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 پسشکی :/ مرکس آمًزشی درماویداوشکذٌ

 علًم تشریح گريٌ آمًزشی:

  Course Plan ديرٌطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پسضکیرضتِ تحصیلی:  4ػلَم تطریح  ػٌَاى ٍاحذ درسی:

 دکترای حرفِ ایهقغغ تحصیلی:  اختصاصی )اجثاری(ًَع ٍاحذ درسی: 

 ًظری:  ٍاحذ
 9/0 ػولی:

 ٍاحذ
 چْارمترم تحصیلی:  کارٍرزی: ی: کارآهَز

 ،ساػت

 هاُ یارٍز
 ًظری: 

 31 ػولی:

 ساػت
 تخص: سال: کارآهَز  کارٍرزی: کارآهَزی: 

 کذ درس:

 

 پیطٌیاز: 

 ًذارد

ترًاهِ آهَزضی  جذیذتریي تاریخ تصَیة

 01/05/1396 تَسظ ٍزارت تْذاضت:

 تخص: سال: کارٍرز 

 تخص: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 ات مسؤل درسمشخص

 ػلَم تطریح رضتِ تحصیلی:  سؼیذ ضکریدکتر ًام ٍ ًام خاًَادگی: 

 داًطیاررتثِ ػلوی:  Ph.Dدکترای تخصصی  هقغغ تحصیلی:

 09124392137ضوارُ تواس: 
                            پست الکترًٍیک:

saeedshus@zums.ac.ir 

 ریحگرٍُ ػلَم تط-داًطکذُ پسضکی    آدرس هحل کار:

 دکتر هحوذی، دکتر رضا ًجات تخص ًام ٍ ًام خاًَادگی سایر هذرساى:  

 :تاریخ تذٍیي عرح درس :رٍش ترگساری ترًاهِ

 06/06/1398 
 تازًگری تر اساس ًیاز جاهؼِ:

 ترکیجی هدبزی حضَری

 تصَیة تاریخ

 :EDCتَسظ ضَرای  

00/00/1398 

 

 

 ضوارُ جلسات

 :تازًگری ضذُ
 تاریخ تأییذ 

 :EDOتَسظ ضَرای 

00/00/1398 

 اَذاف آمًزشی



2 
 

   ّذف کلی:

 در پبیبى ثرًبهِ آهَزضی، اًتظبر هی رٍد فراگیراى لبدر ثبضٌذ: اّذاف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیغِ ضٌاختی 

 عولی است. فمط درس 

 :حیغِ رٍاًی حرکتی 

 ر کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ ًطاى دّذ.ًَاحی هختلف دّاى را تراساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ د 

  را تراساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ ًطاى دّذ.عضالت ، عرٍق ٍ اعصاب زتاى 

  ّذ.را تراساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش پیذا کردُ ٍ ًطاى دساختار، عرٍق ٍ ٍاعصاب دًذاى 

  ِرا تراساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش پیذا کردُ ٍ ًطاى دّذ.ساختار، عرٍق ٍ اعصاب لث 

      در هَرد کام: حذٍد، ساختار، خًَگیری، عصثگیری ٍ هجاٍرات هْن را تراساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالالس تالر رٍی هالَالش یالا

 جسذ پیذا کردُ ٍ ًطاى دّذ.

  :حذٍد، ساختار، خًَگیری، عصثگیری ٍ هجاٍرات هْن را تراساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تالر رٍی هالَالش یالا    در هَردحلك

 جسذ پیذا کردُ ٍ ًطاى دّذ.

