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 پسضکی / مرکسداوطکذٌ

 ػلًم تطریحگريٌ آمًزضی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پسضکی / مرکس آمًزضی درمبوی:داوطکذٌ  تىفستطریح دستگبٌ ػلًم  ػىًان ياحذ درسی:

 پسضکی رضتٍ تحصیلی: اختصبصی )اجببری( ياحذ درسی: وًع

 دکترای حرفٍ ای مطقغ تحصیلی: کبريرزی: کبرآمًزی: 25/0 ػملی: 5/0 وظری: تؼذاد ياحذ

 سبیر کبريرز کبرآمًز ترم تحصیلی کبريرزی: کبرآمًزی: 8 ػملی: 8 وظری:        تؼذاد سبػت

    ديم  مقذمبت ػلًم تطریحپیطىیبز:   کذ درس:

 سبیر: سبیر:

 مشخصات مسؤل درس

 ػلًم تطریح رضتٍ تحصیلی: یایرج جؼفری اوبرکًلدکتر  وبم ي وبم خبوًادگی:

 داوطیبر  رتبٍ ػلمی: Ph.Dدکترای تخصصی  مقطغ تحصیلی:

 anarkool@zums.ac.ir پست الکتريویک: 02120532041 تمبس: ضمبرٌ

 گريٌ ػلًم تطریح-داوطکذٌ پسضکی    محل کبر:

 یه مىصآرمیترا دکتر دکتر ایرج جؼفری اوبرکًلی ي   :(بن)مذرسوبم ي وبم خبوًادگی مذرس

 ببزوگری بر اسبس ویبز جبمؼٍ: :تبریخ تذيیه طرح درس وحًٌ برگساری ديرٌ:

 ضمبرٌ جلسبت ببزوگری ضذٌ: تبریخ   ترکیبی مجبزی حضًری

    12/05/28 00/00/1328  
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 اهذاف آموزشی

 ب آىٍ هَارد ببلیٌی هرتبط ب تٌفسشٌبخت کبهل ًحَُ تکبهل، ببفت شٌبسی ٍ آًبتَهی دستگبُ  َذف کلی:

 :)در پبیبى برًبهِ آهَزشی، اًتظبر هی رٍد فراگیر)اى( قبدر ببشٌذ: اَذاف اختصبصی )رفتبری 

 :حیطٍ ضىبختی 

 .کلیبت آًبتَهی دستگبُ تٌفس را براسبس هٌببغ ٍ هطبلب رکر شذُ در کالس بیبى کٌذ 

 .هحذٍدُ ٍ جذارّبی حفرُ بیٌی را براسبس هٌببغ ٍ هطبلب رکر شذُ در کالس بیبى کٌذ 

 .ػٌبصر تشکیل دٌّذُ سقف؛ کف، جذار داخلی ٍ خبرجی حفرُ بیٌی را براسبس هٌببغ ٍ هطبلب رکر شذُ در کالس بیبى کٌذ 

 .سَراخ ّبی حفرُ بیٌی ٍ ػٌبصر تشکیل دٌّذُ آًْب را براسبس هٌببغ ٍ هطبلب رکر شذُ در کالس بیبى کٌذ 

 حفرُ بیٌی  براسبس هٌببغ ٍ هطبلب رکر شذُ در کالس بیبى کٌذ.سیٌَس ّبی اطراف حفرُ بیٌی ٍ هحل ببز شذى سَراخ آًْب را ب ِ 

 .ًحَُ خًَگیری ٍ ػصبگیری حفرُ بیٌی را براسبس هٌببغ ٍ هطبلب رکر شذُ در کالس بیبى کٌذ 

  بیبى کٌذ.براسبس هٌببغ ٍ هطبلب رکر شذُ در کالس هشخصبت ًبحیِ حٌجرُ را بشٌبسذ، هحذٍدُ ٍ هحتَیبت آى را 

 کرد حٌجرُ را براسبس هٌببغ ٍ هطبلب رکر شذُ در کالس بیبى کٌذ.سبختوبى ٍ ػول 

 .غضرٍف ّبی تشکیل دٌّذُ حٌجرُ را ًبم بردُ ٍ هشخصبت آًْب را براسبس هٌببغ ٍ هطبلب رکر شذُ در کالس بیبى کٌذ 

 .ًبم ٍ ًَع هفصل بیي غضرٍف ّبی حٌجرُ را براسبس هٌببغ ٍ هطبلب رکر شذُ در کالس بیبى کٌذ 

 ػضالت ًبحیِ حٌجرُ   در هَردorigin ،insertion، .ػول ٍ ػصب گیری را براسبس هٌببغ ٍ هطبلب رکر شذُ در کالس بیبى کٌذ 

