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 :هدف کلی درس 

 

 ( استخوان شناسی جمجمه و بافت نرم)ارهای آناتومیکی سروگردن آشنایی با ساخت -1

 سروگردن ( بافت شناسی)آشنایی با ساختارهای میکروسکوپی  -2

 آشنایی با جنین شناسی و تکامل ساختارهای سروگردن  -3

 

 

 

 (جهت هر جلسه یک هدف: )هداف کلی جلسات ا

 

 استخوانهای فرونتال، پریتال و اکسی پیتالآشنایی با  -1

 تمپورال واسفنوئید ، استخوانهای اتموئیدیی با آشنا -2

 استخوانهای صورتآشنایی با  -3
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مثلث ها و نیام های گردن، وریدهای سطحی گردن، اعصاب سطحی شبکه گردنی، عضالت پالتیسما آشنایی با  -1

 یدومستوئیدو استرنوکال

روتید و محتویات آن، شاخه های یروئید، غالف کاایروئید و پاراتامحتویات مثلث قدامی گردن، غدد تآشنایی با  -4

 ولر داخلیاگیشریان کاروتید خارجی و ورید ج

، غدد بزاقی زیر فکی و زیر سوپراهایوئیدعصب واگ، اعصاب  سمپاتیک و پاراسمپاتیک ،ناحیه آشنایی با   -6

 زبانی

رید محتویات مثلث خلفی گردن، عصب زیر زبانی، عصب زوج یازدهم، شبکه گردنی، شریان و وآشنایی با  -9

 ساب کالوین، عضالت اسکالن و عضالت جلو مهره ای

 حنجره و نایآشنایی با  -9

 (SCALP)، پوشش کاسه سر (عضالت ، عروق و اعصاب و غده پاروتید ) ناحیه صورت آشنایی با  -8

عضالت عمقی صورت، مفصل گیجگاهی  فکی، شریان مگزیلری، ) محتویات ناحیه اینفراتمپورال آشنایی با  -11

 (ین و اوتیک ااعصاب مگزیلری و مندیبوالر، گانگلیون های تریگوپاالتشبکه وریدی، 

 حلق و حفره دهان، حفره بینی، کامآشنایی با  -11

 گوشو چشم آناتومی آشنایی با  -12

 بافت شناسی چشم و گوشآشنایی با  -13

 جنین شناسی سرو گردنآشنایی با  -11

 جنین شناسی چشم و گوشآشنایی با  -14

 ی سطحیلنف سر وگردن، آناتومآشنایی با  -16

 

 

 

 

 

 استخوانهای فرونتال، پریتال و اكسی پیتالآشنایی با : اول هدف کلی جلسه

  :اول اهداف ویژه جلسه

 ، پریتال و اكسی پیتالقسمتهای مختلف استخوانهای فرونتالبا آشنایی  -1

 روی جمجمه  عناصر مهم آناتومیکی استخوانها برآشنایی با   -2

 

 تمپورال  واسفنوئید ، نهای اتموئیداستخواآشنایی با  :دوم هدف کلی جلسه

 : دوم جلسهاهداف ویژه 

 تمپورال واسفنوئید ، استخوانهای اتموئیدمختلف  آشنایی با عناصر آناتومیکی -1

 عناصر مهم آناتومیکی استخوانها بر روی جمجمه آشنایی با  -2

 

 استخوانهای صورتآشنایی با  : سوم هدف کلی جلسه
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 : سوم اهداف ویژه جلسه

 استخوانهای صورتقسمتهای مختلف با آشنایی  -1

 عناصر مهم آناتومیکی استخوانها بر روی جمجمه آشنایی با  -2

 

مثلث ها و نیام های گردن، وریدهای سطحی گردن، اعصاب سطحی شبکه گردنی، آشنایی با : چهارم هدف کلی جلسه

 یدومستوئیدعضالت پالتیسما و استرنوكال

 : چهارم اهداف ویژه جلسه

 ی گردنمثلث هامحدوده ی آشنایی با  -1

 نیام های گردنفاسیاها و  تقسیم بندیآشنایی با  -2

 وریدهای سطحی گردنآشنایی با -3

 اعصاب سطحی شبکه گردنیآشنایی با  -4

 و عصب دهی و عملکرد آنها یدومستوئیدعضالت پالتیسما و استرنوكال آشنایی با -5

 فوق را بر روی موالژ و كاداور  آشنایی عناصر -6

 

