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 پسشکی :/ مرکس آمًزشی درماویداوشکذٌ

 علًم تشریح گريٌ آمًزشی:

  Course Plan ديرٌطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پسؼکیرؼتِ تحصیلی:  3ػلَم تؽریح  ػٌَاى ٍاحذ درظی:

 دکتری ػوَهیهقطغ تحصیلی:  (  ی)اجثار یاختصاصًَع ٍاحذ درظی: 

 چْارترم ترم تحصیلی:  رٍرزی:کا کارآهَزی:  9/0 ػولی: ًظری:  ٍاحذ

 ،ظاػت

 هاُ یارٍز
 تخػ: ظال: کارآهَز  کارٍرزی: کارآهَزی:  31 ػولی: ًظری: 

 کذ درض:

103 

 پیؽٌیاز: 
مقذمات علًم 

 حیتطر

ترًاهِ آهَزؼی  جذیذتریي تاریخ تصَیة

 01/05/1391 تَظط ٍزارت تْذاؼت:

 تخػ: ظال: کارٍرز 

 تخػ: ظال: دظتیار

 :ظایر ظایر:

 مشخصات مسؤل درس

 ػلَم تؽریح رؼتِ تحصیلی:  دکتر ػلیرضا ػبذاًی پَرًام ٍ ًام خاًَادگی: 

 داًؽیاررتثِ ػلوی:  دکتری تخصصی  هقطغ تحصیلی: 

                                پعت الکترًٍیک:  90376452190ؼوارُ تواض: 
abdani.anatomy@yahoo.com 

 ػلَم تؽریحپسؼکی دپارتواى  داًؽکذُ   آدرض هحل کار:

 دکتر ؼکری-دکتر هَهٌِ هحوذی -دکتر فریذًٍی  –ػبذی  زّرا  دکترًام ٍ ًام خاًَادگی ظایر هذرظاى:  

 :تاریخ تذٍیي طرح درض :رٍغ ترگساری ترًاهِ

 01/11/1398 
 تازًگری تر اظاض ًیاز جاهؼِ:

 ترکیبی مجازی حضَری

 تصَیة تاریخ

 :EDCتَظط ؼَرای  

00/00/1398 

 

 

 ؼوارُ جلعات

 تازًگری ؼذُ:
 تاریخ تأییذ 

 :EDOتَظط ؼَرای 

00/00/1398 

 اَذاف آمًزشی
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 یىیسر ي گردن ي وحًٌ کاربرد آوُا در مًارد بال ٍیضىاخت کامل استخًان َا ي بافت ورم واح  ّذف کلی:

 یران قادر باضىذ:در پایان بروامٍ آمًزضی، اوتظار می ريد فراگ اّذاف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیطِ ؼٌاختی 

 :حیطِ رٍاًی حرکتی 

 بخش سرو گردن 

o ًؽاى دّذرا بر هبٌای درٍض ارائِ ؼذُ ظرٍ صَرت  یاظتخَاى ّا ٍ جسئیات کلیات 

o  ًُؽاى دّذکلیات ٍ جسئیات اظتخَاى ّای گردى را بر هبٌای درٍض ارائِ ؼذ   

o ًؽاى دّذٍض ارائِ ؼذُ را بر هبٌای در یگردً ِیظطح بِ ػوك ًاح کلیات ٍ جسئیات 

o ًؽاى دّذرا بر هبٌای درٍض ارائِ ؼذُ گردى  یٍ هثلث ّا یًَاح -ػضالت گردى - یگردً یفضاّا کلیات ٍ جسئیات 

o را بر هبٌای درٍض ارائِ ؼذُ  گردى کیظوپات رُزًجی –آى  اتیٍ هحتَ ذیغالف کارٍت - ذیهاظتَئ ذٍیاظترًَکل ِیًاح کلیات ٍ جسئیات

 ًؽاى دّذ

o  ًؽاى دّذیی را بر هبٌای درٍض ارائِ ؼذُ بازٍ یٍ ؼبکِ ػصب یگردى، ػرٍق تحت ترلَُ ا یخلف هثلث ٍ جسئیاتکلیات 

o ًؽاى دّذرا بر هبٌای درٍض ارائِ ؼذُ  ذیپارٍت یصَرت، هاظتر ٍ غذُ  ِیًاح -ظر ٍ صَرت  ػضالت کلیات ٍ جسئیات 

o ًؽاى دّذبٌای درٍض ارائِ ؼذُ را بر ه (اػصاب ٍ ػرٍق –ّا  ِی) ال اظکالپ کلیات ٍ جسئیات  

o ًؽاى دّذٍ هحتَیات اًْا را بر هبٌای درٍض ارائِ ؼذُ  توپَرال ٌفراای ٍ  توپَرال  ّای حفرُ کلیات ٍ جسئیات 

o ًؽاى دّذٍ هحتَیات اى را بر هبٌای درٍض ارائِ ؼذُ  يیاظفٌَپاالتحفرُ  کلیات ٍ جسئیات  

o ًؽاى دّذرا بر هبٌای درٍض ارائِ ؼذُ   ٍ ؼکاف ّای حلمی تکاهل بي بعت ّا،  کواى ّا  کلیات ٍ جسئیات 

o ًؽاى دّذ.تکاهل صَرت، زباى ٍ دًذاى ّا را بر هبٌای درٍض ارائِ ؼذُ  کلیات ٍ جسئیات 

