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 پشضکی داوطکذٌ/ مزکش آمًسضی درماوی:

 ػلًم تطزیحگزيٌ آمًسضی: 

  Course Plan ديرٌطزح 

 هؽخصبت فراگیراى هؽخصبت درض

 داريساسیرضتٍ تحصیلی:  تافت ضىاسی ػىًان ياحذ درسی:

 دکتزای حزفٍ ایمقطغ تحصیلی:  اختصاصی )اجثاری(وًع ياحذ درسی: 

 ايلتزم تحصیلی:  ريرسی:کا کارآمًسی:  ػملی:  1وظزی:  ياحذ

 ،ساػت

 ماٌیا ريس
 تخص: سال: کارآمًس  کاريرسی: کارآمًسی:  ػملی:  16وظزی: 

 کذ درس:

1720104 

 پیطىیاس: 

- 

تزوامٍ آمًسضی  جذیذتزیه تاریخ تصًیة

 تًسط يسارت تُذاضت: 

 تخص: سال: کاريرس 

 تخص: سال: دستیار

 سایز: سایز:

 هؽخصبت هعؤل درض

 ػلًم تطزیحرضتٍ تحصیلی:   ز سیذ مًمىٍ محمذی دکتام خاوًادگی: وام ي و

 استادیاررتثٍ ػلمی:  دکتزای تخصصیمقطغ تحصیلی:  

mohamady3 33140265ضمارٌ تماس:  zums.ac.ir                   پست الکتزيویک:  

 ػلًم تطزیحگزيٌ داوطکذٌ پشضکی,    آدرس محل کار:

 وام ي وام خاوًادگی سایز مذرسان: 

 تاریخ تذيیه طزح درس: ريش تزگشاری تزوامٍ:

19/11/98 
 تاسوگزی تز اساس ویاس جامؼٍ:

 ترکیبی هجبزی حضًری

 تاریخ تصًیة

 :EDCتًسط ضًرای  

00/00/1398 

 

 

 ضمارٌ جلسات

 تاسوگزی ضذٌ:
 تاریخ تأییذ 

 :EDOتًسط ضًرای 

00/00/1398 

 اَذاف آمًسضی

 .بؽٌبظذ را آًْب بب هرتبط ببلیٌی ًکبت ٍ  اًَاع ببفت ّبی ػوَهی ٍ اختصبصی پیَهیکرٍظک ظبختوبى ،دٍرُ پبیبى در ببیعتی داًؽجَ  َذف کلی:

 بر هی رٍد فراگیراى لبدر ببؼٌذ:در پبیبى برًبهِ آهَزؼی، اًتظ اَذاف اختصاصی )رفتاری(:
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 :حیطٍ ضىاختی 

 .هؽخصبت ببفت پَؼؽی را تَضیح دّذ 

 .ػولکرد ببفت پَؼؽی را ؼرح دّذ 

  را تَضیح دّذ. ببفت پَؼؽیاًَاع 

 ًوبیذ بیبى را پَؼؽی ّبی ظلَل طرفی ٍ ای لبػذُ ظی،أخصَصیبت ظطَح ر. 

