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 پسشکی :/ مرکس آمًزشی درماویداوشکذٌ

 علًم تشریح گريٌ آمًزشی:

  Course Plan ديرٌطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 زًساًپسؼکیرضتِ تحصیلی:  3 تؽریح ػلَم ػٌَاى ٍاحذ درسی:

 زکتری ػوَهیهقطغ تحصیلی:  (  ی)اجثار یاختصاصًَع ٍاحذ درسی: 

  ترم سًمترم تحصیلی:  کارٍرزی:  کارآهَزی: 1 ػولی: 1ًظری:  ٍاحذ

 ،ساػت

 هاُ یارٍز
 تخص: سال: کارآهَز  کارٍرزی: کارآهَزی:  34 ػولی: 17ًظری: 

 کذ درس:

15 

 پیطٌیاز: 
 2تؽریح  ػلَم

ترًاهِ آهَزضی  جذیذتریي تاریخ تصَیة

 19/04/1391 تَسط ٍزارت تْذاضت:

 تخص: سال: کارٍرز 

 تخص: سال: دستیار

 :سایر سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 ػلَم تؽریح رضتِ تحصیلی:  زکتر ػلیرضب ػجساًی پَرًام ٍ ًام خاًَادگی: 

 زاًؽیبررتثِ ػلوی:  زکتری ترصصی ػلَم تؽریح هقطغ تحصیلی: 

                                پست الکترًٍیک:  09125467309ضوارُ تواس: 
abdani.anatomy@yahoo.com 

 ػلَم تؽریحزپبرتوبى  - زاًؽکسُ پسؼکی -زاًؽگبُ ػلَم پسؼکی زًجبى   آدرس هحل کار:

 كریسًٍیزکتر ًام ٍ ًام خاًَادگی سایر هذرساى:  

 :تاریخ تذٍیي طرح درس :رٍش ترگساری ترًاهِ

 06/06/1398 
 تازًگری تر اساس ًیاز جاهؼِ:

 ترکیثی مجازی حضَری

 تصَیة تاریخ

 :EDCتَسط ضَرای  

00/00/1398 

 

 

 ضوارُ جلسات

 تازًگری ضذُ:
 تاریخ تأییذ 

 :EDOتَسط ضَرای 

00/00/1398 

 اَذاف آمًزشی

 .یٍ کبرثرز اى زر ػلن زًساًپسؼک یػصج عتنیثب تکبهل، ظبذتبر ٍ ػولکرز ظ ییآؼٌب  ّذف کلی:
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 در پایان تروامٍ آمًزضی، اوتظار می ريد فراگیران قادر تاضىذ: اّذاف اختصاصی )رفتاری(:

 یطِ ضٌاختی:ح 

o .تؼبریق اٍلیِ، هراحل تکبهل، ثبكت ػصجی ٍ توعین ثٌسی لَلِ ػصجی را تَضیح زّس 

 ثیبى ًوبیس. ًحَُ تؽکیل چیي ٍ ًبٍزاى ػصجی ثر رٍی اکتَزرم  

 .ًحَُ تؽکیل لَلِ ػصجی را تَضیح زّس  

 ًوبیس. ظلَلْبی ظتیؾ ػصجی را ثیبى ًحَُ تؽکیل ٍ هْبجرت  

 شکر ًوبیس. توعین ثٌسی لَلِ ػصجی را  

 .هؽرصبت جعن ًَرٍى را ثیبى ًوبیس  

 .هؽرصبت زًسریت را ثیبى ًوبیس 

 .هؽرصبت آکعَى را ثیبى ًوبیس 

 ِذبکعتری, ّعتِ ٍ ػوسُ را  ّب,ػولکرز ٍ... ثیبى ًوبیس.هبزُ ظلیس,هبزُ توعین ثٌسی ًَرًٍْب را ثر اظبض ؼکل , ًَع رؼت

 تؼریق ًوبیس.

