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 یفک یجگاهیمفصل گ هیناح یآناتوم موضوع درس:

 صورت فک و دهان، جراحی گروه آموزشی:

 بشکاردکتر  مدرس:

 هدف كلی: 

 هیو عضالت جونده و عروق و اعصاب ناح یفک یجگاهیمفصل گ هیناح یبا آناتوم انیدانشجو ییآشنا

 

  اهداف ويژه:

  دهد صیآنها را تشخ قیعضالت جونده و محل دق یبتواند آناتومدانشجو. 

 دهد صیرا تشخ یفک یجگاهیعضالت جونده و مفصل گ هیدانشجو بتواند عروق و اعصاب ناح. 

 شود آشنا یفک یجگاهیمفصل گ یو بافت شناس یدانشجو با آناتوم. 

 دهد. صیرا تشخ هیناح یو تاندولها یو کپسول مفصل یمفصل سکید یو آناتوم تیدانشجو بتواند موقع 

 

 تعداد جلسات:

 جلسه 1

 

 روش آموزشی:
 و پرسش و پاسخ سخنرانی تعاملی

 

 :دانشگاه استفاده از سامانه مجازی

 خیر
 

 نحوه ارزشیابی:
 ()سواالت تستیامتحان پایان ترم 

 

  :نمره برای اين مبحث

 نمره ی کلیازدهم یک 

 

 نحوه محاسبه نمره كل:

 امتحان پایان ترم 

 

  منابع آزمون )امتحان(:

 Peterson: Contemporary of oral & maxillofacial surgery 2014 

 Fonseca: Oral & maxillofacial surgery 2018 - vol 2 

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

--- 

 

 نحوه ارتباط با استاد:
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