 .ظبختوبى غؽبء پبیِ ٍ ػولکرد آى را تَضیح دّذ 

 غذدی را ؼرح دّذ. پَؼؽی اًَاع ببفت 

 .ػٌبصر اصلی ببفت ّوبٌذ را ؼرح دّذ 

 .ٍظبیف اصلی ببفت ّوبٌذ را بیبى ًوبیذ 

 .ظبختوبى ٍ ػولکرد اًَاع ظلَل ّبی ببفت ّوبٌذ را تَضیح دّذ 

 .اًَاع رؼتِ ّبی ببفت ّوبٌذ را بیبى ًوبیذ 

 .ظبختوبى دٍ ًَع ببفت چربی را بب تَجِ بِ ػولکردؼبى ؼرح دّذ 

 تؽکیل دٌّذُ ببفت غضرٍف را ؼرح دّذ. ػٌبصر 

 .پری کٌذریَم را تَضیح دّذ 

 ًَاع غضرٍف را تَضیح دادُ ٍ بب ّن همبیعِ ًوبیذ.ا 

 .اًَاع رؼذ غضرٍف را بیبى ًوبیذ 

 .ظلَل ّبی ببفت اظتخَاًی ٍ ػولکرد آًْب را ؼرح دّذ 

 .هبتریکط اظتخَاى را تَضیح دّذ 

  را ؼرح دّذ.پریَظتئَم ٍ اًذٍظتئَم ٍ ػولکرد آًْب 

 .اًَاع اظتخَاى را تَضیح دّذ 

 .اظتخَاى اٍلیِ ٍ ثبًَیِ ٍ زهبى تؽکیل آًْب را ؼرح دّذ 

 .ظبختوبى اًَاع ببفت ػضالًی را تَضیح دادُ ٍ بب یکذیگر همبیعِ ًوبیذ 

 .ظبختوبى دیبد ٍ تریبد را ؼرح دّذ 

 .ظبختوبى ظبرکَهر را بیبى ًوبیذ 

 همبیعِ کٌذ. ّن بب برغ طَلی ٍ ػرضی ظِ ًَع ػضلِ را 

 .ترهین ببفت ػضالًی در ّر ظِ ًَع ػضلِ را ؼرح دّذ 

 .ًَرٍى را بِ ػٌَاى ٍاحذ ػولکردی ظیعتن ػصبی بؽٌبظذ 

 .اًَاع ظلَل ّبی ًَرٍگلیب را ًبم بردُ ٍ تؼریف کٌذ 

 .ظبختبر ببفتی ظیعتن ػصبی هرکسی ٍ هحیطی را بؽٌبظذ ٍ بب یکذیگر همبیعِ کٌذ 

 ً خبع ٍ هغس تَضیح دادُ ٍ بب یکذیگر همبیعِ کٌذ.ظبختبر هٌٌصّب را در 

 .الیِ ّبی ببفتی هجبری تٌفعی را ؼرح دادُ ٍ بب یکذیگر همبیعِ کٌذ 
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 .ظبختبر ببفتی کیعِ ّبی َّایی را تَضیح دّذ 

 .ظلَل ّبی جذار کیعِ َّایی را ًبم بردُ ٍ تَضیح دّذ 

 .جذار بیي آلَئَلی را ؼرح دّذ 

 َّایی را تَضیح دّذ.-ظذ خًَی 

 .لعوتْبی هختلف ظیعتن گَارغ را ًبم ببرد 

 .الیِ ّبی ببفتی لَلِ گَارغ را ًبم ببرد 

 دّیذ تَضیح را هری ببفتی ظبختبر. 

 ببفتی هؼذُ را ؼرح دّذ. ظبختوبى 

 دّیذ تَضیح ٍ بسرگ را ببریک رٍدُ هختلف ّبی بخػ ببفتی ظبختبر. 

 دّیذ ؼرح را کبذ ببفتی ظبختوبى. 

 را بیبى ًوبیذ. صفرا کیعِ ببفتی ظبختبر 

 دّیذ ؼرح را ببفتی پبًکراض ظبختوبى. 

 .اًَاع غذد بسالی را بؽٌبظذ ٍ از ّن افتراق دّذ 

  کلیِ ٍ بخػ ّبی هختلف آى را ؼرح دّذ.ظبختبر هیکرٍظکَپی 

 .الیِ ّبی ببفتی هجبری ادراری )کبلیکط ّب، لگٌچِ، هیسًبی ٍ هیسراُ( را بیبى کٌذ 

 ت ّبی هختلف )کَرتکط ٍ هذٍال( آى را ؼرح دّذ.ظبختبر ببفتی گرُ لٌفبٍی ٍ لعو 

 .ظبختبر ببفتی تیوَض را تَضیح دّذ 

 .جعوک ّبظبل را بؽٌبظذ 

 .ًحَُ خًَگیری طحبل را تَضیح دّذ 

 .پبلپ ظفیذ ٍ لرهس در طحبل را ؼرح دّذ 

 .اًَاع لَزُ ّب را ًبم بردُ ٍ ظبختبر ببفتی آًْب را تَضیح دّذ 

 ّ ِدّذرا تَضیح بی پَظت ٍ ػولکرد آًْب الی. 