     در هَرد هری: حذٍد، ساختار، خًَگیری، عصثگیری ٍ هجاٍرات هْن را تراساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تالر رٍی هالَالش یالا

 ًطاى دّذ. جسذ پیذا کردُ ٍ

       در هالَرد عضالالت جالذار ضال نtransversus abdominous, pyramidalis, illicus, psoas major and minor, 

quadratus lumbrum  internal oblique, external oblique,  )origin ،insertion عصة گیری ٍعول را تراساس ٍ ،

 پیذا کردُ ٍ ًطاى دّذ.هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ 

  را تراساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ ًطاى دّذ.هَلعیت ٍ هحتَیات کاًال ایٌگَئیٌال را 

  اى را تراساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ ًطپردُ صفاق ٍ فضاّا ٍ تي تست ّای هرتَطِ را

 دّذ.

    در هَرد هعذُ: حذٍد، ساختار، خًَگیری، عصثگیری ٍ هجاٍرات هْن را تراساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هالَالش یالا

 جسذ پیذا کردُ ٍ ًطاى دّذ.

     رٍی  در هَرد رٍدُ تاریک: حذٍد، ساختار، خًَگیری، عصثگیری ٍ هجاٍرات هْن را تراساس هٌاتع ٍ هطالة رکالر ضالذُ در کالالس تالر

 هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ ًطاى دّذ.

      در هَرد رٍدُ تسرگ: حذٍد، ساختار، خًَگیری، عصثگیری ٍ هجاٍرات هْن را تراساس هٌاتع ٍ هطالة رکالر ضالذُ در کالالس تالر رٍی

 هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ ًطاى دّذ.

 ٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تالر رٍی هالَالش یالا    در هَرد کثذ: حذٍد، ساختار، خًَگیری، عصثگیری ٍ هجاٍرات هْن را تراساس ه

 جسذ پیذا کردُ ٍ ًطاى دّذ.

   در هَرد پاً راس: حذٍد، ساختار، خًَگیری، عصثگیری ٍ هجاٍرات هْن را تراساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هالَالش

 یا جسذ پیذا کردُ ٍ ًطاى دّذ.

 ری ٍ هجاٍرات هْن را تراساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یالا  در هَرد طحال: حذٍد، ساختار، خًَگیری، عصثگی
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 جسذ پیذا کردُ ٍ ًطاى دّذ.

 تراساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تیاى ًوایذ.دستگاُ گَارش را  رادیَلَشیک ٍ کارتردی تالیٌی، آًاتَهی 

 ُدر کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ ًطاى دّذ.ٍ هَلعیت کلیِ ّا را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذ جایگا ُ 

  تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ ًطاى دّذ کلیِ ّاٍ خلفی هجاٍرات لذاهی 

 ِرا تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ ًطاى دّذ. ساختواى کلی 

 )را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ ًطاى دّذ. خًَرساًی کلیِ  ضریاى، ٍریذ ٍ لٌف 

 کلیِ را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ ًطاى دّذ. عصة دّی 

 اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ  را تر هجاٍرات حالة راست ٍ چپٍ  هسیر ،هَلعیت

 ًطاى دّذ.

 را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ ًطاى دّذ. هحل تٌگی ّای حالة 

  ش یا جسذ پیذا کردُ ٍ ًطاى دّذ.را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَال حالةٍ عصة دّی  خًَرساًی 

  تعریف ٍ خصَصیات لگي استخَاًی ٍ ًطاًِ ّای آًاتَهیک آًرا تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ

 پیذا کردُ ٍ ًطاى دّذ. 

 ٍ ًُطاى دّذ. لگي کارب ٍ حمیمی را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کرد 

 .الطار لگي را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ ًطاى دّذ 

  .جذارّای سازًذُ لگي را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ ًطاى دّذ 

 هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ ًطاى دّذ. هفاصل لگي ٍ عَاهل ًگْذارًذُ آًْا را تر اساس هٌاتع ٍ 

  .اًَاع لگي ٍ خصَصیات آًْا را در زًاى تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ ضرح دّذ 

 هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ ضرح دّذ .  تفاٍت ّای لگي در زى ٍ هرد را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی 

  . عضالت کف لگي ٍ دیافراگن لگٌی را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ ًطاى دّذ 

  یا جسذ پیذا اتصاالت لَاتَراًی ، اتتَاتَر ایٌترًَس ٍ کَکسی شئَس را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش

 کردُ ٍ ضرح دّذ . 

