
 

 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیالن

 معاونت آموزشی
    طرح درس

 تدوین: 
 :ینمشخصات مدرس

   
                      علوم تشریحیگروه آموزشی:                   پزشکیدانشکده:  دکتر آمنه محمدی روشندهنام و نام خانوادگی                    
     استادمرتبه دانشگاهی:                      دکترای تحصیلیمدرک تحصیلی:  

 
 :ینمشخصات مدرس

   
                      علوم تشریحیگروه آموزشی:                   پزشکیدانشکده:  دکتر محمد هادی بهادری نام و نام خانوادگی                    
     استادمرتبه دانشگاهی:                      دکترای تحصیلیمدرک تحصیلی:  

 
 :ینمشخصات مدرس

   
                     علوم تشریحی گروه آموزشی:                   پزشکیدانشکده:  دکتر ابراهیم نصیرینام و نام خانوادگی                    
     استادمرتبه دانشگاهی:                      دکترای تحصیلیمدرک تحصیلی:  

 :ینمشخصات مدرس
   
                      علوم تشریحیگروه آموزشی:                   پزشکیدانشکده:  دکتر فهیمه محمد قاسمی نام و نام خانوادگی                    
     استاداهی:  مرتبه دانشگ                    دکترای تحصیلیمدرک تحصیلی:  

 
     

 مشخصات درس:                                      
 

      سر و گردن  عنوان درس:  
 2.5 نظری     1عملی:                               3.5تعداد واحد:  

 کارآموزی                      کارورزی                                          نظری عملینوع درس:                  
     مقدمات آناتومیدروس پیش نیاز:     
 ترم تابستانی                   نیمسال دوم                 1400-1401   نیمسال اول              سال تحصیلی:       

 
 
 



 
 
 
 

   برنامه زمان بندی درس 

 تاریخ  عناوین موضوعات در هر جلسه 

 21/06/1400   مهاستخوان شناسی جمج 1

 28/06/1400   مهاستخوان شناسی جمج 2
 04/07/1400   مهاستخوان شناسی جمج 3
 11/07/1400   مهاستخوان شناسی جمج 4

 18/07/1400 بررسی کلی جمجمه 5

 25/07/1400 گردنی ایھ مثلث  و یوئیدھسوپرا یوئیدھاینفرا هناحی-گردنعناصر سطحی  6
 09/08/1400 محتویات کاروتیدو غالف گردنی، ایھفاسیای  7
 16/08/1400 ساختمان حنجره 8

 23/08/1400 زنجیره سمپاتیک،مثلث خلفی گردن عضالت و شریان ساب کالوین 9
 30/8/1400 ۹،۱۱و  ۱۲باعصا–گردن خلف 10
۷عضالت صورت و اسکالپ و عصب  11  07/09/1400 
 14/09/1400 (1ناحیه اینفراتمپورال ) 12
 21/09/1400 (2ناحیه اینفراتمپورال) 13
 28/09/1400 دستگاه بینایی 14
 05/10/1400 دستگاه شنوایی 15
 21/06/1400 ینا و نحوه تکامل عاج و م یناییو جسم م یبا جوانه دندان ییاشنا 16
 28/06/1400 و استخوان  یمانس یو تکامل جوانه دندان یآشنائي با بافت شناس 17
 04/07/1400 )پوست( ی دستگاه محافظت یآشنایي با ساختمان  بافت 18

 140009//28 ینایی دستگاه ب یآشنایي با ساختمان  بافت 19
 05/10/1400 ی و تعادل ییدستگاه شنوا یآشنایي با ساختمان  بافت 20
 12/10/1400 ی و تعادل ییدستگاه شنوا یآشنایي با ساختمان  بافت 21
 13/10/1400 جنین شناسی و تکامل سیستم شنوایی 22
 14/10/1400 جنین شناسی و تکامل سیستم بینایی   23
 15/10/1400 تکامل سر و گردن و جمجمه   24

 

 
 
 
 
 



 

 
 روزانه سطرح در

 استخوان شناسی  :موضوع درس 3:ترم علوم تشریحی   :رشته تحصیلی   2.5 :تعداد واحد سر و گردن  عنوان درس:  1:  جلسه شماره

   آمنه محمدی روشنده  :  تدوین کننده علوم تشریحی   گروه آموزشی: استخوان فرونتال و اتموئید -آشنایی کلی با جمجمه اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس قبل از تدریس: فعالیت های 
فعالیت های بعد از  

 تدریس 

 (ف جزئیاهدارئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس  طبقه حیطه 

 استاد 
 دانشجو

  -رسانه -روش ها
 وسیله 

 زمان
 »دقیقه«

فعالیت   شیوه ارزشیابی و
 های تکمیلی

آشنایی کلی با جمجمه   -
 و استخوان های آن 

آشنایی کلی با ویژگی   -
های جمجمه در  

 انسان

آشنایی با استخوان   -
 فرونتال

آشنایی با اسخوان   -
 اتموئید 

دانشجو می تواند نام استخوان های   -
 جمجمه را بگوید.

دانشجو می تواند مفاصل بین   -
 استخوان ها را تشخیص دهد. 

قرارگیری فرونتال، قسمت  محل  -
های مختلف آن را توضیح می  

 دهد. 

ارتباط فرونتال بااستخوان های  -
 دیگر جمجمه را توضیح می دهد.

 قسمت های مختلف اتموئید را بداند.  -

توده های طرفی اتموئید و محل   -
 اتصال آنها را بداند. 

تیغه عمودی و صفحه افقی  با  -
اتموئید اشنا باشد. نقش اتموئید در 

ن حفرات جمجمه مثل بینی را ساخت
 بداند. 