 .الیِ ّبی اپیذرم پَظت را از ػوك بِ ظطح ؼرح دّذ 

 .اًَاع ظلَل ّبی اپیذرم را ًبم بردُ ٍ تَضیح دّذ 

 .ظبختوبى درهیط ٍ اجساء تؽکیل دٌّذُ آى را ؼرح دّذ 

 .ببفت ّیپَدرهیط را تَضیح دّذ 

 .ظبختوبى غذد ػرق ٍ چربی را ؼرح دّذ 

 .الیِ ّبی هَ را تَضیح دّذ 

  

 :حیطٍ رياوی حزکتی 
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 حرکتی آى در طرح درض ػولی ؼرح دادُ ؼذُ اظت.-حیطِ رٍاًی 

 

 :حیطٍ ػاطفی 

 .درض جسء ػلَم پبیِ اظت بٌببرایي حیطِ ػبطفی برای آى تؼریف ًوی ؼَد 

 

 ريش َای تذریس

 ایفبی ًمػ بحث گرٍّی پزسص ي پاسخ سخىزاوی

 پبًل PBL ًوبیػ ػولی کبرگبُ آهَزؼی 

 گرٍُ کَچک              جَرًبل کالة                گسارغ صبحگبّی                    گردغ ػلوی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion ُبیوبر ؼبیِ ظبزی ؼذ 

 سایز ريش َای تذریس:

 مًاد ي يسایل آمًسضی

 َدار/ چبرتًو برٍؼَر کبتبلَگ/ تصًیز/ ػکس يایت تًرد پايرپًیىت جسٍُ کتاب

 بیوبر ٍالؼی بیوبر اظتبًذارد ؼذُ اؼیبء ٍ لَازم ٍالؼی هبکت ًرم افسار فیلن آهَزؼی فبیل صَتی

 سایز مًاد ي يسایل آمًسضی:  

 مکان تزگشاری آمًسش

 کالس 
 ظبیت

 ایٌترًت 

ظبلي 

 کٌفراًط

 ظبلي

 آهفی تأتر 

 ظبلي 

 هَالش
 Media آزهبیؽگبُ

Lab 
Skill 

Lab 

درهبًگبُ/ 

 ببلیٌیبخػ 

ػرصِ 

 بْذاؼت
 جبهؼِ

 سایز مکان َای آمًسضی:  

 تجارب یادگیزی )مزتثط تا استاد(

  کالس کبر بب وسبیل کمک آموزشی موجود در 
  میکروسکوپکبر بب 

 تکالیف یادگیزی) مزتثط تا فزاگیز(
 مطبلعه مببحث هر جلسه قبل از کالس 

 شرکت در کالس درس عملی و تئوری 

  حضور فعبل در بحث هب 

 انجبم تکبلیف کالسی 

  تبالر میکروسکوپ مخصوصب روپوش سفیذداشتن وسبیل مورد نیبز برای حضور در 

 )حضور فعبل در بحث هبی گروهی خود) گروه کوچک 

 احترام به مقرارت کالس 
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 ضًاتط آمًسضی ي سیاست َای مذرس

 حضَر بِ هَلغ ٍ فؼبل در کالض ّباوتظارات: 

 ، خَردى ٍ آؼبهیذى بِ صَرت هحذٍدصَرت اضطرارٍرٍد ٍ خرٍج از کالض در : مجاسَا

 ػذم اظتفبدُ از هَببیل در حیي فؼبلیت ّبی کالظی محذيدیتُا:

  

 (/تالیىی/ػزصٍَای ایمىی )دريس ػملی/آسمایطگاَیتًصیٍ

 