  سیستم عصبی بخش 

 

o  لعوت ّای هختلفCNS, PNS ًؽاى دّذ ؼذُ ارائِ درٍض هبٌای بر را 

o دّذًؽاى  ؼذُ ارائِ درٍض هبٌای بر را ًخاع ظاختار 

o ًؽاى دّذ ؼذُ ارائِ درٍض هبٌای بر را الٌخاع بصل ظاختار 

o ًؽاى دّذ ؼذُ ارائِ درٍض هبٌای بر را چْارم بطي -هغسی پل ظاختار 

o ًؽاى دّذ ؼذُ ارائِ درٍض هبٌای بر را هیاًی هغس ظاختار 

o ًؽاى دّذ ؼذُ ارائِ درٍض هبٌای بر را آى ارتباطات ٍ هخچِ ظاختار 

o ًؽاى دّذ ؼذُ ارائِ درٍض هبٌای بر را دیاًعفال ظاختار 

o ًؽاى دّذ ؼذُ ارائِ درٍض هبٌای بر را لؽرهخ  ٍ تالًعفال ظاختار 

o ًؽاى دّذ ؼذُ ارائِ درٍض هبٌای بر را لیوبیک ظیعتن ٍ هؽبک تؽکیالت ظاختار 

o ًؽاى دّذ ؼذُ ارائِ درٍض هبٌای بر را آًْا ارتباطات ٍ ای لاػذُ ّای ّعتِ ظاختار 

o ًؽاى دّذ ؼذُ ارائِ درٍض هبٌای بر را خَدکار بیػص دظتگاُ ظاختار 

o ًؽاى دّذ ؼذُ ارائِ درٍض هبٌای بر را ؼٌَائی ، بیٌایی حعی اػصاب ػولکرد ٍ ظاختار 

o ًؽاى دّذ ؼذُ ارائِ درٍض هبٌای بر را چؽائی ٍ بَیائی ػولکرد ٍ ظاختار 

o هایغ ٍ بطٌی ظیعتن  - ًخاع ٍ هغس هٌٌصّای ػولکرد ٍ ظاختار CSF ًؽاى دّذ ؼذُ ارائِ درٍض هبٌای بر را 

o  ٍ ًؽاى دّذ ؼذُ ارائِ درٍض هبٌای بر را ػصبی ظیعتن خًَی ػرٍقظیٌَض ّای هغسی. 
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 بخش حواس ویژه
 

  ٍیصگیْای بالیٌی آًْا را  تؽخیص دّذ.دظتگاُ بیٌایی فراگیر هیتَاًذ ظاختار ظالن ٍ ػولکرد صحیح ٍ 

  ٍیصگیْای بالیٌی آًْا را  بر رٍی کلیؽِ ضوائن چؽن(  -ظتگاُ بیٌایی )کرُ چؽن ٍ الیِ ّای آىدفراگیر هیتَاًذ ظاختار ظالن ٍ ػولکرد صحیح ٍ

 یا تصاٍیر رادیَلَشیک رًگی ٍ اختصاصی تؽخیص دّذ.

  را در بذى فرد زًذُ ؼٌاظایی کٌذ.ضوائن چؽن(  -دظتگاُ بیٌایی )کرُ چؽن ٍ الیِ ّای آىًؽاًِ ّای بالیٌی 

 هَالش ٍ کاداٍر ؼٌاظایی کٌذ. دررا  ضوائن چؽن(  -دظتگاُ بیٌایی )کرُ چؽن ٍ الیِ ّای آىالن فراگیر هیتَاًذ ظاختار ظ 

 .داًؽجَ هی تَاًذ ظاختار هیکرٍظکَپی لعوت ّای هختلف چؽن را زیر هیکرٍظکَپ تؽخیص دّذ 

  دّذ. ٍ ٍیصگیْای بالیٌی آًْا را  تؽخیصدظتگاُ ؼٌَایی فراگیر هیتَاًذ ظاختار ظالن ٍ ػولکرد صحیح 

  ٍیصگیْای بالیٌی آًْا را  بر رٍی کلیؽِ یا تصاٍیر داخلی هیاًی(  -دظتگاُ ؼٌَایی )گَغ خارجیفراگیر هیتَاًذ ظاختار ظالن ٍ ػولکرد صحیح ٍ

 رادیَلَشیک رًگی ٍ اختصاصی تؽخیص دّذ.

