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 پسشکی :/ مرکس آمًزشی درماویداوشکذٌ

 علًم تشریح گريٌ آمًزشی:

  Course Plan ديرٌطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 َّؽثزیرضتِ تحصیلی:   1 یآًاتَه ػٌَاى ٍاحذ درسی:

 کارؽٌاعیهقطغ تحصیلی: (  ی)اجبار یاختصاصًَع ٍاحذ درسی: 

  اٍلترم ترم تحصیلی:  رزی:کارٍ کارآهَزی:  5/0 ػولی: 5/1ًظری:  ٍاحذ

 ،ساػت

 هاُ یارٍز
 بخص: سال: کارآهَز  کارٍرزی: کارآهَزی:  11 ػولی: 22ًظری: 

 کذ درس:

01 

 پیطٌیاز: 
 ًذارد

برًاهِ آهَزضی  جذیذتریي تاریخ تصَیب

 00/00/1331 تَسط ٍزارت بْذاضت:

 بخص: سال: کارٍرز 

 بخص: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 ل درسمشخصات مسؤ

 آًاتَهی رضتِ تحصیلی:  دکتز علیزضا عثذاًی پَرًام ٍ ًام خاًَادگی: 

 داًؾیاررتبِ ػلوی:  دکتزی تخصصی علَم تؾزیح هقطغ تحصیلی: 

                                پست الکترًٍیک:  90176452190ضوارُ تواس: 
abdani.anatomy@yahoo.com 

 علَم تؾزیحدپارتواى   - داًؾکذُ پشؽکی - پشؽکی سًجاىداًؾگاُ علَم    آدرس هحل کار:

  ًام ٍ ًام خاًَادگی سایر هذرساى:  

 :تاریخ تذٍیي طرح درس :رٍش برگساری برًاهِ

 02/02/1338 
 بازًگری بر اساس ًیاز جاهؼِ:

 ترکیثی هجازی حضَری

 تصَیب تاریخ

 :EDCتَسط ضَرای  

00/00/1338 

 

 

 ضوارُ جلسات

 بازًگری ضذُ:
 تاریخ تأییذ 

 :EDOتَسط ضَرای 

00/00/1338 

 اَذاف آمًزشی

 آؽٌایی تا عاختار ارگاى ّا ٍ دعتگاُ ّای هختلف تذى تِ هیشاى هَرد ًیاس   ّذف کلی:
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 در پایاى ترًاهِ آهَزضی، اًتظار هی رٍد فراگیراى قادر تاضٌذ: اّذاف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیطِ ضٌاختی 

o  تیاى تز هثٌای درٍط ارائِ ؽذُ هغاتك تا رفزًظ ٍ عزفصل  عغَح ٍ هحَر ّای اًاتَهیکی را –غالحات اًاتَهی اص –همذهات اًاتَهی

 کٌٌذ

o  هغاتك تا رفزًظ ٍ  اعتخَاى ّای اًذام ّا ، اعتخَاى ّای هحَری ٍ هفاصل هزتثظ( راجشئیات عاختار عیغتن اعکلتی )تزرعی

 تیاى کٌٌذ عزفصل

o   هغاتك عصة گیزی( تِ ٍیضُ عضالت هزتثظ تا عیغتن تٌفظ را  –عولکزد عضالت  –عضالت تذى  جشئیاتعیغتن عضالًی )تزرعی

 .تیاى کٌٌذ تا رفزًظ ٍ عزفصل

o ٍریذ ّای  –ؽزیاى ّای تغذیِ کٌٌذُ للة  –عیغتن ّذایتی للة  -عیغتن گزدػ خَى ) تزرعی جشئیات للة  ٍ پزدُ ّای للثی

 تیاى کٌٌذ. هغاتك تا رفزًظ ٍ عزفصلرا عزٍق اًذام ّا ٍ تٌِ ٍ عز ٍ گزدى(  –للة 

o  عزٍق ٍ  –پزدُ ّای پَؽاًٌذُ ریِ ّا  –ریِ ّا  –ًای   -حلك ٍ حٌجزُ  –عیٌَط ّا  –عیغتن تٌفظ )تزرعی جشئیات حفزات تیٌی

 تیاى کٌٌذ. هغاتك تا رفزًظ ٍ عزفصلاعصاب هزتثظ تا عیغتن تٌفظ( را 

 

 :حیطِ رٍاًی حرکتی 

o سرفصل درٍس ٍ  یتر هثٌاهَالشّا  یتر رٍ یضٌاخت طِیدر هَارد رکر ضذُ در ح یعول یالس ّادر ک اىیداًطجَ یتَاًوٌذ

 هطالة فراگرفتِ ضذُ.