 تَضیح زّس. ُ ٍ ػول ّر یك رااًَاع ظلَلْبی گلیبل را ًبم ثرز 

 ًوبیس. هـسی را تؼریق ًوبیس ٍ ًوػ آى را ثیبى -ظس ذًَی 

 .توعین ثٌسی گیرًسُ ّبی ػصجی را ثیبى ًوبیس 

 .ظیٌبپط را تؼریق ًوبیس ٍ ٍیصگیْبی آى را ثیبى ًوبیس 

o را تَضیح زّس. ذًَرظبًی ًربع پَؼبًٌسُ ٍ پرزُ ّبی ظبّری ًربع ٍ ظبذتوبى 

 را ثیبى ًوبیس. ًَزازی ٍ ثلَؽ’ًربع زر زٍراى جٌیٌی هحل هرار گیری 

 .ؼیبرّب ٍ عٌبثْبی ًربع را ًبم ثجرز 

 هؽرص ًوبیس. ظگوٌتْبی ًربع را ًبم ثرزُ ٍ حس هْرُ ای آًْب را 

 هْرُ ای آى را هؽرص ًوبیس. ضربهتْبی گرزًی ٍ ظیٌِ ای را تؼریق ًوَزُ ٍ حس 

 ًربػی را شکر ًوبیس. صتاػصبة ًربػی را ًبم ثرزُ ٍ ًحَُ تؽکیل ّر ػ 

 را هؽرص ًوبیس. پرزُ ّبی پَؼبًٌسُ ًربع را ًبم ثرزُ ٍ ترتیت ّر یك 

 .ظبذتوبى ّر یك از پرزُ ّب را تَضیح زّس 

 هؽرص ًوَزُ ٍ هحتَیبت ّر یك را ثیبى ًوبیس. كضبّبی اپیسٍرال ظبة زٍرال ٍ ظبة آراکٌَئیس را 

 .تؼساز ٍ اتصبالت رثبط زًساًِ ای را شکر کٌس 

 ثیبى کٌس. پًَکعیَى کوری را تؼریق ًوبیسٍ هحل اًجبم آى را 

o زّس. ًربع را تَضیح ظبذتوبى زاذلی 

 ُجٌیٌی تَضیح زّس. حَُ تکبهل هبزُ ذبکعتری ٍ ظلیس ًربع را زر زٍر 

 .ؼکل هبزُ ذبکعتری ًربع را ًؽبى زّس 

 ظبّری ؼبذْب را شکرکٌس. توعین ثٌسی ؼبذْبی هبزُ ذبکعتری ٍ تلبٍت 

 ی هَجَز زر ؼبذْب را شکر کٌس.ّعتِ ّب 

 .توعین ثٌسی تیـِ ای هبزُ ذبکعتری را ثیبى ًوبیس 

 را تَضیح زّس. ًحَُ ٍرٍز ریؽِ زٍرظبل ػصت ًربػی ثِ ؼبخ ذللی 

 .زظتجبت هَجَز زر عٌبثْبی هبزُ ظلیس را ًبم ثجرز 

 .هعیرراُ زرز ٍ حرارت را ثیبى ًوبیس 

 یس.هعیر راُ لوط زهین ٍ ؿیر زهین را ثیبى ًوب 
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 ًوبیس هعیر راُ حط ػووی ازراکی ٍ ؿیر ازراکی را ثیبى 

 .هعیر راُ ّرهی را ثیبى ًوبیس 

 .هعیر راّْبی ذبرج ّرهی را ثیبى ًوبیس 

 .هعیر زظتجبت ارتجبعی زر ًربع را ثیبى ًوبیس 

 ًُوبیس. ذبکعتری هیبًی، ؼبخ جلَیی، ٍ پؽتی، را ثیبى ًوبیص حعی ٍ حرکتی ثِ زًجبل آظیت ثِ ًیوِ ًربع، هبز 

o تَضیح زّس.  ثصل ا لٌربع را ذبرجی ٍ زاذلی ظبذتوبى  

 .حس كَهبًی ٍ تحتبًی ثصل الٌربع را شکر کٌس 

 .ظغَح ثصل الٌربع را ًبم ثجرز 

 ٍ ُترتیت اػصبثی را کِ از آًْب ذبرج هیؽَز راشکر توبیس. ؼیبرّبی هَجَز زر ًوبی ذبرجی آى را ًبم ثرز 