  را در بذى فرد زًذُ ؼٌاظایی کٌذ. داخلی هیاًی -دظتگاُ ؼٌَایی )گَغ خارجیًؽاًِ ّای بالیٌی 

  هَالش ٍ کاداٍر ؼٌاظایی کٌذ. دررا  داخلی هیاًی -دظتگاُ ؼٌَایی )گَغ خارجیفراگیر هیتَاًذ ظاختار ظالن 

 .داًؽجَ هی تَاًذ ظاختار هیکرٍظکَپی لعوت ّای هختلف چؽن را زیر هیکرٍظکَپ تؽخیص دّذ 

o  

 

  ِػاطفیحیط: 

o در حیطِ ػلن پسؼکی پی ببرًذ.حَاض ٍیصُ  –ظیعتن ػصبی  - ى بِ اّویت ػلن اًاتَهی ظر ٍ گرد 

o ػاللوٌژذ   حَاض ٍیژصُ  –ظیعتن ػصبی  – بِ کاربرد ػلن اًاتَهی در تؽخیص بیواری ّا ٍ تکٌیک ّای جراحی در ًاحیِ ظر ٍ گردى

 ؼًَذ

 ريش َای تذریس

 ایفای وقص تحث گرٍّی پرظػ ٍ پاظخ ظخٌراًی

 پاول PBL ًوایػ ػولی کارگاٌ آمًزضی 

 گريٌ کًچک              جًروال کالب                گسارش صبحگاَی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion ٌبیمار ضبیٍ سازی ضذ 

 ظایر رٍغ ّای تذریط:

 مًاد ي يسایل آمًزشی

 ومًدار/ چارت بريضًر کاتالًگ/ کطتصَیر/ ػ ٍایت تَرد پاٍرپَیٌت جسيٌ کتاب

 بیمار ياقعی بیمار استاوذارد ضذٌ اضیاء ي لًازم ياقعی هاکت ورم افسار فیلن آهَزؼی فایل صًتی
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 اوًاع پريشکتًرَای ايرَذ، ايپک ي اسالیذ، پًستر ي پمفلت بُذاضتی  ظایر هَاد ٍ ٍظایل آهَزؼی:

 مکان ترگساری آمًزش

 کالض 
 سایت

 ایىتروت 

ه سال

 کىفراوس

 ساله

 آمفی تأتر 
 ظالي 

 هَالش
 Media آزمایطگاٌ

Lab 

Skill 

Lab 

درماوگاٌ/ 

 بالیىی بخص

 عرصٍ

 بُذاضت
 جامعٍ

   :هکاى ّای آهَزؼیظایر 

 تجارب یادگیری )مرتثط تا استاد(
 بررظی ضؼف ٍ هْارت ّای رٍغ تذریط ٍ ارتباط با داًؽجَیاى

 تکالیف یادگیری) مرتثط تا فراگیر(
  حضَر هٌظن  ٍ ظر ٍلت  در کالض –ػذم هکالوِ با تلفي ّوراُ  –ادُ از رٍپَغ پسؼکی اظتف

 ضًاتط آمًزشی ي سیاست َای مذرس
 حضَر هٌظن در کالض ّااًتظارات: 

 ٍرٍد ٍ خرٍج از کالض در هَارد ضرٍری ---غیبت در صَرت اضطرار  : هجازّا

 ٍد ًَؼیذًی ٍ خَراکی در کالضٍر –هکالوِ تلفٌی ٍ اظتفادُ از هَبایل  هحذٍدیتْا:

 از ومرٌ کل داوطجً کسر خًاَذ ضذ 52/0  غیر مًجٍ بٍ ازای َر جلسٍ غیبت . 

  ومرٌ صفر گسارش خًاَذ ضذ. با َماَىگی معايوت آمًزضی داوطکذٌ جلسٍ غیبت 4بیص از ، 

 

 (/تالیىی/عرصٍَای ایمىی )دريس عملی/آزمایشگاَیتًصیٍ
 تکػ ٍ هاظک در ظالي هَالش ٍ جعذدظ – اظتفادُ از رٍپَغ پسؼکی

 اظتفادُ از ٍظایل جراحی با رػایت ًکات ایوٌی ٍ در حضَر اظتاد.

