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   ّذف کلی:

 دس پبیبى ثشًبهِ آهَصؿی، اًتظبس هی سٍد فشاگیشاى قبدس ثبؿٌذ: اّذاف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیغِ ضٌاختی 

 هٌبثغ ٍ هغبلت رکش ؿذُ دس کالع ثیبى کٌذ. ثغَس خالصِ تبسیخچِ ػلن آًبتَهی سا ثشاػبع 

 ب جؼذ یب کبداٍس سا ثشاػبع هٌبثغ ٍ هغبلت رکش ؿذُ دس کالع ثیبى کٌذ.اصَلی اخالقی کبس ث 

 .تؼشیف ػلن تـشیح ٍ ثخؾ ّبی هختلف آى سا ثشاػبع هٌبثغ ٍ هغبلت رکش ؿذُ دس کالع ثیبى کٌذ 

 یبى کٌذ.ٍضؼیت آًبتَهی، هقبعغ یب ػغَح ٍ اصغالحبت هَسد اػتفبدُ دس آًبتَهی سا ثشاػبع هٌبثغ ٍ هغبلت رکش ؿذُ دس کالع ث 

 .ًحَُ ًوًَِ ثشداسی اص اًَاع ثبفت ّب سا ثیبى کٌذ 

 .اًَاع هَاد تثجیت کٌٌذُ، هَاسد ٍ ًحَُ کبسثشد آًْب سا ًبم ثجشد 

 .عشص قبلت گیشی ثب پبسافیي ٍ ثشؽ صًی ثب هیکشٍتَم سا تَضیح دّذ 

 .سًگ آهیضی ّوبتَکؼیلیي ٍ ائَصیي ثبفت ٍ اصَل سًگ آهیضی سا ثیبى کٌذ 

 سا تَضیح دّذ.هیکشٍػکَح الکتشًٍی اًتقبلی ٍ اػکٌیٌگ یکشٍػکَح الکتشًٍی سا ثیبى کٌذ ٍ تفبٍت اػبع کبس ه 

  ؿشح دّذثشؽ ّبی ثبفتی ٍ ًقبئص آى سا ثتَاًذ ثِ خَثی. 

 .چٌذ سًگ آهیضی اختصبصی سا ًبم ثجشد 

 .ػبختبس غـبی ػلَل سا ؿشح دّذ 

 .ػیتَپالػن ٍ اسگبًل ّبی آى سا تَضیح دّذ 

 ولکشد اػکلت ػلَلی سا ؿشح دّذ.ػبختوبى ٍ ػ 

 غـبء ػلَل ٍ ػولکشد آى سا ؿشح دّذ. بىػبختو 

 .سٍؽ ّبی هختلف ػجَس هَاد اص غـبء ػلَل سا تَضیح دّذ 

 ذُ ػیتَپالػن سا تَضیح دّذ.ٌّاجضاء تـکیل د 

 .اسگبًل ّبی ػیتَپالػوی ٍ ػولکشد آًْب سا ثیبى ًوبیذ 
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 .ػبختوبى اػکلت ػلَلی سا ؿشح دّذ 

  ّؼتِ ٍ ػٌبصش آى سا ؿشح دّذ.ػبختوبى 

 .پَؿؾ ّؼتِ ٍ ػبختوبى هٌبفز آى سا تَضیح دّذ 

 .ػبختوبى کشٍهبتیي سا ؿشح دّذ 

 .ػبختوبى ّؼتک سا تَضیح دّذ 

 .هشاحل چشخِ ػلَلی ٍ تقؼین ػلَلی سا ثیبى ًوبیذ 

 .آپَپتَص ٍ هشگ ػلَلی سا ؿشح دّذ 

 .هـخصبت ثبفت پَؿـی سا تَضیح دّذ 

 ا ؿشح دّذ.ػولکشد ثبفت پَؿـی س 

  سا تَضیح دّذ. ثبفت پَؿـیاًَاع 

 ًوبیذ ثیبى سا پَؿـی ّبی ػلَل عشفی ٍ ای قبػذُ ػی،أخصَصیبت ػغَح س. 

