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 پسضکی / مرکسداوطکذٌ

 ػلًم تطریحگريٌ آمًزضی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پسضکی / مرکس آمًزضی درمبوی:داوطکذٌ  تطریح دستگبٌ قلت ي ػريقػلًم  ػىًان ياحذ درسی:

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

 تؼذاد ياحذ
 1 وظری:

 حذيا

 ػملی:

5/0 

 ياحذ

 دکترای حرفٍ ای مطقغ تحصیلی: کبريرزی: کبرآمًزی:

        تؼذاد سبػت
 وظری:

17 

 ػملی:

16 
 کبريرزی: کبرآمًزی:

ترم 

 تحصیلی
 سبیر کبريرز کبرآمًز

    ديم  مقذمبت ػلًم تطریحپیطىیبز:   کذ درس:

 سبیر: سبیر:

 مشخصات مسؤل درس

 ػلًم تطریح رضتٍ تحصیلی: ج جؼفری اوبرکًلیایردکتر  وبم ي وبم خبوًادگی:

 داوطیبر  رتجٍ ػلمی: Ph.Dدکترای تخصصی  مقطغ تحصیلی:

 anarkool@zums.ac.ir پست الکتريویک: 09120539041 تمبس: ضمبرٌ

 گريٌ ػلًم تطریح-داوطکذٌ پسضکی    محل کبر:

 میترا آریه مىصدکتر  ي دکتر ایرج جؼفری اوبرکًلی   :(بن)مذرسوبم ي وبم خبوًادگی مذرس

 ثبزوگری ثر اسبس ویبز جبمؼٍ: :تبریخ تذيیه طرح درس وحًٌ ثرگساری ديرٌ:

 ضمبرٌ جلسبت ثبزوگری ضذٌ: تبریخ   ترکیجی مجبزی حضًری
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    19/05/98 00/00/1398  

 اهذاف آموزشی

 ٍ هَارد تالیٌی هرتثط تا آىضٌاخت کاهل ًحَُ تکاهل، تافت ضٌاسی ٍ آًاتَهی دستگاُ قلة ٍ ػرٍق  َذف کلی:

 :)قادر تاضٌذ: (اى)، اًتظار هی رٍد فراگیرترًاهِ آهَزضی در پایاى اَذاف اختصبصی )رفتبری 

 :حیطٍ ضىبختی 

 کٌذ. اىیتراساس هٌاتغ ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس ترا  ٌِیقفسِ س ِیًاح یآًاتَه اتیکل 

 کٌذ. اىیتراساس هٌاتغ ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تت آًْا را را تطٌاسذ ٍ هطخصا ٌِیدٌّذُ قفسِ س لیتطک یاستخَاى ّا 

  را تطٌاسذ،  ٌِیقفسِ س ِیػضالت ًاحorigin ،Insertion کٌذ. اىیتراساس هٌاتغ ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تٍ ػول آًْا را  یریٍ ػصة گ 

 کٌذ. اىیتتراساس هٌاتغ ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس را تطٌاسذ ٍ  ٌِیقفسِ س یتٌذ نیًحَُ تقس 

 ٌِیس اىیهحذٍدُ ه (Mediastinumًحَُ تقس ٍ )کٌذ.  اىیتطٌاسذ ٍ ت تراساس هٌاتغ ٍ هطالة رکر ضذُ در کالسآى را  اىیٍ هحتَ یتٌذ نی 

 کٌذ. اىیتراساس هٌاتغ ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس ت یآى را از لحاظ آًاتَه اتیهحتَ تیٍ هَقؼ اتیهحتَ ،یفَقاً ٌِیس اىیه تیهَقؼ 

 کٌذ. اىیتراساس هٌاتغ ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس ت یآى را از لحاظ آًاتَه اتیهحتَ تیٍ هَقؼ اتیهحتَ ،یاًیه ٌِیس اىیه تیهَقؼ 

 کٌذ. اىی( قلة را تراساس هٌاتغ ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تیریٍ ػصثگ یذیٍر ِیتخل ،یریساختواى، ًحَُ تکاهل، هجاٍرات، ًحَُ خًَگ ت،یهطخصات )هَقؼ 

 ُتیاى کٌذ.تراساس هٌاتغ ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس ًاحیِ قلثی اٍلیِ ٍ ثاًَیِ ٍ ًحَُ پیذایص آى را  جایگا 

  ضرح دّذ.تراساس هٌاتغ ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس طرز پیذایص لَلِ قلثی اٍلیِ را 

  رکر کٌذ.تراساس هٌاتغ ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس هٌطا جٌیٌی الیِ ّای قلثی را 

