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ساعت نظری  43معادل  واحد عملی 1نظری و  5/2)کارشناسی ارشد آناتومی سر و گردن تشریحنام درس: 

 ساعت عملی( 34و 

 نام مدرس: دکتر شهرام دارابی

 

بافت نرم ناحیه سر و گردن و نحوه کاربرد  استخوان ها، عروق و اعصاب و تشریح هدف کلی : شناخت کامل

 آنها در موارد بالینی

 17تعداد جلسات:

 27/03/99پایان کالسها:          15/11/98شروع کالس:

 

 موضوع تاریخ ساعت روز جلسه

 معارفه، طرح درس، مقدمه 15/11/98 12-8 سه شنبه 1

 استخوان شناسی)پیشانی، پس سری، آهیانه ای( 22/11/98 12-8 سه شنبه 2

 استخوان شناسی)اتموئید، پروانه ای( 29/11/98 12-8 سه شنبه 3

، فک استخوان شناسی)پروانه ای، گیجگاهی 06/12/98 12-8 سه شنبه 4

 (فوقانی

نماهای جمجمه بطور کلی و تکامل جمجمه نوزاد  13/12/98 12-8 سه شنبه 5

 های گردنیپس از تولد، مهره 

استخوان شناسی)، زایگوما، پاالتین، بینی، شاخک  20/12/98 12-8 سه شنبه 6

 تحتانی، وومر، مندیبل، هیوئید( 

صورت)عضالت، عروق و اعصاب( ، ناحیه پاروتید  27/12/98 12-8 سه شنبه 6

 واسکالپ 

 حفره اربیت)عروق، اعصاب و عضالت(   19/01/99 12-8 سه شنبه 7

 چشم  26/01/99 12-8 سه شنبه 8

 گوش 02/02/99 12-8 سه شنبه 9

ناحیه تمپورال و اینفراتمپورال و حفره  9/02/99 12-8 سه شنبه 10

 تریگوپاالتین )جدارها، عناصر و محتویات( 

نواحی گردن، فاسیاهای سطحی و عمقی، عضله  16/02/99 12-8 سه شنبه 11

SCM عناصر سطحی گردن)پالتیسما، وریدهای ،

 ژوگوالر قدامی، خارجی ، اعصاب سطحی(

مثلث قدامی کردن)عضالت مثلث قدامی، عضالت  23/02/99 12-8 سه شنبه 12

تحت المی و فوق المی(، مثلث خلفی،  سیستم 

کاروتید، ورید ژوگوالر داخلی، اعصاب واگ، 
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غده تیروئید و پاراتیروئید  -زیرزبانی وشوکی

 ان ترمامتحان می - گردن، شریان سابکالوین

 حلق  30/02/99 12-8 سه شنبه 13

 حنجره 06/03/99 12-8 سه شنبه 14

بینی، دهان)کام، زبان، دهلیز دهان و لب(،  13/03/99 12-8 سه شنبه 15

دهان)لثه و دندان ها( غددبزاقی تحت فکی و 

 زیرزبانی

 و چشم و گوش جنین شناسی سروگردن 20/03/99 12-8 سه شنبه 16

 و چشم و گوش بافت شناسی سر و گردن 27/03/99 12-8 سه شنبه 17
 

  Gray's anatomy, 3-Snell clinical -1رفرانس:  

  Gray’s Anatomy for Medical students-2و  

 جنین شناسی پزشکی النگمن -3

 بافت شناسی پزشکی جان کوییرا -4

 اکبریآناتومی سروگردن تألیف دکتر   :بع فارسیمن  

 

 کوئیز ، امتحان میان ترم و پايان ترم      شيوه ارزيابی دانشجويان :  

                                                                                                                                                      

. 

 


