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 پسشکی :داوشکذٌ

  علًم تشریح گريٌ آمًزشی:

  Course Plan ديرٌطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 ػلَم تطریح رضتِ تحصیلی:  2ػلَم تطریح تٌِ  ػٌَاى ٍاحذ درسی:

 کارضٌاسی ارضذهقطغ تحصیلی:  اختصاصی )اجثاری(ًَع ٍاحذ درسی: 

 دٍم ترم تحصیلی:  ی:کارٍرز کارآهَزی:  5/0  ػولی: 5/1  ًظری: ٍاحذ

 ،ساػت

 هاُ یارٍز
 تخص: سال: کارآهَز  کارٍرزی: کارآهَزی:   17 ػولی: 26 ًظری: 

کذ 

 درس:

10 

 

ػلَم تطریح تٌِ  پیطٌیاز: 

1 

 

ترًاهِ  جذیذتریي تاریخ تصَیة

 آهَزضی تَسط ٍزارت تْذاضت:

09/03/1395 

 تخص: سال: کارٍرز 

 تخص: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 شخصات مسؤل درسم

  ػلَم تطریحرضتِ تحصیلی:  رضا ًجات تخصدکتر  ًام ٍ ًام خاًَادگی: 

 داًطیار رتثِ ػلوی:  Ph.Dدکترای تخصصی  هقطغ تحصیلی: 

 09127003150 ضوارُ تواس: 
                          پست الکترًٍیک:

reza_nejat@zums.ac.ir 
 

 ُ ػلَم تطریحگرٍ-داًطکذُ پسضکی   آدرس هحل کار:

 هؤهٌِ هحوذیدکتر هیترا آریي هٌص ٍ دکتر ًام ٍ ًام خاًَادگی سایر هذرساى:  

 :تاریخ تذٍیي طرح درس :رٍش ترگساری ترًاهِ

 30/10/1398 
 تازًگری تر اساس ًیاز جاهؼِ:

 زرکیثی هدازی حضَری

 تصَیة تاریخ

 :EDCتَسط ضَرای  

00/00/1398 

 

 

 ضوارُ جلسات

 تازًگری ضذُ:
 تاریخ تأییذ 

 :EDOتَسط ضَرای 

00/00/1398 
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 اَذاف آمًزشی

 تالیٌی ًکاذًحَُ زکَیي آًْا ٍ  ٍ لگي زطریحی ػٌاصر ٍ هیکرٍسکَخی  هاکرٍسکَخی ساخسواى دٍرُ خایاى در تایسسی داًطدَ  ّذف کلی:

 .تطٌاسذ را هرزثظ

 رٍد فراگیراى قادر تاضٌذ:در خایاى ترًاهِ آهَزضی، اًسظار هی  اّذاف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیطِ ضٌاختی 

 .کلیاذ آًازَهی دسسگاُ ادراری زٌاسلی را تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تیاى کٌذ 

 تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تیاى کٌذ. کلیِ، حالة، خیطاتراُ در خٌس هرد ٍ زى 

 اػصاب هْن تالیٌی تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تیاى کٌذ.ّا، هفاصل، ػضالذ، ػرٍق  ساخسار لگي ضاهل اسسخَاى ٍ 

 ّای لگي هرد ٍ زى تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تیاى کٌذ. گیری ٍ زفاٍذ ّای اًذازُ اتؼاد لگي، رٍش 

 ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تیاى کٌذ. احطاء لگٌی ضاهل هثاًِ، خیطاتراُ، رکسَم، کاًال هقؼذی، حفرُ ایسکیَرکسال تر اساس هٌاتغ 

 ّای هْن تالیٌی دسسگاُ زَلیذ هثل هرد )ساخسارّای داخلی ٍ خارخی( تر اساس هٌاتغ ٍ  ساخسار ٍ هَقؼیر آًازَهیک ٍ هداٍراذ قسور

 هغالة رکر ضذُ در کالس تیاى کٌذ.

 ى )ساخسارّای داخلی ٍ خارخی( تر اساس هٌاتغ ٍ ّای هْن تالیٌی دسسگاُ زَلیذ هثل ز ساخسار ٍ هَقؼیر آًازَهیک ٍ هداٍراذ قسور

 هغالة رکر ضذُ در کالس تیاى کٌذ.