یروئید، غالف كاروتید و محتویات آن، ایروئید و پاراتامحتویات مثلث قدامی گردن، غدد تآشنایی با  :نجمپ هدف کلی جلسه

 ولر داخلیاگیشاخه های شریان كاروتید خارجی و ورید ج

  :پنجم اهداف ویژه جلسه

 محتویات مثلث قدامی گردنآشنایی با  -1

 دیروئیایروئید و پاراتاغدد تمشخصات آناتومیکی  آشنایی با -2

 غالف كاروتید و محتویات آنآشنایی با  -3

 شاخه های شریان كاروتید خارجیآشنایی با  -1

 ولر داخلیاگیرید جآشنایی با و -4

 بر روی موالژ و كاداور  فوقساختارهای آناتومیکی آشنایی  -6

  

قی زیر فکی ، غدد بزاسوپراهایوئیدعصب واگ، اعصاب  سمپاتیك و پاراسمپاتیك ،ناحیه آشنایی با  :ششم هدف کلی جلسه

 و زیر زبانی

  :ششم اهداف ویژه جلسه

 عصب واگشاخه های آشنایی با  -1

 سمپاتیك و پاراسمپاتیك  سیستمآشنایی با  -2

 سوپراهایوئیدناحیه عناصر آشنایی با -3

  غدد بزاقی زیر فکی و زیر زبانیمحدوده آناتومیکی و ساختار آشنایی با  -4

 ژ و كاداور ساختارهای آناتومیکی فوق بر روی موالآشنایی با  -5
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محتویات مثلث خلفی گردن، عصب زیر زبانی، عصب زوج یازدهم، شبکه گردنی، شریان آشنایی با  :هفتم هدف کلی جلسه

 و ورید ساب كالوین، عضالت اسکالن و عضالت جلو مهره ای

 : هفتم اهداف ویژه جلسه

 محتویات مثلث خلفی گردنعناصر و آشنایی با  -1

 زبانی عصب زیرموقعیت  آشنایی با -2

 عصب زوج یازدهمشاخه های آشنایی با  -3

 و شاخه های آن شبکه گردنیآشنایی با  -1

 و شاخه های آن شریان و ورید ساب كالوین آشنایی با -4

 و عملکرد آنها  عضالت اسکالن و عضالت جلو مهره ایاتصاالت  آشنایی با -6

 ساختارهای آناتومیکی فوق بر روی موالژ و كاداور  آشنایی با -7

 

 حنجره و نایآشنایی با  :هشتم جلسههدف کلی 

  :هشتم اهداف ویژه جلسه

  حنجره و نایقسمتهای مختلف  آناتومیکیساختار  آشنایی با -1

 و شاخه های آن حنجره و نایعروق و اعصاب  آشنایی با -2

 بر روی موالژ و كاداور  حنجره و نایساختارهای آناتومیکی  آشنایی با -3

 

 (SCALP)، پوشش كاسه سر (عضالت، عروق و اعصاب و غده پاروتید)یه صورت ناحآشنایی با  :نهم هدف کلی جلسه

  :نهم اهداف ویژه جلسه

 عضالت و عروق و اعصاب ناحیه صورت  آشنایی با -1

 شاخه های شریان و عصب صورتی آشنایی با -2

 و مجاورات آن  غده پاروتیدساختار آناتومیکی  آشنایی با -3

 (SCALP)پوشش كاسه سر الیه های  آشنایی با -4

 اسکالپ عضالت و اعصاب ناحیه آشنایی با -5

 ساختارهای آناتومیکی ناحیه صورت و اسکالپ  بر روی موالژ و كاداور  آشنایی با -6

 

عضالت عمقی صورت، مفصل گیجگاهی  فکی، شریان )محتویات ناحیه اینفراتمپورال آشنایی با  :دهم هدف کلی جلسه

 (ین و اوتیكایبوالر، گانگلیون های تریگوپاالتمگزیلری، شبکه وریدی، اعصاب مگزیلری و مند

 : دهم اهداف ویژه جلسه

 محتویات ناحیه اینفراتمپورال آشنایی با -1

 اتصاالت، عمل و عصب عضالت جونده آشنایی با -2

 شاخه های شریان مگزیلریآشنایی با  -3

 شاخه های اعصاب مگزیلری آشنایی با -4

 مندیبوالر شاخه های اعصاب آشنایی با -5
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 ساختارهای آناتومیکی ناحیه اینفراتمپورال بر روی موالژ و كاداور  آشنایی با -6