 ى ًوبیس.ٍیصگیْبی ظغَح ثصل الٌربع را ثیب 

 .ًحَُ تکبهل جٌیٌی ثصل الٌربع را ثیبى ًوبیس 

 رظن کرزُ ٍ ظبذتوبًْبی هَجَز زر آى را ًؽبى زّس. هوغغ ػرضی ثصل الٌربع زر حسٍز توبعغ ّرهْب را 

 آى را ًؽبى زّس. الهیٌعکَظْب را رظن کرزُ ٍ ظبذتوبًْبی هَجَز زر هوغغ ػرضی ثصل الٌربع زر حسٍز توبعغ 

 کرزُ ٍ ظبذتوبًْبی هَجَز زر آى ًؽبى زّس. ٌرـبع زر حـسٍز زیتـَى را رظـنهوغغ ػرضی ثصل ال 

 ظَراخ ثسرگ  ثرػ زاذلـی ٍ ذـبرجی ثصـل الٌرـبع ٍ كتـن آى زر ًوبیص حعی ٍ حرکتی ثِ زًجبل هغـغ جریـبى ذـَى

 را ثیبى کٌس.

o تَضیح زّس. پل هـسی را ذبرجی ٍ زاذلی ظبذتوبى 

 کٌس. حس كَهبًی ٍ تحتبًی پل را شکر 

 .ظغَح پل را ًبم ثجرز 

 .ٍیصگیْبی ظغَح را شکر ًوبیس 

 را هؽرص ًوبیس. هحل ذرٍج ریؽِ ّبی حعی ٍ حرکتی ػصت پٌجن 

 .ًحَُ تکبهل جٌیٌی پل هـسی را تَضیح زّس 

 ٍ ُظبذتوبًْبی هَجَز زر آى را ًؽبى زّس. هوغغ ػرضی ثرػ تحتبًی پل را رظن کرز 

 ظبذتوبًْبی هَجَز زر آى را ًؽبى زّس. ـن کـرزُ ٍهوغـغ ػرضـی ثرـػ كَهـبًی پـل را رظ 

 ثرػ زاذلی ٍ ذبرجی پل را ثیبى کٌس. ًوبیص حعی ٍ حرکتی ثِ زًجبل هغـغ جریـبى ذـَى 

o تَضیح زّس. هـس هیبًی را ذبرجی ٍ زاذلی ظبذتوبى 

 .حس كَهبًی ٍ ترتبًی هـس هیبًی را شکر کٌس 

 .ظغَح هـس هیبًی را ًبم ثجرز 

 را ثیبى ًوبیس. ٍیصگیْبی ظغَح آى 

 .هحل ذرٍج اػصبة ظَم ٍ چْبرم را ًؽبى زّس 

 .ًحَُ تکبهل جٌیٌی هـس هیبًی را ثیبى ًوبیس 

 زّس. را رظن کرزُ ٍ ظبذٌوبًْبی هَجَز زر آى را ًؽبى هوغغ ػرضی هـس هیبًی زر حسٍز کبلیکَلَض تحتبًی 

 ًؽبى زّس. بذتوبًْبی هَجَز زر آىكَهبًی را رظن کرزُ ٍ ظ هوغغ ػرضی هـس هیبًی زر حسٍز کبلیکَلَظْبی 

 جلَیی ٍ پؽتی آى را ثیبى کٌس. ًوبیص حعی ٍ حرکتی را ثِ زًجبل آظیت ثِ ثرؽْبی 

o زّس. هرچِ را تَضیح ذبرجی ٍ زاذلی ظبذتوبى 

 .جبیگبُ هرچِ را شکر کٌس 

 .ظغَح آى را ًبم ثجرز 

 .ؼیبرّبی اصلی آى را ًبم ثجرز 

 یس.توعین ثٌسی آًبتَهیك هرچِ را شکر ًوب 
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 .توعین ثٌسی كیسیَلَشیك آى را شکر کٌس 