 ّای هْن تالیٌی دسسگاُ زَلیذ هثل هرد ٍ زى تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در  گیری ٍ زخلیِ لٌفاٍی قسور رساًی، ػصة ًحَُ خَى

 کالس تیاى کٌذ.

 ر ضذُ در کالس تیاى کٌذ.اتؼاد ٍ هحسَیاذ خریٌِ تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رک 

 آًازَهی سغحی ٍ رادیَلَشیک دسسگاُ زَلیذ هثل هرد ٍ زى تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تیاى کٌذ 

  کلیِ ٍ تخص ّای هخسلف آى را ضرح دّذ.ساخسار هیکرٍسکَخی 

 .الیِ ّای تافسی هداری ادراری )کالیکس ّا، لگٌچِ، حالة ٍخیطاتراُ( را تیاى کٌذ 

 هثاًِ را ضرح دّذسار هیکرٍسکَخی ساخ 

 .قسور ّای هخسلف زخوذاى را تطٌاسذ 

 .هراحل تلَؽ یک فَلیکَل در قطر زخوذاى را ضرح دّذ 

 .قسور ّا ٍ الیِ ّای تافسی لَلِ رحن را زَضیح دّذ 

 .قسور ّا ٍ الیِ ّای تافسی رحن را زَضیح دّذ 

 .ساخسار تافسی دّاًِ رحن را ضرح دّذ 

 را زَضیح دّذ. ساخسار تافسی ٍاشى 

 ضرح دّذ.اًذام زٌاسلی خارخی را  ساخسار تافسی 

 .قسور ّای هخسلف تیضِ، الیِ ّا ٍ ساخسار تافسی آى را ضرح دّذ 
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 در هرد را زَضیح دّذ. ٍ هداری ًاقل اسدرم را  ساخسار تافسی هداری زٌاسلی 

  را ضرح دّذ.یکل ٍ غذد کَخر ضاهل خرٍسساذ ، سویٌال ٍزدر هرد  ضویوِ دسسگاُ زٌاسلیساخسار تافسی غذد 

 .هٌطا خٌیٌی سیسسن ادراری را تیاى کٌذ 

 .خرًٍفرٍس ٍ سرًَضر آى را زَضیح دّذ 

 .ًحَُ خیذایص کلیِ هَقر را در خٌیي تیاى کٌذ 

 .ًحَُ خیذایص کلیِ دائن را در خٌیي تیاى کٌذ 

 .عرز ضکل گیری ٍ خَاًِ زدى هداری ادراری را ضرح دّذ 

  ادراری را زَضیح دّذ.عرز زطکیل ٍاحذ زرضحی 

 .صؼَد کلیِ ّا را تِ خایگاُ اصلی ضرح دّذ 

 .خًَگیری کلیِ ّا را در حیي صؼَد تیاى کٌذ 

 .عرز ضکل گیری هیسًای ٍ هیسراُ را زَضیح دّذ 

 .سرًَضر کلَآک را ضرح دّذ 

 .عرز ضکل گیری هثاًِ را زَضیح دّذ 

 ٍ ػلر خیذایص آى را تیاى کٌذ. ًاٌّداری ّای هرتَط تِ زکاهل دسسگاُ ادراری را تطٌاسذ 

  َُزکاهل ٍ هٌطاء خٌیٌی گٌادّای اٍلیِ را ضرح دّذ.ًح 

 .عرز ضکل گیری زخوذاى ٍ تیضِ را از گٌاد اٍلیِ ضرح دادُ ٍ زفاٍذ آى را در هرد ٍ زى تیاى ًوایذ 

 .هداری زٌاسلی زوایس ًیافسِ را ًام تثرد ٍ هٌطاء خٌیٌی آًْا را تذاًذ 

  ِرحن، رحن، سرٍیکس ٍ ٍاشى را از هداری زٌاسلی زوایس ًیافسِ زَضیح دّذ.ًحَُ ضکل گیری لَل 

 .ًحَُ ضکل گیری هداری ٍاتراى، اخیذیذین، دفراى ٍاًسالی را از هداری زٌاسلی زوایس ًیافسِ تیاى کٌذ 