 

  حلق و حفره دهان، حفره بینی، كامآشنایی با  :همیازدهدف کلی جلسه 

  :یازدهم اهداف ویژه جلسه

 حفره دهان آناتومیکی هایساختار آشنایی با -1

 حفره بینی آناتومیکی هایساختار آشنایی با  -2

 كامعضالت ناحیه  آشنایی با -3

 حلقعضالت ناحیه  آشنایی با -4

 ناحیه كامعروق و اعصاب آشنایی با  -5

 آشنایی با عروق و اعصاب ناحیه حلق -6

 بر روی موالژ و كاداور  حلق و حفره دهان، حفره بینی، كامو عروق و اعصاب ساختارهای آناتومیکی آشنایی با  -7

 

 گوشو چشم آشنایی با آناتومی : دهمدواز هدف کلی جلسه

  :دهمدواز ه جلسهاهداف ویژ

 ستخوان های تشکیل دهنده ی كاسه چشماآشنایی با -1

 اتصاالت عضالت كره ی چشمآشنایی با -2

 عضالت چشم حركات آشنایی با -3

 آشنایی با تست كلینیکی عضالت كره چشم -4

 عروق و اعصاب كره ی چشم آشنایی با -5

 سیستم اشکیآشنایی با  -6

 میانی و گوش داخلیساختارهای آناتومیکی گوش خارجی، گوش آشنایی با   -7

 عروق و اعصاب گوشآشنایی با -8

 بر روی موالژ و كاداور  گوشو چشم ساختارهای آناتومیکی  آشنایی با -9

  

 آشنایی با بافت شناسی چشم و گوش :سیزدهم هدف کلی جلسه

  :سیزدهم اهداف ویژه جلسه

 ساختار میکروسکوپی چشمآشنایی با  -1

 گوشآشنایی با ساختار میکروسکوپی  -2

 ساختار میکروسکوپی الیه های مختلف چشمبا  آشنایی -3

 ساختار میکروسکوپی گوش خارجی، گوش میانی و گوش داخلی آشنایی با  -4

 آشنایی با ساختار میکروسکوپی چشم بر روی الم -5

 آشنایی با ساختار میکروسکوپی گوش بر روی الم -6

 

 آشنایی با جنین شناسی سرو گردن: چهاردهم هدف کلی جلسه
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 : چهاردهم اهداف ویژه جلسه

 تکامل جنینی ناحیه سروگردنآشنایی با  -1

 ناهنجاری های سر و گردن آشنایی با  -2

 

 آشنایی با جنین شناسی چشم و گوش :پانزدهم هدف کلی جلسه

 : پانزدهم اهداف ویژه جلسه

 مراحل تکاملی ساختار چشمآشنایی با  -1

 مراحل تکاملی ساختار گوشآشنایی با  -2

 هنجاری های چشم ناآشنایی با  -3

 آشنایی با ناهنجاری های گوش -4

 

 لنف سر وگردن، آناتومی سطحیآشنایی با  :شانزدهم هدف کلی جلسه

  :شانزدهم اهداف ویژه جلسه

 سیستم لنفاوی بدنآشنایی با  -1

 سیستم لنفاوی ناحیه گردنآشنایی با  -2

 سیستم لنفاوی ناحیه سر  آشنایی با -3

 ناحیه ی سرو گردنآشنایی با آناتومی سطحی عناصر مهم  -4

 

 

 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 

قسمتهای مختلف استخوانهای فرونتال، پریتال و اكسی پیتال را شرح دهد و بتواند بر روی جمجمه آنها را نشان داده و  -1-1 

 .نامگذاری كند

 

روی جمجمه آنها را نشان داده و را شرح دهد و بتواند بر  تمپورال واسفنوئید ، استخوانهای اتموئیدقسمتهای مختلف  -2-1

 .نامگذاری كند

  

 .را شرح دهد و بتواند بر روی جمجمه آنها را نشان داده و نامگذاری كند استخوانهای صورتقسمتهای مختلف  -3-1

 

وریدهای سطحی . را توضیح دهد نیام های گردنفاسیاها و  تقسیم بندی .ی گردن را شرح دهدمثلث هامحدوده ی  -4-1

را شرح دهد و در نهایت بتواند همه ی موارد  یدومستوئیداعصاب سطحی شبکه گردنی، عضالت پالتیسما و استرنوكال گردن،