 .ػبختوبى غـبء پبیِ ٍ ػولکشد آى سا تَضیح دّذ 

  غذدی سا ؿشح دّذ. پَؿـیاًَاع ثبفت 

 .ػٌبصش اصلی ثبفت ّوجٌذ سا ؿشح دّذ 

 .ٍظبیف اصلی ثبفت ّوجٌذ سا ثیبى ًوبیذ 

 .ػبختوبى ٍ ػولکشد اًَاع ػلَل ّبی ثبفت ّوجٌذ سا تَضیح دّذ 

 .اًَاع سؿتِ ّبی ثبفت ّوجٌذ سا ثیبى ًوبیذ 

 .ػبختوبى دٍ ًَع ثبفت چشثی سا ثب تَجِ ثِ ػولکشدؿبى ؿشح دّذ 

 .ػٌبصش تـکیل دٌّذُ ثبفت غضشٍف سا ؿشح دّذ 

 .پشی کٌذسیَم سا تَضیح دّذ 

 هقبیؼِ ًوبیذ. ًَاع غضشٍف سا تَضیح دادُ ٍ ثب ّنا 
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 .اًَاع سؿذ غضشٍف سا ثیبى ًوبیذ 

 .ػلَل ّبی ثبفت اػتخَاًی ٍ ػولکشد آًْب سا ؿشح دّذ 

 .هبتشیکغ اػتخَاى سا تَضیح دّذ 

 .پشیَػتئَم ٍ اًذٍػتئَم ٍ ػولکشد آًْب سا ؿشح دّذ 

 .اًَاع اػتخَاى سا تَضیح دّذ 

 .اػتخَاى اٍلیِ ٍ ثبًَیِ ٍ صهبى تـکیل آًْب سا ؿشح دّذ 

 ًَاع اػتخَاى ػبصی سا ؿشح دادُ ٍ ثب یکذیگش هقبیؼِ ًوبیذ.ا 

 شهین ؿکؼتگی دس اػتخَاى سا تَضیح دّذ.ت 

 .ػبختوبى اًَاع ثبفت ػضالًی سا تَضیح دادُ ٍ ثب یکذیگش هقبیؼِ ًوبیذ 

 .ػبختوبى دیبد ٍ تشیبد سا ؿشح دّذ 

 .ػبختوبى ػبسکَهش سا ثیبى ًوبیذ 

 .هکبًیؼن اًقجبض ػضلِ سا ؿشح دّذ 

 هقبیؼِ کٌذ. ثب ّن شؽ عَلی ٍ ػشضی ػِ ًَع ػضلِ ساث 

 .تشهین ثبفت ػضالًی دس ّش ػِ ًَع ػضلِ سا ؿشح دّذ 

 .ػبختوبى دٍک ّبی ػضالًی ٍ اًذام ّبی تبًذًٍی گلظی سا ؿشح دّذ 

 تـکیل دٌّذُ خَى سا ًبم ثشدُ ٍ ؿشح دّذ. اجضاء 

 یت ّب سا ثیبى ًوبیذ.بػبختوبى ٍ خصَصیبت اسیتشٍػ 

  یت ّب، ؿکل ٍ خصَصیبت آًْب سا تَضیح دّذ.بلکَػػبختوبى 

 .ػبختوبى پالکت سا ؿشح دادُ ٍ ًقؾ آى سا دس اًؼقبد خَى ثیبى ًوبیذ 

 .تشکیت پالػوب سا تَضیح دّذ 

 .ػبختوبى هغض اػتخَاى سا ؿشح دّذ 



5 
 

 .ثلَؽ ػلَل ّبی خًَی سا تَضیح دّذ 

 .قؼوت ّبی هختلف تخوذاى سا ثـٌبػذ 

  دس قـش تخوذاى سا ؿشح دّذ.هشاحل ثلَؽ یک فَلیکَل 

 .قؼوت ّب ٍ الیِ ّبی ثبفتی لَلِ سحن سا تَضیح دّذ 

 .قؼوت ّب ٍ الیِ ّبی ثبفتی سحن سا تَضیح دّذ 

 .ػبختبس ثبفتی دّبًِ سحن سا ؿشح دّذ 

 .ػبختبس ثبفتی ٍاطى سا تَضیح دّذ 

 .قؼوت ّبی هختلف ثیضِ، الیِ ّب ٍ ػبختبس ثبفتی آى سا ؿشح دّذ 

  هجبسی تٌبػلی دس هشد سا تَضیح دّذ.ػبختبس ثبفتی 

 .ػبختبس ثبفتی غذد جٌؼی دس هشد سا ؿشح دّذ 

 .تقؼین هیتَص ٍ هیَص ٍ هشاحل آى سا تَضیح دادُ ٍ ثب ّن هقبیؼِ کٌذ 

 .ػلَل ّبی صایبی ثذٍی ٍ خبػتگبُ آًْب سا ثیبى کٌذ ٍ هْبجشت آًْب سا ثِ گٌبد اٍلیِ ؿشح دّذ 

