
1 
 

 

 پسضکی داًطکذُ/ هرکس آهَزضی درهبًی:
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 ٍاحذ
 1ًظری: 

 ٍاحذ
 دٍمترم تحصیلی:   کبرٍرزی: کبرآهَزی:  ػولی: 

 ،سبػت

 هبُیب رٍز

 17ًظری: 

 سبػت
 ثخص: سبل: کبرآهَز  کبرٍرزی: کبرآهَزی:  ػولی: 

 کذ درس:
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 ضٌاخت کاهل ًحَُ تکاهل، تافت ضٌاسی ٍ آًاتَهی دستگاُ قلة ٍ ػشٍق ٍ هَاسد تالیٌی هشتثط تا آى  ّذف کلی:

 دس خایاى تشًاهِ آهَصضی، اًتظاس هی سٍد فشاگیشاى قادس تاضٌذ: اّذاف اختصبصی )رفتبری(:

 :حیطِ ضٌبختی 

 کٌذ. اىیشاساس هٌاتغ ٍ هطالة رکش ضذُ دس کالس تسا ت ٌِیقفسِ س ِیًاح یآًاتَه اتیکل 

 کٌذ. اىیسا تطٌاسذ ٍ هطخصات آًْا سا تشاساس هٌاتغ ٍ هطالة رکش ضذُ دس کالس ت ٌِیدٌّذُ قفسِ س لیتطک یاستخَاى ّا 

  سا تطٌاسذ،  ٌِیقفسِ س ِیػضالت ًاحorigin ،Insertion ضذُ دس ٍ ػول آًْا سا تشاساس هٌاتغ ٍ هطالة رکش  یشیٍ ػصة گ

 کٌذ. اىیکالس ت

 کٌذ. اىیسا تطٌاسذ ٍ تشاساس هٌاتغ ٍ هطالة رکش ضذُ دس کالس ت ٌِیقفسِ س یتٌذ نیًحَُ تقس 

 ٌِیس اىیهحذٍدُ ه (Mediastinumًحَُ تقس ٍ )تطٌاسذ ٍ  آى سا تشاساس هٌاتغ ٍ هطالة رکش ضذُ دس کالس اىیٍ هحتَ یتٌذ نی

 کٌذ.  اىیت

 اىیتشاساس هٌاتغ ٍ هطالة رکش ضذُ دس کالس ت یآى سا اص لحاظ آًاتَه اتیهحتَ تیٍ هَقؼ اتیتَهح ،یفَقاً ٌِیس اىیه تیهَقؼ 

 کٌذ.

 اىیتشاساس هٌاتغ ٍ هطالة رکش ضذُ دس کالس ت یآى سا اص لحاظ آًاتَه اتیهحتَ تیٍ هَقؼ اتیهحتَ ،یاًیه ٌِیس اىیه تیهَقؼ 

 کٌذ.

 ( قلة سا تشاساس هٌاتغ ٍ یشیٍ ػصثگ یذیٍس ِیتخل ،یشیًحَُ خًَگساختواى، ًحَُ تکاهل، هجاٍسات،  ت،یهطخصات )هَقؼ

 کٌذ. اىیهطالة رکش ضذُ دس کالس ت

  ًام تشدُ ٍ آًْا سا دس ضشیاى ٍ ٍسیذ تا یکذیگش هقایسِ تشاساس هٌاتغ ٍ هطالة رکش ضذُ دس کالس الیِ ّای تافتی جذاس ػشٍق سا

 کٌذ.

  ًام تشدُ ٍ تا یکذیگش هقایسِ کٌذ.ضذُ دس کالس تشاساس هٌاتغ ٍ هطالة رکش اًَاع ضشیاى ّا سا 

  ًام تشدُ ٍ تا یکذیگش هقایسِ کٌذ.تشاساس هٌاتغ ٍ هطالة رکش ضذُ دس کالس اًَاع ٍسیذ ّا سا 

  ضشح دّذ.تشاساس هٌاتغ ٍ هطالة رکش ضذُ دس کالس اًَاع هَیشگ ّا سا ًام تشدُ ٍ تفاٍت تافتی آًْا سا 

  ًام تشدُ ٍ تَضیح دّذ.اساس هٌاتغ ٍ هطالة رکش ضذُ دس کالس تشالیِ ّای تافتی جذاس قلة سا 