 .فوق را بر روی موالژ و كاداور شناسیایی كند
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، غالف را بیان كند  یروئیدایروئید و پاراتاغدد تمشخصات آناتومیکی ، را توضیح دهد محتویات مثلث قدامی گردن -5-1

را نام برده و تمام ساختارهای  ولر داخلیاگی، شاخه های شریان كاروتید خارجی و ورید جرا بیان كند وتید و محتویات آنكار

 .آناتومیکی را بر روی موالژ و كاداور نشان داده و نامگذاری كند

 

سوپراهایوئید را حیه ناعناصر . را توضیح دهد اعصاب  سمپاتیك و پاراسمپاتیك .را بشناسد عصب واگشاخه های  -6-1

تمام ساختارهای آناتومیکی فوق را بر . را توضیح دهد غدد بزاقی زیر فکی و زیر زبانیمحدوده آناتومیکی و ساختار  .بیان كند

 .روی موالژ و كاداور نشان داده و نامگذاری كند

 

عصب زوج شاخه های  .باشد را بلد عصب زیر زبانیموقعیت  .را شرح دهد محتویات مثلث خلفی گردنعناصر و  -7-1

و عملکرد  عضالت اسکالن و عضالت جلو مهره ایاتصاالت  .را بیان كند یازدهم، شبکه گردنی، شریان و ورید ساب كالوین

 .تمام ساختارهای آناتومیکی فوق را بر روی موالژ و كاداور نشان داده و نامگذاری كند. آنها را شرح دهد

 

تمام . را توضیح دهد حنجره و نایعروق و اعصاب . را بشناسد حنجره و نایای مختلف ساختار آناتومیکی قسمته -8-1

 .را بر روی موالژ و كاداور نشان داده و نامگذاری كند حنجره و نایساختارهای آناتومیکی 

 

ساختار . شاخه های شریان و عصب صورتی با بشناسد. عضالت و عروق و اعصاب ناحیه صورت را شرح دهد -9-1

را توضیح دهد و عضالت و اعصاب (SCALP)پوشش كاسه سر الیه های . و مجاورات آن را بیان كند غده پاروتیداتومیکی آن

تمام ساختارهای آناتومیکی ناحیه صورت و اسکالپ را بر روی موالژ و كاداور نشان داده و نامگذاری . این ناحیه را بشناسد

 .كند

 

اتصاالت، عمل و . دهد توضیح آنرا اعضای یك از هر آناتومیکی ساختار و بشناسد رامحتویات ناحیه اینفراتمپورال  -11-1

شاخه های اعصاب مگزیلری و مندیبوالر را . شاخه های شریان مگزیلری را توضیح دهد. عصب عضالت جونده را بیان كند

 .ر نشان داده و نامگذاری كندتمام ساختارهای آناتومیکی ناحیه اینفراتمپورال را بر روی موالژ و كاداو. شرح دهد

 

عضالت و عروق و اعصاب  . دهد توضیح را آن های قسمت یك از هر و حفره بینی و حفره دهان آناتومیکی ساختار -11-1

حفره دهان، تمام ساختارهای آناتومیکی . دهد توضیح عروق و اعصاب هر یك از نواحی فوق را. ناحیه كام و حلق را بیان كند

 .را بر روی موالژ و كاداور نشان داده و نامگذاری كند حلق و امحفره بینی، ك

 

اتصاالت عضالت كره ی چشم، حركات و عروق و . استخوان های تشکیل دهنده ی كاسه چشم را توضیح دهد -12-1

ساختارهای آناتومیکی گوش خارجی، گوش میانی و . سیستم اشکی را كامل بداند. اعصاب كره ی چشم را توضیح دهد

را بر روی  گوشو چشم تمام ساختارهای آناتومیکی . عروق و اعصاب گوش را توضیح دهد. وش داخلی را شرح دهدگ

 .موالژ و كاداور نشان داده و نامگذاری كند
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ساختار . ساختار میکروسکوپی الیه های مختلف چشم را بداند. ساختار میکروسکوپی چشم و گوش را توضیح دهد -13-1

ساختارهای بافتی بافتهای چشم و گوش را در زیر  .خارجی، گوش میانی و گوش داخلی را توضیح دهدمیکروسکوپی گوش 

 .میکروسکوپ نشان دهد

 

 .ناهنجاری های سر و گردن را بداند. تکامل جنینی ناحیه سروگردن را شرح دهد -14-1

 