   . اعصاب عضالت کف لگي را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ ضرح دّذ 

  .فاضیاّای لگٌی را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ ًطاى دّذ 

 ، هحل لرارگیری ٍ اًحٌاّای رکتَم را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا  اتعاد، اًذازُ ّا ، ض ل

 کردُ ٍ ضرح دّذ . 

  ٍ ُهجاٍرات صفالی ٍ احطایی رکتَم در زى ٍ هرد را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کرد

 ضرح  دّذ . 

 ُرکتَم ٍ خصَصیات سطح درًٍی  ٍ چیي ّای هخاطی آًرا تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی  الیِ ّای سازًذ

 هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ ضرح دّذ . 

  . عرٍق ٍ اعصاب رکتَم ٍ را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ ضرح دّذ 

 معذی را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ تَضیح دّذ. اًذازُ ٍ هسیر کاًال ه 

  . هجاٍرات کاًال همعذی در زى ٍ هرد را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ تَضیح دّذ 

 اًال همعذی را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خصَصیات ٍ اتصاالت اسفٌ ترّای ارادی ٍ غیر ارادی ک

 جسذ پیذا کردُ ٍ ضرح دّذ. 
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  خصَصیت سطح درًٍی کاًال همعذی ٍ پَضص هخاطی آى را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ

 پیذا کردُ ٍ ضرح دّذ . 

 اس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ ضرح دّذ . عرٍق ٍ اعصاب کاًال همعذی را تر اس 

  ُخصَصیات ، اًذازُ ، اتعاد ٍ هَلعیت ٍ هجاٍرات تیضِ را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کرد

 ٍ ضرح دّذ . 

 ذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ ضرح دّذ . خصَصیات اس رٍتَم را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ض 

  خصَصیات ، اًذازُ، اتعاد ٍ هَلعیت ٍ هجاٍرات اپیذیذین را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا

 کردُ ٍ ضرح دّذ . 

 ساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا خصَصیات ، اًذازُ ، اتعاد ٍ هَلعیت ٍ هجاٍرات هجرای دفراى را تر تر ا

 جسذ پیذا کردُ ٍ اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ ضرح دّذ. 

 ش یا خصَصیات ، اًذازُ ، اتعاد ٍ هَلعیت ٍ هجاٍرات ٍ لَتْای پرٍستات را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَال

 جسذ پیذا کردُ ٍ ضرح دّذ.

  خصَصیات ، اًذازُ ، اتعاد ٍ هَلعیت ٍ هجاٍرات سویٌال ٍزی َل را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا

 جسذ پیذا کردُ ٍ ضرح دّذ.

  ُدر کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا خصَصیات ، اًذازُ ، اتعاد ٍ هَلعیت ٍ هجاٍرات غذد کَپر را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذ

 کردُ ٍ ضرح دّذ.

  خصَصیات ، اًذازُ ، اتعاد ٍ هَلعیت ٍ هجاٍرات طٌاب اسپرهاتیک را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا

 جسذ پیذا کردُ ٍ ضرح دّذ.

 ا تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا اًذازُ ، اتعاد ٍ هَلعیت ، اجساء سازًذُ ٍ پَضص ّای آلت تٌاسلی هرد ر

 جسذ پیذا کردُ ٍ ضرح دّذ.

  ٍ ُعرٍق ٍ اعصاب دستگاُ تٌاسلی ٍ کلیِ ضوائن آًرا تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کرد

 ضرح دّذ.

 ٍات ،هَلعیت ٍ رتاطْای رحن را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ اتعاد ، اًذازُ ، هجار

 ضرح دّذ. 