  ضشح دّذ.تشاساس هٌاتغ ٍ هطالة رکش ضذُ دس کالس الیِ ّای تافتی جذاس ػشٍق لٌفاٍی سا 

 .اػضای لٌفاٍی اٍلیِ ٍ ثاًَیِ سا ًام تثشد 

 .جایگاُ گشُ لٌفاٍی سا تذاًذ 

 .قسوت ّای هختلف گشُ لٌفاٍی سا تیاى کٌذ 

 ٌفاٍی دس ایوٌی تذى سا تیاى کٌذ.ًقص گشُ ل 

 .ساختاس تافتی تیوَس ٍ قسوت ّای هختلف آى سا ضشح دّذ 

 تیوَسی سا تَضیح دّذ.-سذ خًَی 

 .ًقص تیوَس دس ایوٌی تذى سا تیاى کٌذ 
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 .تغزیِ خًَی ٍ اًطؼاتات هیکشٍسکَخی ػشٍق خًَی دس طحال سا تیاى کٌذ 

 .خالح سفیذ ٍ خالح قشهض دس طحال سا تَضیح دّذ 

 َلیکَل لٌفاٍی طحای سا ضشح دّذ.ف 

 .طٌاب ّای تیلشٍت ٍ سیٌَس ّای ٍسیذی طحال سا تَضیح دّذ 

 .ًقص طحال دس ایوٌی تذى سا تیاى کٌذ 

 .اًَاع لَصُ ّا سا ًام تثشد ٍ جایگاُ آًْا سا تیاى کٌذ 

 .ساختاس تافتی لَصُ سا ضشح دادُ ٍ ساختاس لَصُ ّا سا تا یکذیگش هقایسِ کٌذ 

  دس ایوٌی تذى سا تیاى کٌذ.ًقص لَصُ ّا 

  تیاى کٌذ.تشاساس هٌاتغ ٍ هطالة رکش ضذُ دس کالس جایگاُ ًاحیِ قلثی اٍلیِ ٍ ثاًَیِ ٍ ًحَُ خیذایص آى سا 

  ضشح دّذ.تشاساس هٌاتغ ٍ هطالة رکش ضذُ دس کالس طشص خیذایص لَلِ قلثی اٍلیِ سا 

  رکش کٌذ.ذُ دس کالس تشاساس هٌاتغ ٍ هطالة رکش ضهٌطا جٌیٌی الیِ ّای قلثی سا 

  تَضیح دّذ.تشاساس هٌاتغ ٍ هطالة رکش ضذُ دس کالس حفشُ داس ضذى لَلِ قلثی اٍلیِ ٍ ًحَُ تطکیل قَس قلثی سا 

  ضشح تشاساس هٌاتغ ٍ هطالة رکش ضذُ دس کالس ٍسٍدی )سیٌَس ٍسیذی( ٍ خشٍجی )ساک آئَستی( قلة ٍ سشًَضت آًْا سا

 دّذ.

  تَضیح تشاساس هٌاتغ ٍ هطالة رکش ضذُ دس کالس )تیي دّلیضی، تیي تطٌی ٍ تیي دّلیضّا ٍ تطي ّا( سا طشص تطکیل دیَاسُ ّای قلثی

 دّذ.

  تطشیح کٌذ.تشاساس هٌاتغ ٍ هطالة رکش ضذُ دس کالس ًحَُ جذا ساصی قیف قلثی ٍ تٌِ ضشیاًی سا 

  ذ.تیاى کٌتشاساس هٌاتغ ٍ هطالة رکش ضذُ دس کالس طشص تطکیل دسیچِ ّای قلثی سا 

  تیاى کٌذ.تشاساس هٌاتغ ٍ هطالة رکش ضذُ دس کالس ًکات تالیٌی ٍ ًاٌّجاسی ّا سا دس ساتطِ تا تطکیل قلة 

  ضشح دّذ.تشاساس هٌاتغ ٍ هطالة رکش ضذُ دس کالس سشًَضت ٍسیذّای ًافی ٍ صسدُ ای ٍ هطتقات آًْا سا 

 ٍسیذّای اجَف تحتاًی ٍ ضاخِ ّای آى، آصیگَس، آصیگَس فشػی، ّوی آصیگَس، اجَف فَقاًی، تشاکیَسفالیک،  ًحَُ تکاهل

 تَضیح دّذ.تشاساس هٌاتغ ٍ هطالة رکش ضذُ دس کالس طٍگَالس داخلی ٍ خاسجی سا 

  تیاى ًوایذ.ذُ دس کالس تشاساس هٌاتغ ٍ هطالة رکش ضًاٌّجاسی ّای هشتثط تا تکاهل ٍسیذّا سا ًام تثشد ٍ ػلت آًْا سا 

