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 آناتومی سر و گردنبا  دانشجویان آشنایی :هدف کلی درس 

 

 (فجهت هر جلسه یک هد: )اهداف کلی جلسات 

 استخوانهای فرونتال ، پاریتال و اکسی پیتالمقدمه و آشنایی با  -1       مقدمه ،

 استخوانهای اتموئید و اسفنوئید با آشنایی -1                

 استخوان تمپورال آشنایی با  -3                

 استخوانهای صورتآشنایی با  -4                

مثلث ها و نیام های گردن ، وریدهای سطحی گردن  ، اعصاب سطحی شبکه گردنی ، با آشنایی  -5                

 تیسما و استرنوکلیدوماستوئیدپال                 عضالت 

 تویات آن،کاروتید و مح محتویات مثلث قدامی گردن، غدد تیروئید و پاراتیروئید، غالفآشنایی با  -6                

 شریان کاروتید خارجی و ورید جوگوالر داخلیشاخه های                     

  عصب واگ ، اعصاب  سمپاتیک و پاراسمپاتیک ،ناحیه فوق المی ، غدد بزاقی زیر فکی وآشنایی با  -7                

 زیر زبانی                        

 انی ، عصب زوج یازدهم ، شبکه گردنی ، محتویات مثلث خلفی گردن ، عصب زیر زبآشنایی با  -8                 

 عضالت اسکالن و عضالت جلو مهره ای ،شریان و ورید ساب کالوین                       

 حنجره و نایآشنایی با آناتومی  -9                 

 کاسه سر، پوشش ( غده پاروتید  وعضالت ، عروق و اعصاب ) ناحیه صورت آشنایی با  -10                 

                      (SCALP) 

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



 (ماگزیالری ، شبکه وریدی ، اعصاب ماگزیالری و مندیبوالر ، گانگلیون های پتریگوپاالتین و اوتیک                

 حفره دهان ، حلق و مریآشنایی با آناتومی  -11                 

 آشنایی با آناتومی حفره بینی و کام -13                  

 آشنایی با آناتومی چشم -14                  

 آشنایی با آناتومی گوش -15                  

 سروگردن تومی سطحیو  آنا وگردن لنف سرسیستم آشنایی با  -16                  

 

 :اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه
 

 :هدف کلی جلسه اول

 استخوانهای فرونتال ، پاریتال و اکسی پیتالمقدمه و آشنایی با 

 

 :اهداف ویژه جلسه اول

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 

 .استخوانهای جمجمه را بیان نمایدتقسیم بندی  -1-1

 .بیان نماید ی جمجمه رااسامی استخوان ها -1-1

 .نام ببردرا بخش های اصلی استخوان فرونتال  -3-1

 .فونتانل های جمجمه را توضیح دهد -4-1

 .را ذکر نماید زمان بسته شدن فونتانل ها -5-1

 .را بیان نماید جزئیات بخش عمودی استخوان فرونتال -6-1

 .سینوس های جمجمه را توضیح دهد -7-1

 .بیان نمایددفع مایع مغزی نخاعی را محل تشکیل و  -8-1

 .سطوح و کناره های استخوان پاریتال را توضیح دهد -9-1

 .توضیح دهدوریدهای امیساری مغز را  -10-1

 .محل اتصال عضله تمپورالیس و فاسیای آنرا ذکر نماید -11-1

  .بخش های اصلی استخوان اکسی پیتال را نام ببرد -11-1

 .ی پیتال را نام ببردخطوط پس سری اکس -13-1

 .سوراخ هایپوگلوسال را توضیح دهد -14-1

 .عضله اکسیپیتوفرونتالیس را توضیح دهد -15-1

 

 



 

 :دومهدف کلی جلسه 

 استخوانهای اتموئید و اسفنوئیدآشنایی با 

 