  ِػاطفیحیط: 

o .تِ اّویت علن اًاتَهی در حیغِ علن پشؽکی پی تثزًذ 

o هٌذ ؽًَذِ تِ کارتزد علن اًاتَهی در تؾخیص تیواری ّا عالل 

 

 ريش َای تذریس

 ایفای ًقص تحث گرٍّی پرسص ٍ پاسخ سخٌراًی

 پاًل PBL ًوایص عولی کارگاُ آهَزضی 

 گرٍُ کَچک              جَرًال کالب                گسارش صثحگاّی                    گردش علوی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion ُتیوار ضثیِ سازی ضذ 

 سایر رٍش ّای تذریس:

 ل آمًزشیمًاد ي يسای
 ًوَدار/ چارت ترٍضَر کاتالَگ/ تصَیر/ عکس ٍایت تَرد پاٍرپَیٌت جسٍُ کتاب

 تیوار ٍاقعی تیوار استاًذارد ضذُ اضیاء ٍ لَازم ٍاقعی هاکت ًرم افسار فیلن آهَزضی فایل صَتی

 ضتیاًَاع پرٍشکتَرّای اٍرّذ، اٍپک ٍ اسالیذ، پَستر ٍ پوفلت تْذا  سایر هَاد ٍ ٍسایل آهَزضی:

 مکان ترگساری آمًزش
 جاهعِ عرصِدرهاًگاُ/  Media Skill آزهایطگاُ سالي  ساليسالي  سایت کالس 
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 تْذاضت تالیٌی تخص Lab Lab هَالش آهفی تأتر  کٌفراًس ایٌترًت 

   :هکاى ّای آهَزضیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتثط تا استاد(
 داًؾجَیاىتزرعی ضعف ٍ هْارت ّای رٍػ تذریظ ٍ ارتثاط تا 

 تکالیف یادگیری) مرتثط تا فراگیر(
  حضَر هٌظن  ٍ عز ٍلت  در کالط –عذم هکالوِ تا تلفي ّوزاُ  –اعتفادُ اس رٍپَػ پشؽکی 

 ضًاتط آمًزشی ي سیاست َای مذرس
 حضَر هٌظن در کالط ّااًتظارات: 

 ٍرٍد ٍ خزٍج اس کالط در هَارد ضزٍری ---غیثت در صَرت اضغزار  : هجازّا

 ٍرٍد ًَؽیذًی ٍ خَراکی در کالط –هکالوِ تلفٌی ٍ اعتفادُ اس هَتایل  هحذٍدیتْا:

 

 از ًورُ کل داًطجَ کسر خَاّذ ضذ 52/0  غیر هَجِ تِ ازای ّر جلسِ غیثت . 

  ًورُ صفر گسارش خَاّذ ضذ. تا ّواٌّگی هعاًٍت آهَزضی داًطکذُ جلسِ غیثت 4تیص از ، 

 (/تالیىی/عرصٍایشگاَیَای ایمىی )دريس عملی/آزمتًصیٍ
 دعتکؼ ٍ هاعک در عالي هَالص ٍ جغذ – اعتفادُ اس رٍپَػ پشؽکی

 اعتفادُ اس ٍعایل جزاحی تا رعایت ًکات ایوٌی ٍ در حضَر اعتاد.

 فُرست مىاتع درسی
 Gray's Anatomy for Students 
  اعلظ ًتز  ٍ سٍتَتا  ---کوکی 

 ريش ارزشیاتی

 هصاحثِ چک لیست صحیح / غلط جَرکردًی چٌذ گسیٌِ ای کَتِ پاسخ گستردُ پاسخ

Key Feature OSCE Short Case Long Case Mini CEX DOPS 
Clinical Work 

Sampling 

Log Book 360
 0

 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 سایر ريش َای ارزشیاتی:

 ( ...........،  ػولی:  ًورُ ..........،  ًورُ: ًظری ............) از تارم تىذی ومرٌ 

 ًوزُ 6اًاتَهی عولی   -----ًوزُ  16اًاتَهی ًظزی  

 کار ػولی: ...... ًورُ ...... ًورُ: تکالیف کالسی ..... ًورُ: حضَر ٍ هطارکت فؼال

 ومره عملی 5 –ومره 5/7  :/ دٍرُاهتحاى پایاى ترم ومره  5/7 :/ دٍرُاهتحاى هیاى ترم ..... ًورُ کَئیس:

 ر هَارد:سای
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 تروامٍ وظریترتیة ي تًالی عىايیه جذيل 

 )مدرس/مدرسیه( مالحظات عىوان جلسه  شماره جلسه

 پَر دکتز عثذاًی همذهات علَم تؾزیح  1

 پَر دکتز عثذاًی عیغتن اعکلتی اًذام تاالیی ٍ پاییٌی  7

 پَر دکتز عثذاًی عیغتن اعکلتی اعتخَاى ّای جوجوِ تخؼ اٍل 1

 پَر دکتز عثذاًی کلتی اعتخَاى ّای جوجوِ تخؼ دٍم عیغتن اع 4

 پَر دکتز عثذاًی عیغتن اعکلتی عتَى هْزُ ّا ٍ دًذُ ّا ٍ جٌاغ 6

 پَر دکتز عثذاًی عیغتن اعکلتی ) هفاصل( 5

 پَر دکتز عثذاًی عیغتن عضالًی اًذام تاالیی ٍ پاییٌی  2

 پَر دکتز عثذاًی عیغتن عضالًی عز ٍ گزدى   8

 پَر دکتز عثذاًی عضالت تٌفظ    –تن عضالًی تٌِ عیغ 0

 پَر دکتز عثذاًی عیغتن ّذایتی للة( –خًَگیزی ٍ تخلیِ ٍریذی للة  –پزکارد  –دعتگاُ گزدػ خَى )للة  19