  .ًحَُ خیذایص هداری زٌاسلی را در زى ٍهرد تا رسن ضکل تا یکذیگر هقایسِ کٌذ 

  ًِرا ضرح دّذ.زکاهل غذد خٌسی هردا 

 .ًحَُ ٍ ػلر صؼَد گٌادّا در زى ٍ هرد را تیاى کردُ ٍ تا یکذیگر هقایسِ ًوایذ 

 .عرز زکَیي دسسگاُ زٌاسلی خارخی را زَضیح دّذ 

 .ّرهافرٍدیسن ٍ اًَاع آى را ضرح دّذ 

 .ًاٌّداری ّای هرتَط تِ زکاهل دسسگاُ زٌاسلی را تطٌاسذ ٍ ػلر خیذایص آى را تیاى کٌذ 

 

 ًی حرکتی:حیطِ رٍا 

 ُهَقؼیر کلیِ ّا را تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا کردُ ٍ ًطاى دّذ. خایگا ٍ 

  تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا کردُ ٍ ًطاى دّذ کلیِ ّاٍ خلفی هداٍراذ قذاهی 

 ِهغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا کردُ ٍ ًطاى دّذ.را تر اساس هٌاتغ ٍ  ساخسواى کلی 
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 )را تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا کردُ ٍ ًطاى دّذ. خًَرساًی کلیِ )ضریاى، ٍریذ ٍ لٌف 

 یذا کردُ ٍ ًطاى دّذ.کلیِ را تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خ ػصة دّی 

 را تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا کردُ ٍ ًطاى  هداٍراذ حالة راسر ٍ چحٍ  هسیر ،هَقؼیر

 دّذ.

 را تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا کردُ ٍ ًطاى دّذ. هحل زٌگی ّای حالة 

  را تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا کردُ ٍ ًطاى دّذ. حالةصة دّی ٍ ػ خًَرساًی 

  زؼریف ٍ خصَصیاذ لگي اسسخَاًی ٍ ًطاًِ ّای آًازَهیک آًرا تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا

 کردُ ٍ ًطاى دّذ. 

 اس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا کردُ ٍ ًطاى دّذ.لگي کارب ٍ حقیقی را تر اس 

 .اقغار لگي را تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا کردُ ٍ ًطاى دّذ 

 ًطاى دّذ. خذارّای سازًذُ لگي را تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا کرد ٍ ُ 

 .هفاصل لگي ٍ ػَاهل ًگْذارًذُ آًْا را تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا کردُ ٍ ًطاى دّذ 

  .اًَاع لگي ٍ خصَصیاذ آًْا را در زًاى تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا کردُ ٍ ضرح دّذ 

 لگي در زى ٍ هرد را تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا کردُ ٍ ضرح دّذ .  زفاٍذ ّای 

  . ػضالذ کف لگي ٍ دیافراگن لگٌی را تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا کردُ ٍ ًطاى دّذ 

 َکسی شئَس را تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا کردُ ازصاالذ لَازَراًی ، اتسَازَر ایٌسرًَس ٍ ک

 ٍ ضرح دّذ . 

   . اػصاب ػضالذ کف لگي را تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا کردُ ٍ ضرح دّذ 

  رٍی هَالش یا خسذ خیذا کردُ ٍ ًطاى دّذ. فاضیاّای لگٌی را تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر 

  اتؼاد، اًذازُ ّا ، ضکل ، هحل قرارگیری ٍ اًحٌاّای رکسَم را تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا

 کردُ ٍ ضرح دّذ . 

  کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا کردُ ٍ ضرح  هداٍراذ صفاقی ٍ احطایی رکسَم در زى ٍ هرد را تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در

 دّذ . 

  الیِ ّای سازًذُ رکسَم ٍ خصَصیاذ سغح درًٍی  ٍ چیي ّای هخاعی آًرا تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش

 یا خسذ خیذا کردُ ٍ ضرح دّذ . 

  تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا کردُ ٍ ضرح دّذ . ػرٍق ٍ اػصاب رکسَم ٍ را تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس 

  .اًذازُ ٍ هسیر کاًال هقؼذی را تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا کردُ ٍ زَضیح دّذ 

 ُزَضیح دّذ .  هداٍراذ کاًال هقؼذی در زى ٍ هرد را تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا کرد ٍ 

  خصَصیاذ ٍ ازصاالذ اسفٌکسرّای ارادی ٍ غیر ارادی کاًال هقؼذی را تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا

 خسذ خیذا کردُ ٍ ضرح دّذ. 

 یا خسذ خیذا  خصَصیر سغح درًٍی کاًال هقؼذی ٍ خَضص هخاعی آى را تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش

 کردُ ٍ ضرح دّذ . 
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  . ػرٍق ٍ اػصاب کاًال هقؼذی را تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا کردُ ٍ ضرح دّذ 

 ردُ ٍ خصَصیاذ ، اًذازُ ، اتؼاد ٍ هَقؼیر ٍ هداٍراذ تیضِ را تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا ک

 ضرح دّذ . 

  . خصَصیاذ اسکرٍزَم را تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا کردُ ٍ ضرح دّذ 

  خصَصیاذ ، اًذازُ، اتؼاد ٍ هَقؼیر ٍ هداٍراذ اخیذیذین را تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا

 کردُ ٍ ضرح دّذ . 

 َصیاذ ، اًذازُ ، اتؼاد ٍ هَقؼیر ٍ هداٍراذ هدرای دفراى را تر تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خص

 خیذا کردُ ٍ اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا کردُ ٍ ضرح دّذ. 

 ْای خرٍسساذ را تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خصَصیاذ ، اًذازُ ، اتؼاد ٍ هَقؼیر ٍ هداٍراذ ٍ لَت

 خسذ خیذا کردُ ٍ ضرح دّذ.

  خصَصیاذ ، اًذازُ ، اتؼاد ٍ هَقؼیر ٍ هداٍراذ سویٌال ٍزیکَل را تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ

 خیذا کردُ ٍ ضرح دّذ.

 اد ٍ هَقؼیر ٍ هداٍراذ غذد کَخر را تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا خصَصیاذ ، اًذازُ ، اتؼ

 کردُ ٍ ضرح دّذ.

  خصَصیاذ ، اًذازُ ، اتؼاد ٍ هَقؼیر ٍ هداٍراذ عٌاب اسدرهازیک را تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ

 خیذا کردُ ٍ ضرح دّذ.

  اًذازُ ، اتؼاد ٍ هَقؼیر ، اخساء سازًذُ ٍ خَضص ّای آلر زٌاسلی هرد را تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا

 خسذ خیذا کردُ ٍ ضرح دّذ.

 ردُ ٍ ضرح ػرٍق ٍ اػصاب دسسگاُ زٌاسلی ٍ کلیِ ضوائن آًرا تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا ک

 دّذ.

  ٍ ُاتؼاد ، اًذازُ ، هدارٍاذ ،هَقؼیر ٍ رتاعْای رحن را تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا کرد

 ضرح دّذ. 

  ُضرح دّذ. اتؼاد ، اًذازُ ، هدارٍاذ، هَقؼیر زخوذاى را تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا کرد ٍ 

  اتؼاد ، اًذازُ ، هدارٍاذ ،هَقؼیر لَلِ رحوی را تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا کردُ ٍ ضرح

 دّذ.

  ٍ ُضرح اتؼاد ، اًذازُ ، هدارٍاذ ،هَقؼیر ساخسواى ٍاشى را تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا کرد

 دّذ.

  ػرٍق ٍ اػصاب هرتَط تِ دسسگاُ زٌاسلی زى را تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا کردُ ٍ ضرح

 دّذ.

  .هَقؼیر خریٌیَم ، اًذازُ ٍ هحذٍدُ آًرا تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا کردُ ٍ ضرح دّذ 

  ضرح دّذ . 