  اتعاد ، اًذازُ ، هجارٍات، هَلعیت تخوذاى را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ ضرح

 دّذ. 

 هَلعیت لَلِ رحوی را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ ضرح  اتعاد ، اًذازُ ، هجارٍات،

 دّذ.

  ٍ ُاتعاد ، اًذازُ ، هجارٍات ،هَلعیت ساختواى ٍاشى را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کرد

 ضرح دّذ.

 تٌاسلی زى را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ ضرح عرٍق ٍ اعصاب هرتَط تِ دستگا ُ

 دّذ.

  .هَلعیت پریٌیَم ، اًذازُ ٍ هحذٍدُ آًرا تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ ضرح دّذ 

  . ضرح دّذ 

  هرتَطِ را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ ضرح ًحَُ تمسین تٌذی پریٌیَم ٍ فضاّای

 دّذ. 
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  .هحتَیات فضاّای پریٌیَم را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ ضرح دّذ 

  ُدر کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ ضرح دّذ. هجاٍرات ٍ ارتثاطات پریٌیَم را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذ 

   ٍ ُهَلعیت ، اًذازُ ٍ هحذٍدُ حفرُ ایس یَرکتال را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کرد

 ضرح دّذ. 

 تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ  تمسین تٌذی حفرُ ایس یَرکتال ٍ هحتَیات آًرا تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس

 ضرح دّذ. 

  .هجاٍرات ٍ ارتثاطات حفرُ ایس یَرکتال را تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ ضرح دّذ 

  کردُ ٍ ضرح دّذ. تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا جایگاُ ٍ هَلعیت ه اًی هثاًِ را 

  تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ ضرح دّذ. سطَح هثاًِ را 

 تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ ضرح دّذ.  هجاٍرات هثاًِ را در زى ٍ هرد 

  ضرح دّذ . هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ  تر اساس هٌاتع ٍلیگاهاى ّای هثاًِ را 

  تَضیح دّذ . تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ ساختواى جذار هثاًِ را 

  رح دّذ . ضتر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ هثلث هثاًِ را 

  ضرح دّذ . تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ عرٍق ٍ اعصاب هثاًِ را 

 ًام تردُ ٍ تَضیح  تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کردُ، تخطْای هختلف هجرای ادرار را

 دّذ . 

  تَضیح تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ هجرای ادرار را اسفٌگتر خارجی ٍ داخلی

 دّذ.

  تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ هجرای ادرار زًاى ٍ تفاٍت آى را تا هجرای ادرار هرداى

 تیاى ًوایذ . 

 تَضیح دّذ.  تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ ٍ هرداى را هجاٍرات هجرای ادرار زًاى 

 ضرح دّذ.  تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ عرٍق ٍ اعصاب هجرای ادرار را 

  ساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ تر اهثذأ ٍ ضاخِ ّای ضریاًْای ٍالع در لگي ٍ پریٌیَم را

 ضرح دّذ . 

  تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هحل تخلیِ ٍ ضاخِ ّای ٍارد ضًَذُ تِ ٍریذّای ٍالع در لگي ٍ پریٌیَم را

 ضرح دّذ . هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ 

 تر اساس هٌاتع ٍ هطالة  گي را ضرح دادُ ٍ ًحَُ تخلیِ لٌف احطاء لگٌی تِ گرّْای لٌفاٍی راگرُ ّای لٌفاٍی هختلف ٍالع در ل

 تیاى ًوایذ .  رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش یا جسذ پیذا کردُ ٍ
 یا جسذ  در صَرت تیاى هَارد کلیٌی ی ، تتَاًذ ارتثاطات آًاتَهیک آًرا تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍی هَالش

 پیذا کردُ ٍ ضرح دّذ. 

 ّای رادیَلَشیک تر اساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس  ّای هختلف دستگاُ ادراری ٍ تَلیذ هثل هرد ٍ زى را در کلیطِ لسوت

 تطخیص دادُ ٍ ضرح دّذ. 