 :دوماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 

 .بردنام برا  قسمت های اصلی استخوان اتموئید -1-1

 .محل قرارگیری عصب بویایی را مشخص نماید -1-1

 .سلولهای هوایی اتموئید را توضیح دهد -3-1

 .مشخص نماید بخش های مختلف سپتوم بینی را  -4-1

 .کونکاهای بینی را توضیح دهد -5-1

 .نماید مئاتوس را تعریف -6-1

 .راتوضیح دهد موقعیت قرارگیری استخوان اتموئید در دیواره داخلی اوربیت -7-1

 .را بیان نماید دلیل نامگذاری استخوان اسفنوئید -8-1

 .را ذکر کند قسمت های اصلی استخوان اسفنوئید -9-1

 .بیان کند سطوح بال بزرگ اسفنوئید را -10-1

 .عناصر عبوری از کانال اپتیک و شکاف کاسه چشمی فوقانی را نام ببرد -11-1

 .را ذکرکند ل بزرگ اسفنوئید را نام برده و عناصر عبوری هر یکسوراخ های موجود بر روی با -11-1

 .را ذکر کندشاخه های عصب تریژمینال  -13-1

 .را بیان نماید زین ترکی و محل قرارگیری غده هیپوفیز -14-1

 .زوائد تریگوئید را توضیح دهد -15-1

 .سینوس اسفنوئید و محل تخلیه آنرا بیان نماید -16-1

 .ای تشکیل دهنده حفره تریگوئید را توضیح دهددیواره ه -17-1

 .راه های ارتباطی به حفره تریگوپاالتین را بیان نماید -18-1

 

 

 

 

 

 

 



 

 :سومهدف کلی جلسه 

 استخوان تمپورالآشنایی با 

 

 :سوماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 

 .معنی تمپورال را بگوید -1-3

 .را نام ببردال چهار قسمت اصلی تمپور -1-3

 .بیان نماید موقعیت عضله ی تمپورالیس را در حفره ی تمپورال -3-3

 .را بیان نماید عناصر مربوط به زائده ی ماستوئید -4-3

 .توضیح دهدرا  محل اتصاالت عضله ی دیگاستریک -5-3

 .را بیان نماید ورید امیساری ماستوئیدمسیر  -6-3

 .نام ببردرا  وماتیکزوائد مربوط به زائده ی زیگ -7-3

 .را بیان نمایدندیبوالر فوسا و جایگاه مفصل تمپورومندیبوالر م -8-3

 .بیان نماید و عناصر عبوری از آنرا (پتروتیمپانیک) درز گالزر  -9-3

 .سطوح و کناره های مختلف پتروز را نام ببرد -10-3

 .عناصر سطح قدامی پتروز را نام ببرد -11-3

 

مثلث ها و نيام هاي گردن، وریدهاي سطحی گردن، اعصاب سطحی شبكه آشنایی با : رمچها هدف کلی جلسه

 یدومستوئيدگردنی، عضالت پالتيسما و استرنوكال

 : چهارم اهداف ویژه جلسه

 ي گردنمثلث هاآشنایی با محدوده ي  -1

 نيام هاي گردنفاسياها و  آشنایی با تقسيم بندي -2

 وریدهاي سطحی گردنآشنایی با -3

 اعصاب سطحی شبكه گردنی آشنایی با -4

 و عصب دهی و عملكرد آنها یدومستوئيدعضالت پالتيسما و استرنوكال آشنایی با -5

 آشنایی عناصر فوق را بر روي موالژ و كاداور  -6

 

یروئيد، غالف كاروتيد و ایروئيد و پاراتامحتویات مثلث قدامی گردن، غدد تآشنایی با  :پنجم هدف کلی جلسه

 ولر داخلیاگيشریان كاروتيد خارجی و ورید ج محتویات آن، شاخه هاي

 : پنجم اهداف ویژه جلسه

 محتویات مثلث قدامی گردنآشنایی با  -1



 یروئيدایروئيد و پاراتاغدد تمشخصات آناتوميكی  آشنایی با -1

 غالف كاروتيد و محتویات آنآشنایی با  -3

 شاخه هاي شریان كاروتيد خارجیآشنایی با  -4

 یولر داخلاگيرید جآشنایی با و -5

 آشنایی ساختارهاي آناتوميكی فوق بر روي موالژ و كاداور  -6

  