 .توعین ثٌسی كیلَشًیك آى را شکر ًوبیس 

 .ًحَُ تکبهل جٌیٌی هرچِ را تَضیح زّس 

 ًوَزُ ٍ هَهؼیت آًْب را شکر کٌس. ًَرًٍْب ٍ رؼتِ ّبی هَجَز زر هؽر هرچِ را ثیبى 

 یك را ثیبى ًوبیس. ّعتِ ّبی هرچِ را ًبم ثرزُ ٍ هَهؼیت ٍ ػولکرز ّر 

 آًْب را شکر کٌس. پبیِ ّبی هرچِ ای را ًبم ثرزُ ٍ رؼتِ ّبی هَجَز زر 

 .ٍظبئق هرچِ ثبظتبًی هسیوی ٍ جسیس را تَضیح زّس 

o را تَضیح زّس. كضبی ثغي ظَم زیبًعلبل ٍ ظبذتوبى 

 .زیبًعلبل را تؼریق ًوبیس 

 .جبیگبُ تبالهَض را هؽرص ًوبیس 

 ًوبیس. بىظغَح تبالهَض را ًبم ثرزُ ٍهجبٍرات آًْبرا ثی 

 ثیبى ًوبیس. ًَاحی تبالهَض را ًبم ثرزُ ٍ ًحَُ ایي توعین ثٌسی را 

 .ًحَُ تکبهل تبالهَض را زکر ًوبیس 

 .ّعتِ ّبی اصلی ًَاحی تبالهَض را ًبم ثجرز 

 .هْوتریي ارتجبعبت آًْب را ثیبى ًوبیس 

 .جبیگبُ ّیپَتبالهَض را هؽرص ًوبیس 

 تَضیح زّس. آى را ًَاحی آى را ًبم ثرزُ ٍ ًحَُ توعین ثٌسی 

 .ًحَُ تکبهل ّیپَتبالهَض را ثیبى ًوبیس 

 ًوبیس. هْوتریي ّعتِ ّبی ًَاحی ّیپَتبالهَض را شکر 

 .هْوتریي ارتجبعبت ایي ّعتِ ّب را شکر کٌس 

 .جبیگبُ اپی تبالهَض را هؽرص ًوبیس 

 .اجساء آى را شکر کٌس 

 .ًحَُ تکبهل اپی تبالهَض را ثیبى ًوبیس 

 ُپی ًئبل را ثیبى ًوبیس. ظبذتوبى زاذلی ؿس 

 .ٍظبیق آى را تَضیح زّس 

 .جبیگبُ ظبة تبالهَض را هؽرص ًوبیس 

 .اجساء آى را شکر کٌس 

 .ػولکرز ّعتِ ظبة تبالهَض را ثیبى ًوبیس 

 زّس. ًوص ایجبز ؼسُ زر اثرآظیت ثِ ایي ّعتِ را تَضیح 

 .جسارّبی ثغي ظَم را ًبم ثجرز 

 ر کٌس.ظبذتوبًْبی تؽکیل زٌّسُ جسارّب را شک 

 ًوبیس. ًحَُ ارتجبط آى را ثب ثغٌْبی عركی ٍ چْبرم را ثیبى 

o را تَضیح زّس. ًیوکرُ ّبی هـس ًوبی ظبّری 

 .جبیگبُ ًیوکرُ ّبی هـسرا هؽرص ًوبیس 

 .اثؼبز ٍ ٍزى ّر یك را شکر ًوبیس 

 ظری را تَضیح زّس. ؼیبرّبی عركی ،هرکسی،کبلکبریي ٍ آّیبًِ ای پط 

 را شکر ًوبیس. ثرزُ ٍ ًحَُ توعین ثٌسی آًْب لَثْبی ّر ًیوکرُ را ًبم 

 یك را شکر ًوبیس. ؼکٌجْب ٍ ؼیبرّبی ّر لَة را ًبم ثرزُ ٍ جبیگبُ ّر 

 .ػولکرز ّریك از ثرؽْبی لَثْب را ثیبى ًوبیس 
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o ُتَضیح زّس. ًیوکرُ را ذبکعتری ظلیس ٍ ظبذتوبى هبز 