  .ًحَُ زقسین تٌذی خریٌیَم ٍ فضاّای هرتَعِ را تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا کردُ ٍ ضرح دّذ 



6 
 

  .هحسَیاذ فضاّای خریٌیَم را تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا کردُ ٍ ضرح دّذ 

 َم را تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا کردُ ٍ ضرح دّذ. هداٍراذ ٍ ارزثاعاذ خریٌی 

   هَقؼیر ، اًذازُ ٍ هحذٍدُ حفرُ ایسکیَرکسال را تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا کردُ ٍ ضرح

 دّذ. 

 ر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا کردُ ٍ ضرح زقسین تٌذی حفرُ ایسکیَرکسال ٍ هحسَیاذ آًرا ت

 دّذ. 

  .هداٍراذ ٍ ارزثاعاذ حفرُ ایسکیَرکسال را تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا کردُ ٍ ضرح دّذ 

  ذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا کردُ ٍ ضرح دّذ. تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضخایگاُ ٍ هَقؼیر هکاًی هثاًِ را 

  تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا کردُ ٍ ضرح دّذ. سغَح هثاًِ را 

 تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا کردُ ٍ ضرح دّذ.  هداٍراذ هثاًِ را در زى ٍ هرد 

  ضرح دّذ . تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا کردُ ٍ لیگاهاى ّای هثاًِ را 

  زَضیح دّذ . تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا کردُ ٍ ساخسواى خذار هثاًِ را 

  ضرح دّذ . س تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا کردُ ٍ تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالهثلث هثاًِ را 

  ضرح دّذ . تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا کردُ ٍ ػرٍق ٍ اػصاب هثاًِ را 

 زَضیح دّذ .  ًام تردُ ٍ تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا کردُ، تخطْای هخسلف هدرای ادرار را 

  زَضیح دّذ.تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا کردُ ٍ اسفٌگسر خارخی ٍ داخلی هدرای ادرار را 
  تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا کردُ ٍ هدرای ادرار زًاى ٍ زفاٍذ آى را تا هدرای ادرار هرداى

 اى ًوایذ . تی

 زَضیح دّذ.  تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا کردُ ٍ هداٍراذ هدرای ادرار زًاى ٍ هرداى را 

 ضرح دّذ.  تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا کردُ ٍ ػرٍق ٍ اػصاب هدرای ادرار را 

 تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا کردُ ٍ یاًْای ٍاقغ در لگي ٍ خریٌیَم را هثذأ ٍ ضاخِ ّای ضر

 ضرح دّذ . 
  تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا هحل زخلیِ ٍ ضاخِ ّای ٍارد ضًَذُ تِ ٍریذّای ٍاقغ در لگي ٍ خریٌیَم را

 ّذ . ضرح دخسذ خیذا کردُ ٍ 

 تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر  گرُ ّای لٌفاٍی هخسلف ٍاقغ در لگي را ضرح دادُ ٍ ًحَُ زخلیِ لٌف احطاء لگٌی تِ گرّْای لٌفاٍی را
 تیاى ًوایذ .  ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا کردُ ٍ

  هغالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خسذ خیذا در صَرذ تیاى هَارد کلیٌیکی ، تسَاًذ ارزثاعاذ آًازَهیک آًرا تر اساس هٌاتغ ٍ

 کردُ ٍ ضرح دّذ. 

 ّای رادیَلَشیک تر اساس هٌاتغ ٍ هغالة رکر ضذُ در کالس  ّای هخسلف دسسگاُ ادراری ٍ زَلیذ هثل هرد ٍ زى را در کلیطِ قسور

 زطخیص دادُ ٍ ضرح دّذ. 

  ِکار تردُ ٍ زٌظین کٌذ.قسوسْای هخسلف هیکرٍسکَج ًَری را تطٌاسذ ٍ آًْا را ت 

  ٍ الم ّای هخسلف در راتغِ تا سیسسن ادراری ٍ زٌاسلی را در اسسیح هیکرٍسکَج قرار دّذ ٍ تسَاًذ تا تسرگٌوایی ّای هخسلف تافر
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 خایگاُ هَرد ًظر را تا ٍضَح تاال تثیٌذ ٍ اخسای هخسلف تافر را ضٌاسایی ًوایذ.