، غدد سوپراهایوئيدعصب واگ، اعصاب  سمپاتيك و پاراسمپاتيك ،ناحيه آشنایی با  :ششم هدف کلی جلسه

 بزاقی زیر فكی و زیر زبانی

  :ششم اهداف ویژه جلسه

 عصب واگآشنایی با شاخه هاي  -1

 مپاتيكسمپاتيك و پاراس  آشنایی با سيستم -2

 سوپراهایوئيدناحيه آشنایی باعناصر  -3

  غدد بزاقی زیر فكی و زیر زبانیآشنایی با محدوده آناتوميكی و ساختار  -4

 آشنایی با ساختارهاي آناتوميكی فوق بر روي موالژ و كاداور  -5

 

محتویات مثلث خلفی گردن، عصب زیر زبانی، عصب زوج یازدهم، شبكه آشنایی با  :هفتم هدف کلی جلسه

 ردنی، شریان و ورید ساب كالوین، عضالت اسكالن و عضالت جلو مهره ايگ

 : هفتم اهداف ویژه جلسه

 محتویات مثلث خلفی گردنآشنایی با عناصر و  -1

 عصب زیر زبانیآشنایی با موقعيت  -1

 عصب زوج یازدهمآشنایی با شاخه هاي  -3

 و شاخه هاي آن شبكه گردنیآشنایی با  -4

 و شاخه هاي آن الوینشریان و ورید ساب ك آشنایی با -5

 و عملكرد آنها  عضالت اسكالن و عضالت جلو مهره اياتصاالت  آشنایی با -6

 ساختارهاي آناتوميكی فوق بر روي موالژ و كاداور  آشنایی با -7

 

 حنجره و نايآشنایی با  :هشتم هدف کلی جلسه

  :هشتم اهداف ویژه جلسه

  ناي حنجره وساختار آناتوميكی قسمتهاي مختلف  آشنایی با -1

 و شاخه هاي آن حنجره و نايعروق و اعصاب  آشنایی با -2

 بر روي موالژ و كاداور  حنجره و نايساختارهاي آناتوميكی  آشنایی با -3

 

، پوشش كاسه سر (عضالت، عروق و اعصاب و غده پاروتيد)ناحيه صورت آشنایی با  :نهم هدف کلی جلسه

(SCALP) 



  :نهم اهداف ویژه جلسه

 و عروق و اعصاب ناحيه صورت عضالت  آشنایی با -1

 شاخه هاي شریان و عصب صورتی آشنایی با -2

 و مجاورات آن  غده پاروتيدساختار آناتوميكی  آشنایی با -3

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

 عضالت و اعصاب ناحيه اسكالپ آشنایی با -5

 ژ و كاداور ساختارهاي آناتوميكی ناحيه صورت و اسكالپ  بر روي موال آشنایی با -6

 

عضالت عمقی صورت، مفصل گيجگاهی  )محتویات ناحيه اینفراتمپورال آشنایی با  :دهم هدف کلی جلسه

 (ین و اوتيكافكی، شریان مگزیلري، شبكه وریدي، اعصاب مگزیلري و مندیبوالر، گانگليون هاي تریگوپاالت

 : دهم اهداف ویژه جلسه

 محتویات ناحيه اینفراتمپورال آشنایی با -1

 اتصاالت، عمل و عصب عضالت جونده آشنایی با -2

 آشنایی با شاخه هاي شریان مگزیلري -3

 شاخه هاي اعصاب مگزیلري آشنایی با -4

 شاخه هاي اعصاب مندیبوالر آشنایی با -5

 ساختارهاي آناتوميكی ناحيه اینفراتمپورال بر روي موالژ و كاداور  آشنایی با -6

 

