
 
 

لساهی صَضت تطزاضتِ هیطَز.زض ایي همؽغ ظائسُ پاالتیي استرَاى  3/1زض اٍلیي همؽغ اظ وطًٍال اظ ًاحیِ صَضت 

 perpendicularهاگعیال زض ذػ ٍسػ لطاض هیگیطز.استرَاى ٍٍهط،هسیي ًیعال سپتَم،وطیستاگالی ٍ زض ازاهِ اش 

plate ٍسؽح هطرص زاضًس یه سؽح آى تِ سوت وطُ چطن ،وًَىاّا،هأتَس تحتاًی،تَزُ ّای ؼطفی اتوَئیس وِ ز

ٍ یه سؽح اى تِ ؼطف حفطُ تیٌی تطهیگطزز ٍ وًَىای فَلاًی ٍ هیاًی ضا ایجاز هیىٌس.زض ایي همؽغ ترطی اظ 

 سیٌَسْای اتوَئیس،زاس هغع ٍ سیٌَس فطًٍتال زیسُ هیطَز.

لطاض گطفتِ ٍ تا   similar cellsلطاض هیگیطز ٍ زض ؼطفیي اى  ethmoidal notchصفحِ استرَاى اتوَئیس زض 

similar cell ّای استرَاى فطًٍتال یىی ضسُ ٍ اى ضا واهل هیىٌس ٍ سیٌَس اتوَئیس ضا تطىیل هیسّس.سیٌَسْای

 استرَاى فطًٍتال ٍ ذَز اتوَئیس تطىیل هیطًَس. ethmoidal notchاتوَئیسال زض تیي استرَاى فطًٍتال ٍ 

استرَاى ظایگَها ٍ سمف سیٌَس هاگعیال وف اضتیت ٍ وف سیٌَس زض هجاٍضت سیٌَس هاگعیال وِ ضاس آى تِ سوت 

ظٍائس آلَئَالض زًساًْای آسیای تعضي فه فَلاًی لطاض هیگیطز.زّاًِ یا لاػسُ سیٌَس هاگعیالضی یا هاگعیالضی هأتَس 

ت ٍلی تِ زلیل ٍجَز تِ سوت جساض ذاضجی حفطُ تیٌی تاظ هیطَز ٍ ػلی ضغن ایٌىِ زّاًِ ایي سیٌَس تسیاض تعضي اس

inferior conchae nasalisتیي،ى پاالَا،استرَاى الوطیوال،استرmiddle concha nasalis  ِایٌى ٍ

ٍ پاالتیي تستِ هیطِ هؼوَال سَضاخ  inferior & middle concha nasalisجساض ذاضجی حفطُ تیٌی تَسػ 

 وَچىی تِ زاذل حفطُ تیٌی تاظ هیطَز.

ٍائس آلَئَالض فه فَلاًی گاّی اّویت تالیٌی پیسا هیىٌس اظ ایي جْت وِ ضیطِ زًساًْای هجاٍضت وف حفطُ تیٌی تا ظ

فه فَلاًی هوىٌِ زض وف سیٌَس هاگعیالضی لطاض گیطز ٍ اًطا سَضاخ وٌس ٍاگط زًساًپعضه تِ ایي هَظَع زلت ًىٌس 

ًیاظ تِ جطاحی پیسا وٌس.تؼٌَاى  هوىٌِ هَلغ وطیسى زًساى وف سیٌَس تا زًساى تطزاضتِ ضَز ٍ پطفَضُ ایجاز ضَز ٍ

هثال ذاًوی ضیطِ زًساًص تصَضت سست زض وف سیٌَس لطاض زاضتِ وِ هَلغ وطیسى زًساى تِ سیٌَس پطتاب ضسُ ٍ 

چَى تاج زًساى سٌگیٌتط است زًساى تِ سوت پاییي لطاض گطفتِ ٍ چَى تافت هراغ سیٌَس تسیاض پطذَى است اظ 

ضسى وطزُ ٍ زًساى واهال ظًسُ زض زاذل سیٌَس هیواًس ٍ تَسػ vascularizeاپىس ضیطِ ّای زًساى ضطٍع تِ 

 تافت هراؼی سیٌَس پَضاًسُ هیطَز ٍ زض اًجا تالی هیواًس.

