره 

  .                                               قادر خواهد بود به صورت كاربردي از دانسته هاي فوق در بالين بيمار استفاده نمايد

  

  .را شرح دهد حفرات تمپورال و اينفرا تمپورال دانشجو بتواند حدود و محتويات:   نهمهدف كلي  جلسه  

  

  :   نهماهداف ويژه رفتاري جلسه  

  . درپايان  دانشجو قادر باشد

  .را شرح دهد حفره تمپورال و عروق حدود و عضالت   - 1-1

  .حدود و عضالت و عروق حفره اينفراتمپورال را شرح دهد   - 2-1

  

  آناتومي سر و گردن گري براي دانشجويان :  منابع 

  

  سخنراني در كالس:  روش تدريس 

  اساليد هاي آموزشي آناتومي:  رسانه هاي كمك آموزشي 

  سنجش وارزشيابي

 ساعت  تاريخ  نمره  روش آزمون   آزمون

   نمره 2 تشريحي كوئيز

   نمره 6 تستي آزمون  ميان دوره اي 

   نمره 12 تستي آزمون پايان ترم 

     فعاليتهاي آموزشي



10 

 

  

  حضور بموقع و فعال در كالس و توانايي جوابگويي به آزمونهاي مربوطه: مقررات درس و انتظارات  از دانشجو 

  

 به نام خدا

 پزشكيدنداندانشكده  –دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

  :قالب نگارش طرح درس 

  

  

  2علوم تشريحي : عنوان درس 

  2دانشجويان دندانپزشكي ترم  :مخاطبان 

  واحد 2:  تعداد و نوع واحد 

    15/10-15/12سه شنبه ها : ساعت پاسخگويي به سئواالت فراگير

    15/8-15/10سه شنبه ها : زمان ارائه 

  دكتر علي  قنبري:  مدرس 

 1علوم تشريحي : مشخص بودن درس پيش نياز

در اين درس دانشجو ضمن آشنائي كامل با ساختمانهاي موجود در ناحيه سر و گردن و همچنين جنين شناسي آن : هدف كلي دوره 

  .                                               قادر خواهد بود به صورت كاربردي از دانسته هاي فوق در بالين بيمار استفاده نمايد

  

  .را شرح دهد فره پتريگوپاالتينهمچنين محدوده حماگزيالري و  شريان دانشجو بتواند مسير و شاخه هاي:   دهمهدف كلي  جلسه  

  :   دهماهداف ويژه رفتاري جلسه  

  . درپايان  دانشجو قادر باشد

  .را شرح دهدعضالت و عروق و اعصاب حفره پتريگوپاالتين حدود و    - 1-1

  .هاي آنرا شرح دهدمسير شريان ماگزيالري و شاخه  1 -2

  

  آناتومي سر و گردن گري براي دانشجويان :  منابع 

  

  سخنراني در كالس:  وش تدريس ر

  اساليد هاي آموزشي آناتومي:  رسانه هاي كمك آموزشي 

  

  سنجش وارزشيابي

 ساعت  تاريخ  نمره  روش آزمون   آزمون

   نمره 2 تشريحي كوئيز

   نمره 6 تستي آزمون  ميان دوره اي 

   نمره 12 تستي آزمون پايان ترم 

     فعاليتهاي آموزشي

  



11 

 

  

  حضور بموقع و فعال در كالس و توانايي جوابگويي به آزمونهاي مربوطه: مقررات درس و انتظارات  از دانشجو 

  

 به نام خدا

 پزشكيدنداندانشكده  –دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

  :قالب نگارش طرح درس 

  

  

  2علوم تشريحي : عنوان درس 

  2دانشجويان دندانپزشكي ترم  :مخاطبان 

  واحد 2:  تعداد و نوع واحد 

    15/10-15/12سه شنبه ها : ساعت پاسخگويي به سئواالت فراگير

    15/8-15/10سه شنبه ها : زمان ارائه 

  دكتر علي  قنبري:  مدرس 

 1علوم تشريحي : مشخص بودن درس پيش نياز

  

  

در اين درس دانشجو ضمن آشنائي كامل با ساختمانهاي موجود در ناحيه سر و گردن و همچنين جنين : هدف كلي دوره  هدف

  .شناسي آن قادر خواهد بود به صورت كاربردي از دانسته هاي فوق در بالين بيمار استفاده نمايد

                                                 

  .را شرح دهد مثلث قدامي گردنو فاسياهاي آن و همچنين  گردن دانشجو بتواند محدوه :   يازدهمكلي  جلسه  هدف  

  :   يازدهماهداف ويژه رفتاري جلسه  

  . درپايان  دانشجو قادر باشد

  .شرح دهد رامثلثهاي گردن حدود و    - 1-1

  .حدود و محتويات مثلث قدامي گردن را شرح دهد 1 -2

  

