
 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم                

  

گاه نظری   علوم تشریح دوره   طرح ردس        زپشکی تنفس  دست
 

 

  

:هتهيه کنند  

  دکتر محمد پوراحمدی

س   دکتر محمد پوراحمدیتدوين کننده:    داتا

 

 88و مهر  89بهمن  ماه:

 

 

 



 

 

 

علوم تشریح عنوان درس: 

، بافت شناسي و اتوميآن)

  دستگاه تنفس (جنین شناسي

 واحد نیمتعداد واحد: 

: مقدمات علوم پیش نیاز  

 تشریح

 

هر هفته  )هفته  5تعداد هفته های درس : 

  دو ساعت نظری جلسههریک جلسه و 

ساعت  8: مقرر شده مدت زمان جلسات

  نظری

 گروه و رشته مخاطب: دانشجویان پزشکي 

  نفر 04عداد فراگیران: ت

 مکان تشکیل كالس:

 زشکيپدانشکده 

 بصورت  سخنراني با استفاده از امکانات كمک آموزشي انجام مي گیرد.  نظریهای تدریس: تدریس روش

  ادراكي مي باشد. -و حیطه مورد نظر شناختي  موالژ –وسایل آموزشي:  كالس  ـ ویدئوپروژكتور ـ رایانه 

كرونا و عدم حضور دانشجویان مطالب درسي به صورت ویدیو) سه ویدیو بخش بیني یماری ببه علت 

ه است یدتهیه و در سامانه نوید بارگذاری گرد (و یک ویدیو حلق و دو ویدیو حنجره و دو ویدیو ریه

و به علت وجود كرونا  .ه استشد رو جلسه بافت توسط خانم دكتر حق جو به صورت انالین برگزا

 ازمون ها به صورت انالین برگزار گردیده یا برگزار مي شود.
 دقیقه 84:  برای هر كالس رینظ زمان تدریس در هر جلسه

 دقیقه 55گیری در هر جلسه: بندی و نتیجهزمان جمع

 دقیقه  5زمان ارزشیابي در هر جلسه: پرسش شفاهي 

  با پیش مطالعه  و مرور مطالب قبلي در فرآیند یادگیری شركت نماید تکلیف ارائه شده در هر جلسه:

  دقیقه 54زمان استراحت بین كالس :       زمان: 

جنین شناسي النگمن و بافت شناسي  Gray’s Anatomy, Anatomy snell, Anatomy Moor منابع درسي :  

   جان كوئیرا

 )منابع  درسي با آخرین سال  چاپ  كتاب  تدریس مي شود . 

 ارزشیابي:

 : نظرینحوه ارزشیابي 

 اسخ خواهد داد .دانشجو به سئواالت نظری شامل كوئیز , امتحان میان ترم و پایان ترم پ

  نمره(59كل نمره) %84نمره(             آزمون كتبي  2كل نمره ) %54 :   كوئیز نظرینحوه محاسبه نمره :     نمره 

 54مقررات:آوردن حد نصاب قبولي 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 هدف نهایی دوره
 

  ردیف

 (ریه ها و، پرده جنب  )حفرات بیني، حلق، حنجرهدستگاه تنفس بافت شناسيفراگیری  5

   (و ریه ها )حفرات بیني، حلق، حنجرهسیرتکاملي دستگاه تنفس در زمان جنینيفراگیری  2

 (، پرده جنب و ریه ها  )حفرات بیني، حلق، حنجره دستگاه تنفسفراگیری آناتومي  3

 

ف   دوره کلیاهدا
 

  ردیف

 (پرده جنب و ریه ها،  )حفرات بیني، حلق، حنجرهدستگاه تنفس شناخت ساختمان میکروسکوپي 5

   (و ریه ها )حفرات بیني، حلق، حنجرهسیرتکاملي دستگاه تنفس در زمان جنینيفراگیری  2

 آناتومي ساختمانهای سیستم تنفسي ، نقش و اهمیت آنها در تبادالت گازی و پرده جنب شناخت 3

 ها ریه وجنب پرده بیني ، حلق ، حنجره ، آناتومي سطحي ، رادیولوژیک و نفرپوگرافیک  شناخت 0