 -شناختی
 نگرشی 

 دقیقه 120 کتاب مقاله   -فیلم    نوید -فیلم -سخنرانی 

گفتگو  ازمون   -تکلیف
 پایان ترم

خود آزمون در نوید و  
 فرادید

دریافت، واکنش، ارزشگذاری،  » حیطه عاطفی )نگرشی و...( -2 »دانش، ادراک، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب، ارزشیابی«  ناختیش

 «سازماندهی ارزش ها، درونی شدن ارزش ها

 



 

 استخوان شناسی  موضوع درس: 3ترم: کارشناسی ارشد    رشته تحصیلی: 2.5تعداد واحد:  سر و گردن  عنوان درس: 2:  جلسه شماره

   آمنه محمدی روشنده :   تدوین کننده علوم تشریحی   گروه آموزشی: اکسیپیتال  اسفنوئید و با استخوانآشنایی  اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس: 
فعالیت های بعد از  

 تدریس 

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 پایان درس قادر خواهد بودفراگیر پس از  
 نحوه ارائه درس  طبقه حیطه 

 استاد 
 دانشجو

  -رسانه -روش ها
 وسیله 

 زمان
 »دقیقه«

شیوه ارزشیابی و فعالیت  
 های تکمیلی

آشنایی با   -
 اسفنوئید 

آشنایی با   -
 اکسیپیتال

 ا قسمت های مختلف اسفنوئید اشنا شود.  ب -  -

سطوح مختلف تنه اسفنوئید و ساختار های  -
موجود در آن و مفصل شده با دیگر 

 استخوان ها را بداندد.  

با سطح و کناره های بال بزرگ و کوچک   -
و سوراخ ها و کانال های مجود در آنها آنها 

 شود.  

با بخش تریگوئید و کانال نتریگوئید، بال  -
های آن و نحوه ارتباط با بخش های مختلف 

 ا بداند.دیگر ر

و   یپیتالمختلف اکس یدانشجو با قسمت ها -
 آن آشنا است. یبند  یمنحوه تقس

 یتواند کانال ها و سوراخ ها یم دانشجو -
 دهد.    یحرا توض یپیالاستخوان اکس

مختلف استخوان   یقسمت ها دانشجو -
 یحداند و آنها را توض یرا م یالریمکس

 دهد.   یم
 

 -شناختی
 نگرشی 

 دقیقه 120 کتاب مقاله   -فیلم  نوید  -فیلم -سخنرانی 

گفتگو  ازمون   -تکلیف
 پایان ترم

خود آزمون در نوید و  
 فرادید

 

 

 

 استخوان شناسی  موضوع درس: 3ترم: علوم تشریحی   رشته تحصیلی: 2.5تعداد واحد:  سر و گردن  عنوان درس: 3:  جلسه شماره

   آمنه محمدی روشنده :   تدوین کننده علوم تشریحی   گروه آموزشی: آشنایی با استخوان تمپورال، پاریتال و مکسیال اهداف کلی:



 

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس: 
فعالیت های بعد از  

 تدریس 

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 بودفراگیر پس از پایان درس قادر خواهد 
 نحوه ارائه درس  طبقه حیطه 

 استاد 
 دانشجو

  -رسانه -روش ها
 وسیله 

 زمان
 »دقیقه«

شیوه ارزشیابی و  
 فعالیت های تکمیلی

 
 
 
 
 
 
 
 

آشنایی با استخوان تمپورال، پاریتال 
 و مکسیال

مختلف تمپورال اشنا  یبا قسمت ها - 
 است.

دانشجو با محل اتصال تمپورال با   -
 استخوان ها اشنا است.  یگرد 
را   یبوالردانشجو مفصل تمپورومند  -

 دهد. یم یحتوض
مربوط به   یاستخوان یبا  قسمت ها -

در تمپورال آشنا  یو داخل یانیم ی،گوش خارج
 شود.   یم
موجود  یپتروس و ساختارها یتاهم -

 دهد.  یم یحدر آن را توض
-  
مختلف استخوان   یدانشجو قسمت ها -

 یم یحداند و آنها را توض یرا م یالریمکس
 دهد.  

حفرات صورت   یلدر تشک یالنقش مکس دانشجو
 دهد.  یم یحو جمجمه را توض

نحوه مفصل شدن پاریتال با دیگر استخوان ها  -
 را بداند. 

 -شناختی
 نگرشی 

 دقیقه 120 کتاب مقاله   -فیلم  نوید  -فیلم -سخنرانی 

ازمون  گفتگو   -تکلیف
 پایان ترم

خود آزمون در نوید و  
 فرادید

 

 

 

 

 

 استخوان شناسی  موضوع درس: 3ترم: علوم تشریحی   رشته تحصیلی: 2.5تعداد واحد:  سر و گردن  عنوان درس: 4:  جلسه شماره

   آمنه محمدی روشنده :   تدوین کننده علوم تشریحی   گروه آموزشی: مفاصل  -، استخوان های مهره های گردنیتآشنایی با استخوان های مندیبل، دیگر استخوان های کوچک صور اهداف کلی:



 

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس: 
فعالیت های بعد از  

 تدریس 

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 های رفتاری:هدف 

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس  طبقه حیطه 

 استاد 
 دانشجو

  -رسانه -روش ها
 وسیله 

 زمان
 »دقیقه«

شیوه ارزشیابی و  
 فعالیت های تکمیلی

آشنایی با استخوان   -
 مندیبل

  آشنایی با استخوان -
 زایگوما 

اشنایی با استخوان   -
 های بینی 

استخوان  آشنایی با  -
 های کونکای تحتانی

آشنایی با استخوان   -
 وومر 

آشنایی با مهره های  -
   گردنی و مفاصل

قسمت های مختلف مندیبل، مفصل  دانشجو  -
تمپورومندیبوالر، کانال مندیبوالر، زوائد آن را  

 توضیح می دهد.

دانشجو نقش زایگوما در صورت، قسمت های  -
 مختلف آن را توضیح می دهد.

استخوان بینی و استخوان های اطراف آن،  با  -
نقش وومر در تشکیل دیواره بینی، نقش  

کومکای تحتانی در جدار خارجی بینی آشنا 
 است.

مفاصل بین مهره ها و لیگامنت های آنها و  -
دانشجو با مهره های حرکات را تشریح می کند. 

گردنی، مشخصات آنها، مهر های آتیپیک اشنا 
 است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -شناختی
 نگرشی 

 دقیقه 120 کتاب مقاله   -فیلم  نوید  -فیلم -سخنرانی 

گفتگو  ازمون   -تکلیف
 پایان ترم

خود آزمون در نوید و  
 فرادید

 

 استخوان شناسی  موضوع درس: 3ترم: علوم تشریحی   رشته تحصیلی: 2.5تعداد واحد:  سر و گردن  عنوان درس: 5:  جلسه شماره

   آمنه محمدی روشنده :   تدوین کننده علوم تشریحی   گروه آموزشی: بررسی کلی جمجمه و حفرات  اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس: 
فعالیت های بعد از  

 تدریس 

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 ارائه درس نحوه  طبقه حیطه 

 استاد 
 دانشجو

  -رسانه -روش ها
 وسیله 

 زمان
 »دقیقه«

شیوه ارزشیابی و  
 فعالیت های تکمیلی



 

 

 

بررسی کلی جمجمه   -
 و حفرات  

دانشجو حفرات اربیت و بینی و جداره های آن  -
 را توضیح دهد.  