 ثیبى ًوبیس. ًحَُ تکبهل هبزُ ذبکعتری ٍ ظلیس ًیوکرُ ّب را 

 .جبیگبُ هبزُ ذبکعتری زر ًیوکرُ را هؽرص ًوبیس 

 .الیِ ّبی هؽر را شکر کٌس 

 ثیبى ًوبیس. اًَاع ًَرًٍْبی هؽر را ًبم ثرزُ ٍؼکل ٍ هحل آًْب را 

 .توعین ثٌسی هبزُ ظلیس را ثیبى ًوبیس 

 .الیبف ارتجبعی را ًبم ثجرز 

 .ثرؽْبی جعن ظرت ،كَرًیکط را ًبم ثجرز 

 ًوبیس. لیبف ارتجبعی را ثیبىجبیگبُ ٍ هعیر رؼتِ ّبی ا 

 .الیبف اؼتراکی را ًبم ثجرز 

 .جبیگبُ ٍ هعیر رؼتِ ّبی آى را ثیبى ًوبیس 

 .الیبف پرتبثی را ًبم ثجرز 

 .جبیگبُ ّر یك را هؽرص ًوبیس 

 ِاز ّریك از ایي ًَاحی ػجَر هی کٌس را ًبم ثجرز. ثرؽْبی کپعَل زاذلی را ًبم ثرزُ ٍ رؼتِ ّبیی ک 

 تَضیح زّس. ُ زر اثر آظیت ثِ کپعَل زاذلی راًوبیص ایجبز ؼس 

 .ػوسُ ّبی هبػسُ ای را ًبم ثجرز 

 .جبیگبُ ّر یك را ثیبى کٌس 

 ًوبیس. جعن هرغظ را تؼریق ًوَزُ ٍ ارتجبعبت آى را ثیبى 

 .ػولکرز جعن هرغظ را تَضیح زّس 

o را تَضیح زّس. ٍ ثغٌْبی عركی ظیعتن لیوجیك ظبذتوبى 

 .اجساء ظیعتن لیوجیك را ًبم ثجرز 

 ٍ ُجبیگبُ ّر یك را هؽرص ًوبیس. اجساءلَة لیوجیك ٍ ایٌترالیوجیك را ًبم ثرز 

 .زظتجبت ارتجبعی ایي ظیعتن را ًبم ثجرز 

 .هسار پبح زرا تَضیح ّس 

 ٍظبیق ایي ظیعتن را تَضیح زّس 

 .جبیگبُ ثغٌْبی عركی را هؽرص ًوبیس 

 زٌّسُ آًْب را شکر کٌس. ذتوبًْبی تؽکیلجسارّبی آى را ًبم ثرزُ ٍ ظب 

 .ًحَُ ارتجبط آًْب را ثب ثغي ظَم شکر کٌس 

o تَضیح زّس.ؼٌَایی ٍ ثیٌبیی ٍ راُ ّبی ػصجی هرتجظ ثب اى ّب را ظیعتن  ظبذتوبى 

o ُتَضیح زّس را ّبی هـس ػرٍم ٍ پرز 

 ًوبیس. هعیر ؼریبى کبرٍتیس زاذلی را زاذل جوجوِ ثیبى 

 جرز.ؼبذِ ّبی آى را ًبم ث 

 .هٌغوِ ذَى رظبًی ّر یك را شکر کٌس 

 .هعیر ؼریبى هْرُ ای ٍ هبػسُ ای را ثیبى ًوبیس 

 .ؼبذِ ّبی ّر یك را ًبم ثجرز 

 .هٌغوِ ذَى رظبًی ّر یك از ؼبذِ ّب را ثیبى ًوبیس 

 .جبیگبُ ٍ ًحَُ تؽکیل حلوِ ٍیلیط را تَضیح زّس 

 زّس. ًوبیص ایجبز ؼسُ زر ذَى رظبًی هـس را تَضیح 

 ّبی هـسر ا ًبم ثجرز.ٍریس 
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 یك را هؽرص ًوبیس. ؼریبًْبی ذًَرظبًٌسُ ثِ ًربع را ًبم ثرزُ ٍ هٌؽب ّر 

