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ٍ هشاحل سضذ ٍ تکاهل آى ٍ ًیض ػَاهل هؤثش تش سضذ ٍ ًاٌّجاسی ّای هشتَط تِ  ًحَُ تطکیل جٌیي ،دٍسُ پایاى دس تایستی داًطجَ  لی:ّذف ک

 .دٍسُ تکاهل سا تطٌاسذ

 دس پایاى تشًاهِ آهَصضی، اًتظاس هی سٍد فشاگیشاى قادس تاضٌذ: اّذاف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیطِ ضٌاختی 

 َص ٍ هشاحل آى سا تَضیح دادُ ٍ تا ّن هقایسِ کٌذ.تقسین هیتَص ٍ هی 

 .سلَل ّای صایای تذٍی ٍ خاستگاُ آًْا سا تیاى کٌذ ٍ هْاجشت آًْا سا تِ گٌاد اٍلیِ ضشح دّذ 

 .هشاحل هختلف اسپشهاتَطًض ٍ اسپشهایَطًض سا تَضیح دّذ 

 .هشاحل هختلف اٍٍطًض سا ضشح دّذ 

 ذایص آًْا سا تَضیح دّذ.گاهت ّای غیشعثیؼی سا ًام تشدُ ٍ ًحَُ پی 

 .هشاحل هختلف تخوک گزاسی سا تیاى کٌذ 

 .عشص تطکیل جسن صسد دس تخوذاى ٍ تَلیذ َّسهَى ّا سا تیاى کٌذ 

 .ًحَُ پسشفت جسن صسد ٍ تثذیل آى تِ جسن سفیذ سا ضشح دّذ 

 .ظشفیت گیشی ٍ ٍاکٌص آکشٍصٍهی اسپشم سا ضشح دّذ 

 یاى ًوایذ.هشاحل لقاح ٍ تَالی آًْا سا تِ تشتیة ت 

 .هکاًیسن ّای هقاتلِ تا پلی اسپشهی سا تَضیح دّذ 

 .تسْین دس صایگَت سا ضشح دّذ 

 .هشاحل تکَیي تخن )چٌذ سلَلی، هتشاکن ضذى ٍ تلستَسیست( سا تا قثل اص الًِ گضیٌی تَضیح دّذ 

 .الًِ گضیٌی تالستَسیست سا ضشح دّذ 

 تخوذاى سا ضشح دّذ.-ّیپَفیض-هحَس ّیپَتاالهَس 

 چشخِ سحوی ٍ تخوذاًی سا تیاى کٌذ. ٍقایغ 

 .ٍقایغ هشتَط تِ تکَیي جٌیي سا دس سٍصّای هختلف ّفتِ دٍم تَضیح دّذ 

 .عشص پیذایص دٍ الیِ جٌیٌی اپیثالست ٍ ّایپَتالست سا ضشح دّذ 

  ِدٍم سا ًام تثشد.هٌطاء پیذایص کیسِ صسدُ اٍلیِ، کیسِ صسدُ ثاًَیِ، سیلَم خاسج سٍیاًی ٍ توام ػٌاصش تَجَد آهذُ دس ّفت 

 .حاهلگی ّای خاسج سحن سا تؼشیف کشدُ ٍ هکاى ّای ضایغ آى سا ًام تثشد 

 .حاهلگی پَچ )هَل( سا تؼشیف کٌذ 

 .ضیاس اٍلیِ ٍ هطتقات آى سا تَضیح دّذ 

 .هشاحل تطکیل سِ الیِ جٌیٌی اکتَدسم، هضٍدسم ٍ اًذٍدسم ٍ خاستگاُ آًْا سا تیاى کٌذ 

 ًَتَکَسد قغؼی سا تیاى کٌذ. عشص تطکیل صائذُ ًَتَکَسدی ٍ 

  .اًَاع پشصّای جفتی سا ضشح دّذ 
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 .گاستشٍالسیَى ٍ هشاحل توایض الیِ ّای هختلف جٌیٌی سا تَضیح دّذ 