Orbital cavity،orbitٌچطتی اؼطاف وطُ چطن وِ زض زاذل ایي چطتی ترطی اظ ػعالت چطن تٌام ا،اسىلطا ،ضتی،

 & lat & infلطاض هیگیطززض سوت ذاضجی اى  superior rectusىِ ظیطش زلیما ػعلِ لتاالتطًسُ فَلاًی پ

sup rectus  لطاض هیگیطز. لسوت فَلاًی ذاضجی ذػ تحتاًیorbit  هحل لطاضگیطیlacrimal gland  .هیثاضس 

تَجِ ضَز.زض ػوك اسىلطا ضتیٌا لطاض زاضز چطتی اؼطاف چطن اظ اضتیت sup oblique& inf obliqueتِ ػعالت 

فطًٍتال الوطیوال گلٌس است وِ اضىی وِ چطن ضا هطؼَب هحافظت هیىٌسظیط سؽح ذاضجی صفحِ افمی استرَاى 

هیىٌس زض ایٌجا تَلیس هیطَز ٍ تَسػ هجاضی هرتلف تِ سؽح تیي اسىلطا ٍ هلتحوِ ضاُ هی یاتس.زاس هغع تِ وطیستا 

ٍلتی یِ ضیاض تیي زٍ ًیوىطُ هیطسِ اتتسا dura materگالی هتصل هیطَز زاس هغع حالت زٍالیِ پیسا وطزُ زض ٍالغ 



 
 

ٍ زض پاییي زاس  sup sagital sinusزٍ الیِ هیطِ تْس تا ّن یىی هیطي تؼس تیي زٍ ًیوىطُ ًفَش وطزُ زض تاال 

 هغع ضا ایجاز هیىٌس.

یا پیاظ تَیایی ضا هیتَاى زیس.زض اؼطاف حفطُ زّاى  olfactory bulbلَب فطًٍتال:زض ظیط سؽح تحتاًی لَب فطًٍتال 

ػعلِ ضیپَضی زض زٍؼطف تیي فه فَلاًی ٍ فه تحتاًی لطاض گطفتِ ٍ  یا buccinatorلٌسهاضن هطرص ػعلِ

 فعای زٍ فه ضا پط هیىٌس.

ضا تِ هٌسیثل هتصل هیىٌٌس هاًٌس جٌیَگلَس هطرص  ىٍ ظتاى ٍػعالتی وِ ظتا oral cavityٍستیثَل حفطُ زّاًی،

ست ٍ ػعلِ جٌیَ گلَس وِ ٍاضز اًس.زض پاییٌتط تؽي لساهی ػعلِ زیگاستطیه ػعلِ هایلَّایَئیس وِ ذیلی هطرص ًی

سپتَم ظتاى ٍ فیثطّای ػعالًی اًتطیٌسیه ٍ  sup & inf  longitudinalظتاى هیطَز ٍجٌیَّایَئیس ػعلِ 

 ضتیىال ظتاى زیسُ هیطًَس.

 

ى ّایَئیس هتصل هیطِ ػعلِ ي زٍ فه است ٍ زضػمة ّن تِ استرَااسالیس تؼسی وِ تِ ذلف هیطُ ػعلِ ای ضا وِ تی

چطن َئیس است.سیٌَسْا ون ون تستِ هیطًَس ٍ جوؼتط هیطًَس سیٌَسْای اتوَئیسال تْتط زیسُ هیطًَس.وطُ هایلَّای

 duraزیسُ هیطَز پَضص اؼطاف ػصة اپتیه ازاهِ اسىلطا است ٍ زضٍالغ  تطزاضتِ ضسُ ٍ زضػمة ػصة اپتیه



 
 

matter یىٌٌس ضٍی واسِ چطن گستطش اف ػصة اپتیه لطاض هیگیطًس فطاضی تِ ػصة ٍاضز هطٍ سرت ضاهِ زض اؼ

 هی یاتٌس ٍ اسىلطا ضا تطىیل هیسٌّس.ٍ ز ضاهتساز ّن لطاض زاضًس.