 .لسوتْبی هختلف هیکرٍسکَح ًَری را ثطٌبسذ ٍ آًْب را ثِ کبر ثردُ ٍ تٌظین کٌذ 
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 را در استیح هیکرٍسکَح لرار دّذ ٍ ثتَاًذ ثب ثسرگٌوبیی ّبی در راثطِ ثب سیستن ّبی گَارش، ادراری ٍ تٌبسلی  الم ّبی هختلف

 .را ضٌبسبیی ًوبیذ ثبفت ٍ اخسای هختلف هختلف ثبفت ٍ خبیگبُ هَرد ًظر را ثب ٍضَح ثبال ثجیٌذ

  ِػاعفیحیغ: 

 اصَل اخاللی کبر ثب خسذ را ثذاًذ ٍ کبهال ثِ آى عول کٌذ. 

 

 ريش َای تذریس

 ایفبی ًمص ثحث گرٍّی پرسص ٍ پاسخ سخٌراًی

 پبًل PBL ًوبیص عولی کبرگبُ آهَزضی 

 گرٍُ کَچک              خَرًبل کالة                گسارش صجحگبّی                    گردش علوی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion ضذُ ثیوبر ضجیِ سبزی 

 سایر رٍش ّای تذریس:

 مًاد ي يسایل آمًزشی

 ًوَدار/ چبرت ثرٍضَر کبتبلَگ/ تصَیر/ ػکس ٍایت تَرد پاٍرپَیٌت خسٍُ کتاب

 ثیوبر ٍالعی ثیوبر استبًذارد ضذُ اضیبء ٍ لَازم ٍالعی هاکت ًرم افسار فیلن آهَزضی فبیل صَتی

 جسذ، هیکرٍسکَج ٍ الم  سایر هَاد ٍ ٍسایل آهَزضی:

 مکان ترگساری آمًزش

 کالس 
 سبیت

 ایٌترًت 

سبلي 

 کٌفراًس

 سبلي

 آهفی تأتر 
 سالي 

 هَالش
 Media آزهبیطگبُ

Lab 

Skill 

Lab 

درهبًگبُ/ 

 ثبلیٌی ثخص

 عرصِ

 ثْذاضت
 خبهعِ

 سالي تطریح ٍ تاالر هیکرٍسکَج  :هکاى ّای آهَزضیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتثط تا استاد(

 کالسَزضی هَخَد در کبر ثب ٍسبیل کوک آه 
 هَالش کبر ثب ٍسبیل کوک آهَزضی هَخَد در سبلي 

 کبر ثب هیکرٍسکَح هَخَد در تبالر هیکرٍسکَح 

 داضتي تدرثِ کبری ٍ آهَزضی در هَرد کبر ثب خسذ ٍ هَالش 

 تکالیف یادگیری) مرتثط تا فراگیر(
 هطبلعِ هجبحث ّر خلسِ لجل از کالس 

  ضرکت در کالس درس 

  ثحث ّب حضَر فعبل در 

 اًدبم تکبلیف کالسی 
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 )حضَر فعبل در ثحث ّبی گرٍّی خَد) گرٍُ کَچک 
 تَضیح ٍ ًطبى دادى هطبلت ًطبى دادُ ضذُ رٍی هَالش ٍ خسذ ثرای ّوکالسی ّب 

 ضًاتط آمًزشی ي سیاست َای مذرس
 ی عولیحضَر ثِ هَلع، کبهل ٍ فعبل در کالس ّباًتظارات: 

 رارخرٍج از کالس در صَرت اضط: هجازّا

 استفبدُ از هَثبیلخَردى، آضبهیذى ٍ  هحذٍدیتْا:

  

 (/تالیىی/عرصٍَای ایمىی )دريس عملی/آزمایشگاَیتًصیٍ

 

