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 پسشکی :/ مرکس آمًزشی درماویداوشکذٌ

  علًم تشریح گريٌ آمًزشی:

  Course Plan ديرٌطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پسشکیرضتٍ تحصیلی:  حواض ویصه ػىًان ياحذ درسی:

 دکتریمقطغ تحصیلی:  22/0میسان ياحذ:  تئًریوًع ياحذ درسی: 

 ياحذ
  وظری:

82/0 

  ػملی:

 
 مدوترم تحصیلی:  ريرزی:کب کبرآمًزی: 

 ،سبػت

 مبٌ یبريز

طىبٍ یکوظری: 

12-10 

14 

  ػملی:

 
 بخص: سبل: کبرآمًز  کبريرزی: کبرآمًزی: 

 کذ درس:

 

 پیطىیبز: 

مقدمبت علوم 

 تشریح

بروبمٍ آمًزضی تًسط  جذیذتریه تبریخ تصًیب

 01/05/1396 يزارت بُذاضت:

 بخص: سبل: کبريرز 

 بخص: سبل: دستیبر

 سبیر: :سبیر

 مشخصات مسؤل درس

 ػلًم تطریحی رضتٍ تحصیلی:  زهرا عبدیوبم ي وبم خبوًادگی: 

 استبدیبررتبٍ ػلمی:  دکترا مقطغ تحصیلی: 

  zabdi@zums.ac.ir الکتريویک:پست  33140274ضمبرٌ تمبس: 

 

 علوم تشیرحدپبرتمبن  -سشکیداوشکده پ   آدرس محل کبر:

 محمذی مؤمىٍ دکتروبم ي وبم خبوًادگی سبیر مذرسبن: 

 :تبریخ تذيیه طرح درس :ريش برگساری بروبمٍ

 4/6/1398 
 ببزوگری بر اسبس ویبز جبمؼٍ:

 ترکیبی هجازی حضَری

 تصًیب تبریخ

 :EDCتًسط ضًرای  

00/00/1398 

 

 

 ضمبرٌ جلسبت

 ببزوگری ضذٌ:
 أییذ تبریخ ت

 :EDOتًسط ضًرای 

00/00/1398 

 اَذاف آمًزشی

mailto:الکترونیک:%20zabdi@zums.ac.ir
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  َذف کلی:   

 تا هحيظ پيراهَىٍ ًقص ٍ اّويت آًْا در ترقراري ارتثاط  سيستن حَاض ٍیصُساختواًْاي تطكيل دٌّذُ  کسة داًص الزم درخصَظ. 

  ٍ تكاهل جٌيي ضٌاسی آًْاکسة داًص الزم در هَرد ساختار هيكرٍسكَپی  دستگاُ تيٌایی ٍ ضٌَایی ٍ ًحَُ تكَیي 

  

 باضٌذ:     در پایاى برًاهِ آهَزضی، اًتظار هی رٍد فراگیراى قادر  اَذاف اختصبصی )رفتبری(:   

 :حیطٍ ضىبختی 

 .کرُ چطن ٍالیِ ّاي آى را تَضيح دّذ 

  .فضاي داخلی کرُ چطن را ضرح دّذ 

 .عضالت چطن را ًام تردُ ٍ کارّرکذام را تياى کٌذ 

 ً ام تثرد ٍ عولكرد آى را تياى کٌذ.اعصاب چطن را 

 .عولكرد عصة تيٌایی ٍ رًٍذ تيٌایی را تياى کٌذ 

 .ساختواى پلك ّا ٍ غذُ اضكی را تَضيح دّذ 

  را تر هثٌاي درٍض ارائِ ضذُ تياى کٌذ. ٍ دستگاُ تيٌایی تافت چطن ساختار هيكرٍسكَپی 

 .ًحَُ تكاهل ٍ جٌيي ضٌاسی چطن را تَضيح دّذ 

 را ًام تثرد  ٍ دليل آى را تَضيح دّذ دستگاُ تيٌایییْاي هرتثظ تا هَاردي از تيوار. 

 .تخص ّاي تطكيل دٌّذُ سيستن ضٌَایی را ًام تثرد 

 .ساختواى گَش خارجی را تَضيح دّذ 

  .ساختواى گَش هياًی ٍ ارتثاط آى تا ساختواى ّاي هجاٍر را ضرح دّذ 

  .ساختواى گَش داخلی را تَضيح دّذ 

 ن ضٌَایی ٍ تعادل تذى ٍ ارتثاط آى تا تخطْاي دیگر سيستن عصثی را تَضيح دّذ.ًحَُ عولكرد سيست 

 کليات ٍ جسئيات تافت گَش را تر هثٌاي درٍض ارائِ ضذُ تياى کٌذ 

 .ساختار هيكرٍسكَپی  تافت گَش ٍ دستگا ُ ضٌَایی را تر هثٌاي درٍض ارائِ ضذُ تياى کٌذ 

 .ًحَُ تكاهل ٍ جٌيي ضٌاسی گَش را تَضيح دّذ 

 را ًام تثرد  ٍ دليل آى را تَضيح دّذ. دضتگاُ ضٌَایی  هَاردي از تيواریْاي هرتثظ تا 

 :حیطٍ رياوی حرکتی 

 .درس صرفا ًظری است 
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  ٍػبطفیحیط: 

  استفادُ ًوایيذ آیٌذُ کاري خَد فراگير هيتَاًذ از علن هرتَعِ، در رًٍذ. 