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 
 

ف اختصاصی   اهدا
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بافت شناسي دستگاه تنفس موضوع درس جلسه اول:

 ت مربوطه البررسي ساختار میکروسکوپي دستگاه تنفس و اختالاهداف كلي:  

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 دستگاه تنفس :  

 ه بیني ـ هیستولوژی وهیستوفیزیولوژی حفر 5

 ـ هیستولوژی سینوسهای مجاور بیني  2

 ـ هیستولوژی حنجره                 3

 ـ هیستولوژی نای و برونشهای اولیه  0

ـ هیستولوژی و هیسـتوفیزیولوژی  درخـت     5

تنفسي شامل برونشهای ثانویـه ـ ثاليیـه ـ       

 برونشیولهای بزرگ ، انتهایي و تنفسي

ملکـرد  هیستولوژی آلوئولهـای هـوایي و ع  ـ  6

 آنها  

 بافت شناسي ریه ها          ـ 7

 ـ توزیع عروق و اعصاب ریوی 9

 ـ بافت شناسي پرده جنب                   8

 ـ پاره ای ازاختالالت سیستم تنفس 54

 باید قادر باشد:  مبحثدانشجو پس از یادگیری 

حفـره بینـي   ساختمان بافت شناسي بخش های مختلـف  ـ   5

 و ناحیه بویایي( را توصیف نماید. )دهلیز، ناحیه تنفسي

را سینوسهای مجـاور بینـي    ساختمان بافت شناسي و نامـ   2

 بیان نماید.

                 را شرح دهد.حنجره  ساختمان بافت شناسيـ  3

را توصـیف  نای و برونشهای اولیه  ساختمان بافت شناسيـ   0

 نمایید.

ـ ساختمان بافت شناسي ـ   5 های درخت تنفسي شامل برونش

را  ثانویه ـ ثاليیه ـ برونشیولهای بـزرگ ، انتهـایي و تنفسـي     

 شرح دهد.

 آلوئولهای هوایي و عملکـرد آنهـا   ساختمان بافت شناسي ـ  6

   را توضیح دهد و هیستوفیزیولوژی عمل تنفس را شرح دهد.

         را بازگو نماید.بافت شناسي ریه ها ساختمان  ـ 7

 را بازگو نماید. ریویتوزیع عروق و اعصاب نحوه ـ  9

                   را بیان كند. پرده جنبخصوصیات بافت شناسي ـ  8

را شرح  تنفسمربوط به دستگاه ـ پاره ای ازاختالالت  54

 دهد.

 

  



  جنین شناسي دستگاه تنفسموضوع درس جلسه دوم: 

  بررسي سیر تکاملي دستگاه تنفس در زمان جنینياهداف كلي:  

 اهداف رفتاری البرئوس مط

 دستگاه تنفس :

ـ تکامل جوانه های ریوی و ذكر پاره ای از  5

 اختالالت در تشکیل این بخش

 ـ تکامل حنجرهـ  نایـ  نایژه و نایژكها 2

 ـ نحوه تکامل كیسه های هوایي 3

 ـ ذكر پاره ای از اختالالت مربوط به این سیستم 0

 د: باید قادر باش مبحثدانشجو پس از یادگیری 
تکامل جوانه های ریوی و ذكر پاره ای از اختالالت در نحوه ـ  5

 را توضیح دهد. تشکیل این بخش

 را بیان كند. تکامل حنجره ـ نای ـ نایژه و نایژكهاچگونگي ـ  2

 را شرح دهد. ـ نحوه تکامل كیسه های هوایي 3

 را بر شمرد. ـ پاره ای از اختالالت مربوط به این سیستم 0

 و پرده جنب( تنفس دستگاهمحتویات حفره توراكس )  :سومرس جلسه موضوع د

 و پرده جنب ساختمانهای تشکیل دهنده سیستم تنفسي ، نقش و اهمیت آنها در تبادالت گازی  : اهداف كلي

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 موقعیت ریه ها -5

 نای و درخت برونشیال  -2

 ویژگي های ریه چپ و راست  -3

  (pleurae)جنب  پرده  -0

 نکات كلینیکي -5

 باید قادر باشد:  مبحثدانشجو پس از یادگیری 

تقسیم بندی حفره قفسه سینه و موقعیت قلب و ریه ها را  -5

 بداند

 نای و درخت برونشیال را توضیح دهد -2

ویژگي های ریه چپ و راست شامل سطوح و مجاورت و  -3

 عناصر پایه ریوی را شرح دهد.