ارتباطات  حفرات بینی و اربیت با بقیه قسمت   -
ها را بداند. حفرات کرانیال قدامی، میانی و  

 خلفی و اجزای آن را بداند.  

دانشجو محل قرارگیری حفرات تمپورال و  -
اینفراتمپورال را می داند و جداره های آنها را  

 تشریح می کند.

دانشجو قسمت های مختلف جمجمه در نماهای  -
جمجمه ای، از نمای جانبی، از   فوقانی، داخل

 قاعده و نمای قدامی را توضیح می دهد. 

-  

 -شناختی
 نگرشی 

 دقیقه 120 کتاب مقاله   -فیلم  نوید  -فیلم -سخنرانی 

گفتگو  ازمون   -تکلیف
 پایان ترم

خود آزمون در نوید و  
 فرادید

 

 

 

 

 

 

 

 3ترم: علوم تشریحی   تحصیلی:رشته    2.5تعداد واحد:  سر و گردن  عنوان درس: 6:  جلسه شماره
  هناحی-عناصر سطحی گردن موضوع درس:

 گردنی ایھ مثلث و یوئیدھسوپرا یوئیدھاینفرا

   آمنه محمدی روشنده :   تدوین کننده علوم تشریحی   گروه آموزشی: گردنی ایھ مثلث و یوئیدھسوپرا یوئیدھاینفرا هناحی-عناصر سطحی گردنآشنایی با اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس: 
فعالیت های بعد از  

 تدریس 



 

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس  طبقه حیطه 

 استاد 
 دانشجو

  -رسانه -روش ها
 وسیله 

 زمان
 »دقیقه«

ارزشیابی و  شیوه 
 فعالیت های تکمیلی

آشنایی با حدود   -
 گردن

مثلث های گردنی و  -
 محتویات آنها

آشنایی با عناصر   -
 سطحی گردن

-  

 حدود گردن را بداند.  ید بادانشجو  -
آن آشنا   یماتو تقس یو خلف یقدام یمثلث ها با دانشجو -

 باشد
 کند. یانگردن را ب یمثلث ها حدود   دانشجو -

 یمرا بشناسد و نقش آن در تقس SCM عضله دانشجو -

 گردن یبند 
  یسماگردن و عضله پالت یسطح یبا فاسا اشنایی  دانشجو -

 یجوگوالر خارج ید و ور

 را بداند. یبوالرحدود مثلث ساب مند  -
  یمجرا یبوالر،مثلث را که شامل غده ساب مند  محتویات -

 بداند یپوگلوسآن، عصب ها
 بداند.شاخه های سطحی شبکه گردنی را -

 -شناختی
 نگرشی 

 دقیقه 120 کتاب مقاله   -فیلم  نوید  -فیلم -سخنرانی 

گفتگو  ازمون   -تکلیف
 پایان ترم

خود آزمون در نوید و  
 فرادید

 یات محتو یدوغالف کاروت  ی، گردن یها یایفاس موضوع درس: 3ترم: علوم تشریحی   رشته تحصیلی:   2.5تعداد واحد:  سر و گردن  عنوان درس: 7:  جلسه شماره

   آمنه محمدی روشنده :   تدوین کننده علوم تشریحی   گروه آموزشی: فاسیای ھای گردنی، غالف کاروتیدو محتویاتآشنایی با  اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس: 
فعالیت های بعد از  

 تدریس 

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 رفتاری:هدف های 

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس  طبقه حیطه 

 استاد 
 دانشجو

  -رسانه -روش ها
 وسیله 

 زمان
 »دقیقه«

شیوه ارزشیابی و  
 فعالیت های تکمیلی



 

 فاسیای گردنی  -

غالف کاروتید و  -
 محتویات آن

شریان کاروتی   -
مشترک و شاخه  

 های آن

  یعمق یهو ال  investing -گردن یعمق یایفاسدانشجو  - عصب واگ -

 را می داند. آن یهو چهار ال  یعمق یایفاس

دانشجو غالف کاروتید، مجاورات و محتویات آن را می  -
 داند. 

 دانشجو با شاخه های شریان کاروتید خارجی آشنا است. -

دانشجو مجاورات کاروتید مشترک و کاروتید داخلی را  -
 می داند. 

 داخلی آشنا است. دانشجو با مسیر شریان کاروتید  -

 دانشجو مسیر عصب واگ و شاخه های آن را می داند.  -

 -شناختی
 نگرشی 

 دقیقه 120 کتاب مقاله   -فیلم  نوید  -فیلم -سخنرانی 

گفتگو  ازمون   -تکلیف
 پایان ترم

خود آزمون در نوید و  
 فرادید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آشنایی با ساختار حنجره موضوع درس: 3ترم: علوم تشریحی   تحصیلی:رشته    2.5تعداد واحد:  سر و گردن  عنوان درس: 8:  جلسه شماره

   آمنه محمدی روشنده :   تدوین کننده علوم تشریحی   گروه آموزشی: حنجره آشنایی با ساختار  اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس: 
فعالیت های بعد از  

 تدریس 

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس  طبقه حیطه 

 استاد 
 دانشجو

  -رسانه -روش ها
 وسیله 

 زمان
 »دقیقه«

شیوه ارزشیابی و  
 فعالیت های تکمیلی



 
 آشنایی با ساختار حنجره  

 انواع غضروف هاي حنجره را نام ببرد. -
 تیروئید را بیان نماید. سطوح و كناره هاي غضروف -

سطوح و كناره هاي غضروف كریكوئید و اپی گلوت را ذكر  -
 كند.

 سطوح و زوائد غضروف آریتنوئید را توضیح دهد.-

موقعیت غضروف هاي كورنیكولیت و كونیفورم را شرح  -
 دهد. 

 رباطها و غشاهاي حنجره را بیان نماید. -

 مفاصل حنجره را نام ببرد. -

صب گیري عضالت داخلي و خارجي اتصاالت، عمل و ع-
 حنجره را توضیح دهد. 