 هبیَطًض سا تَضیح دّذ.هشاحل هختلف اػپشهبتَطًض ٍ اػپش 

 .هشاحل هختلف اٍٍطًض سا ؿشح دّذ 

 .گبهت ّبی غیشعجیؼی سا ًبم ثشدُ ٍ ًحَُ پیذایؾ آًْب سا تَضیح دّذ 

 .هشاحل هختلف تخوک گزاسی سا ثیبى کٌذ 

 .عشص تـکیل جؼن صسد دس تخوذاى ٍ تَلیذ َّسهَى ّب سا ثیبى کٌذ 

  ؿشح دّذ.ًحَُ پؼشفت جؼن صسد ٍ تجذیل آى ثِ جؼن ػفیذ سا 

 .ظشفیت گیشی ٍ ٍاکٌؾ آکشٍصٍهی اػپشم سا ؿشح دّذ 

 .هشاحل لقبح ٍ تَالی آًْب سا ثِ تشتیت ثیبى ًوبیذ 

 .هکبًیؼن ّبی هقبثلِ ثب پلی اػپشهی سا تَضیح دّذ 
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 .تؼْین دس صایگَت سا ؿشح دّذ 

 َضیح دّذ.هشاحل تکَیي تخن )چٌذ ػلَلی، هتشاکن ؿذى ٍ ثلؼتَػیؼت( سا تب قجل اص الًِ گضیٌی ت 

 .الًِ گضیٌی ثالػتَػیؼت سا ؿشح دّذ 

 تخوذاى سا ؿشح دّذ.-ّیپَفیض-هحَس ّیپَتبالهَع 

 .ٍقبیغ چشخِ سحوی ٍ تخوذاًی سا ثیبى کٌذ 

 .ٍقبیغ هشثَط ثِ تکَیي جٌیي سا دس سٍصّبی هختلف ّفتِ دٍم تَضیح دّذ 

 .عشص پیذایؾ دٍ الیِ جٌیٌی اپیجالػت ٍ ّبیپَثالػت سا ؿشح دّذ 

 .هٌـبء پیذایؾ کیؼِ صسدُ اٍلیِ، کیؼِ صسدُ ثبًَیِ، ػیلَم خبسج سٍیبًی ٍ توبم ػٌبصش ثَجَد آهذُ دس ّفتِ دٍم سا ًبم ثجشد 

 .حبهلگی ّبی خبسج سحن سا تؼشیف کشدُ ٍ هکبى ّبی ؿبیغ آى سا ًبم ثجشد 

 .حبهلگی پَچ )هَل( سا تؼشیف کٌذ 

 .ؿیبس اٍلیِ ٍ هـتقبت آى سا تَضیح دّذ 

 ـکیل ػِ الیِ جٌیٌی اکتَدسم، هضٍدسم ٍ اًذٍدسم ٍ خبػتگبُ آًْب سا ثیبى کٌذ.هشاحل ت 

 .عشص تـکیل صائذُ ًَتَکَسدی ٍ ًَتَکَسد قغؼی سا ثیبى کٌذ 

  .اًَاع پشصّبی جفتی سا ؿشح دّذ 

 .گبػتشٍالػیَى ٍ هشاحل توبیض الیِ ّبی هختلف جٌیٌی سا تَضیح دّذ 

 کٌذ. هـتقبت اکتَدسم ٍ ًَسٍالػیَى سا ثیبى 

 .هـتقبت هضٍدسم هجبٍس هحَسی ٍ حذ ٍاػظ سا ؿشح دّذ 

 .چگًَگی پیذایؾ ػیلَم داخل سٍیبًی سا اص هضٍدسم صفحِ خبسجی تؼشیف کٌذ 

 .عشص تـکیل گبت اٍلیِ سا تَضیح دادُ ٍ هـتقبت اًذٍدسم سا ًبم ثجشد 

 .ًحَُ پیذایؾ ػشٍق خًَی ٍ جبیگبُ تظبّش اٍلیِ آًْب سا ؿشح دّذ 

 کٌذ. هقبیؼِ یکذیگش ثب پیذایؾ هٌـبء ًظش اص سا هختلف ًبٌّجبسیْبی 
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  دّذ تَضیح سا تکبهل هبُ دٍهیي عی دس سٍیبى خبسجی ًوبی. 