 .هطتقات اکتَدسم ٍ ًَسٍالسیَى سا تیاى کٌذ 

 .هطتقات هضٍدسم هجاٍس هحَسی ٍ حذ ٍاسظ سا ضشح دّذ 

 صفحِ خاسجی تؼشیف کٌذ. چگًَگی پیذایص سیلَم داخل سٍیاًی سا اص هضٍدسم 

 .عشص تطکیل گات اٍلیِ سا تَضیح دادُ ٍ هطتقات اًذٍدسم سا ًام تثشد 

 .ًحَُ پیذایص ػشٍق خًَی ٍ جایگاُ تظاّش اٍلیِ آًْا سا ضشح دّذ 

 کٌذ. هقایسِ یکذیگش تا پیذایص هٌطاء ًظش اص سا هختلف ًاٌّجاسیْای 

  دّذ یحتَض سا تکاهل هاُ دٍهیي عی دس سٍیاى خاسجی ًوای. 

 .خصَصیات ظاّشی جٌیي سا اص هاُ سَم تا تَلذ تیاى کٌذ 

 .هشاحل تکاهل جفت ٍ ػولکشد آى سا ضشح دّذ 

 .تغییشات جفتی سا دس عَل تاسداسی تیاى کٌذ 

 .سغح هادسی ٍ جٌیٌی جفت سا تَضیح ٍ تا ّن هقایسِ کٌذ 

 .تطکیل پشدُ ّای جٌیٌی هثل آهٌیَى ٍکَسیَى ٍ االًتَئیس سا تَضیح دّذ 

 .اًَاع دٍقلَّای دٍ تخوی ٍ یک تخوی  ٍ ًحَُ تَجَد آهذى دٍقلَّای تِ ّن چسثیذُ سا تَضیح دّذ 

 .ًاٌّجاسی ّای هختلف دس جٌیي سا ًام تثشد ٍ ػلت پیذایص آًْا سا تَضیح دّذ 

 .تکاهل سیستن اسکلتی سا تَضیح دّذ 

 .ًحَُ جَاًِ صدى ٍ تکاهل اًذام ّای فَقاًی ٍ تحتاًی سا ضشح دّذ 

 ص تطکیل حفشات تذى سا تطشیح کٌذ.عش 

 .جایگاُ ًاحیِ قلثی اٍلیِ ٍ ثاًَیِ ٍ ًحَُ پیذایص آى سا تیاى کٌذ 

 .عشص پیذایص لَلِ قلثی اٍلیِ سا ضشح دّذ 

 .هٌطا جٌیٌی الیِ ّای قلثی سا رکش کٌذ 

 .حفشُ داس ضذى لَلِ قلثی اٍلیِ ٍ ًحَُ تطکیل قَس قلثی سا تَضیح دّذ 

  )خشٍجی )ساک آئَستی( قلة ٍ سشًَضت آًْا سا ضشح دّذ.ٍسٍدی )سیٌَس ٍسیذی ٍ 

 .عشص تطکیل دیَاسُ ّای قلثی )تیي دّلیضی، تیي تغٌی ٍ تیي دّلیضّا ٍ تغي ّا( سا تَضیح دّذ 

 .ًحَُ جذا ساصی قیف قلثی ٍ تٌِ ضشیاًی سا تطشیح کٌذ 

 .عشص تطکیل دسیچِ ّای قلثی سا تیاى کٌذ 

 ساتغِ تا تطکیل قلة تیاى کٌذ. ًکات تالیٌی ٍ ًاٌّجاسی ّا سا دس 

 .سشًَضت ٍسیذّای ًافی ٍ صسدُ ای ٍ هطتقات آًْا سا ضشح دّذ 

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

 طٍگَالس داخلی ٍ خاسجی سا تَضیح دّذ.