 تَضیح دّذ.تراساس هٌاتغ ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس لَلِ قلثی اٍلیِ ٍ ًحَُ تطکیل قَس قلثی را  حفرُ دار ضذى 

  ضرح دّذ.تراساس هٌاتغ ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس ٍرٍدی )سیٌَس ٍریذی( ٍ خرٍجی )ساک آئَرتی( قلة ٍ سرًَضت آًْا را 

 تَضیح دّذ.تراساس هٌاتغ ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس سّا ٍ تطي ّا( را طرز تطکیل دیَارُ ّای قلثی )تیي دّلیسی، تیي تطٌی ٍ تیي دّلی 

  تطریح کٌذ.تراساس هٌاتغ ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس ًحَُ جذا سازی قیف قلثی ٍ تٌِ ضریاًی را 

  تیاى کٌذ.تراساس هٌاتغ ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس طرز تطکیل دریچِ ّای قلثی را 

  تیاى کٌذ.تراساس هٌاتغ ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس در راتطِ تا تطکیل قلة ًکات تالیٌی ٍ ًاٌّجاری ّا را 

  ضرح دّذ.تراساس هٌاتغ ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس سرًَضت ٍریذّای ًافی ٍ زردُ ای ٍ هطتقات آًْا را 

 تراساس هٌاتغ ٍ هطالة رکر ضذُ در اکیَسفالیک، شٍگَالر داخلی ٍ خارجی را ًحَُ تکاهل ٍریذّای اجَف تحتاًی ٍ ضاخِ ّای آى، آزیگَس، آزیگَس فرػی، ّوی آزیگَس، اجَف فَقاًی، تر

 تَضیح دّذ.کالس 

  تیاى ًوایذ.تراساس هٌاتغ ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس ًاٌّجاری ّای هرتثط تا تکاهل ٍریذّا را ًام تثرد ٍ ػلت آًْا را 
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  تَضیح دّذ.لة رکر ضذُ در کالس تراساس هٌاتغ ٍ هطاًحَُ تکاهل ٍ سرًَضت قَس ّای ضریاًی حلقی را 

  تیاى کٌذ.تراساس هٌاتغ ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس سرًَضت آئَرت پطتی ٍ هطتقات آى را 

  تطریح کٌذ ٍ قادر تاضذ آى را تا گردش خَى در دٍرُ تسرگسالی هقایسِ کٌذ.تراساس هٌاتغ ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس ًحَُ گردش خَى در دٍرُ جٌیٌی را 

 تَضیح دّذ.تراساس هٌاتغ ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس ٌی در هَرد تکاهل سیستن ضریاًی را ًکات تالی 

  ًام تردُ ٍ آًْا را در ضریاى ٍ ٍریذ تا یکذیگر هقایسِ کٌذ.تراساس هٌاتغ ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس الیِ ّای تافتی جذار ػرٍق را 

  ًام تردُ ٍ تا یکذیگر هقایسِ کٌذ.س تراساس هٌاتغ ٍ هطالة رکر ضذُ در کالاًَاع ضریاى ّا را 

  ًام تردُ ٍ تا یکذیگر هقایسِ کٌذ.تراساس هٌاتغ ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس اًَاع ٍریذ ّا را 

  ضرح دّذ.تراساس هٌاتغ ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس اًَاع هَیرگ ّا را ًام تردُ ٍ تفاٍت تافتی آًْا را 

  ًام تردُ ٍ تَضیح دّذ.ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس  تراساس هٌاتغالیِ ّای تافتی جذار قلة را 

  ضرح دّذ.تراساس هٌاتغ ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس الیِ ّای تافتی جذار ػرٍق لٌفاٍی را 

 :حیطٍ ػبطفی 

 ًیدر بخش َا یبعذ یترم َا یدر ط انیداوشج ICUباٍ آوُاا ت  اٍ ي     یمًارد عااط   هیبىابراخًاَىذ داشت،  یي کار يرز ی....... کار آمًز یقلب، ايرژاوس ي جراح  ،ی، داخل
 وشان دادٌ خًاَذ شذ.