شامل الیه های ان عصب دهي انها ،  (pleurae)جنب پرده   -0

و خطوط انعطاف پذیری و محل تقاطع كناره تحتاني پرده جنب 

 با دنده ها و بر روی خطوط مختلف قفسه سینه را توضیح دهد

راجع به ریه ها و پرده جنب و پارگي جنب و  نکات كلینیکي -5

 اقدامات الزم را بداند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ينیاطراف ب یها نوسیو س ينی: حفره ب چهارملسه موضوع درس ج

 اعضا نیا فیبا وظا یيپارانازال  و اشنا یها نوسیو س ينیكلي:  شناخت و آگاهي از ساختمان  ب اهداف

 يادراك -يمورد نظر : شناخت طهیح

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 ينیحفره ب يو غضروف يداربست استخوان -5

 وراخ ها و معبر هااز س یعبور یساختارها -2

و  يحفره بیني:  دهانه قدامویژگي های -3

 ينیخارجي ب دیواره، ها جدار، يخلف

و  عروق، ينیحفره ب ينواح، ها مئاتوس-0

 اعصاب 

 پارانازال و نکات بالیني یها نوسیس-5

 باید قادر باشد:  مبحثدانشجو پس از یادگیری 

 دهد. را شرح ينیحفره ب يو غضروف يداربست استخوان -5

 را نام ببرد. از سوراخ ها و معبر ها یعبور یساختار ها -2

 را شرح دهد. ينیحفره ب یـ محدوده و جدار ها 3

پارانازال را برشمرد و محل باز شدن انها را در  یها نوسیـ س 0

 را شرح دهد. ينیحفره ب

ها را بر  نوسیو س ينیـ مبدا عروق و اعصاب مربوط به حفره ب5

 شمرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : حلق و حنجره پنجمموضوع درس جلسه 