 سه قسمت فضاي حنجره را شرح دهد.-

 عروق و عصب گیري حنجره را بیان نماید.  -

 ساختمان، ابعاد و مجاورات بخش گردني ناي را شرح دهد.  -

ساختمان، ابعاد و مجاورات بخش گردني مري را  -
 توضیح دهد

 
 
 
 
 

 -شناختی
 نگرشی 

 دقیقه 120 کتاب مقاله   -فیلم  نوید  -فیلم -سخنرانی 

گفتگو  ازمون   -تکلیف
 پایان ترم

خود آزمون در نوید و  
 فرادید

 

 

 

 

 

 3ترم: علوم تشریحی   رشته تحصیلی:   2.5تعداد واحد:  سر و گردن  عنوان درس: 9:  جلسه شماره
گردن عضالت و   یخلف یک،مثلثسمپات یرهزنج موضوع درس:

 ینساب کالو یان شر

   آمنه محمدی روشنده :   تدوین کننده علوم تشریحی   گروه آموزشی: زنجیره سمپاتیک،مثلث خلفی گردن عضالت و شریان ساب کالوین اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس: 
فعالیت های بعد از  

 تدریس 

 (جزئیاهداف رئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس  طبقه حیطه 

 استاد 
 دانشجو

  -رسانه -روش ها
 وسیله 

 زمان
 »دقیقه«

شیوه ارزشیابی و  
 فعالیت های تکمیلی



 

 زنجیره سمپاتیک -

آشنایی با حدود   -
مثلث خلفی و  

 محتویات آن

شاخه های   -
شریان ساب  

 کالوین 

دانشجو باید زنجیره سمپاتیک و شاخه های آن را   -
 بداند. با نقش آن در سر و گردن آشنا باشد. 

را  یوسعضله تراپز و  یحدود مثلث خلفدانشجو   -
 می شناسد.

،  SCMشامل عضله  یمثلث خلف محتویات دانشجو -

شبکه، عصب   ی، اعصاب سطح یشبکه گردن
 را می داند.  یکفرن

شامل  یموجود در مثلث خلف یها شریان  دانشجو -
 را می داند.  گردن یوپرااسکاپوالر وعرضس

را بداند. نقش  یکالرمثلث اموکالو حدود   دانشجو -
 را بداند.  یبند  یمتقس یندر ا یوئید عضله اموه

ساب   یانمثلث را که شامل شر محتویات دانشجو -
 یجوگوالر خارج ید و ور یالوشبکه براک ینکالو

 داند. می است را 
با عضله  ینساب کالو یانشر یبند  تقسیم دانشجو -

مختلف   یقسمت ها یو شاخه ها یاسکالنوس قدام
 را بداند. 

  یو شاخه ها ینساب کالو یانشر یخونرسان حدود -
 را بداند. یینشرا یگرآن ، اناستوموز آن با د 

آن و محل   یرومس یجوگوالر خارج ید ور شروع -
 را بداند.  ینساب کالو ید ورود آن به ور

 

 -شناختی
 نگرشی 

 دقیقه 120 کتاب مقاله   -فیلم  نوید  -فیلم -سخنرانی 

گفتگو  ازمون   -تکلیف
 پایان ترم

خود آزمون در نوید و  
 فرادید

 ۹،۱۱و  ۱۲خلف گردن،  اعصاب  موضوع درس: 3ترم: علوم تشریحی   رشته تحصیلی:   2.5تعداد واحد:  سر و گردن  عنوان درس: 10:  جلسه شماره

   آمنه محمدی روشنده :   تدوین کننده علوم تشریحی   گروه آموزشی:   ۹،۱۱و  ۱۲ باعصا  گردن، خلف   اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس: 
فعالیت های بعد از  

 تدریس 

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 رفتاری:هدف های 

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس  طبقه حیطه 

 استاد 
 دانشجو

  -رسانه -روش ها
 وسیله 

 زمان
 »دقیقه«

شیوه ارزشیابی و  
 فعالیت های تکمیلی



 

 حدود خلف گردن  -

عضالت و عملکرد   -
 خلف گردن 

 عصب هایپوگلوسال -

 عصب اکسسوری  -

عصب  -
 گلوسوفارنژیال

 ناحیه خلف گردن آشناست.دانشجو با حدود  -

دانشجو عضالت خلف گردن را می شناسد و   -
 عملکرد و اهمیت آنها را می داند.

دانشجو مثلث ساب اکسیپیتال را می شناسد و   -
 اهمیت آن را می داند.

 12دانشجو با مسیر و شاخه ها و عملکرد عصب  -

 مغزی آشنا است و آن را توضیح می دهد. 
 11عملکرد عصب  دانشجو با مسیر و شاخه ها و -

مغزی آشنا است و آن را توضیح می دهد. دانشجو  
مغزی   9با مسیر و شاخه ها و عملکرد عصب 

 آشنا است و آن را توضیح می دهد. 

 -شناختی
 نگرشی 

 دقیقه 120 کتاب مقاله   -فیلم  نوید  -فیلم -سخنرانی 

گفتگو  ازمون   -تکلیف
 پایان ترم

خود آزمون در نوید و  
 فرادید

 

 

 

 

 

 

 

 7عضالت صورت و اسکالپ و عصب  موضوع درس: 3ترم: علوم تشریحی   رشته تحصیلی:   2.5تعداد واحد:  سر و گردن  عنوان درس: 11:  جلسه شماره

   آمنه محمدی روشنده :   تدوین کننده علوم تشریحی   گروه آموزشی: 7 عضالت صورت و اسکالپ و عصب اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس تدریس: فعالیت های قبل از 
فعالیت های بعد از  

 تدریس 



 

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس  طبقه حیطه 

 استاد 
 دانشجو

  -رسانه -روش ها
 وسیله 

 زمان
 »دقیقه«

شیوه ارزشیابی و  
 فعالیت های تکمیلی

حدود  آشنایی با  -
 صورت

آشنایی با عضالت   -
 صورت

 7آشنایی با عصب  -

 آشنایی با اسکالپ  -

 دانشجو حدود صورت را توضیح می دهد.  -

دانشجو می تواند عضالت پوستی صورت را   -
 نام ببرد. فانکشن آنها را می داند.  

دانشجو با مسیر و شاخه ها و اهمیت عصب  -
 فاشیال اشناست و انها را توضیح می دهد.  

 فاشیال را می داند. مجاورات عصب -

خونرسانی را به صورت را می داند و مسیر  -
 تخلیه وریدی آن را هم می داند.