تای زیگط هحل لطاض گطفتٌطاى زض 11تای زیگط تفاٍتی اساسی زاضًس.11تا  1ٍ1جفت ػصة هغعی زاضین وِ ظٍج 11

اتٌس ٍ زٍ حس ًس وِ گستطش هی یترطی اظ ذَز هغع اًسزض زٍضُ جٌیٌی جعئی اظ هغع تَزُ ا 1ٍ1سالِ هغعی است ظٍج 

 ی ضا تَجَز هی آٍضًس.ٍیژُ تَیایی ٍ تیٌای

التی ضًس* استرَاى اتوَئیس هطرص است وِ زض یه سوت حالت وًَىا زاضز ٍزض سوت زیگط صاف است تیٌطاى 

اتوَئیسال...* لطاض گطفتِ.اّویت تالیٌی آى ایٌست وِ یه ػفًَت هعهي زض سیٌَسْای اتوَئیسال هیتًَِ تاػث سَضاخ 

تطٍز زض پطت وطُ چطن لطاض هی گیطز وِ زضتیاز ٍ تِ واسِ چطن   retro orbitalضسى استرَاى تطِ ٍ تصَضت 

زستطسی تِ اى سرت است ٍ چَى ذًَطساًی غٌی ّن ًساضز اًتی تیَتیىْا ضٍی اى تاثیطی ًساضز ٍ هسیطی ست وِ 

 ػفًَت ضا تِ زاذل واسِ چطن هٌتمل هیىٌس. retro orbitalتصَضت 

 تَجِ ضَز. sup & med & lat & inf rectusػعالت 

زیسُ  superficial temporalٍ زض سؽح اى ضطیاى  deep temporalیس ضطیاى زض ػوك ػعلِ توپَضال

 هیطَز.

ظٍج یه هغعی ًَضًٍْای زضجِ یىی زاضز وِ زض سمف تیٌی لطاض هیگیطًس ٍ اظ سمف وطیثطی فَضم پلیت ػثَض هیىٌسٍ تِ 

ضا تطىیل  olfactory bulbجسن سلَلی تؼسازی ًَضٍى هی پیًَسز ٍ ًَضًٍْای زضجِ زٍ ضا هیساظز وِ تجوؼطاى 

یه لَب تَیایی است ٍ ترطی اظ هغع است زض اًساى ًیوىطُ   olfactory bulbهیسّس زض ضزُ ّای پاییٌتط تىاهلی

لطاض هیگیطز اگط تِ هغع هَش ًگاُ وٌین چَى ًیوىطُ ّایص  brainّای هد ذیلی تعضي ضسُ ٍ پیاظ تَیایی زض ظیط 

هغع تؽَض واهل هطرص است.تؼس اظ آًجا اوسًَْای ًَضًٍْا تا ّن تجوغ  ذیلی تعضي ًیست پیاظّای تَیایی زض جلَی

 ػمثتط لطاض هیگیطز. olfactory nerveًسثت تِ   olfactory tractضا ایجاز هیىٌٌس. olfactory tractوطزُ 



 
 

 

 زض هماؼغ ذلفی تط ظراهت استرَاى ون ون افعایص هی یاتس ٍ فعای ساب زٍضال هطاّسُ هیطَز.

