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هدف کلي:

آشنایی و شناخت ماکروسکوپیک ،میکروسکوپیک و تکامل جنینی سیستم تنفسی

اهداف اختصاصي:
 .1یادگیری مطالب آناتومیک اکسترنال نازال و حفره نازال
 .2یادگیری مطالب آناتومیک حلق و عناصر درون نازوفارنکس و الرنگو فارنکس
 .3یادگیری مطالب آناتومیک ساختار ،غضروف ها و عضالت و رباط های حنجره
 .4یادگیری مطالب آناتومیک تراشه و برونش ها
 .5یادگیری مطالب آناتومیک پلورا و ریه ها
 .6یادگیری بافت شناسی بینی
 .7یادگیری بافت شناسی حلق و لوزه سوم
 .8یادگیری بافت شناسی حنجره
 .9یادگیری بافت شناسی تراشه و درخت برنشی
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 .10یادگیری بافت شناسی آلوئول های ریه
 .11یادگیری تکامل جنینی سیستم تنفسی
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محتوا و ترتیب ارائه:
عناوين

مجريان

جلسه

تاريخ

1

97/7/1

آشنایی با بخش های مختلف سیستم تنفس و یادگیری اسم التین هر بخش +
آناتومی استخوان نازال  +آناتومی غضروف های نازال  +آناتومی دیواره ها و حفره
نازال

دکتر عباس
محمدی پور

2

97/7/8

عروق خونی تغذیه کننده اکسترنال نازال  +شاخه های عصبی اکسترنال نازال +
تخلیه لنفی اکسترنال نازال  +شاخه های شریانی واقع در حفره نازال  +تخلیه
وریدی حفره نازال  +تخلیه لنف حفره نازال  +آناتومی ،عروق خونی و لنفی و
عصب دهی سینوس های فرونتال و اتموئیدال

دکتر عباس
محمدی پور

3

97/7/15

آناتومی ،عروق خونی و لنفی و عصب دهی سینوس های اسفنوئیدال و ماگزیالری
 +اعصاب حفره نازال  +مجاورات فارنکس  +تقسیم فارنکس به سه بخش +
محتویات درون فارنکس

دکتر عباس
محمدی پور

4

97/7/18

آناتومی عضالت حلقوی و طولی فارنکس  +عروق و اعصاب فارنکس  +حنجره

دکتر عباس
محمدی پور

5

97/7/19

آناتومی و مجاورات تراشه ،برونش ها ،پلورا و ریه ها

دکتر عباس
محمدی پور

6

97/7/22

بافت شناسی و تکامل جنینی سیستم تنفس

دکتر عباس
محمدی پور

روش تدريس:

به صورت سخنرانی و پرسش و پاسخ با استفاده از دیتا پروژکتور و وایت بورد

وظايف و تکالیف دانشجو:

حضور منظم در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ

روش سنجش دانشجو:

 آزمون چهار گزینه ای
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