  ٍسیذّا سا ًام تثشد ٍ ػلت آًْا سا تیاى ًوایذ.ًاٌّجاسی ّای هشتثظ تا تکاهل 
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 .ًحَُ تکاهل ٍ سشًَضت قَس ّای ضشیاًی حلقی سا تَضیح دّذ 

 .سشًَضت آئَست پطتی ٍ هطتقات آى سا تیاى کٌذ 

 .ًحَُ گشدش خَى دس دٍسُ جٌیٌی سا تطشیح کٌذ ٍ قادس تاضذ آى سا تا گشدش خَى دس دٍسُ تضسگسالی هقایسِ کٌذ 

 هَسد تکاهل سیستن ضشیاًی سا تَضیح دّذ. ًکات تالیٌی دس 

 .ًحَُ پیذایص ٍ سضذ جَاًِ تٌفسی سا ضشح دّذ 

 4 .هشحلِ تکَیي سیِ ّا سا تیاى ًوایذ 

 .ًاٌّجاسی ّای هشتَط تِ تکاهل سیستن تٌفس سا تطٌاسذ 

 .ًحَُ تکَیي قسوتْای هْن تالیٌی لَلِ گَاسش ٍ غذد ضویوِ سا ضشح دّذ 

 ّا سا تیاى ًوایذ.ًحَُ تکاهل صفاق ٍ هضاًتش 

 .اختالالت هشتَط تِ سیستن گَاسش سا ضشح دّذ 

 .ًحَُ پیذایص کلیِ هَقت ٍ دائن سا دس جٌیي تیاى کٌذ 

 .صؼَد کلیِ ّا سا تِ جایگاُ اصلی ضشح دّذ 

 .عشص ضکل گیشی هیضًای ٍ هیضساُ سا تَضیح دّذ 

 .سشًَضت کلَآک سا ضشح دّذ 

 .عشص ضکل گیشی هثاًِ سا تَضیح دّذ 

 .ًاٌّجاسی ّای هشتَط تِ تکاهل دستگاُ ادساسی سا تطٌاسذ ٍ ػلت پیذایص آى سا تیاى کٌذ 

  َُتکاهل ٍ هٌطاء جٌیٌی گٌادّای اٍلیِ سا ضشح دّذ.ًح 

 .عشص ضکل گیشی تخوذاى ٍ تیضِ سا اص گٌاد اٍلیِ ضشح دادُ ٍ تفاٍت آى سا دس هشد ٍ صى تیاى ًوایذ 

  تثشد ٍ هٌطاء جٌیٌی آًْا سا تذاًذ.هجاسی تٌاسلی توایض ًیافتِ سا ًام 

 .ًحَُ ضکل گیشی لَلِ سحن، سحن، سشٍیکس ٍ ٍاطى سا اص هجاسی تٌاسلی توایض ًیافتِ تَضیح دّذ 

 .ًحَُ ضکل گیشی هجاسی ٍاتشاى، اپیذیذین، دفشاى ٍاًضالی سا اص هجاسی تٌاسلی توایض ًیافتِ تیاى کٌذ 

  سسن ضکل تا یکذیگش هقایسِ کٌذ. ًحَُ پیذایص هجاسی تٌاسلی سا دس صى ٍهشد تا 

 .تکاهل غذد جٌسی هشداًِ سا ضشح دّذ 

 .ًحَُ ٍ ػلت صؼَد گٌادّا دس صى ٍ هشد سا تیاى کشدُ ٍ تا یکذیگش هقایسِ ًوایذ 

 .عشص تکَیي دستگاُ تٌاسلی خاسجی سا تَضیح دّذ 

 .ّشهافشٍدیسن ٍ اًَاع آى سا ضشح دّذ 

 سلی سا تطٌاسذ ٍ ػلت پیذایص آى سا تیاى کٌذ.ًاٌّجاسی ّای هشتَط تِ تکاهل دستگاُ تٌا 

 .تکاهل قَس ّا ، تي تست ّا ٍ ضکاف ّای حلقی ٍ سشًَضت آًْا سا تَضیح دّذ 

 .تکاهل صتاى سا ضشح دّذ 

 .ًحَُ تکاهل صَست سا تیاى کٌذ 

 .ًاٌّجاسی ّای هشتَط تِ تکاهل قَس ّای حلقی ٍ صَست سا تطٌاسذ 
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  ٍ ًاٌّجاسی ّای هشتَط تِ آى سا تیاى ًوایذ.تکاهل سیستن ػصثی هشکضی ٍ هحیغی 

