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 پسضکی / مرکسداوطکذٌ

 ػلًم تطریحگريٌ آمًزضی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پسضکی / مرکس آمًزضی درماوی:داوطکذٌ  ػضالوی -تطریح دستگاٌ اسکلتی ػلًم  ػىًان ياحذ درسی:

 پسضکی رضتٍ تحصیلی: اختصاصی )اجباری( ياحذ درسی: وًع

 دکترای حرفٍ ای مطقغ تحصیلی: کاريرزی: کارآمًزی: 6/0 ػملی: 8/1وظری: تؼذاد ياحذ

 سایر کاريرز کارآمًز ترم تحصیلی کاريرزی: کارآمًزی: 20 ػملی: 30 وظری:        تؼذاد ساػت

    ديم  مقذمات ػلًم تطریحپیطىیاز:   کذ درس:

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 ػلًم تطریح رضتٍ تحصیلی: فری اوارکًلیایرج جؼدکتر  وام ي وام خاوًادگی:

 داوطیار  رتبٍ ػلمی: Ph.Dدکترای تخصصی  مقطغ تحصیلی:

 anarkool@zums.ac.ir پست الکتريویک: 09120539041 تماس: ضمارٌ

 گريٌ ػلًم تطریح-داوطکذٌ پسضکی    محل کار:

 رضا وجات بخصتر دکدکتر ایرج جؼفری اوارکًلی ي   :(ان)مذرسوام ي وام خاوًادگی مذرس

 بازوگری بر اساس ویاز جامؼٍ: :تاریخ تذيیه طرح درس وحًٌ برگساری ديرٌ:

 ضمارٌ جلسات بازوگری ضذٌ: تاریخ   ترکیبی مجازی حضًری

    19/05/1398 00/00/1398  
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 اهذاف آموزشی

 مًارد ببلیىی مرتبط بب آني  عضالوی-اسکلتیشىبخت کبمل وحًٌ تکبمل، ببفت شىبسی ي آوبتًمی دستگبٌ  َذف کلی:

 :)قبدر ببشىذ: (ان)، اوتظبر می ريد فراگیربروبمٍ آمًزشی در پبیبن اَذاف اختصاصی )رفتاری 

 :حیطٍ ضىاختی 

  بیبن کىذ.براسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در کالس کلیبت آوبتًمی اوذام َبی فًقبوی ي تحتبوی را 

 بیبن کىذ.براسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در کالس ت آوُب را استخًاوُبی کمربىذ شبوٍ ای را بشىبسذ ي مشخصب 

   عضالت کمربىذ شبوٍ ای را بشىبسذorigin ،Insertion  بیبن کىذ.براسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در کالس ي عصب گیری ي عمل آوُب را 

 کىذ.بیبن  براسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در کالس محذيدِ حفرٌ آگسیال ي محتًیبت آن را 

  بیبن کىذ.براسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در کالس مشخصبت مفصل شبوٍ را 

  بیبن کىذ.براسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در کالس استخًان ببزي را بشىبسذ ي مشخصبت آن را 

  ،بیبن کىذ.براسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در کالس آن را ي محتًیبت مشخصبت  محذيدٌ،وبحیٍ ببزي را بشىبسذ 

  بیبن کىذ.براسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در کالس مشخصبت مفصل آروج را 

  بیبن کىذ.براسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در کالس استخًان بىذی وبحیٍ سبعذ را بشىبسذ ي مشخصبت آوُب را 

  ،بیبن کىذ.براسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در کالس آن را محذيدٌ، مشخصبت ي محتًیبت وبحیٍ سبعذ را بشىبسذ 

  مشخصبت مفصلRadioulnar  بیبن کىذ.براسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در کالس فًقبوی ي تحتبوی را 

  بیبن کىذ.براسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در کالس استخًان بىذی وبحیٍ دست را بشىبسذ ي مشخصبت آوُب را 

  بیبن کىذ. ىببع ي مطبلب رکر شذٌ در کالس براسبس مآن را ي محتًیبت محذيدٌ وبحیٍ دست را بشىبسذ ي مشخصبت 

  ،مشخصبت مفبصل مچ دستcarpometacarpal, metacarpophalengeal  يinterphalengeal  براسبس مىببع ي مطبلبب رکبر شبذٌ در کبالس     را

 بیبن کىذ.