اسکالپ و الیه های آن و عروق و اعصاب آن   -
 را می داند. 

 -شناختی
 نگرشی 

 دقیقه 120 کتاب مقاله   -فیلم  نوید  -فیلم -سخنرانی 

گفتگو  ازمون   -تکلیف
 پایان ترم

خود آزمون در نوید و  
 فرادید

 

 

 

 

 ینفراتمپورال ا یهناح موضوع درس: 3ترم: علوم تشریحی   رشته تحصیلی:   2.5تعداد واحد:  سر و گردن  عنوان درس: 12:  جلسه شماره

   آمنه محمدی روشنده :   تدوین کننده علوم تشریحی   گروه آموزشی: ناحیه اینفراتمپورال  اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس: 
فعالیت های بعد از  

 تدریس 

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس  طبقه حیطه 

 استاد 
 دانشجو

  -رسانه -روش ها
 وسیله 

 زمان
 »دقیقه«

شیوه ارزشیابی و  
 فعالیت های تکمیلی



 

-اینفراتمپورالناحیه  -

1 

دانشجو حدود و جداره ها و ارتباطات این حفره  -
 با بقیه قسمت های صورت را می داند.

دانشجو با عضالت تریگوئید خارجی و داخلی،   -
تمپورالیس و مستر آشنا می شود و مجاورات  

 آنها را توضیح می دهد. 

 با محتویات حفره اشنا است و نام می برد.  -

نا است و عملکرد و  با لیگامان های حفره آش -
 شروع و پایان آنها و اهمیت آنها را می داند. 

با شریان مکسیالری و شاخه های آن اشناست و   -
 منطقه خونرسانی انها را توضیح می دهد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -شناختی
 نگرشی 

 دقیقه 120 کتاب مقاله   -فیلم  نوید  -فیلم -سخنرانی 

گفتگو  ازمون   -تکلیف
 پایان ترم

آزمون در نوید و  خود 
 فرادید

 موضوع درس: ناحیه اینفراتمپورال 3ترم: علوم تشریحی   رشته تحصیلی:   2.5تعداد واحد:  سر و گردن  عنوان درس: 13:  جلسه شماره

   آمنه محمدی روشنده :   تدوین کننده علوم تشریحی   گروه آموزشی: ناحیه اینفراتمپورال آشنایی  اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس: 
فعالیت های بعد از  

 تدریس 

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس  طبقه حیطه 

 استاد 
 دانشجو

  -رسانه -روش ها
 وسیله 

 زمان
 »دقیقه«

ارزشیابی و  شیوه 
 فعالیت های تکمیلی



 

-ناحیه اینفراتمپورال -

2 

دانشجو با حفره تیرگوپاالتین آشنا است و   -
 ارتباطات آن با بقیه قسمت ها را می داند.

دانشجو با عصب مندیبوالر، شاخه های آن،   -
 مجاورات و محل توضیع آن شانا است.

دانشجو با گامگلیون پاراسمپاتیکی اتیک آشنا  -
اهمیت و ارتباطات آن را توضیح می است و 

 دهد. 

دانشجو با عصب مکسیالری و شاخه های آن   -
 اشنا است و مسیر آنها را توضیح می دهد. 

دانشجو با عقده تریگوپاالتین آشنا است و اهمیت  -
 آن را توضیح می دهد. 

دانشجو با عصب کانال تریگوئید آشنا است و   -
 ند. ارتباط آن با عقده تریگوپاالتین را می دا

 -شناختی
 نگرشی 

 دقیقه 120 کتاب مقاله   -فیلم  نوید  -فیلم -سخنرانی 

گفتگو  ازمون   -تکلیف
 پایان ترم

خود آزمون در نوید و  
 فرادید

 

 

 

 

 

 دستگاه بینایی  موضوع درس: 3ترم: علوم تشریحی   رشته تحصیلی:   2.5تعداد واحد:  سر و گردن  عنوان درس: 14:  جلسه شماره

   آمنه محمدی روشنده :   تدوین کننده علوم تشریحی   گروه آموزشی: اشنایی با دستگاه بینایی کلی:اهداف 

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس: 
فعالیت های بعد از  

 تدریس 

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 خواهد بود پایان درس قادرفراگیر پس از 
 نحوه ارائه درس  طبقه حیطه 

 استاد 
 دانشجو

  -رسانه -روش ها
 وسیله 

 زمان
 »دقیقه«

شیوه ارزشیابی و  
 فعالیت های تکمیلی



 
 اشنایی با دستگاه بینایی  -

  یتدهنده حفره ارب یلتشک یآشنا به استخوان ها -
 باشد. 

 حفره آشنا باشد.  یجدارها با -
 بداند. یبکره چشم را به ترت یها ساختمان -
و  یعضالت مژگان  ی،و جسم مژگان یعدس با -

 عملکرد آن ها آشنا باشد. 
 و عملکرد آن آشنا باشد.  یهعنب با -
چشم اشنا باشد و عملکرد و   یعضالت خارج با -

 عصب هر کدام را بداند.
 آن آشنا باشد.  یهو تخل ید تول ی،اشک یستمس با -
 پوشاننده چشم آشنا باشد.  یپرده ها با -
رود آن و یو چگونگ یمغز 6و 4و 3 اعصاب -

 ها به چشم و عملکرد آن  
 ها را بداند.  -
و عملکرد آن را شرح  یلیاریس یونگانگل محل -

 دهد. 
و محل  مشروب   یکافتالم یانشر یها شاخه -

 آن ها را بداند.  یکنندگ

 -شناختی
 نگرشی 

 دقیقه 120 کتاب مقاله   -فیلم  نوید  -فیلم -سخنرانی 

گفتگو  ازمون   -تکلیف
 پایان ترم
نوید و  خود آزمون در 

 فرادید

 

 

 

 

 

 دستگاه شنوایی  موضوع درس: 3ترم: علوم تشریحی   رشته تحصیلی:   2.5تعداد واحد:  سر و گردن  عنوان درس: 15:  جلسه شماره

   آمنه محمدی روشنده :   تدوین کننده علوم تشریحی   گروه آموزشی: اشنایی با دستگاه شنوایی اهداف کلی: -