  تَضیح دّذ.تشاساس هٌاتغ ٍ هطالة رکش ضذُ دس کالس ًحَُ تکاهل ٍ سشًَضت قَس ّای ضشیاًی حلقی سا 

  تیاى کٌذ.تشاساس هٌاتغ ٍ هطالة رکش ضذُ دس کالس سشًَضت آئَست خطتی ٍ هطتقات آى سا 

  تطشیح کٌذ ٍ قادس تاضذ آى سا تا گشدش خَى دس کالس  تشاساس هٌاتغ ٍ هطالة رکش ضذُ دسًحَُ گشدش خَى دس دٍسُ جٌیٌی سا

 دٍسُ تضسگسالی هقایسِ کٌذ.

  تَضیح دّذ.تشاساس هٌاتغ ٍ هطالة رکش ضذُ دس کالس ًکات تالیٌی دس هَسد تکاهل سیستن ضشیاًی سا 

 :حیطِ رٍاًی حرکتی 

 .دسس فقط ًظشی است 
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 :حیطِ ػبطفی 

 َیدس تخص ّا یتؼذ یتشم ّا یدس ط اىیداًطج ICUخَاٌّسذ   یٍ کساس ٍسص  ی....... کساس آهسَص   یقلة، اٍسطاًس  ٍ جشاحس    ،ی، داخل

 تِ آًْا گفتِ ٍ ًطاى دادُ خَاّذ ضذ. یهَاسد ػاطف يیداضت، تٌاتشا

 

 رٍش ّبی تذریس

 ایفای ًقص تحث گشٍّی پرسص ٍ پبسخ سخٌراًی

 خاًل PBL ًوبیص ػولی کاسگاُ آهَصضی 

 گشٍُ کَچک              جَسًال کالب                سش صثحگاّیگضا                    گشدش ػلوی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion ُتیواس ضثیِ ساصی ضذ 

 سبیر رٍش ّبی تذریس:

 هَاد ٍ ٍسبیل آهَزضی

 ًوَداس/ چاست تشٍضَس کاتالَگ/ تصَیر/ ػکس ٍایت ثَرد پبٍرپَیٌت جضٍُ کتبة

 تیواس ٍاقؼی تیواس استاًذاسد ضذُ اضیاء ٍ لَاصم ٍاقؼی هاکت ًشم افضاس فیلن آهَزضی یفایل صَت

 سبیر هَاد ٍ ٍسبیل آهَزضی:  

 هکبى ثرگساری آهَزش

 کالس 
 سایت

 ایٌتشًت 

سالي 

 کٌفشاً 

 سالي

 آهفی تأتش 

 سالي 

 هَالط
 Media آصهایطگاُ

Lab 
Skill 

Lab 
دسهاًگاُ/ 

 تخص تالیٌی

ػشصِ 

 تْذاضت
 اهؼِج

 سبیر هکبى ّبی آهَزضی:  

 تجبرة یبدگیری )هرتجط ثب استبد(

  کالسکاس تا ٍسایل کوک آهَصضی هَجَد دس 
 هَالط کاس تا ٍسایل کوک آهَصضی هَجَد دس سالي 

 کاس تا هیکشٍسکَج هَجَد دس تاالس هیکشٍسکَج 

 داضتي تجشتِ کاسی ٍ آهَصضی دس هَسد کاس تا جسذ ٍ هَالط 

 هرتجط ثب فراگیر(تکبلیف یبدگیری) 

 هطالؼِ هثاحث ّش جلسِ قثل اص کالس 

  ضشکت دس کالس دسس 

  حضَس فؼال دس تحث ّا 

 اًجام تکالیف کالسی 

 )حضَس فؼال دس تحث ّای گشٍّی خَد) گشٍُ کَچک 
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 ضَاثط آهَزضی ٍ سیبست ّبی هذرس

 حضَس تِ هَقغ ٍ فؼال دس کالس ّااًتظبرات: 

 ست اضطشاسٍسٍد ٍ خشٍج اص کالس دس صَ: هجبزّب

 چک کشدى ٍ ّویٌطَس صحثت کشدى تا هَتایل هحذٍدیتْب:

  

 (/ثبلیٌی/ػرصِّبی ایوٌی )درٍس ػولی/آزهبیطگبّیتَصیِ

 