 :حیطٍ رياوی حرکتی 

 کردٌ ي وشان دَذ. ذایجسذ پ ایمًالژ  یرا براساس مىابع ي مطالب رکر شذٌ در کالس بر ري ىٍیمخ لف ق سٍ س یوًاح 

 . کردٌ ي وشان دَذ. ذایپ یعیاس خًان طب ایمًالژ  یشذٌ در کالس بر ريرا براساس مىابع ي مطالب رکر  َای تشکیل دَىذٌ ق سٍ سیىٍمخ لف اس خًان  یبخش َا 

  عضالت واحیٍ ق سٍ سیىٍدر مًرد origin ،insertionکردٌ ي وشان دَذ. ذایجسذ پ ایمًالژ  یرا براساس مىابع ي مطالب رکر شذٌ در کالس بر ري یری، ي عصب ت 

 کردٌ ي وشان دَذ. ذایجسذ پ ایمًالژ  یرا براساس مىابع ي مطالب رکر شذٌ در کالس بر ري یي خل  یاویم ،یقذام ،یفًقاو ىٍیس انیم هیب قیمرز دق 

 ً کردٌ ي وشان دَذ. ذایجسذ پ ایمًالژ  یبراساس مىابع ي مطالب رکر شذٌ در کالس بر ري یرا از لحاظ آواتًم یفًقاو ىٍیس انیم اتیمح ً تیي مًقع اتیمح 

 ً کردٌ ي وشان دَذ. ذایجسذ پ ایمًالژ  یبراساس مىابع ي مطالب رکر شذٌ در کالس بر ري یرا از لحاظ آواتًم میاوی ٍىیس انیم اتیمح ً تیي مًقع اتیمح 

 ً کردٌ ي وشان دَذ. ذایجسذ پ ایمًالژ  یبراساس مىابع ي مطالب رکر شذٌ در کالس بر ري یرا از لحاظ آواتًم خل ی ىٍیس انیم اتیمح ً تیي مًقع اتیمح 

 ی( قلب را براساس مىابع ي مطالب رکر شذٌ در کالس بر ريیریي عصبگ یذیير ٍیتخل ،یریساخ مان، سطًح، کىارَا، رأس، قاعذٌ، مجايرات، وحًٌ خًوگ ت،یمشخصات )مًقع 
 کردٌ ي وشان دَذ. ذایجسذ پ ایمًالژ 

 ريش َبی تذریس:

کبرگبٌ                                                                ومبیص ػملی                                                         ایفبی وقص                                                                         ثحث گريَی                                                                                             پرسص ي پبسخ                                                                          سخىراوی

                             Bedside teaching                       ضجیٍ سبزی ضذٌ        ثیمبر                                                       آمًزضی 

    ) ثىًیسیذ(:                                         سبیر 
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 مًاد ي يسبیل آمًزضی:

  ، مًالژ ي جسذ.، اویمیشهاسالیذ، پاير پًیىت، يایت بًرد

 تجبرة یبدگیری )حیه تذریس(:

 تکبلیف یبدگیری )ثؼذ تذریس(:

 ن دادن مطالب وشان دادٌ شذٌ ريی مًالژ ي جسذ برای َمکالسی َا.تًضیح ي وشا

 ضًاثط آمًزضی ي سیبست َبی مذرس

 َا در کالسي فعال کامل  ،حضًر بٍ مًقعاوتظبرات: 

 : ٍرٍد ٍ خرٍج از کالس )در صَرت اضطرار(مجبزَب

 چک کردى ٍ ّویٌطَر صحثت کردى تا هَتایل محذيدیتُب:

 (:/ثبلیىی/ػرصٍ/آزمبیطگبَیملیػَبی ایمىی )دريس تًصیٍ

 :فُرست مىبثغ درسی  

 Clinical Anatomy by region (Snell)                                           

   Gray's anatomy for medical student 

 )اطلس وتر )سیجب 

 اطلس زيثًتب 

 جىیه ضىبسی الوگمه 

  جبن کًئیراپبیٍ ثبفت ضىبسی 

 بویثبفت ضىبسی جؼفر سلیم 

 Larsen’s Human Embryology   

 ٌاطلس ثبفت ضىبسی دیفیًر 

 روش ارزیابی:

 آزمًن کتجی مصبحجٍ  مطبَذٌ ػملکرد
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 ) ضفبَی( )چک لیست( 

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

 ػیىی تطریحی

گستردٌ 

 پبسخ
 کًتبٌ پبسخ 

پرکردن 

 جبخبلی
 جًرکردوی چىذ گسیىٍ ای

صحیح / 

 غلط

  (:نمره 02بارم بنذی نمره ) از 

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

 در پبیبن ترم ومرٌ 4 ي پريشٌ: ػملی اوجبم تکبلیف مطبرکت کالسی: حضًر ي غیبة کالسی: 

  امتحبن پبیبن ترم:  امتحبن میبن ترم:  کًئیس:

 گرفتٍ می ضًد.َمٍ در پبیبن ترم ومرٌ ثخص تئًری ثبفت ي جىیه ضىبسی کٍ  8ومرٌ ثخص تئًری آوبتًمی ي  8 :مًارد سبیر

