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توصیف کلی دوره
این بلوک بخشي از برنامه آموزشي علوم پایه دانشجویان پزشكي است كه بعد از بلوک سيستم عصبي ارائه ميشود و به آموزش
تخصصي مفاهيم و حقایق در خصوص اجزاي حواس ویژه شامل بينایي ،شنوایي ،تعادل ،بویایي و چشایي به صورت اختصاصي
ميپردازد به ميزاني كه آنها را براي درک و تجزیه و تحليل حواس ویژه آماده سازد.
این بلوک به موارد زیر نمیپردازد:


جزیيات تخصصي ،اختالالت عملكردي و ساختاري مربوط به حواس ویژه



اصول فارماكولوژي و پاتوفيزیولوژي بيماريها و اختالالت مربوط به حواس ویژه و روشهاي تشخيصي و درماني آنها

اهدا ف بلوک
الف) اهدا ف دانشی
دانشجو در پایان این بلوک باید بتواند:
 .1ساختار ماكروسكوپي و ميكروسكوپي كره چشم و سایر ساختارهاي موجود در كاسه چشم را توضيح دهد.
 .2ساختار ماكروسكوپي و ميكروسكوپي گوش را شرح دهد.
 .3نحوه تكوین چشم و گوش را توضيح دهد.
 .4اپتيک چشم ،فتورسپتورها و اعمال عصبي را توضيح دهد.
 .5دید رنگي را شرح دهد.
 .6تطابق به تاریكي و روشنایي را توصيف كند.
 .7نوروفيزیولوژي مركزي بينایي را شرح دهد.
 .8حركات چشم و كنترل آنها را شرح دهد.
 .9مكانيسم هاي دریافت امواج صوتي توسط گوش و تشخيص فركانس ها را توصيح دهد.
 .11مكانيسم هاي انتقال اطالعات شنوایي به سيستم عصبي مركزي را توضيح دهد.
 .11عملكرد دستگاه دهليزي ،حفظ تعادل و شتاب خطي و دوراني را شرح دهد.
 .12مكانيسم هاي كشف محرک هاي بویایي و چشایي و كدگذاري سيگنال هاي مربوط به آنها را توضيح دهد.

ب) اهدا ف مهارتی

در پایان این بلوک دانشجو باید بتواند:
 .1ساختار آناتوميک چشم و گوش را در جسد و موالژ تشخيص دهد.
 .2ساختارهاي آناتوميک موجود در كاسه چشم را در جسد و موالژ تشخيص دهد.
 .3نشانه (لندمارک) هاي مهم در آناتومي سطحي چشم و الله گوش را شناسایي كند.
 .4ساختارهاي موجود در كاسه چشم و گوش در مقاطع رادیولوژیک را تشخيص دهد.
 .5حركات چشم را در فرد زنده نشان دهد و ارتباط عصبي عضالني هر یک از آن ها را تعيين كند.
 .6ساختار هيستولوژیک چشم و گوش را در الم مشاهده كند.
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 .7توانایي مشاهده ته چشم را با افتالموسكوپ داشته باشد.
 .8توانایي مشاهده پرده گوش را با اتوسكوپ داشته باشد.
 .9توانایي تشخيص كور رنگي داشته باشد.

ج)اهدا ف نگرشی

از دانشجو انتظار ميرود طي این بلوک:
 .1بر كرامت انساني جسد واقف باشد و آن را رعایت كند.
 .2از جایگاه ویژه حرفهاي و وجود حساسيتهاي اخالقي در رشتهي پزشكي آگاه باشد.
 .3منضبط و مؤدب باشد و رفتار و ظاهر متناسب با شأن دانشجوي پزشكي داشته باشد.
 .4نقدپذیر و منطقي باشد و حقایق را بپذیرد.
 .5در تمام امور اعم از آزمونها و ارائه تكاليف نوشتاري و شفاهي به شرافت و درستكاري و حفظ شأن پزشكي پايبند باشد.
 .6در انجام كارها و تكاليف گروهي همكاري موثري داشته باشد.
 .7به اساتيد و مربيان خود احترام بگذارد.
 .8وظيفه شناس ،مسؤوليت پذیر و قابل اعتماد باشد.
 .9خود را ملزم به خودآموزي و بهروز نگهداشتن دانش و مهارتهاي خود بداند.
 .11ضوابط دانشكده را رعایت نماید.
 .11در استفاده از منابع و امكانات عمومي از اتالف و اسراف خودداري كند.
 .12فعاالنه گوش كند.
 .13به طور مناسب از تكنيکهاي غيركالمي شامل زبان بدن استفاده كند.
 .14در روابط بين فردي بيان مؤثر و صميمي داشته باشد.
 .15ارتباط كالمي و چشمي مناسبي برقرار كند.
 .16به عنوان عضوي از تيم با سایر دانشجویان كار گروهي انجام دهد.
 .17با اساتيد ،مسووالن آموزشي و اداري ارتباط مناسب برقرار كند.
 .18به مسؤوالن آموزشي بازخورد به هنگام و سازنده ارائه دهد.
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جدول زمانی ردوس نظری
ردیف