زض هماؼغ ذلفی تط ظتاى ٍسیؼتط ضسُ، سپتَم ظتاى وِ ػعالت ظتاى تِ اى اتصال هی یاتٌس،جٌیَگلَس،جٌیَّایَئیس،تؽي 

لساهی زیگاستطیه،هایلَّایَئیس تصَضت هایل زض وف حفطُ زّاى ٍ ٍستیثَل زیسُ هیطًَس.ػعلِ تَوسیٌیتَض وَچىتط 

ضٍی تَوسیٌیتَض ضا هیپَضاًس تٌاتطایي ٍلتی  تعضگتط هیطَز.ػعلِ هسیتط masseterضسُ ٍ زض ػَض ػعلِ 

لطاض  buccal fatتَوسیٌیتَض ضطٍع تِ توام ضسى هیىٌس هسیتط ضطٍع هیطَز.تیي ایي زٍ ػعلِ چطتی تیطات* یا 

گطفتِ.زض ػوك حفطُ چطن ػصة اپتیه ًوایاى است.وِ اظ ضاس ّطم ذاضج هیطَز.ػعالت زض اؼطاف ػصة اپتیه 

تِ ًام ظیي تطىیل ضسُ اها زض زاذل واًال اپتیه ػالٍُ تط ػصة اپتیه ضطیاى افتالویه هتوطوع ضسُ ٍ حلمِ ٍتطی 

 استىِ اظ سیفَى واضٍتیس جسا هیطَز  internal carotidًیع ٍجَز زاضز.ضطیاى افتالویه یىی اظ ضاذِ ّای 



 
 

حسب آى ضطیاى افتالویه ضىل ایٌتطًال واضٍتیس گفتِ هیطَز اظ ضاس سیفَى واضٍتیس اظ ت sسیفَى واضٍتیس:تِ لسوت 

جسا ضسُ ٍ هَلؼی وِ هیرَاّس ٍاض ز واًال اپتیه ضَز ضاذِ ای اظ اى جسا هیطَز تٌام سٌتطال ضتیٌا*.ضطیاى سٌتطال 

ضاذِ تمسین ضسُ وِ ّط ضاذِ یه ضتغ اًطا تغصیِ هیىٌس ٍ تاّن ّیچ اًاستاهَظی ًساضًس 4ضتیٌا ٍلتی تِ ضتیٌا هیطسس تِ 

گفتِ  end arteriesًسساز ضس ًاتیٌایی لؽؼی ذَاّس تَز.تِ ایي ضطیاًْا ضطیاًْای اًتْایی یا اگط ایي ضطیاى زچاض ا

هیطَز.یه سطی ػٌاصط زاذل حلمِ ٍتطی ظیي لطاض هیگیطًس ٍ یه سطی ذاضج ایي حلمِ.ػصة اپتیه ضطیاى افتالویه 

 گیطز.وِ ػصة حطوتی چطن است تیطٍى ایي حلمِ لطاض هی 4. وِ ػصة ظٍج 3ٍ4ٍ6ػصة ظٍج 

ٍ  lat rectusتِ ػعلِ  6ٍ ظٍج sup obliqueتِ ػعلِ  4.ظٍج3ٍ4ٍ6ػصة زٍض چطن لطاض زاضز.ظٍجْای 7

 ػعلِ زیگط ػصة ضساًی هیىٌٌس.5تِ  3ظٍج

 لطاض زاضز. 1سیٌَس اسفٌَئیس هوىٌِ سپتَم زاضتِ یا ًساضتِ تاضسٍواهال ٍاحس تاضس زض ؼطفیي ایي سیٌَس ػصة ظٍج 

سیة تِ الیاف ّطزٍچطن است . ا tractالیاف یه چطن ٍ  optic tract & optic nerve :nerveتفاٍت 

nerve   ُزاضز.ًاتیٌایی یه چطن ٍ اسیة تِ تطوت ًاتیٌایی ّطزٍچطن ضا ّوطا 

 supraاست وِ وِ زٍض هیعًس ٍ ترص   internal carotidظائسُ ولیٌَئیس لساهی وِ زض سوت ذاضجص ضطیاى 

clinoid  ُضطیاى ایٌتطًال واضٍتیس ضا هیسّس وِ تِ ضاذِ ّای اًتْاییص ذتن هیطَز.اٍلیي چیعی وِ زض ٍسػ هاز