 جذيل زمبوی ارائٍ ثروبمٍ:

ضمبرٌ 

 جلسٍ

ريش 

 ارائٍ

 تبریخ

 ارائٍ 

سبػت 

 ارائٍ 
 مذرس )مذرسبن(  ػىًان جلسٍ  مکبن ارائٍ

 دکتر جؼفری اًارکَلی دًذُ ّا ٍ استرًَم، ػضالت ٍ ػرٍق ٍ اػصاب جذار تَراکس 103 10-12 23/06/98 حضَری 1

 دکتر جؼفری اًارکَلی تؼریف، تقسیوات ٍ هحتَیات هذیاستیٌَم )فَقاًی ٍ خلفی( 103 8-10 27/06/98 حضَری 2

 دکتر جؼفری اًارکَلی )ساختواى ظاّری قلة( هذیاستیٌَم هیاًیهحتَیات  103 10-12 30/06/98 حضَری 3

 ًارکَلیدکتر جؼفری ا ساختواى داخلی ٍ خًَرساًی ٍ ػصة گیری قلة 103 8-10 03/07/98 حضَری 4

 دکتر جؼفری اًارکَلی ًوای کلی آًاتَهی دستگاُ گردش خَى 103 10-12 06/07/98 حضَری 5

 آریي هٌصدکتر  ضٌاسی قلة ٍ ػرٍق خًَی تافت 103 8-10 10/07/98 حضَری 6

 آریي هٌصدکتر  تا فت ضٌاسی دستگاُ لٌفاٍی 103 10-12 13/07/98 حضَری 7

 آریي هٌصدکتر  ساز، لَلِ قلثی ٍ قلة ي ًاحیِ قلةتکَی 103 8-10 17/07/98 حضَری 8

 آریي هٌصدکتر  تکَیي دستگاُ ضریاًی ٍ ٍریذی 103 10-12 20/07/98 حضَری 9

             تبریخ امتحبن پبیبن ترم:       18/07/98          تبریخ امتحبن میبن ترم: 

ضمبرٌ 

 جلسٍ

ريش 

 ارائٍ

 تبریخ

 ارائٍ 

سبػت 

 ارائٍ 
 مذرس )مذرسبن(  ػىًان جلسٍ  ائٍمکبن ار

 دکتر جؼفری اًارکَلی دًذُ ّا ٍ جٌاؽ سالي هَالش ٍ تطریح 13-19 31/06/98 حضَری 1

 دکتر جؼفری اًارکَلی ستَى هْرُ ّا سالي هَالش ٍ تطریح 13-19 07/07/98 حضَری 2

 دکتر جؼفری اًارکَلی ی تٌفس(ػضالت جذار تَراکس )اصلی ٍکوک سالي هَالش ٍ تطریح 13-19 14/07/98 حضَری 3

 دکتر جؼفری اًارکَلی ػضالت پطت تٌِ سالي هَالش ٍ تطریح 13-19 21/07/98 حضَری 4

 دکتر جؼفری اًارکَلی پستاى سالي هَالش ٍ تطریح 13-19 28/07/98 حضَری 5

 دکتر جؼفری اًارکَلی قلة سالي هَالش ٍ تطریح 13-19 05/08/98 حضَری 6

 دکتر جؼفری اًارکَلی قلة سالي هَالش ٍ تطریح 13-19 12/08/98   حضَری 7

 دکتر جؼفری اًارکَلی هذیاستیٌَم فَقاًی ٍ خلفی سالي هَالش ٍ تطریح 13-19 19/08/98 حضَری 8
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 دکتر جؼفری اًارکَلی زًجیرُ سوپاتیک ٍ پاراسوپاتیک قفسِ سیٌِ سالي هَالش ٍ تطریح 13-19 26/08/98 حضَری 9

10 Review  دکتر جؼفری اًارکَلی 

 آریي هٌصدکتر  تافت ضٌاسی قلة  13-19 03/09/98 حضَری 11

 آریي هٌصدکتر  تافت ضٌاسی ضریاى ٍ ٍریذ  13-19 10/09/98 حضَری 12

 آریي هٌصدکتر  تافت ضٌاسی سیستن لٌفاٍی   13-19 17/09/98 حضَری 13

14 Review   آریي هٌصدکتر 

15 Review  رکَلیدکتر جؼفری اًا 

16 Review  دکتر جؼفری اًارکَلی 

         تبریخ امتحبن پبیبن ترم:                    تبریخ امتحبن میبن ترم:  

 