 کٌذ. اًَاع لیگبهبى ّبی هتصل کٌٌذُ هفبصل بیي غضرٍف ّبی حٌجرُ را ًبم بردُ ٍ هشخصبت آًْب را براسبس هٌببغ ٍ هطبلب رکر شذُ در کالس بیبى 

 ضبی داخلی حٌجرُ را براسبس هٌببغ ٍ هطبلب رکر شذُ در کالس بیبى کٌذ.تقسین بٌذی ٍ هشخصبت ف 

 .ًحَُ خًَگیری ٍ ػصبگیری حٌجرُ را براسبس هٌببغ ٍ هطبلب رکر شذُ در کالس بیبى کٌذ 

 .حذٍد، سبختبر، خًَگیری، ػصبگیری ٍ هجبٍرات هْن ًبی را براسبس هٌببغ ٍ هطبلب رکر شذُ در کالس بیبى کٌذ 

 حفرات جٌبی ریَی ٍ هیبى سیٌِ را براسبس هٌببغ ٍ هطبلب رکر شذُ در کالس بیبى کٌذ. هرز دقیق بیي 

 .هحتَیبت حفرات جٌبی ریَی را براسبس هٌببغ ٍ هطبلب رکر شذُ در کالس بیبى کٌذ 

 .هشخصبت ریِ ّبی راست ٍ چپ )سطَح، کٌبرّب، رأس ٍ قبػذُ( را براسبس هٌببغ ٍ هطبلب رکر شذُ در کالس بیبى کٌذ 

 .اختالفبت ریِ ّبی راست ٍ چپ را براسبس هٌببغ ٍ هطبلب رکر شذُ در کالس بیبى کٌذ 

 .هجبٍرات، ًحَُ خًَگیری ٍ ػصبگیری ّر یک از ریِ ّبی راست ٍ چپ را براسبس هٌببغ ٍ هطبلب رکر شذُ در کالس بیبى کٌذ 

  پردُ جٌب، حفرُ جٌب، هجبٍرات، تقسین بٌذی، خن ّبی(Reflexion) ا براسبس هٌببغ ٍ هطبلب رکر شذُ در کالس بیبى کٌذ.پردُ جٌب ر 

 .اّویت بي بست ّبی بیي بخش ّبی هختلف پردُ جٌب را براسبس هٌببغ ٍ هطبلب رکر شذُ در کالس بیبى کٌذ 

 :حیطٍ ػبطفی 

 َیدر بخش ّب یبؼذ یترم ّب یدر ط بىیداًشج ICUبِ آًْب گفتِ ٍ ًشبى دادُ خَاّذ شذ. یهَارد ػبطف يیٌذ داشت، بٌببراخَاّ یٍ کبر ٍرز ی....... کبر آهَز ی، اٍرشاًس ٍ جراحی، داخل 

 

 :حیطٍ رياوی حرکتی 

 خبرجی حفرُ بیٌی را تشکیل هی دٌّذ براسبس هٌببغ ٍ هطبلب رکر شذُ در کالس بر رٍی هَالش یب جسذ پیذا کردُ ٍ ًشبى دّذ. استخَاى ّبیی کِ سقف، کف، جذار داخلی ٍ 

 َجَد در ّر یک از حفرات بیٌی را براسبس هٌببغ ٍ هطبلب رکر شذُ در کالس بر رٍی هَالش یب جسذ پیذا کردُ ٍ ًشبى دّذ.شبخک ّب ٍ هئبتَس ّبی ه 

 .شریبى ّبیی کِ حفرات بیٌی را خًَذّی هی کٌٌذ براسبس هٌببغ ٍ هطبلب رکر شذُ در کالس بر رٍی هَالش یب جسذ پیذا کردُ ٍ ًشبى دّذ 

  ػصبذّی هی کٌٌذ براسبس هٌببغ ٍ هطبلب رکر شذُ در کالس بر رٍی هَالش یب جسذ پیذا کردُ ٍ ًشبى دّذ.اػصببی کِ حفرات بیٌی را 

 یذا کردُ ٍ ًشبى دّذ.سیٌَس ّبی اطراف حفرُ بیٌی ٍ هحل ببز شذى سَراخ آًْب بِ حفرُ بیٌی را براسبس هٌببغ ٍ هطبلب رکر شذُ در کالس بر رٍی هَالش یب جسذ پ 

 ُحٌجرُ را براسبس هٌببغ ٍ هطبلب رکر شذُ در کالس بر رٍی هَالش یب جسذ پیذا کردُ ٍ ًشبى دّذ. سبختوبى ٍ جبیگب 