 اعضا نیا فیبا وظا یياهداف كلي:  شناخت و آگاهي از ساختمان حلق و حنجره و اشنا

 يادراك -يمورد نظر : شناخت طهیح

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

حلق) حدود، مجاورت -5

 ها، عضالت( 

 عروق و اعصاب حلق-2

 لوزه ها -3 

 الینينکات ب-0

حنجره) حدود، -5

مجاورت(، غضروف های 

 حنجره

حنجره)منشأ،  عضالت-6

 مسیر، عصب و كار(

 عروق و اعصاب حنجره -7

   نکات بالیني-9

 باید قادر باشد:  مبحثدانشجو پس از یادگیری 

 كند. انیرا ب هیدهد و ساختار مهم هر ناح حیمختلف حلق را توض یبخش ها -5

شکل نام  یرا شرح و انها را از رو نکسیاورات نازوفارمحدوده، جدار ها و مج -2

 كند یگذار

شکل نام  یرا شرح و انها را از رو نکسیمحدوده، جدار ها و مجاورات اروفار -3

 كند یگذار

شکل نام  یرا شرح و انها را از رو نکسینژوفاریمحدوده، جدار ها و مجاورات الر -0

 كند یگذار

را شرح و محل  یو حلقو يمجاورات عضالت طول، عمل و  ياتصاالت، عصب ده -5

 كند  یشکل نام گذار یانها را رو

انها را  یریعروق و اعصاب مربوط به حلق را بر شمرده و محل قرار گ ياسام -6

 كند یشکل نام گذار یرو

شکل نام  یانها را رو یدهد و شاخه ها حیحلق توض يشبکه عصب لیطرز تشک -7

 كند  یگذار

را شرح  الینژیعصب گلوسوفار یمجاورات، ارتباطات و شاخه ها ،ریمبدا، مس -9

 دینما ریان را به اجمال تفس رامونیپ ينیدهد و نکات بال

 مورد حنجره:  در

ها و ارتباط آنها با استخوان  گامانیحنجره)غضروف ها ، ل يساختار خارج -5

 دهد حیرا توض دیوئیه

 حنجره را شرح دهد یوف هاو مجاورات غضر یریشکل، سطوح، محل قرار گ -2

 یشکل نام گذار یحنجره را بر شمرده و انها را از رو یها گامانینام و محل ل -3

 كند

، عمل و مجاورات عضالت حنجره را شرح و محل انها را  ياتصاالت، عصب ده -0

 كند یشکل نام گذار یرو

 نهی)معاينیلدهد و به نکات با حیحنجره)غشاها و فضا ها( را توض يساختار داخل -5

 دیحنجره با الرنگوسکوپ( مربوط اشاره نما

انها را  یریعروق و اعصاب مربوط به حنجره را بر شمرده و محل قرار گ ياسام -6

 كند یشکل نام گذار یرو

را شرح  الیالرنژ کارنتیعصب ر یمجاورات، ارتباطات و شاخه ها ر،یمبدا، مس -7

و ..( را  دیروئیت يب در اثر اعمال جراحعص عهیان )ضا رامونیپ ينیدهد و نکات بال

 دینما ریبه اجمال تفس

 



 

 

 
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم               

  

گاه  تنفس  علوم تشریحطرح ردس روزاهن                        زپشکی نظری  دست
 

 

  

 

 تهيه کننده:

  دکتر محمد پوراحمدی  

س   پوراحمدی  دکترکننده: تدوين    داتا

 88مهرو  89بهمن ماه:  

 
   



گاه  تنفس  روزاهن علوم تشریح جدول زمان بندی ردس    نظری  دست

 
مدت  سرفصل مطالب                 

 ارائه

هر 

كالس 

 )ساعت(

امکانات  منابع درسي روش ارائه

 موردنیاز

روش 

 ارزشیابي

 دستگاه تنفس : بافت شناسي -5

 ـ هیستولوژی وهیستوفیزیولوژی حفره بیني  5

 ـ هیستولوژی سینوسهای مجاور بیني  2

 ـ هیستولوژی حنجره                 3

 ـ هیستولوژی نای و برونشهای اولیه  0

ـ هیســتولوژی و هیســتوفیزیولوژی  درخــت    5

تنفسي شـامل برونشـهای ثانویـه ـ ثاليیـه ـ         

 برونشیولهای بزرگ ، انتهایي و تنفسي

 هیستولوژی آلوئولهای هوایي و عملکرد آنها  ـ 6

 بافت شناسي ریه ها          ـ 7

 ـ توزیع عروق و اعصاب ریوی 9

 ـ بافت شناسي پرده جنب                   8

 ـ پاره ای ازاختالالت سیستم تنفس 54

ــخنراني  2 ــا س ب

ــتفاده از  اســ

 پاورپوینت

 

 

بافت شناسي جان 

 كوئیرا

بافت شناسي 

 راد سلیماني

پاورپوینت 

 ،وایت برد 

ــدئو  ویــ

 پروژكتور

ــ ـ    ئیز وك

ــش  پرســ

شـفاهي ـ    

آزمـــــون 

 كتبي

 دستگاه تنفس :جنین شناسي -2

ـ تکامل جوانه های ریوی و ذكر پاره ای از اختالالت  5

 در تشکیل این بخش

 ـ تکامل حنجرهـ  نایـ  نایژه و نایژكها 2

 ـ نحوه تکامل كیسه های هوایي 3

 از اختالالت مربوط به این سیستمـ ذكر پاره ای  0

ــخنراني  2 ــا س ب

ــتفاده از  اســ

 پاورپوینت

 

جنین شناسي 

 النگمن

پاورپوینت 

وایت برد ، 

ــدئو  ویــ

 پروژكتور

ــوئیز  ـ    ك

ــش  پرســ

شـفاهي ـ    

آزمـــــون 

 كتبي

 آناتومي دستگاه تنفس)ریه ها و پرده جنب(-3

 جنب جداری ـ احشایي و بن بست هاپرده -5

ورات ـ عروق، اعصاب و ـ آناتومي ریه ها ـ مجا2

 لنف آن

 جنب ـ ریه ها  ي پردهـ آناتومي سطح3

 ـ آناتومي رادیولوژیک ریه و بن بست ها 0

 عوارض ناشي از بیماریهای ریه و جنب -5

ــخنراني  2 ــا س ب

ــتفاده از  اســ

 پاورپوینت

 