 .تکاهل چطن ٍ گَش ٍ ًاٌّجاسی ّای هشتَط تِ آى سا تیاى ًوایذ 

  

 :حیطِ رٍاًی حزکتی 

 حشکتی تشای آى تؼشیف ًوی ضَد.-دسس صشفا ًظشی است تٌاتشایي حیغِ سٍاًی 

 :حیطِ ػاطفی 

  ضَد.دسس جضء ػلَم پایِ است تٌاتشایي حیغِ ػاعفی تشای آى تؼشیف ًوی 

 

 رٍش ّای تذریس

 ایفای ًقص تحث گشٍّی پزسص ٍ پاسخ سخٌزاًی

 پاًل PBL ًوایص ػولی کاسگاُ آهَصضی 

 گشٍُ کَچک              جَسًال کالب                گضاسش صثحگاّی                    گشدش ػلوی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion  ِساصی ضذُتیواس ضثی 

 سایز رٍش ّای تذریس:

 هَاد ٍ ٍسایل آهَسضی

 ًوَداس/ چاست تشٍضَس کاتالَگ/ تصَیز/ ػکس ٍایت تَرد پاٍرپَیٌت جضٍُ کتاب

 تیواس ٍاقؼی تیواس استاًذاسد ضذُ اضیاء ٍ لَاصم ٍاقؼی هاکت ًشم افضاس فیلن آهَسضی فایل صَتی

 سایز هَاد ٍ ٍسایل آهَسضی:  

 هَسشهکاى تزگشاری آ

 کالس 
 سایت

 ایٌتشًت 

سالي 

 کٌفشاًس

 سالي

 آهفی تأتش 

 سالي 

 هَالط
 Media آصهایطگاُ

Lab 
Skill 

Lab 
دسهاًگاُ/ 

 تخص تالیٌی

ػشصِ 

 تْذاضت
 جاهؼِ

 سایز هکاى ّای آهَسضی:  

 تجارب یادگیزی )هزتثط تا استاد(

  کالس کاس تا ٍسایل کوک آهَصضی هَجَد دس 

 ا فزاگیز(تکالیف یادگیزی) هزتثط ت

 هغالؼِ 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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 احتشام تِ هقشاست کالس 

 ضَاتط آهَسضی ٍ سیاست ّای هذرس

 حضَس تِ هَقغ ٍ فؼال دس کالس ّااًتظارات: 

 ، خَسدى ٍ آضاهیذى تِ صَست هحذٍدج اص کالس دس صَست اضغشاسٍسٍد ٍ خشٍ: هجاسّا

 ػذم استفادُ اص هَتایل دس حیي فؼالیت ّای کالسی هحذٍدیتْا:

  

 (/تالیٌی/ػزصِّای ایوٌی )درٍس ػولی/آسهایطگاّیتَصیِ

 

 فْزست هٌاتغ درسی

 جٌیي ضٌاسی الًگوي 

 رٍش ارسضیاتی

 هصاحثِ چک لیست صحیح / غلظ سکشدًیجَ چٌذ گشیٌِ ای کَتِ پاسخ گستشدُ پاسخ

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

Sampling 
Log Book 360

 0
 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 ، پز کزدى جاخالیًاهگذاری ضکل سایز رٍش ّای ارسضیاتی:

 ..،  ًوزُ،  ػولی:  ......... (20........... ًوزُ: ًظزی .20) اس ........تارم تٌذی ًوزُ 

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

 .. ًوز20ُاهتحاى پایاى تزم/ دٍرُ:  ... اهتحاى هیاى تزم/ دٍرُ: ..... ًوزُ کَئیش: ..... ًوزُ

  سایز هَارد:
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 اهِ ًظزیتزًتزتیة ٍ تَالی ػٌاٍیي جذٍل 