ناهنجاری های چشم و گوش را توضیح .ندمراحل تکاملی ساختار گوش را بدا. مراحل تکاملی ساختار چشم را بداند -15-1

 .دهد

 

 .سیستم لنفاوی ناحیه سر را بداند. سیستم لنفاوی ناحیه گردن را توضیح دهد. سیستم لنفاوی بدن را شرح دهد -16-1

 .آناتومی سطحی عناصر مهم ناحیه ی سرو گردن را نشان دهد

 

 
 

 :منابع

  استخوان شناسی دکتر بهرام الهی       - 1  

 آناتومی سر و گردن گری برای دانشجویان - 2  

 بافت  شناسی جان کوئیرا -3  

  جنین شناسی النگمن -1  

 

 طول جلسه در و پاسخ بحث، پرسش  استاد محور، سخنرانی :روش تدریس

 

 برد وایت پروژكتور، كامپیوتر، ویدئو :وسایل آموزشی 

 

 

 

 

 

 

 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره  روش       آزمون

بر حسب )لک

 (درصد

 ساعت تاریخ 

 ساعت كالس عملی هر جلسه 21 تشریحی كوتاه کوئیز
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 تاریخ آموزش وسط ترم 15 چند گزینه ای  ترم آزمون میان 

 هفته ی آخر ترم هفته ی آخر ترم 25 عملی امتحان عملی

 ساعت امتحان پایان ترم پایان ترم 41 چند گزینه ای آزمون پایان ترم

ترجمه ی متون تهیه جزوه  فعالیت کالسی

تهیه وسایل كمك آموزشی 

 آناتومی

 در طول ترم در طول ترم 111اضافه بر 

 

 :مقررات کالس و انتظارات از دانشجو

 بعدآمادگی جهت جلسه  و تدریس از پس جلسه هر درسی مطالب مطالعه كالس، در دانشجویان فعال حضور

 

 

 

 

 

 

 

 :             نام و امضای مدرس

 

 

 : م و امضای مدیر گروهنا

 

 

 :دانشکده EDOنام و امضای مسئول

 

 

 : تاریخ تحویل

    

 :   تاریخ ارسال

                                 

 :تاریخ ارسال 
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 2 علوم تشریحتدریس هفتگی برنامه 
 )89 – 88 دومنیمسال ( کرمانشاه  پزشکیدنداندانشجویان 

 19تا  11 سه شنبه ها :عملی        11تا  9ها  چهارشنبه: تئوری
 موضوع تدریس جلسه

 مقدمه، استخوانهای فرونتال، پریتال و اکسی پیتال 1

 تمپورال واسفنوئید ، استخوانهای اتموئید 2

 استخوانهای صورت 3

مثلث ها و نیام های گردن، وریدهای سطحی گردن، اعصاب سطحی شبکه گردنی، عضالالت پالتیسالما و    1

 یدومستوئیدوکالاسترن

یروئید، غالف کاروتید و محتویالات آن، شالاخه هالای    ایروئید و پاراتامحتویات مثلث قدامی گردن، غدد ت 4

 ولر داخلیاگیشریان کاروتید خارجی و ورید ج

 ، غدد بزاقی زیر فکی و زیر زبانی سوپراهایوئیدعصب واگ، اعصاب  سمپاتیک و پاراسمپاتیک ،ناحیه  6

ث خلفی گردن، عصب زیر زبانی، عصب زوج یازدهم، شبکه گردنی، شریان و ورید سالاب  محتویات مثل 9

 کالوین، عضالت اسکالن و عضالت جلو مهره ای

 حنجره و نای 9

 (SCALP)، پوشش کاسه سر (عضالت ، عروق و اعصاب و غده پاروتید ) ناحیه صورت  8

فصل گیجگاهی  فکی، شریان مگزیلری، شالبکه  عضالت عمقی صورت، م) محتویات ناحیه اینفراتمپورال  11

 ( ین و اوتیک اوریدی، اعصاب مگزیلری و مندیبوالر، گانگلیون های تریگوپاالت

 حلق  و حفره دهان، حفره بینی، کام 11

 گوشو چشم آناتومی  12

 بافت شناسی چشم و گوش 13
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 جنین شناسی سرو گردن 11

 جنین شناسی چشم و گوش 14

 ردن، آناتومی سطحیلنف سر وگ 16

        

 
 