 .خصَصیبت ظبّشی جٌیي سا اص هبُ ػَم تب تَلذ ثیبى کٌذ 

 .هشاحل تکبهل جفت ٍ ػولکشد آى سا ؿشح دّذ 

 .تغییشات جفتی سا دس عَل ثبسداسی ثیبى کٌذ 

  جفت سا تَضیح ٍ ثب ّن هقبیؼِ کٌذ.ػغح هبدسی ٍ جٌیٌی 

 .تـکیل پشدُ ّبی جٌیٌی هثل آهٌیَى ٍکَسیَى ٍ االًتَئیغ سا تَضیح دّذ 

 .اًَاع دٍقلَّبی دٍ تخوی ٍ یک تخوی  ٍ ًحَُ ثَجَد آهذى دٍقلَّبی ثِ ّن چؼجیذُ سا تَضیح دّذ 

 ًبٌّجبسی ّبی هختلف دس جٌیي سا ًبم ثجشد ٍ ػلت پیذایؾ آًْب سا تَضیح دّذ. 

 :حیغِ رٍاًی حرکتی 

 .دس ٍاحذ ػولی هشثَعِ ؿشح دادُ ؿذُ اػت 

 

  ِػاعفیحیغ: 

 .ثب تَجِ ثِ هبّیت دسع کِ دس گؼتشُ داًؾ پبیِ اػت، حیغِ ػبعفی تؼشیف ًوی ؿَد 

 

 ريش َای تذریس

 ایفبی ًقؾ ثحث گشٍّی پرسص ٍ پاسخ سخٌراًی

 پبًل PBL ًوبیؾ ػولی کبسگبُ آهَصؿی 

 گشٍُ کَچک              جَسًبل کالة                گضاسؽ صجحگبّی                    گشدؽ ػلوی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion ُثیوبس ؿجیِ ػبصی ؿذ 

 سایر رٍش ّای تذریس:

 مًاد ي يسایل آمًسشی

 چبست ًوَداس/ ثشٍؿَس کبتبلَگ/ تصَیر/ ػکس ٍایت تَرد پاٍرپَیٌت جضٍُ کتاب

 ثیوبس ٍاقؼی ثیوبس اػتبًذاسد ؿذُ اؿیبء ٍ لَاصم ٍاقؼی هاکت ًشم افضاس فیلن آهَزضی فبیل صَتی

   سایر هَاد ٍ ٍسایل آهَزضی:

 مکان تزگشاری آمًسش

 جبهؼِ ػشصِدسهبًگبُ/  Media Skill آصهبیـگبُ ػبلي  ػبليػبلي  ػبیت کالس 
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 ثْذاؿت یثبلیٌ ثخؾ Lab Lab هَالط آهفی تأتش  کٌفشاًغ ایٌتشًت 

   :هکاى ّای آهَزضیسایر 

 تجارب یادگیزی )مزتثط تا استاد(

 

 تکالیف یادگیزی) مزتثط تا فزاگیز(

  

 ضًاتط آمًسشی ي سیاست َای مذرس
 حضَس ثِ هَقغ، کبهل ٍ فؼبل دس کالع ّباًتظارات: 

 اس، خشٍج اص کالع دس صَست اضغشخَسدى ٍ آؿبهیذى ثذٍى جلت تَجِ : هجازّا

 اػتفبدُ اص هَثبیل هحذٍدیتْا:

  

 (/تالیىی/عزصٍَای ایمىی )دريس عملی/آسمایشگاَیتًصیٍ

 

 فُزست مىاتع درسی
 Clinical Anatomy by region (Snell)  

   Gray's anatomy for medical student 

 جٌیي ؿٌبػی الًگوي 

  جبى کَئیشاپبیِ ثبفت ؿٌبػی 

 ثبفت ؿٌبػی دکتش جؼفش ػلیوبًی 

 Larsen’s Human Embryology   
 ُاعلغ ثبفت ؿٌبػی دیفیَس 

 ريش ارسشیاتی

 هصبحجِ چک لیؼت صحیح / غلظ جَرکردًی چٌذ گسیٌِ ای کَتِ پاسخ گؼتشدُ پبػخ

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

Sampling 

Log Book 360
 0

 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 وامگذاری شکل سایز ريش َای ارسشیاتی:

 ( .......0....ًورُ،  ػولی:   ....، 20...... ًورُ: ًظری .......20.....) از تارم تىذی ومزٌ 
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 کار ػولی: ...... ًورُ ...... ًورُ: تکالیف کالسی ..... ًورُ: حضَر ٍ هطارکت فؼال

 ... ًور8ُ..  :/ دٍرُاهتحاى پایاى ترم ًورُ .12.... :/ دٍرُاهتحاى هیاى ترم ..... ًورُ کَئیس:

 جٌیي ضٌاسیًورُ تِ تخص  8ٍ ضٌاسی هرتَط تِ تخص تافت  ًورُ 10ًورُ هرتَط تِ تخص آًاتَهی،  2 سایر هَارد:
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 تزوامٍ وظزیتزتیة ي تًالی عىايیه جذيل 

ضوارُ 

 جلسِ
 هالحظات ػٌَاى جلسِ 

 دکتش جؼفشی اًبسکَلی بسیف ٍ اصَل کبس ثب کبداٍس، ثیبى اصَل اخالقیهقذهبت )تبسیخچِ ٍ هؼشفی پیـکؼَتبى(، تؼ 1

2 
 ٍضؼیت آًبتَهیک ثذى، صفحبت ٍ هحَسّب، اصغالحبت )تشهیٌَلَطی( ٍ حشکبت ثذى

 اصَل آًبتَهی سادیَلَطیک ٍ ثبلیٌیآًبتَهی ًشهبل ثذى ٍ گًَبگًَی ّب )ٍاسیبػیًَْب( ٍ 

 دکتش جؼفشی اًبسکَلی

 دکتش آسیي هٌؾ ػی ٍ سٍؽ ّبی هغبلؼِ آىهقذهبت ثبفت ؿٌب 3

 دکتش آسیي هٌؾ ػیتَپالػن ػلَل ٍ اسگبًل ّب، ّؼتِ ػلَل 4

 دکتش آسیي هٌؾ ثبفت اپی تلیَم ػغحی ٍ غذدی 5

 دکتش آسیي هٌؾ ثبفت ّوجٌذ ٍ اًَاع آى 6

 دکتش آسیي هٌؾ ثبفت غضشٍف ٍ اػتخَاى 7

 دکتش آسیي هٌؾ ثبفت ػضالًی ٍ اًَاع آى 8

 دکتش آسیي هٌؾ ثبفت خَى ٍ خًَؼبصی 9

 دکتش آسیي هٌؾ ثبفت دػتگبُ تَلیذ هثل صى 10

 دکتش آسیي هٌؾ ثبفت دػتگبُ تَلیذ هثل هشد 11

 دکتش آسیي هٌؾ گبهتَطًض )اٍٍطًض ٍ اػپشهبتَطًض(، گبهتْبی غیشعجیؼی 12

 دکتش آسیي هٌؾ تکبهل جٌیي دس ّفتِ اٍل )تخوک گزاسی تب الًِ گضیٌی( 13

 دکتش آسیي هٌؾ (، ثبسداسیْبی ًبثجبbilaminar germ diskّفتِ دٍم تکبهل سٍیبًی ) 14

 دکتش آسیي هٌؾ (، تـکیل ًَتَکَسدtrilaminar germ diskّفتِ ػَم تکبهل سٍیبًی ) 15

ٌؾدکتش آسیي ه دٍسُ سٍیبًی )ّفتِ ػَم تب ّـتن جٌیٌی(، هـتقبت اکتَدسم ٍ ًَسٍالػیَى، هـتقبت هضٍدسم  16  

 دکتش آسیي هٌؾ ... (، ٍ تکبهل جفت ٍ پشدُ ّبی جٌیٌیfetal periodهبُ ػَم جٌیٌی تب تَلذ، دٍسُ جٌیٌی ) 17

 دکتش آسیي هٌؾ ًبٌّجبسیْبی صهبى تَلذ ٍ ػلل آى )تشاتَلَطی( 18

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

 فراگیراى رساًیذُ خَاّذ ضذ.
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 جذيل تزتیة ي تًالی عىايیه تزوامٍ عملی

ضوارُ 

 جلسِ
 هالحظات ػٌَاى جلسِ 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

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

 فراگیراى رساًیذُ خَاّذ ضذ.
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 جذيل ارائٍ تزوامٍ کارآمًسی/کاريرسی 

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

 هاُ رٍز ساػت

      

      

      

      

      

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

  فراگیراى رساًیذُ خَاّذ ضذ.

 

 