  سر و گردن گري براي دانشجويانآناتومي :  منابع 

 

  سخنراني در كالس:  روش تدريس 

  اساليد هاي آموزشي آناتومي:  رسانه هاي كمك آموزشي 

  

  سنجش وارزشيابي

 ساعت  تاريخ  نمره  روش آزمون   آزمون

   نمره 2 تشريحي كوئيز

   نمره 6 تستي آزمون  ميان دوره اي 

   نمره 12 تستي آزمون پايان ترم 
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     فعاليتهاي آموزشي

  

  حضور بموقع و فعال در كالس و توانايي جوابگويي به آزمونهاي مربوطه: مقررات درس و انتظارات  از دانشجو 

  

 به نام خدا

 پزشكيدنداندانشكده  –دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

  :قالب نگارش طرح درس 

  

  

  2علوم تشريحي : عنوان درس 

  2دانشجويان دندانپزشكي ترم  :مخاطبان 

  واحد 2:  تعداد و نوع واحد 

    15/10-15/12سه شنبه ها : ساعت پاسخگويي به سئواالت فراگير

    15/8-15/10سه شنبه ها : زمان ارائه 

  دكتر علي  قنبري:  مدرس 

 1علوم تشريحي : مشخص بودن درس پيش نياز

  

در اين درس دانشجو ضمن آشنائي كامل با ساختمانهاي موجود در ناحيه سر و گردن و همچنين جنين شناسي آن : هدف كلي دوره 

  .                                               قادر خواهد بود به صورت كاربردي از دانسته هاي فوق در بالين بيمار استفاده نمايد

  

  .و شبكه عصبي گردني را شرح دهد مثلث خلفي گردن دانشجو بتواند:   زدهمدواهدف كلي  جلسه  

  :   دوازدهماهداف ويژه رفتاري جلسه  

  . درپايان  دانشجو قادر باشد

  .را شرح دهدمحتويات مثلث خلفي گردن حدود و    - 1-1

  .طرز تشكيل و شاخه هاي شبكه گردني را شرح دهد 1 -2

  

  آناتومي سر و گردن گري براي دانشجويان :منابع 

 

  سخنراني در كالس:  روش تدريس 

  اساليد هاي آموزشي آناتومي:  رسانه هاي كمك آموزشي 

  

  سنجش وارزشيابي

 ساعت  تاريخ  نمره  روش آزمون   آزمون

   نمره 2 تشريحي كوئيز

   نمره 6 تستي آزمون  ميان دوره اي 

   نمره 12 تستي آزمون پايان ترم 
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     فعاليتهاي آموزشي

  

  

  حضور بموقع و فعال در كالس و توانايي جوابگويي به آزمونهاي مربوطه: مقررات درس و انتظارات  از دانشجو 

 به نام خدا

 پزشكيدنداندانشكده  –دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

  :قالب نگارش طرح درس 

  

  2علوم تشريحي : عنوان درس 

  2دانشجويان دندانپزشكي ترم  :مخاطبان 

  واحد 2:  تعداد و نوع واحد 

    15/10-15/12سه شنبه ها : ساعت پاسخگويي به سئواالت فراگير

    15/8-15/10سه شنبه ها : زمان ارائه 

  دكتر علي  قنبري:  مدرس 

 1علوم تشريحي : مشخص بودن درس پيش نياز

  

در اين درس دانشجو ضمن آشنائي كامل با ساختمانهاي موجود در ناحيه سر و گردن و همچنين جنين شناسي آن : هدف كلي دوره 

  .                                               قادر خواهد بود به صورت كاربردي از دانسته هاي فوق در بالين بيمار استفاده نمايد

  

  . را شرح دهدحلق آناتومي  دانشجو بتواند:   دهمسيزهدف كلي  جلسه  

  :   سيزدهماهداف ويژه رفتاري جلسه  

  . درپايان  دانشجو قادر باشد

  .شرح دهددر  را حلقحدود  - 1-1

 .عضالت حلق را در شرح دهد - 1-2

  .عروق و اعصاب حلق را در شرح دهد - 1-3

  .دقيقه شرح دهد 20حدود و عضالت حنجره را در  1 -2

  .دقيقه شرح دهد 10حنجره و حلق را در عروق و اعصاب  3-1

  

  آناتومي سر و گردن گري براي دانشجويان :منابع 

  سخنراني در كالس:  روش تدريس 

  اساليد هاي آموزشي آناتومي:  رسانه هاي كمك آموزشي 

  

  سنجش وارزشيابي

 ساعت  تاريخ  نمره  روش آزمون   آزمون

   نمره 2 تشريحي كوئيز

   نمره 6 تستي آزمون  ميان دوره اي 
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   نمره 12 تستي آزمون پايان ترم 

     فعاليتهاي آموزشي

  