Anatomy snell  
Gray’sAnatomy- 

- Anatomy Moor 
 

پاورپوینت 

وایت برد ، 

ــدئو  ویــ

 پروژكتور

ــوئیز  ـ    ك

ــش  پرســ

شـفاهي ـ    

آزمـــــون 

 كتبي



 حفره بیني آناتومي 

 استخوانها و غضروف ها-5

سقف و كف خارجي و میاني،  های دیواره- 2

 حفره بیني

 سینوس های اطراف بیني -3

 عروق و اعصاب، نکات بالیني-0

ــخنراني  2 ــا س ب

ــتفاده از  اســ

 پاورپوینت

 

Anatomy snell  
Gray’sAnatomy- 

- Anatomy Moor 
 

پاورپوینت 

وایت برد ، 

ــدئو  ویــ

 پروژكتور

ــوئیز  ـ    ك

ــش  پرســ

شـفاهي ـ    

آزمـــــون 

 كتبي

حلق) حدود، مجاورت ها، عضالت(، آناتومي 

 عروق و اعصاب حلق و نکات بالیني

حنجره ) حدود، مجاورت(، غضروف های آناتومي 

حنجره، عضالت حنجره)منشأ، مسیر، عصب و 

   كار(، عروق و اعصاب حنجره و نکات بالیني

ــخنراني  2 ــا س ب

ــتفاده از  اســ

 پاورپوینت

 

Anatomy snell  
Gray’sAnatomy- 

- Anatomy Moor 
 

پاورپوینت 

وایت برد ، 

ــدئو  ویــ

 پروژكتور

ــوئیز  ـ    ك

ــش  پرســ

شـفاهي ـ    

آزمـــــون 

 كتبي
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گاه عملی   تشریح علوم طرح ردس  دوره   زپشکی تنفس  دست
 

 

 

 

 تهيه کننده:

  دکتر محمد پوراحمدی  

س   تدوين کننده: دکتر پوراحمدی    داتا

 88 مهرو  89بهمن 

 

 

 



 واحد عملي /0تعداد واحد : دستگاه تنفس عملي و بافت شناسي نام درس :  آناتومي

 یهدانشجویان پزشکي مقطع علوم پانفر  04شركت كنندگان :   

 هر جلسه چهار گروه ده نفره  و هر گروه یک ،جلسه عملي 0 شامل  مدت زمان ارائه درس : یک ترم تحصیلي

 ساعت درس عملي برگزار خواهد شد. 56جمعا و   ساعت

و  به علت بیماری كرونا  و عدم حضور دانشجویان ابتدا ساختارهای مورد نظر در موالژها 

ورده و برای آو سپس عکس تهیه و به صورت فایل در برچسب دار شدهاسالید های بافتي 

دانشجویان ارسال شده است و نیز از روی جسد توضیح داده و به صورت فیلم در سامانه نوید 

و به علت وجود كرونا ازمون ها به صورت انالین برگزار گردیده یا برگزار  بارگذاری شده است

 مي شود.

 ترم  هر زمان اجرا :  دكتر پوراحمدی:    درسمسئول 

  مقدمات علوم تشریحپیشنیاز :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 هدف نهایی دوره
 

  ردیف

 (، پرده جنب و ریه ها )حفرات بیني، حلق، حنجره تنفس دستگاه يکروسکوپیساختار م یریفراگ 5

 (، پرده جنب و ریه ها  )حفرات بیني، حلق، حنجره عملي دستگاه تنفسفراگیری آناتومي  2

 

 
 

 

ف کلی دوره  اهدا
 

  ردیف



 (، پرده جنب و ریه ها جره)حفرات بیني، حلق، حن تنفس دستگاه يکروسکوپیساختار م شناخت 5

،  )حفـرات بینـي، حلـق، حنجـره     از روی موالژ و جسد ماكروسکوپي اعضای دستگاه تنفس شناخت 2

 (پرده جنب و ریه ها 

 

ف اختصاصی آانتومی   عملی  و بافت شناسی اهدا
 دستگاه تنفس جلسه اول: بافت شناسي موضوع درس عملي 

 

 ی دستگاه تنفساهداف كلي: شناخت میکروسکوپیک اعضا

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 :بافت شناسي دستگاه تنفس-5

 نای، ریه و اپي گلوت-

 دانشجو پس از یادگیری مبحث باید قادر باشد: 

 میکروسکوپيدر زیر  الم های بافتي رنگ امیزی نای، ریه و اپي گلوت-5

 تشخیص دهد.