  حلق و ، حفره بينی، كامحفره دهانآشنایی با  :هدف کلی جلسه یازدهم

  :یازدهم اهداف ویژه جلسه

 حفره دهان آناتوميكی ساختارهاي آشنایی با -1

 حفره بينی آناتوميكی ساختارهاي آشنایی با  -2

 عضالت ناحيه كام آشنایی با -3

 عضالت ناحيه حلق آشنایی با -4

 آشنایی با عروق و اعصاب ناحيه كام -5

 آشنایی با عروق و اعصاب ناحيه حلق -6

بر روي موالژ  حلق و حفره دهان، حفره بينی، كاما ساختارهاي آناتوميكی و عروق و اعصاب آشنایی ب -7

 و كاداور 

 

 گوشو چشم آشنایی با آناتومی : دوازدهم هدف کلی جلسه

  :دوازدهم اهداف ویژه جلسه

 آشنایی بااستخوان هاي تشكيل دهنده ي كاسه چشم -1

 آشنایی بااتصاالت عضالت كره ي چشم -2

 آشنایی با حركات عضالت چشم -3



 آشنایی با تست كلينيكی عضالت كره چشم -4

 آشنایی با عروق و اعصاب كره ي چشم -5

 آشنایی با سيستم اشكی -6

 آشنایی با ساختارهاي آناتوميكی گوش خارجی، گوش ميانی و گوش داخلی  -7

 آشنایی باعروق و اعصاب گوش -8

 ژ و كاداور بر روي موال گوشو چشم آشنایی با ساختارهاي آناتوميكی  -9

  

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

  :سیزدهم اهداف ویژه جلسه

 آشنایی با ساختار ميكروسكوپی چشم -1

 آشنایی با ساختار ميكروسكوپی گوش -2

 آشنایی با ساختار ميكروسكوپی الیه هاي مختلف چشم -3

 ش داخلی آشنایی با ساختار ميكروسكوپی گوش خارجی، گوش ميانی و گو -4

 آشنایی با ساختار ميكروسكوپی چشم بر روي الم -5

 آشنایی با ساختار ميكروسكوپی گوش بر روي الم -6

 

 آشنایی با جنين شناسی سرو گردن: چهاردهم هدف کلی جلسه

 : چهاردهم اهداف ویژه جلسه

 آشنایی با تكامل جنينی ناحيه سروگردن -1

 آشنایی با ناهنجاري هاي سر و گردن  -2

 

 آشنایی با جنين شناسی چشم و گوش :پانزدهم ههدف کلی جلس

 : پانزدهم اهداف ویژه جلسه

 آشنایی با مراحل تكاملی ساختار چشم -1

 آشنایی با مراحل تكاملی ساختار گوش -2

 آشنایی با ناهنجاري هاي چشم  -3

 آشنایی با ناهنجاري هاي گوش -4

 

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

  :شانزدهم ویژه جلسه اهداف

 آشنایی با سيستم لنفاوي بدن -1

 آشنایی با سيستم لنفاوي ناحيه گردن -2

 آشنایی با سيستم لنفاوي ناحيه سر  -3

 آشنایی با آناتومی سطحی عناصر مهم ناحيه ي سرو گردن -4



 

 

 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 

ا شرح دهد و بتواند بر روي جمجمه آنها را قسمتهاي مختلف استخوانهاي فرونتال، پریتال و اكسی پيتال ر -1-1 

 .نشان داده و نامگذاري كند

 

را شرح دهد و بتواند بر روي جمجمه آنها را  تمپورال واسفنوئيد ، استخوانهاي اتموئيدقسمتهاي مختلف  -2-1

 .نشان داده و نامگذاري كند

  

جمجمه آنها را نشان داده و را شرح دهد و بتواند بر روي  استخوانهاي صورتقسمتهاي مختلف  -3-1

 .نامگذاري كند

 

. را توضيح دهد نيام هاي گردنفاسياها و  تقسيم بندي .ي گردن را شرح دهدمثلث هامحدوده ي  -4-1

را شرح دهد و  یدومستوئيدوریدهاي سطحی گردن، اعصاب سطحی شبكه گردنی، عضالت پالتيسما و استرنوكال