 را ثیبى ًوبیس. هحسٍزُ ذًَرظبًی ؼریبًْبی ذَى رظبًٌسُ ثِ ًربع 

 .ًحَُ ترلیِ ذَى ٍریسی ًربع را تَضیح زّس 

 .ًحَُ زرًبش آًْب را شکر کٌس 

  شکر کٌس. آًْب راپرزُ ّبی هـسی را ًبم ثرزُ ٍ كضبّبی ثیي 

 ُجبیگبُ ّر یك را هؽرص ًوبیس. اظتغبالت ایجبز ؼسُ تَظظ ظرت ؼبهِ را ًبم ثرز ٍ 

 ٍ ُجبیگبُ ّر یك را هؽرص ًوبیس. ظیٌَظْبی ٍریسی زاذل جوجوِ را ًبم ثرز 

 تَضیح زّس. ًحَُ ارتجبط ٍریسّبی هـسی راثب ایي ظیٌَظْب را 

 :حیطِ رٍاًی حرکتی 

o سرفصل دريس ي  یتر مثىامًالشَا  یتر ري یضىاخت طٍیدر مًارد رکر ضذٌ در ح یعمل یکالس َادر  انیداوطجً یتًاومىذ

 مطالة فراگرفتٍ ضذٌ.

o  هعوت ّبی هرتلقCNS, PNS کٌس ثیبى را ظركصل ٍ ركرًط ثب هغبثن ؼسُ ارائِ زرٍض هجٌبی ثر را 

o کٌس بىثی را ظركصل ٍ ركرًط ثب هغبثن ؼسُ ارائِ زرٍض هجٌبی ثر را ًربع ظبذتبر 

o کٌس ثیبى را ظركصل ٍ ركرًط ثب هغبثن ؼسُ ارائِ زرٍض هجٌبی ثر را الٌربع ثصل ظبذتبر 

o کٌس ثیبى را ظركصل ٍ ركرًط ثب هغبثن ؼسُ ارائِ زرٍض هجٌبی ثر را چْبرم ثغي -هـسی پل ظبذتبر 

o کٌس ثیبى را ظركصل ٍ ركرًط ثب هغبثن ؼسُ ارائِ زرٍض هجٌبی ثر را هیبًی هـس ظبذتبر 

o کٌس ثیبى را ظركصل ٍ ركرًط ثب هغبثن ؼسُ ارائِ زرٍض هجٌبی ثر را آى ارتجبعبت ٍ هرچِ ذتبرظب 

o کٌس ثیبى را ظركصل ٍ ركرًط ثب هغبثن ؼسُ ارائِ زرٍض هجٌبی ثر را زیبًعلبل ظبذتبر 

o کٌس ثیبى را ظركصل ٍ ركرًط ثب هغبثن ؼسُ ارائِ زرٍض هجٌبی ثر را هؽرهد  ٍ تالًعلبل ظبذتبر 

o کٌس ثیبى را ظركصل ٍ ركرًط ثب هغبثن ؼسُ ارائِ زرٍض هجٌبی ثر را لیوجیك ظیعتن ٍ هؽجك تؽکیالت رظبذتب 

o کٌس ثیبى را ظركصل ٍ ركرًط ثب هغبثن ؼسُ ارائِ زرٍض هجٌبی ثر را آًْب ارتجبعبت ٍ ای هبػسُ ّبی ّعتِ ظبذتبر 

o کٌس ثیبى را ظركصل ٍ ركرًط ثب هغبثن ؼسُ ارائِ زرٍض هجٌبی ثر را ذَزکبر ػصجی زظتگبُ ظبذتبر 

o کٌس ثیبى را ظركصل ٍ ركرًط ثب هغبثن ؼسُ ارائِ زرٍض هجٌبی ثر را ؼٌَائی ، ثیٌبیی حعی اػصبة ػولکرز ٍ ظبذتبر 

o هبیغ ٍ ثغٌی ظیعتن  - ًربع ٍ هـس هٌٌصّبی ػولکرز ٍ ظبذتبر CSF ثیبى را ظركصل ٍ ركرًط ثب هغبثن ؼسُ ارائِ زرٍض هجٌبی ثر را 

 کٌس

o ٌکٌس ثیبى را ظركصل ٍ ركرًط ثب هغبثن ؼسُ ارائِ زرٍض هجٌبی ثر را ػصجی ظیعتن ذًَی َض ّبی هـسی ٍ ػرٍمظی. 