 

 )موالژ(دستگاه تنفس موضوع درس عملي جلسه دوم: آناتومي عملي

حفره بیني و سینوس های اطراف بیني ، ریه ها، جنب، )اهداف كلي: شناخت ماكروسکوپیک اعضای دستگاه تنفس

 از روی موالژ( حلق و حنجره 

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 آناتومي دستگاه تنفس:-

ــرده  -الــف عملــي ریــه هــا و پ

 جنب)موالژ(

عملي بیني ،حلق و حنجره -ب

 )موالژ(

یني:  دهانه قدامي و حفره ب -5

 خلفي 

 جدار ها و شاخک و مئاتوس ها

 نواحي حفره بیني

حلق) حدود، مجاورت ها، -2

 عضالت( 

 لوزه ها 

حنجره ) حدود، مجاورت(، -3

غضروف های حنجره و عضالت 

 حنجره

 عروق و اعصاب حنجره  

ـ از روی موالژ  پلورا ) پرده جنب( و بخشهای مختلف آن را شناسایي و 5

 ذاری كند.نامگ

ـ از روی موالژ  ریه چپ را از راست تشخیص دهد ، اثر احشاء مجاور بر روی 2

شش ها را شناسایي و نامگذاری كند و عناصر پایه ریوی را تشخیص و نامگذاری 

 كند.

دهانه قدامي و خلفي حفره بیني و شاخک های بیني را نشان از روی موالژ ـ 3

 دهد و گذرگاه ها را مشخص كند.

بخش های مختلف حلق و ساختار های مهم از جمله لوزه ها را با استفاده از  -0

 موالژ  نام برده و نشان دهد.

محدوده، جدار ها و مجاورات نازوفارینکس، اروفارینکس و الرینژوفارینکس   -5

را با استفاده از موالژ نشان دهد و عضالت  طولي و حلقوی حلق را با استفاده از 

 د.موالژ  نشان ده

مسیر، مجاورات و شاخه های عصب گلوسوفارینژیال  را با استفاده از موالژ  -6

 مشخص كند.

سطوح، محل قرار گیری و مجاورات غضروف های حنجره را با استفاده از  -7

 موالژ مشخص كند.

 اتصاالت لیگامان های حنجره را با استفاده از موالژ نشان دهد. -9



 از موالژ نام برده و نشان دهد. عضالت حنجره را با استفاده -8

ساختار داخلي حنجره)غشاها و فضا ها( را با استفاده از موالژ  مشخص  -54

 كند

مسیر، مجاورات، ارتباطات و شاخه های عصب ریکارنت الرنژیال را با  -55

 .استفاده از موالژ  مشخص كند

 

 )جسد(دستگاه تنفس موضوع درس عملي جلسه سوم: آناتومي عملي

حفره بیني و سینوس های اطراف بیني ، ریه ها، جنب، )هداف كلي: شناخت ماكروسکوپیک اعضای دستگاه تنفسا

 از روی جسد( حلق و حنجره 

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 آناتومي عملي دستگاه تنفس:-

عملي ریه ها و پرده  -الف

 جنب)جسد(

عملي جسد: بیني ،حلق و  -ب

 حنجره

قدامي و  حفره بیني:  دهانه -5

و هاشاخک  ،جدار ها ، خلفي 

و  نواحي حفره بینيو  مئاتوس ها

 سینوس های پارانازال

 و  ، عضالت: سه ناحیهحلق-2

 لوزه ها 

غضروف های حنجره و  :حنجره -3

عروق و اعصاب و  عضالت حنجره

 حنجره  

 

ـ از روی  جسد ، پلورا ) پرده جنب( و بخشهای مختلف آن را شناسایي و 5

 ری كند.نامگذا

ـ از روی جسد ، ریه چپ را از راست تشخیص دهد ، اثر احشاء مجاور بر 2

روی شش ها را شناسایي و نامگذاری كند و عناصر پایه ریوی را تشخیص و 

 نامگذاری كند.