 .بر روي موالژ و كاداور شناسيایی كند در نهایت بتواند همه ي موارد فوق را

 

را بيان كند  یروئيدایروئيد و پاراتاغدد تمشخصات آناتوميكی ، را توضيح دهد محتویات مثلث قدامی گردن -5-1

را نام  ولر داخلیاگي، شاخه هاي شریان كاروتيد خارجی و ورید جرا بيان كند ، غالف كاروتيد و محتویات آن

 .ي آناتوميكی را بر روي موالژ و كاداور نشان داده و نامگذاري كندبرده و تمام ساختارها

 

ناحيه عناصر . را توضيح دهد اعصاب  سمپاتيك و پاراسمپاتيك .را بشناسد عصب واگشاخه هاي  -6-1

تمام . را توضيح دهد غدد بزاقی زیر فكی و زیر زبانیمحدوده آناتوميكی و ساختار  .سوپراهایوئيد را بيان كند

 .تارهاي آناتوميكی فوق را بر روي موالژ و كاداور نشان داده و نامگذاري كندساخ

 

شاخه هاي  .را بلد باشد عصب زیر زبانیموقعيت  .را شرح دهد محتویات مثلث خلفی گردنعناصر و  -7-1

عضالت اسكالن و اتصاالت  .را بيان كند عصب زوج یازدهم، شبكه گردنی، شریان و ورید ساب كالوین

تمام ساختارهاي آناتوميكی فوق را بر روي موالژ و كاداور . و عملكرد آنها را شرح دهد ت جلو مهره ايعضال

 .نشان داده و نامگذاري كند

 

را توضيح  حنجره و نايعروق و اعصاب . را بشناسد حنجره و نايساختار آناتوميكی قسمتهاي مختلف  -8-1

 .را بر روي موالژ و كاداور نشان داده و نامگذاري كند حنجره و نايتمام ساختارهاي آناتوميكی . دهد

 



. شاخه هاي شریان و عصب صورتی با بشناسد. عضالت و عروق و اعصاب ناحيه صورت را شرح دهد -9-1

را توضيح دهد و (SCALP)پوشش كاسه سر الیه هاي . و مجاورات آن را بيان كند غده پاروتيدساختار آناتوميكی 

تمام ساختارهاي آناتوميكی ناحيه صورت و اسكالپ را بر روي موالژ و . ناحيه را بشناسدعضالت و اعصاب این 

 .كاداور نشان داده و نامگذاري كند

 

. دهد توضيح آنرا اعضاي یك از هر آناتوميكی ساختار و بشناسد رامحتویات ناحيه اینفراتمپورال  -11-1

شاخه هاي . هاي شریان مگزیلري را توضيح دهد شاخه. اتصاالت، عمل و عصب عضالت جونده را بيان كند

تمام ساختارهاي آناتوميكی ناحيه اینفراتمپورال را بر روي موالژ و . اعصاب مگزیلري و مندیبوالر را شرح دهد

 .كاداور نشان داده و نامگذاري كند

 

عضالت و  . دده توضيح را آن هاي قسمت یك از هر و حفره بينی و حفره دهان آناتوميكی ساختار -11-1

تمام . دهد توضيح عروق و اعصاب هر یك از نواحی فوق را. عروق و اعصاب ناحيه كام و حلق را بيان كند

 .را بر روي موالژ و كاداور نشان داده و نامگذاري كند حلق و حفره دهان، حفره بينی، كامساختارهاي آناتوميكی 

 

اتصاالت عضالت كره ي چشم، حركات و . يح دهداستخوان هاي تشكيل دهنده ي كاسه چشم را توض -12-1

ساختارهاي آناتوميكی گوش . سيستم اشكی را كامل بداند. عروق و اعصاب كره ي چشم را توضيح دهد

تمام ساختارهاي . عروق و اعصاب گوش را توضيح دهد. خارجی، گوش ميانی و گوش داخلی را شرح دهد