 

  ِػاطفیحیط: 

 اذ اخالقی را کاهال رػایر کٌذدر حیي کار تا خٌیي ٍ خسذ، ًک. 

  

 ريش َای تذریس

 ایفای ًقص تحث گرٍّی پرسص ٍ پاسخ سخٌراًی

 خاًل PBL ًوایص ػولی کارگاُ آهَزضی 

 گرٍُ کَچک              خَرًال کالب                گسارش صثحگاّی                    گردش ػلوی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion ُتیوار ضثیِ سازی ضذ 

 سایر رٍش ّای تذریس:

 مًاد ي يسایل آمًزشی

 ًوَدار/ چارذ ترٍضَر کازالَگ/ تصَیر/ ػکس ٍایت تَرد پاٍرپَیٌت خسٍُ کتاب

 تیوار ٍاقؼی تیوار اسساًذارد ضذُ اضیاء ٍ لَازم ٍاقؼی هاکت ًرم افسار فیلن آهَزضی فایل صَزی

 اًَاع خرٍشکسَرّای اٍرّذ، اٍخک ٍ اسالیذ، خَسسر ٍ خوفلر تْذاضسی  آهَزضی:سایر هَاد ٍ ٍسایل 

 مکان ترگساری آمًزش

 کالس 
 سایر

 ایٌسرًر 

سالي 

 کٌفراًس

 سالي

 آهفی زأزر 

 سالي 

 هَالش
 Media آزهایطگاُ

Lab 

Skill 

Lab 

درهاًگاُ/ 

 تالیٌی تخص

 ػرصِ

 تْذاضر
 خاهؼِ

   :هکاى ّای آهَزضیسایر 

 دگیری )مرتثط تا استاد(تجارب یا

  کالسکار تا ٍسایل کوک آهَزضی هَخَد در 
 هَالش کار تا ٍسایل کوک آهَزضی هَخَد در سالي 

 کار تا هیکرٍسکَج هَخَد در زاالر هیکرٍسکَج 

 داضسي زدرتِ کاری ٍ آهَزضی در هَرد کار تا خسذ ٍ هَالش 

 تکالیف یادگیری) مرتثط تا فراگیر(
 ثل از کالسهغالؼِ هثاحث ّر خلسِ ق 

  ضرکر در کالس درس 

  حضَر فؼال در تحث ّا 

 اًدام زکالیف کالسی 
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 )حضَر فؼال در تحث ّای گرٍّی خَد) گرٍُ کَچک 

 ضًاتط آمًزشی ي سیاست َای مذرس
 حضَر تِ هَقغ، کاهل ٍ فؼال در کالس ّااًتظارات: 

 خرٍج از کالس در هَاقغ اضغراری  :هجازّا

 ل، خَردى ٍ آضاهیذى، صحثر غیر هسؼارفاسسفادُ از هَتای هحذٍدیتْا:

  

 (/تالیىی/عرصٍَای ایمىی )دريس عملی/آزمایشگاَیتًصیٍ

 

 فُرست مىاتع درسی
 Clinical Anatomy by region (Snell)  

   Gray's anatomy for medical student 

 Langman’s medical embryology 

 Junqueira's Basic Histology 

 Bloom & Fawcett Textbook Of Histology 

 Larsen’s Human Embryology   
 Human embryology and developmental biology (Carlson) 
 The developing human (Moore) 

 

 ريش ارزشیاتی

 هصاحثِ چک لیسر صحیح / غلط خَرکردًی 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:

  ًورُ:  .....20.......) از تارم تىذی ومرٌ 

 ( ...........ًورُ،  ػولی:   ..........،  ًظری

 ار ػولی: ...... ًورُک ...... ًورُ: تکالیف کالسی ..... ًورُ: حضَر ٍ هطارکت فؼال

 ..... ًورُ  :/ دٍرُاهتحاى پایاى ترم ..... ًورُ :/ دٍرُاهتحاى هیاى ترم ..... ًورُ کَئیس:

 ًورُ جٌیي 4ًورُ تافت ٍ   8ًورُ آًاتَهی ،  8 سایر هَارد:
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 تروامٍ وظریترتیة ي تًالی عىايیه جذيل 