ـ از روی جسد شاخک ها و مئاتوس های بیني را نشان دهد و محل ورود 3

 د.مجاری سینوس ها بداخل مئاتوس ها را مشخص كن

بخش های مختلف حلق و ساختار های مهم انها از جمله لوله شنوایي و  -0

 لوزه ها را نام برده وبر روی جسد نشان دهد.

مسیر، مجاورات و شاخه های عصب گلوسوفارینژیال  را با استفاده از  -5

 جسد مشخص كند.

 غضروف های حنجره را با استفاده از جسد نشان دهد. -6

 ن های حنجره را با استفاده از موالژ نشان دهد.اتصاالت لیگاما -7

ساختار داخلي حنجره)غشاها و فضا ها( را با استفاده از جسد مشخص  -9

 كند.

 

 

 

 دستگاه تنفس دوره كلي: چهارمموضوع درس عملي جلسه 

 

 دستگاه تنفسیاد اوری مطالب عملي اهداف كلي: 

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 ی مجدد مطالب عملي دستگاه تنفس قبل از امتحان پایانيیاد اور دستگاه تنفس

 



 

 

 

 

 

 روش تدریس  : 

میکروسکوپ متصل به مانیتور و تدریس بافت شناسي با استفاده از الم های رنک امیزی شده و  تدریس عملي 

 شود .  تشریح از روی جسد تشریح شده آموزش داده مي موالژ از روی موالژ ودر سالن در سالن اناتومي عملي

  علوم تشریحآموزش دهنده :  اساتید بخش 

 اجرا : طیشرا

 موالژ و جسدالم بافتي و میکروسکوپ ، بخش :  يآموزش امکانات

   حیتشر سالن موالژ وبافت شناسي و آموزش: سالن  محل

 باشد . يم 24و نمره كل  OSCEمحاسبه نمره : آزمون به صورت  نحوه

  54نمره قبولي : :           ـ حداقل  مقررات  

 ـ نمره حدنصاب قبولي دانشجویان بر اساس آیین نامه كل دانشکده مي باشد.                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم                     

  

گاه عملی   علوم تشریح  روزاهنطرح ردس          زپشکی تنفس  دست

 
 

 

 تهيه کننده:اساتید  

  دکتر محمد پوراحمدی  

س   تدوين کننده: دکتر پوراحمدی    داتا

 88مهرو  89بهمن 

 
 

 



 

گاه  تنفس  علوم تشریح  جدول زمان بندی ردس  ست  زپشکی عملی  د

 
مدت  سرفصل مطالب

 ارائه

 )ساعت(

امکانات  روش ارائه

 موردنیاز

 روش ارزشیابي

الم بافتي  0 نای، ریه و اپي گلوت-نفس: بافت شناسي دستگاه ت

رنگ 

امیزی 

 شده

میکروسکوپ، 

مانیتور و الم 

 بافتي

پرسش شفاهي 

و برگزاری 

امتحان 

OSCE 

 آناتومي دستگاه تنفس:-

 عملي ریه ها و پرده جنب)موالژ( -الف

 عملي بیني ،حلق و حنجره )موالژ(-ب

 حفره بیني:  دهانه قدامي و خلفي  -5

 و مئاتوس ها جدار ها و شاخک

 نواحي حفره بیني

 حلق) حدود، مجاورت ها، عضالت( -2

 لوزه ها 

 حنجره ) حدود، مجاورت(، غضروف های حنجره و عضالت حنجره-3

 عروق و اعصاب حنجره  

تــدریس از  0

 روی موالژ

 " موالژ

 آناتومي عملي دستگاه تنفس:

 عملي ریه ها و پرده جنب)جسد( -الف

 ق و حنجرهعملي جسد: بیني ،حل -ب

و مئاتوس هاشاخک  ،جدار ها ، حفره بیني:  دهانه قدامي و خلفي  -5

 و سینوس های پارانازال نواحي حفره بینيو  ها

 و  ، عضالت: سه ناحیهحلق-2

 لوزه ها 

عروق و اعصاب و  غضروف های حنجره و عضالت حنجره :حنجره -3

 حنجره  

 

تــدریس از  "

 جسد روی

 " جسد  

Review     

 
 

 



 

 

 

 

 