 فُرست مىاتع درسی
 Gray's Anatomy for Students  
 Longman’s Medical Embryology   
 Junqueira's Basic Histology 

  سلیمانی رتدک شناسی بافت  ---کوکی 

  ّوکاراى یدکتر هحوذ اکبر فیتأل ظرٍگردى یآًاتَه  ---کوکی ٍ 
  اظتخَاى ؼٌاظی دکتر بْرام الْی  ---کوکی 
  اطلط ًتر  ٍ زٍبَتا  ---کوکی 

 ريش ارزشیاتی

 مصاحبٍ چک لیست صحیح / غلط جَرکردًی چٌذ گسیٌِ ای کًتٍ پاسخ گستردٌ پاسخ

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

Sampling 
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Log Book 360
 0

 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 سایر ريش َای ارزشیاتی:

 ( .......20....ًورُ،  ػولی:   ..........،  ًورُ: ًظری ......20......) از تارم تىذی ومرٌ 

 

 کار ػولی: ...... ًورُ ...... ًورُ: تکالیف کالظی ..... ًورُ: حضَر ٍ هؽارکت فؼال

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

ًورُ  1ًورُ تافت ظیعتن ػصثی،  1ًورُ آًاتَهی حَاض ٍیصُ،  2ن ػصثی، یعتًورُ آًاتَهی ظ 8ًورُ آًاتَهی ظر ٍ گردى،  8 ظایر هَارد:

 تافت حَاض ٍیصُ
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 جذيل ترتیة ي تًالی عىايیه تروامٍ عملی

شماره 

 جلسه
 مالحظات )مذرسان( جلسه عنوان 

 عملی سر و گردن ناتومی و بافت آ

 پَر دکتر ػبذاًی  َمیکراً یاظتخَاًْا یبررظ 3

 دکتر ػبذاًی پَر  صَرت یاظتخَاًْا یبررظ َم،یکراً یاظتخَاًْا اداهِ 7

 دکتر ػبذاًی پَر  جوجوِ یصَرت ٍ ًواّا یاظتخَاًْا اداهِ 1

 کتر ػبذاًی پَرد گردى یاّایٍ فاظ یظطح ػٌاصر 4

 ػبذیدکتر  گردى یخلف هثلث 6

 ػبذیدکتر  ، غذد تیرٍئیذ ٍ پاراتیرٍئیذگردى یلذاه یّا هثلث 5

 ػبذیدکتر  ذیصَرت، هاظتر ٍ غذُ پارٍت ِیًاح 2

 ػبذیدکتر  توپَرال   حفرُ 8

 ػبذیدکتر  ٌفراتوپَرالیا حفرُ 0

 ػولی ظیعتن ػصبیناتومی و بافت آ

 دکتر هحوذی  اظی ظیعتن ػصبی ػولی بافت ؼٌ 39

 دکتر ػبذاًی ًخاع  33

 دکتر ػبذاًی یپل هغس - بصل الٌخاع 37

 دکتر ػبذاًی هخچِ - یاًیهغس ه 31

 دکتر ػبذاًی دیاًعفال 34

 فریذًٍیدکتر  تالًعفال   36

 فریذًٍیدکتر  تؽکیالت هؽبک ٍ ظیعتن لیوبیک 35
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 فریذًٍیدکتر  خَدکاردظتگاُ ػصبی  -ّعتِ ّای لاػذُ ای    32

 فریذًٍیدکتر  چؽایی( –بَیایی  –ؼٌَایی  –راُ ّای حعی اختصاصی )بیٌایی  38

 فریذًٍیدکتر  خًَرظاًی ٍ تخلیِ ٍریذی ظیعتن ػصبی -ظیعتن بطٌی –پردُ ّای هٌٌص هغس ٍ ًخاع  30

 ناتومی و بافت عملی حواس ویژه آ

 ؼکریدکتر آًاتَهی دظتگاُ بیٌایی 79

 ؼکریدکتر  تَهی دؼتگاُ ؼٌَاییآًا 73

 دکتر هحوذی بافت ؼٌاظی چؽن ٍ گَغ 77

 

تَظط هعؤٍل درض/ کارؼٌاض آهَزغ، تِ اطالع  پایاى، در زهاى آغاز ترًاهِ آهَزؼی،تاریخ ؼرٍع ٍ *تَجِ: 

 فراگیراى رظاًیذُ خَاّذ ؼذ.
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 جذيل ارائٍ تروامٍ کارآمًزی/کاريرزی 

 *طَل دٍرُ
 هذرض )هذرظاى(  هکاى ارائِ ؼیػٌَاى ترًاهِ آهَز

 هاُ رٍز ظاػت

      

      

      

      

      

تَظط هعؤٍل درض/ کارؼٌاض آهَزغ، تِ اطالع  پایاى، در زهاى آغاز ترًاهِ آهَزؼی،تاریخ ؼرٍع ٍ *تَجِ: 

  فراگیراى رظاًیذُ خَاّذ ؼذ.

 

 


