باسمة تعالي

طرح درس و طرح دوره آناتومي سر و گردن دانشجويان پزشكي مشهد
موضوع تدريس :آناتومي سر و گردن
مدت تدريس 17 :جلسة  2ساعته نظري و  17جلسه عملي
پيشنياز :ندارد
محل اجرا :بخش تشريح دانشكدة پزشكي
گروه مدرسين :دكتر مهدي جاللي ،دكتر محمد رضا نيكروش
گروه هدف :دانشجويان سال دوم رشتة پزشكي و سال اول دندانپزشكي
هدف كلي :آشنايي دانشجويان ذيربط نسبت به چگونگي ساختمان و نسوج
ناحية سر و گردن.

اهداف ويژه:
دانشجويان در پايان اين دوره بايد تا حد قابل قبولي بتوانند:
 -1حفرات ,فضاها ,سطوح و ويژگي هاي جمجمه را بصورت يك واحد كلي بيان نمايند.
 -2شكل و خصوصيات هريك از مهره هاي گردن و نحوة مفصل شدن آنها را با در نظر
گرفتن نحوة حركت و عمل مربوط به آن ها توضيح دهند.
 -3چسبندگي عضالت را بر روي استخوانهاي سر و صورت نشان دهند.
 -4عملكرد هر دسته از عضالت سر و گردن را تعريف كنند.
 -5موقعيت سوراخها ,شكافها و زوايد استخواني جمجمه تعيين نمايند.
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 -6رباطها و مفاصل سر و گردن را با ذكر چسبندگي مربوط به آن نام ببرند.
 -7سينوسهاي وريدي و پرده هاي مغز را بر روي جسد نشان دهند.
 -8شاخه هاي شرياني تغذيه كنندة سر و گردن و آناستوموزهاي مهم مربوط به آنها را
تعريف نمايند.
 -9وريدهاي سطحي و عمقي ناحية صورت و گردن را توضيح دهند.
 -10موقعيت گره هاي لنفاوي مواضع مختلف صورت و گردن و درناژ لنف هر ناحيه را تفسير
نمايند.
 -11اعصاب حسي ,حركتي ,سمپاتيك و پاراسمپاتيك سر و گردن را از ابتدا (هسته يا ريشة
عصب) تا انتها بيان نمايند.
 -12مقطع اعصاب دوازده گانه و محل خروج آنها را در كف جمجمه نشان دهند.
 -13مجاورت هاي نسوج و موقعيت عناصر مختلف هريك از مواضع تشريحي سر و گردن را
تعيين نمايند.
 -14ساختمانهاي سطح و عمق صورت را بيان نمايند.
 -15ساختمان بيني ,دهان ,حلق و حنجره را توضيح دهند.
 -16ساختمان دستگاه بينايي را تفسير نمايند.
 -17ساختمان دستگاه شنوايي -تعادلي را به تفكيك شرح دهند.

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

روش تدريس:
الف -تدريس نظري:
 - 1تدريس اين بخش از درس با استفاده از  ،Power pointانيميشن و ترسيم نقاشيهاي
مناسب ,نسوج هر موضع به دقت ترسيم و توصيف مي گردد.
 - 2تدريس هر موضع از آناتومي سطحي شروع مي شود و به ترتيب از سطح به عمق پيش
مي رود.
 - 3در طول بر گزاري درس بنا به ضرورت از بعضي از مباحث آموزش داده شده از
دانشجويان پرسش مي شود و يا اينكه بعضي از موضوعات به صورت عمومي به پرسش
گذاشته مي شود.
 - 4براي ياد گيري و تمركز فكري بيشتر در هر جلسه ممكن است از يك يا دو داوطلب
خواسته شود كه بخش كوچكي (مثل انشعابات يك شريان يا شاخه هاي يك عصب ) را در 5
دقيقه براي كالس توضيح دهند.
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 -5بمنظور تشويق و باال بردن انگيزة آموزش به كساني كه فعاالنه در امر پاسخگويي و
برنامه هاي كالسي مشاركت مي نمايند امتيازي در نظر گرفته مي شود.

ب  -تدريس عملي:
 -1براي ياد گيري بهتر ,دانشجويان به گروههاي  10نفره تقسيم مي شوند.
 - 2براي توصيف هر موضع ابتدا سعي مي شود تا از استخوانهاي جمجمه و موالژهاي
متناسب با آن موضع بهره گيري شود
 - 3در مرحلة بعد همان موضع با دقت و بصورت از سطح به عمق بر روي جسد براي
دانشجويان تشريح مي شود.
 - 4پس از پايان هر جلسه مطالب ارائه شده يك بار ديگر جمع بندي شده و موضع تشريحي
براي استفاده در طول ساعات آينده به دقت پوشانده شده و مورد محافظت قرار مي
گيرد.

وظايف و تكاليف آموزشي:
دانشجويان موظفند:
 درس مربوط به هرجلسه را براي جلسة بعدي مورد مطالعه قرار دهند در خصوص مبحث جلسة بعدي داراي پيش مطالعة نسبي باشند هر دانشجو مي تواند در طول دوره ،يك متن علمي مرتبط را بنا به پيشنهاد مدرسينمربوطه از انگليسي به فارسي روان ترجمه نمايد.
 هر دانشجو شايسته است در طول دوره خود را در رابطه با يكي از مباحث اين درسملزم به ارائة يك كنفرانس علمي كوچك بداند
 هر دانشجو تا پايان دوره حد اقل  10سئوال آناتومي سر و گردن طراحي نمايد و در اختياركالس قرار دهد.
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روش ارزشيابي دانشجو:
الف -ارزشيابي دانشجويان در آناتومي نظري بر اساس امتحان پايان ترم خواهد بود كه در
هر نيمسال بنا به تشخيص با استفاده از آميزه هاي امتحان تستي  4گزينه اي و تستي جواب
كوتاه انجام خواهد شد .بديهي است كه قبل از پايان ترم بارم هر قسمت از امتحان به اطالع
دانشجويان خواهد رسيد.
نكته :چنانچه براي كالس فعاليت گروهي (از قبيل ترجمه ,تحقيق ,طرح سئوال و يا كنفرانس)
در نظر گرفته شده باشد ,معادل  1تا  2نمره ي امتحاني به اين امر اختصاص خواهد يافت.
ب -ارزشيابي دانشجويان در آناتومي عملي نيز بر اساس امتحان پايان ترم خواهد بود كه
با استفاده از استخوانهاي جمجمه ,جسد هاي تشريح شده و موالژهاي مرتبط با موضوع
صورت خواهد گرفت .طبيعي است كه در نظر گرفتن بعضي از مالحظات مثل حضور مرتب
دانشجويان در گروه مربوط به خود ,داشتن روپوش در هر جلسه ,رعايت نظم ،حفظ
شئونات اسالمي و حفظ حرمت جسد هاي تشريحي در نمره امتحاني بي تاثير نخواهد بود.

منابع آموزشي مبحث نظري:
1

جاللي مهدي ,نيكروش محمد رضا ,آناتومي سر و گردن براي دانشجويان 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, 2003, Boston.
4- Warvik W. Gray,s Anatomy. Churchill Livingston, 2007, London.

منابع آموزشي مبحث عملي:
 -1استخوانهاي طبيعي
 -2جسد هاي تشريحي
 -3موالژ ها و مدل هاي تشريحي مختلف
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