هیثاضس.ایٌىِ زٍ تطوت اپتیه تاالی سیٌَس  caudateسفیس زض ساذتاضّای لاػسُ ای هغع پسیساض هیطَز ّستِ 

ًثَز ٍ  ct scanػثَض وٌس.لثال وِ اسفٌَئیس است اظ ایي لحاؾ اّویت زاضز وِ گاّی هوىي است اظ زاذل سیٌَس 

وطز ٍ تثیٌین وِ ػصة اظ زاذل سیٌَس ػثَض وطزُ یا ًِ ٍلتی هیرَاستٌس تصَضت تطًس  detectًویطس ػصة ضا 

ًیعال اظ زاذل حفطُ تیٌی تسوت ازًَم ّیپَفیع تطًٍس جطاحی اى تصَضت ػازی تطضی تَز وِ ضٍی استرَاى فطًٍتال 

ع ضا تلٌس هیىطزًس ٍ تؼس تِ سوت ازًَئیس هیطفتٌس.اها تِ زلیل ساذتاض اًاتَهیىی وِ سیٌَس هیسازًس ٍتؼس لَب فطًٍتال هغ

اسفٌَئیس زاضز ایٌاهىاى ضا هحیا ساذتِ تا جطاحاى تصَضت تطًس ًیعال اظ وف سیٌَس ٍاضز ضسُ ٍ تِ اؼطاف تَهَض ضاُ 

اق هی افتس وِ ایي ػول هٌجط تِ لؽغ یاتٌس.اگط ػصة اپتیه اظ سمف سیٌَس اسفٌَئیس حطوت وطزُ تاضس گاّی اتف

 ػصة تیٌایی ضسُ است



 
 

 

، .posterior nasal aperture ،inferior alveolar n. ،inf mandibular nتِ 

تط،تَوسیٌیتَضغسُ پاضٍتیسػعلِ تطیگَئیس زاذلی ٍ تطیگَئیس ذاضجی ،ضاهَس هٌسیثل،هسhard palateًیعٍفاضًىس،

 زلت ضَز.

 تِ ظاٍیِ فه زض سؽح ذاضجی هتصل است ػعلِ هسیال تطیگَئیس زض سوت زاذل فه هیثاضس.تمطیثا هؼازل هسیتط وِ 

زض ؼطفیي زّاًِ ذلفی تیٌی صفحِ ػوَزی پاالتیي ٍ ظائسُ اتوَئیسال اسفٌَئیس لطاض زاضزوِ وِ تمطیثا ترطی اظ سط 

ل تطیگَئیس ضا پیسا وطزین اگط تطیگَئیس اظضاى هٌطا هیگیطز ٍ تِ گطزى هٌسیثل هتصل هیطَز.ٍلتی لتطا latتحتاًی 

 همؽغ ضگی ضا یافتین ضطیاى ایٌتطًال هاگعیالضی است.

ضطیاى اوستطًال واضٍتیس زضگطزى هٌسیثل تِ زٍضاذِ تمسین هیطَز یه ضاذِ هستمین تِ تاال ضفتِ سَپطفیطال توپَضال 

هیثاضس  facialضی ّواى ضطیاى هاگعیالضی ضا هیساظز.ضطیاى اوستطًال هاگعیال skull baseضا هیساظز ٍ زیگطی زض 



 
 

ٍلتی ایي  ٍ ضطیاى ایٌتطًال هاگعیالضی هاگعیالضی ذَاًسُ هیطَز.ضطیاى هاگعیالضی تصَضت هَاظی تا تیس اسىال است

 ضطیاى اظ تیي زٍ ػعلِ تطیگَئیس ضز هیطَز تصَضت ػوَز لطاض گطفتِ ٍ هیتَاى اظ اى یه همؽغ زیس.