  ِػاطفیحیط: 

o  زر حیغِ ػلن پسؼکی پی ثجرًس. ظیعتن ػصجیثِ اّویت ػلن اًبتَهی 

o  هٌس ؼًَسِ ػالهػصجی   ظیعتنثِ کبرثرز ػلن اًبتَهی زر تؽریص ثیوبری ّب زر 

 

 ريش َای تذریس

 ایفای وقص تحث گرٍّی پرسص ٍ پاسخ سخٌراًی

 پاول PBL ًوایص ػولی کارگاٌ آمًزضی 

 گريٌ کًچک              جًروال کالب                گسارش صثحگاَی                    گردش علمی
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Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion ٌتیمار ضثیٍ سازی ضذ 

 ای تذریس:سایر رٍش ّ

 مًاد ي يسایل آمًزشی

 ومًدار/ چارت تريضًر کاتالًگ/ تصَیر/ ػکس ٍایت تَرد پاٍرپَیٌت جسيٌ کتاب

 تیمار ياقعی تیمار استاوذارد ضذٌ اضیاء ي لًازم ياقعی هاکت ورم افسار فیلن آهَزضی فایل صًتی

 یذ، پًستر ي پمفلت تُذاضتیاوًاع پريشکتًرَای ايرَذ، ايپک ي اسال  سایر هَاد ٍ ٍسایل آهَزضی:

 مکان ترگساری آمًزش

 کالس 
 سایت

 ایىتروت 

ساله 

 کىفراوس

 ساله

 آمفی تأتر 
سالي 

 هَالش
 Media آزمایطگاٌ

Lab 

Skill 

Lab 

درماوگاٌ/ 

 تالیىی تخص

 عرصٍ

 تُذاضت
 جامعٍ

   :هکاى ّای آهَزضیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتثط تا استاد(
 ٍغ تسریط ٍ ارتجبط ثب زاًؽجَیبىثررظی ضؼق ٍ هْبرت ّبی ر

 تکالیف یادگیری) مرتثط تا فراگیر(
  حضَر هٌظن  ٍ ظر ٍهت  زر کالض –ػسم هکبلوِ ثب تللي ّوراُ  –اظتلبزُ از رٍپَغ پسؼکی 

 ضًاتط آمًزشی ي سیاست َای مذرس
 حضَر هٌظن زر کالض ّباًتظارات: 

 کالض زر هَارز ضرٍری ٍرٍز ٍ ذرٍج از ---ؿیجت زر صَرت اضغرار  : هجازّا

 ٍرٍز ًَؼیسًی ٍ ذَراکی زر کالض –هکبلوِ تللٌی ٍ اظتلبزُ از هَثبیل  هحذٍدیتْا:

 از ًورُ کل زاًؽجَ کعر ذَاّس ؼس 25/0  ؿیر هَجِ ثِ ازای ّر جلعِ ؿیجت . 

  ًورُ صلر گسارغ ذَاّس ؼس. ثب ّوبٌّگی هؼبًٍت آهَزؼی زاًؽکسُ جلعِ ؿیجت 4ثیػ از ، 

 (/تالیىی/عرصٍایمىی )دريس عملی/آزمایشگاَیَای تًصیٍ
 زظتکػ ٍ هبظك زر ظبلي هَالش ٍ جعس – اظتلبزُ از رٍپَغ پسؼکی

 اظتلبزُ از ٍظبیل جراحی ثب رػبیت ًکبت ایوٌی ٍ زر حضَر اظتبز.

 فُرست مىاتع درسی
 Snell's Clinical Neuroanatomy 
  اعلط ًتر  ٍ زٍثَتب  ---کوکی 

 ريش ارزشیاتی

 مصاحثٍ چک لیست صحیح / غلط جًرکردوی چٌذ گسیٌِ ای کًتٍ پاسخ ٌ پاسخگسترد

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:

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

 ًورُ 10اًبتَهی ػولی ظیعتن ػصجی  ًورُ از       -----   ًورُ  10اًبتَهی ًظری ظیعتن ػصجی 

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

 ومره عملی 01ومره تئوری  5  :/ دٍرُاهتحاى پایاى ترم ره وم 5 :/ دٍرُاهتحاى هیاى ترم ..... ًورُ کَئیس:

 سایر هَارد:
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 تروامٍ وظریترتیة ي تًالی عىايیه جذيل 