 

 ريش َای تذریس

 ًقص ایفای بحث گرٍّی پرسص ٍ پاسخ سخٌراًی

 پاًل PBL ًوایص عولی کارگاُ آهَزضی 

 گرٍُ کَچک             جَرًال کالب                گسارش صبحگاّی                    گردش علوی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion ُبیوار ضبیِ سازی ضذ 

 سبیر ريش َبی تذریس:

 مًاد ي يسایل آمًزشی
 ًوَدار/ چارت برٍضَر کاتالَگ/ تصَیر/ عکس ٍایت بَرد پاٍرپَیٌت جسٍُ کتاب

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

   سبیر مًاد ي يسبیل آمًزضی:

 مکان ترگساری آمًزش

 کالس 
 سایت

 ایٌترًت 
 سالي کٌفراًس

 سالي

 ترآهفی تأ 

 سالي 

 هَالش
 Media Lab آزهایطگاُ

Skill 

Lab 

 درهاًگاُ/ بخص

 بالیٌی

 عرصِ

 بْذاضت
 جاهعِ

   :مکبن َبی آمًزضیسبیر 

 تجارب یادگیری )مرتثط تا استاد(

 
 کالض کار تا ٍسایل کوك آهَزضی هَجَد در       
 ،هَالش کار تا ٍسایل کوك آهَزضی هَجَد در سالي          

 تي تجرتِ کاري ٍ آهَزضی در هَرد کار تا جسذ ٍ هَالشداض          

 

 تکالیف یادگیری) مرتثط تا فراگیر(

 
 مطبلعه مببحث هر جلسه قبل از کالض           

 عملی و تئوری شرکت در کالض درض            

 حضور فعبل در بحث هب             

 اوجبم تکبلیف کالسی           

 مورد ویبز برای حضور در سبله موالشداشته وسبیل          
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 ) گروه کوچک(حضور فعبل در بحث هبی گروهی خود         

 احترام به مقرارت کالض        

 ضًاتط آمًزشی ي سیاست َای مذرس
 اوتظبرات: -

 کالضحضَر فعال در تواهی جلسات  -

 اًجام تِ هَقع تكاليف هحَلِ -

 استفادُ صحيح از ٍسایل کوك آهَزضی -

 :مجبزَب   

 ٍ خَردى هَاد کن حجنًَضيذى    

  محذيدیتُب:    
 ٍ عذم حضَر در کالض تا تاخير تيص از دُ دقيقِ رعایت ًظن ٍ اًضثاط -

 خاهَش تَدى تلفي ّاي ّوراُ در عَل کالض درضدر حالت سكَت تَدى یا -

 

 

 (/تالیىی/عرصٍَای ایمىی )دريس عملی/آزمایشگاَیتًصیٍ

 

 فُرست مىاتع درسی
 Clinical Anatomy by region (Snell)  

   Gray's anatomy for medical student 

  جاى کَئیراپایِ بافت ضٌاسی 

 بافت ضٌاسی دکتر جعفر سلیواًی 

 

 ريش ارزشیاتی

 هصاحبِ 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:

 ( .........ومرٌ،  ػملی:   .....، 20..... ومرٌ: وظری ........20....) از تارم تىذی ومرٌ 

 ومرٌ 5 ملی() امتحبن ػکبر ػملی: ومرٌ 1: تکبلیف کالسی ومرٌ 0.5: حضًر ي مطبرکت فؼبل

 ومرٌ 20  :/ ديرٌامتحبن پبیبن ترم ومرٌ 3 :/ ديرٌامتحبن میبن ترم ومرٌ 1.5 کًئیس:

 ومرٌ 8ومرٌ، ببفت ضىبسی ي جىیه ضىبسی  12آوبتًمی  سبیر مًارد:
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 تروامٍ وظریترتیة ي تًالی عىايیه جذيل 

 

ضمبرٌ 

 جلسٍ
 مالحظبت ػىًان جلسٍ 

 ر هحوذيدکت تافت ضٌاسی دستگاُ تيٌایی 1
 دکتر هحوذي تافت ضٌاسی دستگاُ ضٌَایی 2
 عثذيدکتر  آًاتَهی دستگاُ تيٌایی 3
 عثذيدکتر  آًاتَهی دضتگاُ ضٌَایی 4
 عثذيدکتر  آًاتَهی تاليٌی ٍ رادیلَشیك چطن ٍ گَش 5
 عثذيدکتر  راّْاي عصثی تيٌایی ٍ ضٌَایی 6
 دکتر هحوذي تكاهل دستگاُ تيٌایی ٍ ضٌَایی 7

 

تًسط مسؤيل درس/ کبرضىبس آمًزش، بٍ اطالع  پبیبن، در زمبن آغبز بروبمٍ آمًزضی،تبریخ ضريع ي جٍ: *تً

 فراگیران رسبویذٌ خًاَذ ضذ.
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 جذيل ارائٍ تروامٍ کارآمًزی/کاريرزی 

 *طًل ديرٌ
 مذرس )مذرسبن(  مکبن ارائٍ ػىًان بروبمٍ آمًزضی

 مبٌ ريز سبػت

      

      

      

      

      

تًسط مسؤيل درس/ کبرضىبس آمًزش، بٍ اطالع  پبیبن، در زمبن آغبز بروبمٍ آمًزضی،تبریخ ضريع ي *تًجٍ: 

  فراگیران رسبویذٌ خًاَذ ضذ.

 

 