ساعت

عنوان جلسه

.1

ساختار ماكروسكوپي چشم

2

.2

ساختار ماكروسكوپي گوش

2

.3

ساختار ميكروسكوپي چشم و گوش*

2

.4

تكوین چشم و گوش

1

.5

اوپتيک بينایي و فوتورسپتورها

2

.6

عمل عصبي شبكيه و نوروفيزیولوژي مركزي بينایي

2

.7

احساس شنوایي

2

.8

حواس شيميایي (بویایي و چشایي) و حفظ تعادل

2

.9

بحث ادغام یافته
15

جمع

جدول زمانی ردوس عملی

ساعت

ردیف عنوان جلسه
.1

تشریح چشم ،محتویات چشم و تشریح گوش

2

.2

آناتومي كاربردي چشم و گوش

1

.3

بافت شناسي چشم و گوش

1

.4

افتالموسكوپي ،اتوسكوپي  ،پریمتري و رنگ سنجي

2

جمع

6
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منابع یادگیری
آناتومي باليني سر و گردن ،دكتر اكبري ،دكتر كاشاني و دكتر هدایت پور .انتشارات جعفري .سال انتشار 91
Junqueira's Basic Histology. McGraw‐Hill Medical 2010; 12th edition
 Chapter 23, pages 412-438
Langman's Medical Embryology. Lippincott Williams & Wilkins 2021, 11th edition
 Chapter 19, pages 321-328
 Chapter 20, pages 329-338
Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. Saunders 2011, 12th edition
 Chapters 49 & 50: pages 597-621
 Chapters 50 & 51: 609-632
 Chapter 52 & 53
 Chapter 55: pages 674-678
ترجمه كتاب گایتون  ،2116مترجمين :اعضاي هيأت علمي گروه فيزیولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران ،انتشارات چهر



آزمون
آزمون تمام دروس نظري بلوک به صورت تجميعي در قالب یک امتحان برگزار ميشود .تعداد و نوع سواالت به صورت زیر است:

حواس
ویژه

تعداد ساعت

تعداد كل
سوال

تعداد تست

تعداد سوال
كوته پاسخ

تعداد سوال
بين رشته اي

بارم هر سوال
كوته پاسخ

بارم هر تست

بارم هر سوال بين رشته اي

15

41

31

7

3

1/5

1/5

1/5

بافت شناسي

جنين شناسي

آناتومي

بيوشيمي

فيزیولوژي

كل

ساعات

2

1

4

1

8

15

حواس ویژه
تعداد كل سواالت

6

3

11

1

21

41

تعداد سواالت تستي

5

2

7

1

16

31

تعداد سواالت كوته پاسخ

1

1

2

1

3

7

تعداد سواالت بين رشته اي

1

1

1

1

2

3

نمره كل

3

1/5

5

1

11/5

21

 TBLو كوئيز قسمتي از نمره نهایي را تشكيل مي دهند.
به ازاي هر جلسه  TBLیا كوئيز ،یک سوال از دیسيپلين مربوطه حذف خواهد شد.
سؤاالت آزمون براي دو گروه یكسان خواهد بود.
حد نصاب قبولي در بلوک ،نمره  11از  21است كه به عنوان عملكرد دانشجو در كارنامه نيمسال ثبت ميشود.
در عين حال ،نمره دان شجو در هر یک از دروس آناتومي ،بافت شنا سي ،جنين شنا سي و فيزیولوژي در هر یک از بلوکها ،در
پایان سالهاي تحصيلي اول و دوم ،محاسبه و اعالم ميشود كه حدنصاب قبولي آن نيز نمره  11از  21است.
اطالعرساني نمرات ،از طریق سيستم الكترونيكي مدیریت آموزش (سما) 1و وب سایت پزشكي  291خواهد بود.
edu-e.tums.ac.ir
md90tums.ir
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ارزشیابی
الف) ارزشیابی دوره
ارزشيابي دوره به منظور دریافت بازخورد در خصوص كيفيت دوره است و تالش ميشود تا با در نظر گرفتن نظرات و پيشنهادات
ارائه شده ،نواقص احتمالي بر طرف شده و كيفيت دورههاي آتي ارتقا یابد .ارزشيابي بلوک از طریق روشهاي زیر انجام ميشود:
 نظرخواهی از دانشجویان :دانشججویان از زمجان برگجزاري آزمجون تجا زمجان اعجالم نمجرات بلجوک فرصجت دارنجد فجرم
ارزشججيابي دوره را كججه روي سججایت پزشججكي  91قججرار مججي گيججرد ،تكميججل كننججد .مشججاهده نمججره بلججوک ،منججوط بججه
تكميجل فججرم اسججت .هم نجين جلسججهاي دو سججاعته بعجد از اتمججام بلججوک تشجكيل مججيشججود كجه در آن دانشجججویان بججا
بحث گروهي ،نظرات ،مشكالت و پيشنهادهاي خود را ارائه ميدهند.
 نظرخواهی از مدرساان بلاو  :در پایجان بلجوک و از طجرص مصجاحبه بجا اعضجاي هيجات علمجي و مسجؤوالن بلجوک
انجام ميشود.

ب) ارزشیابی مدرسان

 ارزشيابي اعضاي هيات علمي با هجدف ارتقجاي تجوانمنجدي ایشجان صجورت مجيگيجرد .در ایجن راسجتا منبجع گجردآوري
اطالعججات ،نظرخججواهي از دانشجججویان خواهججد بججود كججه از طریججق همججاهنگي بججا دفتججر ارزشججيابي هيججات علمججي انجججام
ميشود.
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