  فعالیت های حین تدریس تدریس: فعالیت های قبل از 
فعالیت های بعد از  

 تدریس 

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس  طبقه حیطه 

 استاد 
 دانشجو

  -رسانه -روش ها
 وسیله 

 زمان
 »دقیقه«

شیوه ارزشیابی و  
 فعالیت های تکمیلی



 
 دستگاه شنواییاشنایی با  -

 با استخوان تمپورال اشنا باشد. 
 یشامل الله گوش و مجرا یبا ساختارگوش خارج

 آشنا باشد.  یگوش خارج
 را شرح دهد.  یو اعصاب گوش خارج عروق

ها و عملکرد آن اشنا   یهپرده گوش ، ساختار ، ال با
 باشد

،   یفوقان  ی،خلف  ی،قدام یجدارها یانی،گوش م با
جدارها با   ینو ارتباط ا یو داخل ی، خارج یتحتان
 یگر د  یاجزا

 آشنا باشد. 
 را بداند.  یانیو اعصاب گوش م عروق

گوش ، مفاصل آن ها و محل   یها استخوانچه
 آن ها و عملکرد آن ها را شرح دهد.  یریقرارگ

  ییو غشا یاستخوان یرنتالب ی،گوش داخل با
 . را بداند  یمدایرهن یحلزون و مجار ینطورهم و

و حفظ تعادل را  ییدر شنوا یانیگوش م عملکرد 
 دهد.  یحتوض

آن   یرباشد و مس یبوالراشناعصب کوکلئار و وست با
 را بداند. 

 -شناختی
 نگرشی 

 دقیقه 120 کتاب مقاله   -فیلم  نوید  -فیلم -سخنرانی 

گفتگو  ازمون   -تکلیف
 پایان ترم

خود آزمون در نوید و  
 فرادید

 

 

 

 

 

 

 

 3ترم: علوم تشریحی   رشته تحصیلی:   2.5تعداد واحد:  سر و گردن  عنوان درس: 16:  جلسه شماره
بافت شناسی و تکامل جوانه دندانی عاج و  موضوع درس:
 ادنتوزنزیس 

   آمنه محمدی روشنده :   تدوین کننده علوم تشریحی   گروه آموزشی: آشنائي با بافت شناسی و تکامل جوانه دندانی عاج و مینا  اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس: 
فعالیت های بعد از  

 تدریس 



 

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس  طبقه حیطه 

 استاد 
 دانشجو

  -رسانه -روش ها
 وسیله 

 زمان
 »دقیقه«

ارزشیابی و  شیوه 
 فعالیت های تکمیلی

اشنایی با جوانه دندانی و جسم  
و  عاج  تکامل  نحوه  و  مینایی 

 مینا 

منشا جنینی جسم مینایی ، پالپ دندانی و کیسه دندانی و جوتنه  
دندانی را بداند. ادنتو بالست و املوبالست و عوامل القا کننده  
انها را بیان کند. سلولهای دخیل در مینا سازی را بداند. عاج  
پالپی و تفاوت انها را بیان کند. عاج گرانولر  منتل و دور 

 ن را در مقایسه با عاج تاج بداند. ریشه دندان و نحوه تکامل ا

- 

 

 -شناختی
 نگرشی 

 دقیقه 120 کتاب مقاله   -فیلم  نوید  -فیلم -سخنرانی 

گفتگو  ازمون   -تکلیف
 پایان ترم

خود آزمون در نوید و  
 فرادید

 

 

 

 

 3ترم: علوم تشریحی   رشته تحصیلی:   2.5تعداد واحد:  سر و گردن  عنوان درس: 17:  جلسه شماره
بافت شناسی و تکامل جوانه دندانی عاج و  موضوع درس:
 ادنتوزنزیس 

   آمنه محمدی روشنده :   تدوین کننده علوم تشریحی   گروه آموزشی: آشنائي با بافت شناسی و تکامل جوانه دندانی عاج و مینا  اهداف کلی:

  تدریسفعالیت های حین  فعالیت های قبل از تدریس: 
فعالیت های بعد از  

 تدریس 

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس  طبقه حیطه 

 استاد 
 دانشجو

  -رسانه -روش ها
 وسیله 

 زمان
 »دقیقه«

شیوه ارزشیابی و  
 فعالیت های تکمیلی



 
دندان،   ریشه  اجزای  تکامل 

،  ساک   ریشه  عاج  دندانی، 
 سیمان و لیگامنت ذور دندانی

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
نحوه تکامل مینا، سلول های سازنده مینا ، منشورهای مینایی  
  ، مینا  بیومینرالیزاسیون  مینا،  در  دخیل  های  پروتیین  و 
مورفولوژی مراحل مختلف مینا، اپی تلیوم مینایی کاهش یافته  

نحوه تکامل ساک دندانی را    کوتیکول را بداند . همچنینو  
بیان کند. عوامل القا کننده عاج ریشه و سیمان را بداند. سیمان  
اولیه و ثانویه و تفاوتهای بین انها را بداند. تکامل لیگامنت  

 دور دندانی و نقش ان را بیان کند. نحوه تکامل لثه را بداند

 

 -شناختی
 نگرشی 

 دقیقه 120 کتاب مقاله   -فیلم  نوید  -مفیل -سخنرانی 

گفتگو  ازمون   -تکلیف
 پایان ترم

خود آزمون در نوید و  
 فرادید

 

 

 

 

 

 

 دستگاه محافظتی)پوست(و گیرنده های حسی موضوع درس: 3ترم: علوم تشریحی   رشته تحصیلی:   2.5تعداد واحد:  سر و گردن  عنوان درس: 18:  جلسه شماره

   آمنه محمدی روشنده :   تدوین کننده علوم تشریحی   گروه آموزشی: بافتی دستگاه محافظتی)پوست(   آشنایي با ساختمان اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس: 
فعالیت های بعد از  

 تدریس 

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 خواهد بودفراگیر پس از پایان درس قادر 
 نحوه ارائه درس  طبقه حیطه 

 استاد 
 دانشجو

  -رسانه -روش ها
 وسیله 

 زمان
 »دقیقه«

شیوه ارزشیابی و  
 فعالیت های تکمیلی



 
 شناخت ساختمان کلی پوست

 شناخت ساختمان بافتی اپیدرم 
شناخت اپیدرم پوست ضخیم و  

 نازک 
 شناخت ساختمان سلولی مالنوسیت

 هیستوپاتولوژی مالنین 
 

شناخت ساختمان سلول مرکل و 
 النگرهانس 

 شناخت چگونگی ایجاد رنگ پوست
 شناخت ساختمان بافتی درم 

 شناخت ساختمان گیرنده های پوست
 شناخت ساختمان بافتی مو

 شناخت ساختمان بافتی ناخن
 شناخت ساختمان بافتی غده چربی
 شناخت ساختمان بافتی غده عرق

 
 

 الیه های پوست را نام ببرد .