 .اًَاع غضرٍف ّبی حٌجرُ را براسبس هٌببغ ٍ هطبلب رکر شذُ در کالس بر رٍی هَالش یب جسذ پیذا کردُ ٍ ًشبى دّذ 

 س بر رٍی هَالش یب جسذ پیذا کردُ ٍ ًشبى دّذ.هفبصل بیي غضرٍف ّبی حٌجرُ را براسبس هٌببغ ٍ هطبلب رکر شذُ در کال 

   ُدر هَرد ػضالت حٌجرorigin ،insertion.ػصب گیری را براسبس هٌببغ ٍ هطبلب رکر شذُ در کالس بر رٍی هَالش یب جسذ پیذا کردُ ٍ ًشبى دّذ ٍ ، 
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 ٌجرُ را بر براسبس هٌببغ ٍ هطبلب رکر شذُ در کالس بر رٍی هَالش یب جسذ ًشبى دّذ.ػولکرد ػضالت ح 

 .ًحَُ خًَگیری ٍ ػصب گیری حٌجرُ را براسبس هٌببغ ٍ هطبلب رکر شذُ در کالس بر رٍی هَالش یب جسذ پیذا کردُ ٍ ًشبى دّذ 

 ذُ در کالس بر رٍی هَالش یب جسذ پیذا کردُ ٍ ًشبى دّذ.هحذٍدُ بخش ّبی هختلف فضبی داخلی حٌجرُ را براسبس هٌببغ ٍ هطبلب رکر ش 

 .طٌببْبی صَتی ٍ دّلیسی حٌجرُ را براسبس هٌببغ ٍ هطبلب رکر شذُ در کالس بر رٍی هَالش یب جسذ پیذا کردُ ٍ ًشبى دّذ 

 ٍی هَالش یب جسذ پیذا کردُ ٍ ًشبى دّذ.حذٍد، سبختبر، خًَگیری، ػصبگیری ٍ هجبٍرات هْن ًبی را براسبس هٌببغ ٍ هطبلب رکر شذُ در کالس بر ر 

  .ًَاحی هختلف قفسِ سیٌِ را براسبس هٌببغ ٍ هطبلب رکر شذُ در کالس بر رٍی هَالش یب جسذ پیذا کردُ ٍ ًشبى دّذ 

  جسذ پیذا کردُ ٍ ًشبى دّذ.هرز دقیق بیي حفرات جٌبی ریَی راست ٍ چپ را بب حفرُ هیبى سیٌِ براسبس هٌببغ ٍ هطبلب رکر شذُ در کالس بر رٍی هَالش یب 

 .هحتَیبت حفرات جٌبی ریَی را براسبس هٌببغ ٍ هطبلب رکر شذُ در کالس بر رٍی هَالش یب جسذ پیذا کردُ ٍ ًشبى دّذ 

 ٍ ًُشبى دّذ. هشخصبت ریِ ّبی راست ٍ چپ )سطَح، کٌبرّب، رأس ٍ قبػذُ( را براسبس هٌببغ ٍ هطبلب رکر شذُ در کالس بر رٍی هَالش یب جسذ پیذا کرد 

 .اختالفبت ریِ ّبی راست ٍ چپ را براسبس هٌببغ ٍ هطبلب رکر شذُ در کالس بر رٍی هَالش یب جسذ پیذا کردُ ٍ ًشبى دّذ 

 ( پردُ جٌب، حفرُ جٌب، هجبٍرات، تقسین بٌذی، خن ّبیReflexionپردُ جٌب را براسبس هٌببغ ٍ هطبلب رکر شذُ در کالس بر رٍی هَالش یب جسذ پیذا کر ).دُ ٍ ًشبى دّذ 

 ريش َبی تذریس:

                                                                                     ومبیص ػملی                                                         ایفبی وقص                                                                         بحث گريَی                                                                                             پرسص ي پبسخ                                                                          سخىراوی
                             Bedside teaching                       ضبیٍ سبزی ضذٌ        بیمبر                                                                              کبرگبٌ آمًزضی 

    ) بىًیسیذ(:                                         سبیر 

 مًاد ي يسبیل آمًزضی:

  ، هَالش ٍ جسذ.، اًیویشياسالیذ، پبٍر پَیٌت، ٍایت بَرد

 تجبرة یبدگیری )حیه تذریس(:

 تکبلیف یبدگیری )بؼذ تذریس(:

 تَضیح ٍ ًشبى دادى هطبلب ًشبى دادُ شذُ رٍی هَالش ٍ جسذ برای ّوکالسی ّب.