 فْرست هٌبثغ درسی
 Clinical Anatomy by region (Snell)                                           

   Gray's anatomy for medical student 

 ( اطل  ًتش)سیثا 

 اطل  صٍتَتا 

 جٌیي ضٌاسی الًگوي 

  جاى کَئیشاخایِ تافت ضٌاسی 

 تافت ضٌاسی جؼفش سلیواًی 

 Larsen’s Human Embryology   

 ُاطل  تافت ضٌاسی دیفیَس 

 رٍش ارزضیبثی

 هصاحثِ چک لیست صحیح / غلط جَسکشدًی چٌذ گسیٌِ ای کَتِ پبسخ گستشدُ خاسخ

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

Sampling 
Log Book 360

 0
 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 پر کردى جب خبلی سبیر رٍش ّبی ارزضیبثی:

 ..،  ًورُ،  ػولی:  ........... (20.... ًورُ: ًظری ........20) از ........ثبرم ثٌذی ًورُ 

 کبر ػولی: ...... ًورُ یف کالسی: ...... ًورُتکبل حضَر ٍ هطبرکت فؼبل: ..... ًورُ

 اهتحبى پبیبى ترم/ دٍرُ:  ..... ًورُ اهتحبى هیبى ترم/ دٍرُ: ..... ًورُ کَئیس: ..... ًورُ

ًورُ ثخص تئَری ثبفت ٍ جٌیي ضٌبسی کِ ّوِ در پبیبى ترم گرفتِ هی  10ًورُ ثخص تئَری آًبتَهی ٍ  10 سبیر هَارد:

 ضَد.
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 ثرًبهِ ًظریٍ تَالی ػٌبٍیي  ترتیتجذٍل 

ضوبرُ 

 جلسِ
 هالحظبت ػٌَاى جلسِ 

 دکتش جؼفشی اًاسکَلی دًذُ ّا ٍ استشًَم، ػضالت ٍ ػشٍق ٍ اػصاب جذاس تَساک  1

 دکتش جؼفشی اًاسکَلی تؼشیف، تقسیوات ٍ هحتَیات هذیاستیٌَم )فَقاًی ٍ خلفی( 2

 دکتش جؼفشی اًاسکَلی هحتَیات هذیاستیٌَم هیاًی )ساختواى ظاّشی قلة( 3

 دکتش جؼفشی اًاسکَلی ساختواى داخلی ٍ خًَشساًی ٍ ػصة گیشی قلة 4

 دکتش جؼفشی اًاسکَلی ًوای کلی آًاتَهی دستگاُ گشدش خَى 5

 هحوذیدکتش  ضٌاسی قلة ٍ ػشٍق خًَی تافت 6

 هحوذیدکتش  تا فت ضٌاسی دستگاُ لٌفاٍی 7

 هحوذیدکتش  قلة ساص، لَلِ قلثی ٍ تکَیي ًاحیِ قلة 8

 هحوذیدکتش  تکَیي دستگاُ ضشیاًی ٍ ٍسیذی 9

*تَجِ: تبریخ ضرٍع ٍ پبیبى، در زهبى آغبز ثرًبهِ آهَزضی، تَسط هسؤٍل درس/ کبرضٌبس آهَزش، ثِ اطالع 

 فراگیراى رسبًیذُ خَاّذ ضذ.
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 جذٍل ترتیت ٍ تَالی ػٌبٍیي ثرًبهِ ػولی

ضوبرُ 

 جلسِ
 هالحظبت ػٌَاى جلسِ 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

*تَجِ: تبریخ ضرٍع ٍ پبیبى، در زهبى آغبز ثرًبهِ آهَزضی، تَسط هسؤٍل درس/ کبرضٌبس آهَزش، ثِ اطالع 

 فراگیراى رسبًیذُ خَاّذ ضذ.
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 جذٍل ارائِ ثرًبهِ کبرآهَزی/کبرٍرزی 

 *َل دٍرُط
 هذرس )هذرسبى(  هکبى ارائِ ػٌَاى ثرًبهِ آهَزضی

 هبُ رٍز سبػت

   
   

      

      

      

      

تَسط هسؤٍل درس/ کبرضٌبس آهَزش، ثِ اطالع  پبیبى، در زهبى آغبز ثرًبهِ آهَزضی،*تَجِ: تبریخ ضرٍع ٍ 

  فراگیراى رسبًیذُ خَاّذ ضذ.

 

 