 پَر دکتز عثذاًی دعتگاُ گزدػ خَى )خًَزعاًی تِ اًذام تاالیی ٍ پاییٌی(  11

 پَر دکتز عثذاًی زدى(دعتگاُ گزدػ خَى )خًَزعاًی تِ عز ٍ گ 17

 پَر دکتز عثذاًی (دػ خَى )خًَزعاًی تِ تٌِ ٍ  احؾادعتگاُ گز 11

 پَر دکتز عثذاًی عیٌَط ّا( –عیغتن تٌفظ ) حفزات تیٌی  14

 پَر دکتز عثذاًی (حٌجزُ –عیغتن تٌفظ )حلك  16

 پَر ز عثذاًیدکت پزدُ ّای پَؽاًٌذُ ریِ ّا( –تمغیوات تزًٍؾی  –عیغتن تٌفظ ) ریِ ّا  15

 پَر دکتز عثذاًی هحتَیات ٍ اّویت( –تمغین تٌذی  –عیغتن تٌفظ ) حفزُ تَراکظ  12
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تَسط هسؤٍل درس/ کارضٌاس آهَزش، بِ اطالع  پایاى، در زهاى آغاز برًاهِ آهَزضی،تاریخ ضرٍع ٍ *تَجِ: 

 فراگیراى رساًیذُ خَاّذ ضذ.

 جذيل ترتیة ي تًالی عىايیه تروامٍ عملی

 )مدرس/مدرسیه( مالحظات عىوان جلسه  ه جلسهشمار

 پَر دکتز عثذاًی عیغتن اعکلتی اًذام تاالیی    1

 پَر دکتز عثذاًی عیغتن اعکلتی اًذام پاییٌی 7

 پَر دکتز عثذاًی عیغتن اعکلتی اعتخَاى ّای جوجوِ تخؼ اٍل 1

 پَر دکتز عثذاًی عیغتن اعکلتی اعتخَاى ّای جوجوِ تخؼ دٍم  4

 پَر دکتز عثذاًی غتن اعکلتی عتَى هْزُ ّا ٍ دًذُ ّا ٍ جٌاغعی 6

 پَر دکتز عثذاًی عیغتن اعکلتی ) هفاصل( 5

 پَر دکتز عثذاًی عیغتن عضالًی اًذام تاالیی ٍ پاییٌی  2

 پَر دکتز عثذاًی عیغتن عضالًی عز ٍ گزدى   8

 پَر دکتز عثذاًی عضالت تٌفظ    –عیغتن عضالًی تٌِ  0

 پَر دکتز عثذاًی عیغتن ّذایتی للة( –خًَگیزی ٍ تخلیِ ٍریذی للة  –پزکارد  –گاُ گزدػ خَى )للة دعت 19

 پَر دکتز عثذاًی دعتگاُ گزدػ خَى )خًَزعاًی تِ اًذام تاالیی ٍ پاییٌی (  11

 پَر دکتز عثذاًی دعتگاُ گزدػ خَى )خًَزعاًی تِ عز ٍ گزدى ( 17

 پَر دکتز عثذاًی تِ تٌِ ٍ  احؾا (دعتگاُ گزدػ خَى )خًَزعاًی  11

 پَر دکتز عثذاًی عیٌَط ّا ( –عیغتن تٌفظ ) حفزات تیٌی  14

 پَر دکتز عثذاًی حٌجزُ ( –عیغتن تٌفظ )حلك  16

 پَر دکتز عثذاًی پزدُ ّای پَؽاًٌذُ ریِ ّا( –تمغیوات تزًٍؾی  –عیغتن تٌفظ ) ریِ ّا  15

 پَر دکتز عثذاًی هحتَیات ٍ اّویت( –ن تٌذی تمغی –عیغتن تٌفظ ) حفزُ تَراکظ  12
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تَسط هسؤٍل درس/ کارضٌاس آهَزش، بِ اطالع  پایاى، در زهاى آغاز برًاهِ آهَزضی،تاریخ ضرٍع ٍ *تَجِ: 

 فراگیراى رساًیذُ خَاّذ ضذ.

 

ری ّر هذت زهاى برگسا  –ا برای داًطجَیاى خاًن ٍ اقا برگسار خَاّذ ضذ کالس ّای ػولی در دٍ گرٍُ هجس

 ساػت خَّذ بَد. 1جلسِ 
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 جذيل ارائٍ تروامٍ کارآمًزی/کاريرزی 

 *طَل دٍرُ
 هذرس )هذرساى(  هکاى ارائِ ػٌَاى برًاهِ آهَزضی

 هاُ رٍز ساػت

      

      

      

      

      

زش، بِ اطالع تَسط هسؤٍل درس/ کارضٌاس آهَ پایاى، در زهاى آغاز برًاهِ آهَزضی،تاریخ ضرٍع ٍ *تَجِ: 

  فراگیراى رساًیذُ خَاّذ ضذ.

 

 