 فُزست مىاتغ درسی

  جبى کَئیراپبیِ ببفت ؼٌبظی 

 ببفت ؼٌبظی دکتر جؼفر ظلیوبًی راد 

 ريش ارسضیاتی

 هصبحبِ چک لیعت صحیح / غلط جَرکردًی چىذ گشیىٍ ای کًتٍ پاسخ بظخگعتردُ پ

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

Sampling 
Log Book 360

 0
 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 ، پز کزدن جاخالیوامگذاری ضکل سایز ريش َای ارسضیاتی:

 ..،  ومزٌ،  ػملی:  ........... (20.... ومزٌ: وظزی ........20س ........) اتارم تىذی ومزٌ 

 کار ػملی: ...... ومزٌ تکالیف کالسی: ...... ومزٌ حضًر ي مطارکت فؼال: ..... ومزٌ

 .. ومز20ٌامتحان پایان تزم/ ديرٌ:  ... امتحان میان تزم/ ديرٌ: ..... ومزٌ کًئیش: ..... ومزٌ

  سایز مًارد:
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 تزوامٍ وظزیتزتیة ي تًالی ػىايیه جذيل 

ضمارٌ 

 جلسٍ
 مالحظات ػىًان جلسٍ 

 هحوذیدکتر  ظبختوبى ٍ ػولکرد ببفت پَؼؽی، اتصبالت ظلَلی ٍ غؽبء پبیِ، ببفت پَؼؽی ظطحی ٍ غذدی 1

 هحوذیدکتر  ظبختوبى غضرٍف ٍ اًَاع آى، رؼذ غضرٍف –ظبختوبى ببفت ّوبٌذ ٍ اًَاع آى، ببفت چربی ٍ اًَاع آى  2

3 
 ظبختوبى ببفت ػضالًی، ػضلِ صبف، ػضلِ هخطط ٍ ػضلِ للبی

 ببفت اظتخَاى ٍ اظتخَاى ظبزی، رؼذ اظتخَاى

 هحوذیدکتر 

 هحوذیدکتر  ظبختوبى دظتگبُ تٌفعی، ًبی ٍ ریِ  -ظبختوبى ببفت ػصبی  4

5 

 بذ، کیعِ صفرا، پبًکراضظبختوبى دظتگبُ گَارغ: هری ٍ هؼذُ، ششًَم، ایلئَم، کَلَى، آپبًذیط، ک

 ظبختوبى غذد ضویوِ گَارغ )غذد بسالی، پبًکراض، کیعِ صفرا، کبذ(

 هحوذیدکتر 

 هحوذیدکتر  ظبختوبى ظیعتن ادراری: کلیِ ّب، هیسًبی، هثبًِ ٍ پیؽببراُ 6

 هحوذیدکتر  ظبختوبى اػضب ٍ ببفتْبی لٌفبٍی، ػمذُ ّبی لٌفبٍی، تیوَض، طحبل ٍ لَزُ ّب 7

 هحوذیدکتر  ٍ ضوبئن آى پَظت 8

*تًجٍ: تاریخ ضزيع ي پایان، در سمان آغاس تزوامٍ آمًسضی، تًسط مسؤيل درس/ کارضىاس آمًسش، تٍ اطالع 

 فزاگیزان رساویذٌ خًاَذ ضذ.
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 جذيل تزتیة ي تًالی ػىايیه تزوامٍ ػملی

ضمارٌ 

 جلسٍ
 مالحظات ػىًان جلسٍ 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

*تًجٍ: تاریخ ضزيع ي پایان، در سمان آغاس تزوامٍ آمًسضی، تًسط مسؤيل درس/ کارضىاس آمًسش، تٍ اطالع 

 فزاگیزان رساویذٌ خًاَذ ضذ.
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 جذيل ارائٍ تزوامٍ کارآمًسی/کاريرسی 

 *طًل ديرٌ
 مذرس )مذرسان(  رائٍمکان ا ػىًان تزوامٍ آمًسضی

 ماٌ ريس ساػت

   
   

      

      

      

      

تًسط مسؤيل درس/ کارضىاس آمًسش، تٍ اطالع  پایان، در سمان آغاس تزوامٍ آمًسضی،*تًجٍ: تاریخ ضزيع ي 

  فزاگیزان رساویذٌ خًاَذ ضذ.

 

 


