باسمه تعالي

طرح درس و طرح دوره آناتومي سر و گردن دانشجویان کارشناسي
ارشد علوم تشریحي

موضوع تدریس :آناتومي سر و گردن
مدت تدریس 17 :جلسه نظري و  17جلسه عملي
پيشنياز :ندارد
محل اجرا :بخش تشریح دانشكده پزشكي
گروه مدرسين :دکتر مهدي جاللي ،دکتر محمد رضا نيكروش
گروه هدف :دانشجویان تحصيالت تكميلي (مقطع کارشناسي ارشد) علوم
تشریحي
هدف کلي :تسلط دانشجویان ذیربط بر یاد گيري نظري و عملي ساختمان و
نسوج ناحيه سر و گردن.

اهداف ویژه:
دانشجویان در پایان این دوره باید:
 -1شكل گيري و خصوصيات ساختماني هر یک از استخوانهاي سر و صورت را بدانند.
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 -2شكل و خصوصيات هریک از مهره هاي گردن و نحوه مفصل شدن آنها را با در نظر
گرفتن نحوه حرکت و عمل مربوط به آن ها توضيح دهند.
 -3حفرات ,فضاها ,سطوح و ویژگي هاي جمجمه را بصورت یک واحد کلي بيان نمایند.
 -4موقعيت سوراخها ,شكافها و زواید استخواني جمجمه تعيين نمایند.
 -5رباطها و مفاصل سر و گردن را با ذکر چسبندگي مربوط به آن نام ببرند.
 -6محل عبور شاخه هاي عروقي و عصبي را از سوراخها و شكاف هاي جمجمه تعيين نمایند.
 -7چسبندگي عضالت را بر روي استخوانهاي سر و صورت نشان دهند.
 -8عملكرد هر دسته از عضالت سر و گردن را تعریف کنند.
 -9سينوسهاي وریدي و پرده هاي مغز را بر روي جسد نشان دهند.
 -10شاخه هاي شریاني تغذیه کننده سر و گردن و آناستوموزهاي مهم مربوط به آنها را
تعریف نمایند.
 -11وریدهاي سطحي و عمقي ناحيه صورت و گردن را توضيح دهند.
 -12موقعيت گره هاي لنفاوي مواضع مختلف صورت و گردن و درناژ لنف هر ناحيه را
تفسير نمایند.
 -13اعصاب حسي ,حرکتي ,سمپاتيک و پاراسمپاتيک سر و گردن را از ابتدا (هسته یا ریشه
عصب) تا انتها بيان نمایند.
 -14مقطع اعصاب دوازده گانه و محل خروج آنها را در کف جمجمه نشان دهند.
 -15مجاورت هاي نسوج و موقعيت عناصر مختلف هریک از مواضع تشریحي سر و گردن را
تعيين نمایند.
 -16ساختمانهاي عناصر تشریحي سطح صورت را آموخته باشند .
 -17با عناصر تشریحي عمق صورت (حفره اینفراتمپورال) آشنا شده باشند.
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 -18ساختمان آناتوميكي حفرات بيني ,دهان ,حلق و حنجره را تفسير نمایند.
 -19ساختمان دستگاه بينایي را شرح دهند.
 -20ساختمان دستگاه شنوایي -تعادلي را به تفكيک توضيح دهند.

فهرست محتوا و ترتيب ارائه جلسات :
جلسات 1تا  -5استخوانشناسي ومفاصل سر و گردن (نسج سخت).
 -6ناحيه قدامي طرفي سطحي گردن
 -7ناحيه قدامي طرفي عمقي گردن
 -8ناحيه سطحي و عمقي خلف گردن
 -9ناحيه سطحي صورت
 - 10ناحيه عمقي صورت
 - 11پرده هاي مغز و مقطع اعصاب مغزي
 -12اعصاب دوازده گانه
 -13بيني و حلق
 -14حنجره
 -15حفره دهان
 -16دستگاه بيناي
 -17دستگاه شنوایي تعادلي