ُ هیطَز.ػعلِ ّایَگلَس ػعلِ هْوی ست ٍ یه لٌسهاضن هْن اًاتَهیه ووی ػمثتط ػعلِ هایلَّایَئیستْتط زیس

هیثاضس وِ اظ ضاخ تعضي ّایَئیس تِ وٌاضُ ؼطفی ظتاى ذتن هیطَز.ٍ جعء ػعالت اوستطیٌسیه ظتاى هیثاضسٍ ٍلتی 

ذاضجی  ػعلِ هٌمثط هیطَز ظتاى ضا تِ سوت ػمة هیىطس.اگط زض اًاتَهی غیط همؽؼی ایي ػعلِ ضا پیسا وٌین زض سؽح

،ّایپَگلَسال، 11هغعیست ٍ پاییٌی ظٍج  5اى زٍ ػصة ٍجَز زاضزتاالیی ػصة لیٌگَال وِ ضاذِ ای اظ ظٍج

اظ تیس اسىال اتتسا تِ پاییي ٍ تؼس تِ جلَ ٍ  11اظ حفطُ ایٌفطاتوپَضال اظ تیس اسىال هیاز ٍ ػصة 5هیثاضسهسیط ػصة

هیگیطز.ضطیاى لیٌگَال زض سوت زاذل ػعلِ ٍ ػصة زض سوت زاذل هی ایس تٌاتطایي زض پاییي ػعلِ ّایَگلَس لطاض 

 ذاضج ػعلِ لطاض هیگیطًس.ضطیاى لیٌگَال ضاذْای اظ ضطیاى اوستطًال واضٍتیس هیثاضس.

تِ غسز تحت فىی وِ زاضای یه ترص سؽحی ٍ یه ترص ػومی ست،پاضٍتیس ٍ ساب لیٌگَال،سیٌَس اسفٌَئیس وِ 

 ِ زض ظیطش ایٌتطًال واضٍتیس لطاضزاضز ًیع تَجِ وٌیس.اظ پطت تِ زضسَم سال هیطسس،ویاسوا و

سیفَى واضٍتیس یه ترص پتطٍظال ،واٍضًسَس ٍ سطٍیىال زاضز.ترص واٍضًسَس زض ؼطفیي تٌِ اسفٌَئیس حطوت 

هیىٌسٍ زاذل سیٌَس لطاض هیگیطز ٍ تؼس زٍض هیعًس ٍ ترص سَپطاولیٌَئیس ضا تطىیل هیسّس تِ ایي ترص سیٌَس 

ویه جسا هیطَزاگط جطاحی پاضاًیعال زاضتِ تاضین چَى جساض لوِ اظ ضاس سیٌَس واضٍتیس ضطیاى افتا واضٍتیس گَیٌس

سیٌَس ًاظن است ایي ذؽط ٍجَز زاضز وِ ٍاضز سیٌَس اسفٌَئیس ضَز ٍچَى سیٌَس ًاظوِ ٍزض اؼطافص ّن سیٌَس 

ّن اًٍجا  5ٍ ضاذِ افتالویه ظٍج4ٍ6واٍضًسَس لطاض گطفتِ ٍ ذَز سیٌَس ّن زاذلص ایٌتطًال واضٍتیس است ٍ ظٍج

 لطاض گطفتِ جطاحی ضیسه ظیازی زاضز.

تطیگَئیس زٍ سط فَلاًی ٍ تحتاًی زاضز وِ سط فَلاًی اظ وطست ایٌفطاتوپَضال ٍ سط تحتاًی اظ سؽح ذاضجی  latػعلِ 

 تطیگَئیس اغاظ هیطَز.latظائسُ 

ف هجطای ضٌَایی وِ ًیعٍ فاضًىس ضا تِ گَش زض ؼطفیي سمف ًیعٍفاضًىس زٍ تطاهسگی لَلِ ای ٍجَز زاضز.غعطٍ

 هیاًی هتصل هیىٌس ٍ اضٍفاضًىس ٍ ّایَئیس وِ ضیطِ ظتاى تْص هتصل است ًیع زض ایي همؽغ زیسُ هیطًَس.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 ٍ تایپ : ذاًن ترتیاضی     voiceپیازُ وطزى 



 
 

 