ضوارُ 

 جلسِ
 هالحظات ػٌَاى جلسِ 

 ًداذ تخصدکسر  گي، هاّیچِ ّا ٍ فاضیاّای لگي اسسخَاى تٌذی ل  1

 دکسر ًداذ تخص کلیِ، حالة، هثاًِ ٍ خیطاتراُ 2

 دکسر ًداذ تخص دسسگاُ زٌاسلی زىآًازَهی  3

 دکسر ًداذ تخص دسسگاُ زٌاسلی هرد آًازَهی 4

 دکسر ًداذ تخص فضای خریٌِ در خاًن ّا ٍ آقایاى 5

 ذ تخصدکسر ًدا ػرٍق، اػصاب ٍ لٌف لگي 6

 دکسر هحوذی تافر ضٌاسی دسسگاُ ادراری 7

 دکسر هحوذی )زخوذاى، رحن ٍ لَلِ رحن(  زَلیذ هثل زىتافر ضٌاسی دسسگاُ  8

 دکسر هحوذی سرٍیکس ٍ اًذام زٌاسلی خارخی( ,ٍاشىزَلیذ هثل زى )تافر ضٌاسی دسسگاُ  9

 دکسر هحوذی ًاقل اسدرم(زَلیذ هثل هرد )تیضِ، اخیذیذم ٍ هداری تافر ضٌاسی دسسگاُ  10

 دکسر هحوذی زَلیذ هثل هرد )خرٍسساذ، کیسِ هٌی ٍ غذُ تَلثَیَرزرال(تافر ضٌاسی دسسگاُ  11

 دکسر آریي هٌص زکَیي سیسسن ادراری 12

 دکسر آریي هٌص زکَیي گٌادّا ٍ سیسسن زٌاسلی داخلی در زى ٍ هرد 13

 دکسر آریي هٌص افرٍدیسنزکَیي سیسسن زٌاسلی خارخی در زى ٍ هرد ٍ ّره 14

تَسط هسؤٍل درس/ کارضٌاس آهَزش، تِ اطالع  پایاى، در زهاى آغاز ترًاهِ آهَزضی،تاریخ ضرٍع ٍ *تَجِ: 

 فراگیراى رساًیذُ خَاّذ ضذ.
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 جذيل ترتیة ي تًالی عىايیه تروامٍ عملی

ضوارُ 

 جلسِ
 هالحظات ػٌَاى جلسِ 

 ًداذ تخصدکسر  ای لگيهاّیچِ ّا ٍ فاضیاّاسسخَاى تٌذی لگي،  1

 دکسر ًداذ تخص دسسگاُ زٌاسلی زىآًازَهی ٍ  حالة، هثاًِ ٍ خیطاتراُکلیِ،  2

 دکسر ًداذ تخص فضای خریٌِ در خاًن ّا ٍ آقایاىٍ  دسسگاُ زٌاسلی هرد آًازَهی 3

 دکسر ًداذ تخص لٌف لگي ػرٍق، اػصاب ٍ 4

 حوذیدکسر ه دسسگاُ ادراریهیکرٍسکَخی تررسی ساخسار  5

 دکسر هحوذی زَلیذ هثل زى دسسگاُ هیکرٍسکَخی تررسی ساخسار  6

 دکسر هحوذی زَلیذ هثل هرددسسگاُ  هیکرٍسکَخیتررسی ساخسار  7

 دکسر آریي هٌص تررسی هیکرٍسکَخی سیسسن ّای ادراری ٍ زٌاسلی خٌیي ّا 8

ل درس/ کارضٌاس آهَزش، تِ اطالع تَسط هسؤٍ پایاى، در زهاى آغاز ترًاهِ آهَزضی،تاریخ ضرٍع ٍ *تَجِ: 

 فراگیراى رساًیذُ خَاّذ ضذ.
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 جذيل ارائٍ تروامٍ کارآمًزی/کاريرزی 

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

 هاُ رٍز ساػت

      

      

      

      

      

تَسط هسؤٍل درس/ کارضٌاس آهَزش، تِ اطالع  زضی،پایاى، در زهاى آغاز ترًاهِ آهَتاریخ ضرٍع ٍ *تَجِ: 

  فراگیراى رساًیذُ خَاّذ ضذ.

 

 