  حضور بموقع و فعال در كالس و توانايي جوابگويي به آزمونهاي مربوطه: مقررات درس و انتظارات  از دانشجو 

 به نام خدا

 دانشكده دندانپزشكي –دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

  :قالب نگارش طرح درس 

  

  

  2علوم تشريحي : عنوان درس 

  2دانشجويان دندانپزشكي ترم  :مخاطبان 

  واحد 2:  تعداد و نوع واحد 

    15/10-15/12سه شنبه ها : ساعت پاسخگويي به سئواالت فراگير

    15/8-15/10سه شنبه ها : زمان ارائه 

  دكتر علي  قنبري:  مدرس 

 1علوم تشريحي : مشخص بودن درس پيش نياز

  

در اين درس دانشجو ضمن آشنائي كامل با ساختمانهاي موجود در ناحيه سر و گردن و همچنين جنين شناسي آن : هدف كلي دوره 

  .                                               قادر خواهد بود به صورت كاربردي از دانسته هاي فوق در بالين بيمار استفاده نمايد

  

  . دانشجو بتواند آناتومي حنجره را شرح دهد: ردهم  هدف كلي  جلسه  چها

  

  :   مچهاردهاهداف ويژه رفتاري جلسه  

  . درپايان  دانشجو قادر باشد

  

 .حدود حنجره را شرح دهد 1-1

 .عضالت حنجره را در شرح دهد 1-2

  .عروق و اعصاب حنجره را در شرح دهد 1-3

  

  آناتومي سر و گردن گري براي دانشجويان: منابع 

 

  سخنراني در كالس:  روش تدريس 

  اساليد هاي آموزشي آناتومي:  رسانه هاي كمك آموزشي 

  سنجش وارزشيابي

 ساعت  تاريخ  نمره  روش آزمون   آزمون

   نمره 2 تشريحي كوئيز
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   نمره 6 تستي آزمون  ميان دوره اي 

   نمره 12 تستي آزمون پايان ترم 

     فعاليتهاي آموزشي

  

  حضور بموقع و فعال در كالس و توانايي جوابگويي به آزمونهاي مربوطه: انتظارات  از دانشجو مقررات درس و 

  

 به نام خدا

 پزشكيدنداندانشكده  –دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

  :قالب نگارش طرح درس 

  

  

  2علوم تشريحي : عنوان درس 

  2دانشجويان دندانپزشكي ترم  :مخاطبان 

  واحد 2:  تعداد و نوع واحد 

    15/10-15/12سه شنبه ها : ساعت پاسخگويي به سئواالت فراگير

    15/8-15/10سه شنبه ها : زمان ارائه 

  دكتر علي  قنبري:  مدرس 

 1علوم تشريحي : مشخص بودن درس پيش نياز

  

در اين درس دانشجو ضمن آشنائي كامل با ساختمانهاي موجود در ناحيه سر و گردن و همچنين جنين شناسي آن : هدف كلي دوره 

  .                                               قادر خواهد بود به صورت كاربردي از دانسته هاي فوق در بالين بيمار استفاده نمايد

  

  .را شرح دهد حفرات بيني دانشجو بتواند:   زدهمپانهدف كلي  جلسه  

  

  :   پانزدهماهداف ويژه رفتاري جلسه 

  . درپايان  دانشجو قادر باشد

  .شرح دهددقيقه  10در را حدود حفره بيني    - 1-1

  .دقيقه شرح دهد 10حفره بيني را در عروق و اعصاب  1 -2

  

  آناتومي سر و گردن گري براي دانشجويان :منابع 

  سخنراني در كالس:  تدريس  روش

  اساليد هاي آموزشي آناتومي:  رسانه هاي كمك آموزشي 

  

  سنجش وارزشيابي

 ساعت  تاريخ  نمره  روش آزمون   آزمون

   نمره 2 تشريحي كوئيز
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   نمره 6 تستي آزمون  ميان دوره اي 

   نمره 12 تستي آزمون پايان ترم 

     فعاليتهاي آموزشي

  

  حضور بموقع و فعال در كالس و توانايي جوابگويي به آزمونهاي مربوطه: و انتظارات  از دانشجو مقررات درس 

 به نام خدا

 پزشكيدنداندانشكده  –دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

  :قالب نگارش طرح درس 

  

  

  2علوم تشريحي : عنوان درس 

  2دانشجويان دندانپزشكي ترم  :مخاطبان 

  واحد 2:  تعداد و نوع واحد 

    15/10-15/12سه شنبه ها : ساعت پاسخگويي به سئواالت فراگير

    15/8-15/10سه شنبه ها : زمان ارائه 

  دكتر علي  قنبري:  مدرس 

 1علوم تشريحي : مشخص بودن درس پيش نياز

  