 فُرست مىاتع درسی

 Wheater’s Functional Histology 
 ُاطلس ثبفت ضٌبسی دیفیَر 
  اطلسNetter   
  اطلسZobota    

 ريش ارزشیاتی

 هصبحجِ چک لیست صحیح / غلط خَرکردًی چٌذ گسیٌِ ای کَتِ پاسخ گستردُ پبسخ

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:

 ( .......20....  ًورُ،  ػولی: ....، 0...... ًورُ: ًظری .....20.......) از تارم تىذی ومرٌ 

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

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

ًورُ تافت ضٌاسی  5/4گَارش، ضٌاسی تافت  ًورُ 5/4 تٌاسلی، -ًورُ آًاتَهی ادراری 5/5 ،گَارش ًورُ هرتَط تِ تخص آًاتَهی 5/5سایر هَارد:

 تٌاسلی-ادراری
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 تروامٍ وظریترتیة ي تًالی عىايیه جذيل 

ضوارُ 

 جلسِ
 هالحظات ػٌَاى جلسِ 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

تَسظ هسؤٍل درس/ کارضٌاس آهَزش، تِ اعالع  ى آغاز ترًاهِ آهَزضی،پایاى، در زهاتاریخ ضرٍع ٍ *تَجِ: 

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

ضوارُ 

 جلسِ
 هالحظات ػٌَاى جلسِ 

 دکتر ضکری حلك ٍ هری -آًبتَهی حفرُ دّبى ٍ غذد ثسالی 1

 ضکری دکتر صفبق -خذار ضکن ٍ کبًبل ایٌگَایٌبل 2

 دکتر ضکری هعذُ ٍ رٍدُ ثبریک 3

 دکتر ضکری رٍدُ  ثسرگ، رکتَم ٍ همعذ  4

 دکتر ضکری کجذ، کیسِ صفرا ، طحبل ٍ لَزالوعذُ 5

 دکتر ضکری خًَرسبًی ٍ تخلیِ ٍریذی دستگبُ گَارش 6

 دکتر ًدبت ثخص استخَاى ّبی تطکیل دٌّذُ لگي 7

 ثخصدکتر ًدبت  هبّیچِ ّب ٍ فبضیبّبی لگي، 8

 دکتر ًدبت ثخص رکتَم ٍ کبًبل همعذی کلیِ حبلت، هثبًِ ٍ پیطبثراُ 9

 دکتر ًدبت ثخص دستگبُ تٌبسلی هرد 10

 دکتر ًدبت ثخص دستگبُ تٌبسلی زى 11

 دکتر ًدبت ثخص فرُ ایسکیَرکتبل عرٍق ٍ لٌف لگي پریٌیَم ٍ ح 12

 هحوذیدکتر  ثب فت زثبى، لثِ، لت، کبم سخت، کبم ًرم 13

 هحوذیدکتر  ثبفت هری، هعذُ، رٍدُ ثبریک )دئَدًَم، شزًَم، ایلئَم( 14

 هحوذیدکتر  ثبفت رٍدُ ثسرگ، آپبًذیس، پبًکراس، کیسِ صفرا 15

 هحوذیدکتر  ثبفت کجذ، غذد ثسالی )پبرٍتیذ، زیرزثبًی، تحت فکی( 16

 هحوذیدکتر  ثبفت کلیِ، هیسًبی، هثبًِ 17

 هحوذیدکتر  اى، لَلِ رحن، رحن، سرٍیکس، ٍاشىثبفت تخوذ 18

 هحوذیدکتر  ثبفت ثیضِ، دفراى، پرٍستبت، سویٌبل ٍزیکل 19

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

 فراگیراى رساًیذُ خَاّذ ضذ.
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 زی/کاريرزی جذيل ارائٍ تروامٍ کارآمً

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

 هاُ رٍز ساػت

      

      

      

      

      

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

  فراگیراى رساًیذُ خَاّذ ضذ.

 

 