 تار سلولی اپیدرم را بیان کند .ساخ

 تفاوت اپیدرم رادر پوست ضخیم و نازک توضیح دهد . 

 نحوه تشکیل  مالنین در مالنوسیت ها را شرح دهد .

لک و پیس و بیماری آدیسون را با پوست  –ارتباط آلبیسنم 
 شرح دهد . 

 نقش سلولهای مرکل و النگرهانس را شرح دهد.

 پوست را بیان کند . عوامل ایجاد کننده رنگ 
 

 قسمتهای مختلف درم شرح دهد .

 گیرنده های حسی پوست را نام ببرد .
 
 

 ساختار فولیکول مور را شرح دهد . 

 ساختار ناخن را شرح دهد . 

 غده چربی و نحوه ترشح چربی را شرح دهد . 
 

ساختمان انواع غده عرق و نوع ترشحات آنها را توضیح  
 دهد . 

 

 -شناختی
 نگرشی 

 دقیقه 120 کتاب مقاله   -فیلم  نوید  -فیلم -سخنرانی 

گفتگو  ازمون   -تکلیف
 پایان ترم

خود آزمون در نوید و  
 فرادید

 

 

 بافتی دستگاه بینایی   ساختمان موضوع درس: 3ترم: علوم تشریحی   رشته تحصیلی:   2.5تعداد واحد:  سر و گردن  عنوان درس: 19:  جلسه شماره

   آمنه محمدی روشنده :   تدوین کننده علوم تشریحی   گروه آموزشی: بافتی دستگاه بینایی   آشنایي با ساختمان اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس: 
فعالیت های بعد از  

 تدریس 

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس  طبقه حیطه 

 استاد 
 دانشجو

  -رسانه -روش ها
 وسیله 

 زمان
 »دقیقه«

شیوه ارزشیابی و  
 فعالیت های تکمیلی



 
 شناخت تکاملی جام بینایی  

 

 شناخت کلی چشم

 شناخت ساختمانی صلبیه و اسکلرا

 شناخت ساختمان بافتی قرنیه 
 

 

شناخت ساختمان بافتی شبکه  
 کوروئید 

ساختمان بافتی اجسام شناخت 
 مژگانی 

شناخت ساختمان بافتی زوائد 
 مژگانی 

 شناخت ساختمان بافتی عدسی
 

 شناخت ساختمان بافتی عنبیه 
 
 

 شناخت ساختمان بافتی شبکیه 
 
 

نقش تکاملی جام بینائی و ضخیم شدگی عدسی را در  
 ایجاد دستگاه گیرنده نوری شرح دهد.

 ساختار کلی چشم را بیان نماید 
الیه خارجی چشم )صلبیه یا   5/6ساختار بافت شناسی 

 اسکلرا( را تشریح نماید.
قدامی الیه خارجی چشم   1/6ساختار میکروسکوپی 

 )قرنیه( را شرح دهد 
 5ساختار میکروسکوپی الیه کوروئید )میشمی( و غشای 

 الیه ای بروک را بیان نماید 

 ساختمان میکروسکوپی اجسام مژگانی را توضیح دهد 

 اجزای تشکیل دهنده زوائد مژگانی را توضیح دهد

الیه های تشکیل دهنده عدسی را  براساس ویژگی های 
 ارتجاع پذیری آن شرح دهد 

 سلولی و  بافت شناسی عنبیه را بیان کند  ساختمان 

ساختار میکروسکوپی سلولهای تشکیل دهنده شبکیه از 
 جمله سلولهای استوانه ای و مخروطی را شرح دهد

 -ختیشنا
 نگرشی 

 دقیقه 120 کتاب مقاله   -فیلم  نوید  -فیلم -سخنرانی 

گفتگو  ازمون   -تکلیف
 پایان ترم

خود آزمون در نوید و  
 فرادید

 

 

 

 

 

 

 دستگاه شنوایی و تعادلی  موضوع درس: 3ترم: علوم تشریحی   رشته تحصیلی:   2.5تعداد واحد:  سر و گردن  عنوان درس: 20:  جلسه شماره

   آمنه محمدی روشنده :   تدوین کننده علوم تشریحی   گروه آموزشی: بافتی دستگاه شنوایی و تعادلی  آشنایي با ساختمان اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس: 
فعالیت های بعد از  

 تدریس 

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 درس قادر خواهد بودفراگیر پس از پایان 
 نحوه ارائه درس  طبقه حیطه 

 استاد 
 دانشجو

  -رسانه -روش ها
 وسیله 

 زمان
 »دقیقه«

شیوه ارزشیابی و  
 فعالیت های تکمیلی



 
 شناخت ساختمان کلی گوش

شناخت ساختمان بافتی گوش 
 خارجی

 
 شناخت ساختمانی گوش میانی 

 
 
 

 شناخت ساختمان بافتی گوش داخلی
ساختمانی البیرنت  شناخت 

 استخوانی
شناخت ساختمان بافتی اوتریکول و 

 ساکول 
شناخت ساختمان بافتی مجرای  

 حلزون

 ساختمان کلی گوش را شرح دهد. 
ساختار بافت شناسی الله گوش و ساختمان بافت شناسی 

 مجرای خارجی گوش و پرده ضماخ را توضیح دهد 
  –ی ساختمان بافت شناسی گوش میانی شامل لوله شنوائ

دریچه های گرد و بیضی و استخوانهای شنوائی را توضیح 
 دهد. 

 اجزای گوش داخلی را نام ببرد .
 