روش تدریس:
الف -تدریس نظري:
 - 1تدریس این بخش از درس با استفاده از  ،Power pointانيميشن و ترسيم نقاشيهاي
مناسب ,نسوج هر موضع به دقت نشان داده شده و توصيف مي گردد.
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 - 2تدریس هر موضع از آناتومي سطحي شروع مي شود و به ترتيب از سطح به عمق پيش
مي رود.
 - 3در طول بر گزاري درس از مباحث آموزش داده شده قبلي از یكایک دانشجویان این
مقطع سئوال مي شود.
 - 4براي یاد گيري و تمرکز فكري بيشتر در هر جلسه ممكن است از یكي از دانشجویان
خواسته شود که مبحث کوچكي از درس را براي سایرین بصورت کنفرانس بيان نمایند.
 -5متناسب با ميزان فعاليت دانشجویان در امر پاسخگویي ،کنفرانس و طرح سئوالهاي
مرتبط با درس امتيازي در نظر گرفته مي شود.

ب  -تدریس عملي:
 - 1براي توصيف هر موضع ابتدا سعي مي شود تا ناحيه مورد نظر بر روي نسج سخت (سر و
صورت ،یا مهره هاي گردن) تعيين حدود گردیده و نسبت به آن توضيحات الزم صورت
پذیرد.
 - 2هر موضع تشریحي مورد نظر با دقت و از سطح به عمق بر روي جسد براي دانشجویان
تشریح مي شود.
 -3براي مهارت یافتن دانشجویان در امر تشریح عملي به نوبت ا ز یكایک آنان خواسته مي
شود تا نسبت به انجام بخشي از تشریح مبادرت نمایند.
 - 4پس از پایان هر جلسه مطالب ارائه شده یک بار دیگر جمع بندي شده و موضع تشریحي
براي استفاده در طول ساعات آینده به دقت پوشانده شده و مورد محافظت قرار مي
گيرد.
 -5به هر یک از دانشجویان توصيه خواهد شد که در حد امكان و توان خود یک مدل
تشریحي در ارتباط با یكي از قسمت هاي درس ارائه دهند.
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وظایف و تكاليف آموزشي:
دانشجویان موظفند:
 درس مربوط به هرجلسه را براي جلسه بعدي مورد مطالعه قرار دهند در خصوص مبحث جلسه بعدي داراي پيش مطالعه نسبي باشند هر دانشجو مي تواند در طول دوره به ترجمه یک موضوع مربوط به درس (حد اقل دو تاسه صفحه متن) را از انگليسي به فارسي روان ترجمه نماید.
 هر دانشجو باید ملزم باشد تا در مورد یک موضع مرتبط با درس یک کنفرانس علميدقيق ارائه دهد.

روش ارزشيابي دانشجو:
الف -ارزشيابي دانشجویان این مقطع تلفيقي است از امتيازات کسب شده در طول دوره و
امتحان پایاني که معموال بصورت تشریحي انجام مي پذیرد.
ب -ارزشيابي دانشجویان در آناتومي عملي نيز بر اساس امتيازات مهارتي کسب شده در
طي دوره و تسلط آنان در امر تشریح یک موضع در پایان دوره صورت خواهد گرفت.

منابع آموزشي مبحث نظري:
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جاللي مهدي ,نيكروش محمد رضا ,آناتومي سر و گردن براي دانشجویان پزشكي و

دندانپزشكي ,مشهد :مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسي.1382 ,
2

نيكروش محمدرضا ,جاللي مهدي ,آناتومي آزمونگر ,مشهد :انتشارات بنفشه. 1381 ,
3- Snell R. Clinical anatomy for Medical Students. Little Brown and
Company, Boston, 2003.
4- Warvik W. Gray,s Anatomy. Churchill Livingston, London, 2007.

منابع آموزشي مبحث عملي:
 -1استخوانهاي طبيعي
 -2جسد هاي تشریحي
موالژ ها و مدل هاي تشریحي مختلف
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