در اين درس دانشجو ضمن آشنائي كامل با ساختمانهاي موجود در ناحيه سر و گردن و همچنين جنين شناسي آن : هدف كلي دوره 

  .                                               قادر خواهد بود به صورت كاربردي از دانسته هاي فوق در بالين بيمار استفاده نمايد

  

 .را شرح دهدحفره دهان آناتومي  دانشجو بتواند:   شانزدهمهدف كلي  جلسه  

 

  :   مشانزدهاهداف ويژه رفتاري جلسه  

  . درپايان  دانشجو قادر باشد

  .شرح دهدرا حفره دهان حدود و عضالت  1-1

 .عروق و اعصاب حفره دهان را شرح دهد 1-2

 .زبان را شرح دهد 1-3

  .عصب دهي دندانها را شرح دهد 1-4

  آناتومي سر و گردن گري براي دانشجويان  :منابع 

  

  سخنراني در كالس:  روش تدريس 

  اساليد هاي آموزشي آناتومي:  رسانه هاي كمك آموزشي 

  

  سنجش وارزشيابي

 ساعت  تاريخ  نمره  روش آزمون   آزمون
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   نمره 2 تشريحي كوئيز

   نمره 6 تستي آزمون  ميان دوره اي 

   نمره 12 تستي آزمون پايان ترم 

     فعاليتهاي آموزشي

  

  حضور بموقع و فعال در كالس و توانايي جوابگويي به آزمونهاي مربوطه: مقررات درس و انتظارات  از دانشجو 

 به نام خدا

 پزشكيدنداندانشكده  –دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

  :قالب نگارش طرح درس 

  

  

  2علوم تشريحي : عنوان درس 

  2دانشجويان دندانپزشكي ترم  :مخاطبان 

  واحد 2:  تعداد و نوع واحد 

    15/10-15/12سه شنبه ها : ساعت پاسخگويي به سئواالت فراگير

    15/8-15/10سه شنبه ها : زمان ارائه 

  دكتر علي  قنبري:  مدرس 

 ندارد: مشخص بودن درس پيش نياز1علوم تشريحي : مشخص بودن درس پيش نياز

  

در اين درس دانشجو ضمن آشنائي كامل با ساختمانهاي موجود در ناحيه سر و گردن و همچنين جنين شناسي آن : هدف كلي دوره 

  .                                               قادر خواهد بود به صورت كاربردي از دانسته هاي فوق در بالين بيمار استفاده نمايد

  

  .دانشجو بتواند خالصه اي از تكامل سر و گردن را بيان كند:   هفدهمهدف كلي  جلسه  

  :   هفدهماهداف ويژه رفتاري جلسه  

  . درپايان  دانشجو قادر باشد

  .كمانهاي حلقي را شرح دهد - 1-1

 .تكامل صورت را شرح دهد - 1-2

  .تكامل دندانها را شرح دهد - 1-3

 جنين شناسي النگمن: منابع 

 

  سخنراني در كالس:  روش تدريس 

  اساليد هاي آموزشي آناتومي:  رسانه هاي كمك آموزشي 

  

  سنجش وارزشيابي

 ساعت  تاريخ  نمره  روش آزمون   آزمون

   نمره 2 تشريحي كوئيز
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   نمره 6 تستي آزمون  ميان دوره اي 

   نمره 12 تستي آزمون پايان ترم 

     فعاليتهاي آموزشي

  

  حضور بموقع و فعال در كالس و توانايي جوابگويي به آزمونهاي مربوطه: مقررات درس و انتظارات  از دانشجو 

  

  

  

  دندانپزشكي 2علوم تشريحي جدول زمانبندي درس 

  15/8-15/10سه شنبه ها : زمان ارائه 

  

  

  

  صفحات  محتوي درسي  تاريخ  جلسه

  30- 36  جمجمه  23/6/95  1

  36- 41  جمجمه  30/6/95  2

  41- 48  جمجمه  7/7/95  3

  77- 98  عروق و اعصاب صورت - صورت  14/7/95  4

  98- 114  اوربيت  21/7/95  5

  114- 124  كره چشم –اوربيت   28/7/95  6

  124- 131  گوش خارجي و مياني  5/8/95  7

  132- 144  گوش داخلي  12/8/95  8

  144- 162  حفرات تمپورال و اينفرا تمپورال  19/8/95  9

  162- 173  شريان ماگزيالري و حفره پتريگوپاالتين  26/8/95  10

  173- 193  مثلث قدامي گردن -گردن  3/9/95  11

  193- 211  مثلث خلفي گردن  10/9/95  12

  211- 220  حلق   17/9/95  13

  221- 236  حنجره  24/10/95  14

  237- 256  حفرات بيني  1/10/95  15

  257 - 286  حفره دهان  8/10/95  16

  )النگمن( 307- 339  تكامل سر و گردن  15/10/95  17

  