البیرنت استخوانی و البیرنت غشائی و ساکول وارتریکول 
 و مجاری نیمدایره را شرح دهد 

 ساختار میکروسکوپی اوتریکول و ساکرل را بیان نماید 
 یح دهد .ساختمان بافت شناسی مجرای حلزونی را توض

 -شناختی
 نگرشی 

 دقیقه 120 کتاب مقاله   -فیلم  نوید  -فیلم -سخنرانی 

گفتگو  ازمون   -تکلیف
 پایان ترم

خود آزمون در نوید و  
 فرادید

 

 

 

 

 

 تعادلی دستگاه شنوایی و  موضوع درس: 3ترم: علوم تشریحی   رشته تحصیلی:   2.5تعداد واحد:  سر و گردن  عنوان درس: 21:  جلسه شماره

   آمنه محمدی روشنده :   تدوین کننده علوم تشریحی   گروه آموزشی: بافتی دستگاه شنوایی و تعادلی  آشنایي با ساختمان اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس: 
فعالیت های بعد از  

 تدریس 

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 پایان درس قادر خواهد بودفراگیر پس از  
 نحوه ارائه درس  طبقه حیطه 

 استاد 
 دانشجو

  -رسانه -روش ها
 وسیله 

 زمان
 »دقیقه«

شیوه ارزشیابی و  
 فعالیت های تکمیلی



 
 
 

 شناخت ساختمان بافتی گوش داخلی
شناخت ساختمانی البیرنت  

 استخوانی
شناخت ساختمان بافتی اوتریکول و 

 ساکول 
بافتی مجرای  شناخت ساختمان  

 حلزون

  –ساختمان بافت شناسی گوش میانی شامل لوله شنوائی 
دریچه های گرد و بیضی و استخوانهای شنوائی را توضیح 

 دهد. 
 اجزای گوش داخلی را نام ببرد .

 
البیرنت استخوانی و البیرنت غشائی و ساکول وارتریکول 

 و مجاری نیمدایره را شرح دهد 
 ل و ساکرل را بیان نماید ساختار میکروسکوپی اوتریکو

 ساختمان بافت شناسی مجرای حلزونی را توضیح دهد .

 -شناختی
 نگرشی 

 دقیقه 120 کتاب مقاله   -فیلم  نوید  -فیلم -سخنرانی 

گفتگو  ازمون   -تکلیف
 پایان ترم

خود آزمون در نوید و  
 فرادید

 

 

 

 

 

 

 

 جنین شناسی و تکامل دستگاه بینایی  موضوع درس: 3ترم: علوم تشریحی   رشته تحصیلی:   2.5تعداد واحد:  سر و گردن  عنوان درس: 22:  جلسه شماره

   آمنه محمدی روشنده :   تدوین کننده علوم تشریحی   گروه آموزشی: جنین شناسی و تکامل دستگاه بیناییآشنایي با  اهداف کلی:

  تدریسفعالیت های حین  فعالیت های قبل از تدریس: 
فعالیت های بعد از  

 تدریس 



 

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس  طبقه حیطه 

 استاد 
 دانشجو

  -رسانه -روش ها
 وسیله 

 زمان
 »دقیقه«

شیوه ارزشیابی و  
 فعالیت های تکمیلی

جنین شناسی و تکامل  آشنایي با  
 دستگاه بینایی

 دانشجو تکامل جام بینایی و وزیکول عدسی را بداند. 
 تکامل عنبیه و جسم مژگانی را بداند.

 با تکامل مشیمیه ، صلبیه و قرنیه اشنا باشد.
 تنظیم مولکولی تکوین چشم را بداند. 
 ناهنجاری های چشم را توضیح دهد.

 -شناختی
 نگرشی 

 دقیقه 120 ه  کتاب مقال -فیلم  نوید  -فیلم -سخنرانی 

گفتگو  ازمون   -تکلیف
 پایان ترم

خود آزمون در نوید و  
 فرادید

 

 

 

 جنین شناسی و تکامل دستگاه شنوایی  موضوع درس: 3ترم: علوم تشریحی   رشته تحصیلی:   2.5تعداد واحد:  سر و گردن  عنوان درس: 23:  جلسه شماره

   آمنه محمدی روشنده :   تدوین کننده علوم تشریحی   گروه آموزشی: دستگاه شنواییجنین شناسی و تکامل آشنایي با  اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس: 
فعالیت های بعد از  

 تدریس 

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس  طبقه حیطه 

 استاد 
 دانشجو

  -رسانه -روش ها
 وسیله 

 زمان
 »دقیقه«

شیوه ارزشیابی و  
 فعالیت های تکمیلی



 
جنین شناسی و تکامل  آشنایي با  

 دستگاه شنوایی
دانشجو نحوه تکامل گوش داخلی شامل ساکول، حلزون و  

 اندام کورتی را بداند.
 نحوه تکامل اوتریکول و نیم دایره ها را بداند. 

کوش میانی، حفره تیمپانیک و لوله شنوایی را نحوه تکامل 
 بداند. 

 نحوه تکامل استخوانچه ها را بداند. 
با نحوه تشکیل گوش خارجی، پرده گوش و الله گوش آشنا  

 باشد.  
 با ناهنجاری های گوش آشنا باشد. 

 مکانیسم شنوایی را بداند. 

 -شناختی
 نگرشی 

 دقیقه 120 کتاب مقاله   -فیلم  نوید  -فیلم -سخنرانی 

گفتگو  ازمون   -تکلیف
 پایان ترم

خود آزمون در نوید و  
 فرادید

 

 

 

 

 

 

 سر و گردن یشناس ین جن موضوع درس: 3ترم: علوم تشریحی   رشته تحصیلی:   2.5تعداد واحد:  سر و گردن  عنوان درس: 24:  جلسه شماره

   آمنه محمدی روشنده :   تدوین کننده علوم تشریحی   آموزشی:گروه  جنین شناسی سر و گردن  اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس: 
فعالیت های بعد از  

 تدریس 

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس  طبقه حیطه 

 استاد 
 دانشجو

  -رسانه -روش ها
 وسیله 

 زمان
 »دقیقه«

شیوه ارزشیابی و  
 فعالیت های تکمیلی



 

جنین شناسی سر و  -
 گردن

اشنایی با قوس های  -

 حلقی
آشنایی با تکامل استخوان   -

 های سر و صورت 

دانشجو با منشا استخوان های سر و صورت  -
 آشنا می شود. 

دانشجو با قوس های گردنی و نحوه تشکیل  -
داخل غضروفی و غشایی استخوان ها از طریق 

 آشنا می شود. 

دانشجو با فونتانل ها آشنا می شود و زمان بسته   -
 شدن آنها را می داند. 

دانشجو با اختالالت بسته شدن غیرطبیعی   -
 فونتانل ها آشنا است و آنها را توضیح می دهد. 

 -شناختی
 نگرشی 

 دقیقه 120 کتاب مقاله   -فیلم  نوید   -فیلم 

ازمون  گفتگو   -تکلیف
 پایان ترم

خود آزمون در نوید و  
 فرادید

 