ضوارُ 

 جلسِ
 هالحظات ػٌَاى جلسِ 

 دکتش آسیي هٌص گاهتَطًض )اٍٍطًض ٍ اسپشهاتَطًض(، گاهتْای غیشعثیؼی 1

 دکتش آسیي هٌص تکاهل جٌیي دس ّفتِ اٍل )تخوک گزاسی تا الًِ گضیٌی( 2

 دکتش آسیي هٌص (، تاسداسیْای ًاتجاbilaminar germ diskّفتِ دٍم تکاهل سٍیاًی ) 3

 دکتش آسیي هٌص (، تطکیل ًَتَکَسدtrilaminar germ diskّفتِ سَم تکاهل سٍیاًی ) 4

5 

دٍسُ سٍیاًی )ّفتِ سَم تا ّطتن جٌیٌی(، هطتقات اکتَدسم ٍ ًَسٍالسیَى، هطتقات هضٍدسم پاساکسیال ٍ 

 هضٍدسم حذ ٍاسظ، هطتقات اًذٍدسم

 دکتش آسیي هٌص

6 
 دکتش آسیي هٌص (، ٍ تکاهل جفت ٍ پشدُ ّای جٌیٌیfetal periodهاُ سَم جٌیٌی تا تَلذ، دٍسُ جٌیٌی )

7 
 دکتش آسیي هٌص ًاٌّجاسیْای صهاى تَلذ ٍ ػلل آى )تشاتَلَطی(

 دکتش آسیي هٌص دستگاُ استخَاًی، سضذ ٍ تکاهل اًذاهْا تکاهل  8

9 
 دکتش آسیي هٌص تکاهل دستگاُ ػضالًی، ضکل گیشی حفشات تذى 

 دکتش آسیي هٌص ػشٍقی )تکاهل قلة، ضشیاًْاٍ ضثکِ ٍسیذی، ًاٌّجاسیْای قلة ٍ ػشٍق تکاهل دستگاُ قلثی 10

 دکتش آسیي هٌص تٌفس )تطکیل جَاًِ تٌفسی، ًای، سیِ ّای ساست ٍ چپ(تکاهل دستگاُ  11

 دکتش آسیي هٌص تکاهل دستگاُ گَاسش ٍ هطتقات گات 12

 دکتش آسیي هٌص تکاهل دستگاُ ادساسی 13

 دکتش آسیي هٌص ستگاُ تٌاسلی دس صى ٍ هشدتکاهل د 14

 دکتش آسیي هٌص ، صَست، کام ٍ دًذاًْاقَسْای تشًٍطیالکاهل ت 15

16 
 دکتش آسیي هٌص اکتَدسم: دستگاُ ػصثی ٍ ًاٌّجاسیْای آىتکاهل 

17 
 دکتش آسیي هٌص  اػضاء حسی )چطن ٍ گَش(تکاهل 
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آهَسضی، تَسط هسؤٍل درس/ کارضٌاس آهَسش، تِ اطالع  *تَجِ: تاریخ ضزٍع ٍ پایاى، در سهاى آغاس تزًاهِ

 فزاگیزاى رساًیذُ خَاّذ ضذ.
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 جذٍل تزتیة ٍ تَالی ػٌاٍیي تزًاهِ ػولی

ضوارُ 

 جلسِ
 هالحظات ػٌَاى جلسِ 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

سط هسؤٍل درس/ کارضٌاس آهَسش، تِ اطالع *تَجِ: تاریخ ضزٍع ٍ پایاى، در سهاى آغاس تزًاهِ آهَسضی، تَ

 فزاگیزاى رساًیذُ خَاّذ ضذ.
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 جذٍل ارائِ تزًاهِ کارآهَسی/کارٍرسی 

 *طَل دٍرُ
 هذرس )هذرساى(  هکاى ارائِ ػٌَاى تزًاهِ آهَسضی

 هاُ رٍس ساػت

   
   

      

      

      

      

تَسط هسؤٍل درس/ کارضٌاس آهَسش، تِ اطالع  زًاهِ آهَسضی،پایاى، در سهاى آغاس ت*تَجِ: تاریخ ضزٍع ٍ 

  فزاگیزاى رساًیذُ خَاّذ ضذ.

 

 