 )مدرس/مدرسیه( مالحظبت عىوان جلسه  شمبره جلسه

 زکتر ػجساًی پَر توعین ثٌسی ظیعتن ػصجی( –تبریرچِ  –هوسهبت ًَرٍاًبتَهی )تؼبریق  1

 زکتر ػجساًی پَر (بلیگل یظلَل ّب ٌبپط،یٍى ٍ ظ)ًَر یَلَشیسیعتَكیّ 2

 زکتر ػجساًی پَر ٍ تکبهل هـس ًٍربع( َىی)ًَرٍالظ یػصج عتنیتکبهل ظ 3

 زکتر ػجساًی پَر (ذًَرظبًی – ّب پَؼػ – یػصج ّبی راُ – ًربػی اػصبة – یًربع )ظبذتبر زاذل 4

 ساًی پَرزکتر ػج ظبهِ هـس )ثصل الٌربع: ظبذتوبى ظبّری ٍ زاذلی( 5

ٍ  ی: ظبذتوبى ظبّریبًیظبهِ هـس )هـس ه -ثغي چْبرم  -ظبهِ هـس )پل هـسی: ظبذتوبى ظبّری ٍ زاذلی( 6

 (یزاذل

 زکتر ػجساًی پَر

 زکتر ػجساًی پَر هرچِ )ظبذتوبى ظبّری ٍ زاذلی ٍ ارتجبعبت آى( 7

 زکتر ػجساًی پَر )ظبذتوبى ظبّری ٍ زاذلی ٍ ثغي ظَم(زیبًعلبل  8

 زکتر ػجساًی پَر ظبذتوبى ٍ ػولکرز هؽر هد -ثغي ّبی عركی  -)ظبذتوبى ظبّری ٍ زاذلی ًیوکرُ ّبی هد(ًعلبل تال 9

 كریسًٍیزکتر  تؽکیالت هؽجك ٍ ظیعتن لیوجیك  10

 كریسًٍیزکتر  زظتگبُ ػصجی ذَزکبر 11

 كریسًٍیزکتر  ّعتِ ّبی هبػسُ ای ٍ ارتجبعبت اًْب 12

 كریسًٍیزکتر  بلیاػصبة کراً یظغح یتَهآًب -بلیکراً اػصبة 13

 كریسًٍیزکتر  ؼٌَایی( –راُ ّبی حعی اذتصبصی )ثیٌبیی  14

 كریسًٍیزکتر  CSFظیعتن ثغٌی ٍ هبیغ  –پرزُ ّبی هٌٌص هـس ٍ ًربع  15

 كریسًٍیزکتر  ذًَرظبًی ٍ ترلیِ ٍریسی ظیعتن ػصجی 16

 یسًٍیكرزکتر  ػرٍم ٍاػصبة ظرٍگرزى یکبرثرز یآًبتَه 17

 

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

 )مدرس/مدرسیه( مالحظبت عىوان جلسه  شمبره جلسه

 زکتر ػجساًی پَر ًربع  1

 ر ػجساًی پَرزکت  ثصل الٌربع 2

 زکتر ػجساًی پَر ی  بًیهـس ه 3

 زکتر ػجساًی پَر یپل هـس 4

 زکتر ػجساًی پَر هرچِ 5

 زکتر ػجساًی پَر زیبًعلبل 6

7 Sectional anatomy  زکتر ػجساًی پَر 

 كریسًٍیزکتر  تالًعلبل   8

 كریسًٍیزکتر  تؽکیالت هؽجك ٍ ظیعتن لیوجیك 9

 كریسًٍیزکتر  ّعتِ ّبی هبػسُ ای   10

 كریسًٍیزکتر  زظتگبُ ػصجی ذَزکبر 11

 كریسًٍیزکتر  ؼٌَایی( - راُ ّبی حعی اذتصبصی )ثیٌبیی 12

 كریسًٍیزکتر  ظیعتن ثغٌی -پرزُ ّبی هٌٌص هـس ٍ ًربع 13

 كریسًٍیزکتر  ذًَرظبًی ٍ ترلیِ ٍریسی ظیعتن ػصجی 15

 ر ػجساًی زکت –كریسًٍی زکتر  ثرگساری اهتحبى پبیبى ترم 16

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 ارائٍ تروامٍ کارآمًزی/کاريرزی 

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

 هاُ رٍز ساػت

      

      

      

      

      

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

  فراگیراى رساًیذُ خَاّذ ضذ.

 

 