 .اور نشان داده و نامگذاري كندرا بر روي موالژ و كاد گوشو چشم آناتوميكی 

 

ساختار ميكروسكوپی الیه هاي مختلف چشم را . ساختار ميكروسكوپی چشم و گوش را توضيح دهد -13-1

ساختارهاي بافتی . ساختار ميكروسكوپی گوش خارجی، گوش ميانی و گوش داخلی را توضيح دهد. بداند

 .بافتهاي چشم و گوش را در زیر ميكروسكوپ نشان دهد

 

 .ناهنجاري هاي سر و گردن را بداند. تكامل جنينی ناحيه سروگردن را شرح دهد -14-1

 

ناهنجاري هاي چشم و .مراحل تكاملی ساختار گوش را بداند. مراحل تكاملی ساختار چشم را بداند -15-1

 .گوش را توضيح دهد

 

سيستم لنفاوي ناحيه سر را . دهد سيستم لنفاوي ناحيه گردن را توضيح. سيستم لنفاوي بدن را شرح دهد -16-1

 .بداند

 .آناتومی سطحی عناصر مهم ناحيه ي سرو گردن را نشان دهد
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 نمره 10

 بر اساس برنامه پایان ترم

 آموزش دانشکده

 

دانشجویان باید به موقع در سرکالس حاضر باشند و ازخروج درطيی   :مقررات کالس و انتظارات از دانشجو .1

 .مایندکالس خودداری ن

 اداشيت یمطاليب را  (  ینت بيردار )سکوت را رعایت کرده وباتوجه به وجودرفرنس  فقط بصورت اختصار  .1

 نمایند توجه کنندوکامالً  به نکات مطرح شده

 .دروس جلسات گذشته آمادگی برای کوئیز داشته باشند عههرجلسه با مطال .3

 در بحث های گروهی شرکت کنند .4

 .موش کنندتلفن همراه خود را در کالس خا .5

 

 

 

 



 

 ژهیسرو گردن و حواس و حیبرنامه تدریس علوم تشر

 پزشکی دانشجویان

 98 – 99نیمسال دوم   
 موضوع تدریس تاریخ جلسه

1 17/11/98 

 مقدمه، استخوانهای فرونتال، پریتال و اکسی پیتال 

1 4/11/98 

 استخوانهای اتموئید، اسفنوئید و تمپورال  

3 11/11/98 

 تاستخوانهای صور 

4 15/11/98 

مثلث ها و نیام های گردن، وریدهای سطحی گردن، اعصاب سطحی شبکه گردنی، عضالت  

 پالتیسما و استرنوکالیدومستوئید

5 17/1/99 

محتویات مثلث قدامی گردن، غدد تایروئید و پاراتایروئید، غالف کاروتید و محتویات آن، شاخه  

 خلیدا ولریهای شریان کاروتید خارجی و ورید جاگ

6 14/1/99 

غدد بزاقی زیر فکی و زیر  د،یوئیعصب واگ، اعصاب  سمپاتیک و پاراسمپاتیک ،ناحیه سوپراها 

 زبانی 

7 31/1/99 

محتویات مثلث خلفی گردن، عصب زیر زبانی، عصب زوج یازدهم، شبکه گردنی، شریان و ورید  

 ساب کالوین، عضالت اسکالن و عضالت جلو مهره ای

8 7/1/99 

 و نای حنجره 

9 14/1/99 

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

10 11/1/99 

عضالت عمقی صورت، مفصل گیجگاهی  فکی، شریان مگزیلری، ) محتویات ناحیه اینفراتمپورال  

 (  شبکه وریدی، اعصاب مگزیلری و مندیبوالر، گانگلیون های تریگوپاالتاین و اوتیک



11 18/1/99 

 حفره دهان، حفره بینی، کام و حلق  

11 4/3/99 

 چشم و گوش یآناتوم یجبران

13 11/3/99 

 چشم و گوش یبافت شناس 

14 18/3/99 

 سرو گردن یشناس نیجن 

15 15/3/99 

 چشم و گوش یشناس نیجن 
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