 ضًابط آمًزضی ي سیبست َبی مذرس

 ّب در کالسٍ فؼبل کبهل  ،قغحضَر بِ هَاوتظبرات: 

 رت اضطرار(در صَ)ٍرٍد ٍ خرٍج از کالس : مجبزَب

 چک کردى ٍ ّویٌطَر صحبت کردى بب هَببیل محذيدیتُب:

 (:/ببلیىی/ػرصٍ/آزمبیطگبَیػملیَبی ایمىی )دريس تًصیٍ

 فُرست مىببغ درسی:

 Clinical Anatomy by region (Snell)  
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   Gray's anatomy for medical student 

 )اطلس وتر )سیبب 

 اطلس زيبًتب 

 جٌیي شٌبسی الًگوي 

  جبى کَئیراپبیِ ببفت شٌبسی 

 ببفت شٌبسی جؼفر سلیوبًی 

 Larsen’s Human Embryology   
 ٌاطلس دیفیًر 

 روش ارزیابی:

 مطبَذٌ ػملکرد

 )چک لیست( 

 مصبحبٍ 

 ) ضفبَی(
 آزمًن کتبی

------ --------- 

 ػیىی تطریحی

گستردٌ 

 پبسخ

کًتبٌ 

 پبسخ

پرکردن 

 جبخبلی
 صحیح / غلط جًرکردوی چىذ گسیىٍ ای

  نمره(: 02بارم بنذی نمره ) از 

 ، برابر ...... می باشذ(.02) نمره قبولی از    

 در پبیبن ترم ومرٌ 6 ي پريشٌ: ػملی اوجبم تکبلیف مطبرکت کالسی: حضًر ي غیبة کالسی: 

 ومرٌ 4 امتحبن پبیبن ترم: ومرٌ 10امتحبن میبن ترم:  کًئیس:

 گرفتٍ می ضًد.ومرٌ بخص تئًری ببفت ي جىیه ضىبسی کٍ َمٍ در پبیبن ترم  6آوبتًمی ي تئًری ومرٌ بخص  8 :مًارد سبیر

 جذيل زمبوی ارائٍ بروبمٍ:

ضمبرٌ 

 جلسٍ

ريش 

 ارائٍ

 تبریخ

 ارائٍ 

سبػت 

 ارائٍ 
 مذرس )مذرسبن(  ػىًان جلسٍ  مکبن ارائٍ

 دکتر جؼفری اًبرکَلی  یٌیٍ هجبٍرات ب یسبختبر آًبتَه 103 10-12 27/07/98 حضَری 1

 دکتر جؼفری اًبرکَلی یحٌجرُ ٍ ًب، قلٍ هجبٍرات ح یسبختبر آًبتَه 103 8-10 01/08/98 حضَری 2

 دکتر جؼفری اًبرکَلی ٍ پلَرا ِیٍ هجبٍرات ر یسبختبر آًبتَه 103 10-12 04/08/98 حضَری 3
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 دکتر جؼفری اًبرکَلی آًبتَهی کبربردی ٍ رادیَلَشیک دستگبُ تٌفس 103 8-10 08/08/98 حضَری 4

 آریي هٌشدکتر  شٌبسی دستگبُ تٌفس )ًبی، تقسیوبت درخت برًٍشی ٍ ریِ( ببفت 103 10-12 11/08/98 حضَری 5

 آریي هٌشدکتر  دستگبُ تٌفس يیتکَ 103 8-10 15/08/98 حضَری 6

         تبریخ امتحبن پبیبن ترم:     12/02/28    تبریخ امتحبن میبن ترم:  

ضمبرٌ 

 جلسٍ

ريش 

 ارائٍ

 تبریخ

 ارائٍ 

سبػت 

 ارائٍ 
 مذرس )مذرسبن(  ػىًان جلسٍ  مکبن ارائٍ

 دکتر جؼفری اًبرکَلی  یٌیب سبلي هَالش 13-19 24/09/98 حضَری 1

 کَلیدکتر جؼفری اًبر حٌجرُ ، قلح سبلي هَالش 13-19 01/10/98 حضَری 2

 دکتر جؼفری اًبرکَلی ًبی ٍ ریِ سبلي هَالش 13-19 08/10/98 حضَری 3

4 Review  دکتر جؼفری اًبرکَلی 

 آریي هٌشدکتر  شٌبسی بیٌی، حلق ٍ حٌجرُ ببفت آزهبیشگبُ 13-19 15/10/98 حضَری 5

 آریي هٌشدکتر  ببفت شٌبسی ًبی ٍ ریِ آزهبیشگبُ Review 19-13 حضَری 6

7 Review   آریي هٌشدکتر 

 Review  دکتر جؼفری اًبرکَلی 

 تبریخ امتحبن پبیبن ترم:                 تبریخ امتحبن میبن ترم:  

 