  فًقبوی را براسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در کالس بیبن کىذ. اسکلتی –وحًٌ تکًیه دستگبٌ عضالوی  

  مشخصبت بخش َبی مختلف استخًان کمربىذ لگىیhip (Ilium ،Ischium  يPubis    را بطًر جذاگبوٍ ي َمیه طًر در جب براسببس مىبببع ي مطبلبب )

 رکر شذٌ در کالس بیبن کىذ.

 ٍمشخصبت ي محتًیبت براسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در کالس آن را بیبن کىذ.  ،محذيدٌ وبحیٍ گلًتئبل را شىبخت 

 بیبن کىذ.براسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در کالس ستخًان بىذی وبحیٍ ران را بشىبسذ ي مشخصبت آن را ا 

  بیبن کىذ.براسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در کالس آن را ي محتًیبت مشخصبت  شىبختٍ،محذيدٌ وبحیٍ ران را 

  مشخصبت مفصلhip را براسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در کالس بیبن کىذ. 

 .استخًان بىذی وبحیٍ سبق را بشىبسذ ي مشخصبت آوُب را براسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در کالس بیبن کىذ 

 .محذيدٌ  وبحیٍ سبق را داوستٍ، مشخصبت ي محتًیبت آن را براسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در کالس بیبن کىذ 

 یبن کىذ.مشخصبت مفصل زاوً را براسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در کالس ب 

  مشخصبت مفبصلTibiofibular .فًقبوی ي تحتبوی را براسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در کالس بیبن کىذ 

 .استخًان بىذی وبحیٍ پب را بشىبسذ ي مشخصبت آوُب را براسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در کالس بیبن کىذ 
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  ىببع ي مطبلب رکر شذٌ در کالس بیبن کىذ.آن را براسبس م ي محتًیبت مشخصبت شىبختٍ،محذيدٌ  وبحیٍ پب را 

  ،مشخصبت  مفبصل مچ پبtarsometatarsal, metatarsophalangeal  يInterphalengeal .را بیبن کىذ 

  تحتبوی را براسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در کالس بیبن کىذ. اسکلتی –وحًٌ تکًیه دستگبٌ عضالوی  

 :حیطٍ ػاطفی 

 بٍ آوُب گفتٍ  یمًارد عبطف هیخًاَىذ داشت، بىببرا یي کبر يرز ی....... کبر آمًز یايرشاوس ي جراحارتًپذی،  یش َبدر بخ یبعذ یترم َب یدر ط

 ي وشبن دادٌ خًاَذ شذ.

 

 :حیطٍ رياوی حرکتی 

 .نواحی مختلف انذام فوقانی را براساس منابع و مطالب رکر شذه در کالس بر روی موالژ یا جسذ پیذا کرده و نشان دهذ 

 براساس منابع و مطالب رکر شذه در کالس نشان دهذ.و کتف  ترقوهطوح، کنارها، انتها ها و محل های اتصال عضالت را بر روی استخوان س 

  عضالت کمر شانه ای در موردOrigin ،Insertionآنها را براساس منابع و مطالب رکر شذه در کالس بر روی موالژ یاا   ، عصبگیری و خونگیری

 ده و نشان دهذ.جسذ پیذا کر

 .جذارَب ي محتًیبت حفرٌ آگسیالری را براسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در کالس بر ريی مًالش یب جسذ پیذا کردٌ ي وشبن دَذ 

 .استخًان ببزي ي مشخصبت )سطًح، کىبرَب ي محل اتصبل عصالت بر ريی آن را براسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در کالس وشبن دَذ 

 براسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در کالس بر ريی مًالش یب جسذ پیذا کردٌ ي وشبن دَذ. ي محتًیبت وبحیٍ ببزي را محذيدٌ، مشخصبت 

 ٍبراسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در کالس بر ريی مًالش یب جسذ پیذا کردٌ ي وشبن دَذ. را سبعذ محذيدٌ، مشخصبت ي محتًیبت وبحی 

 ،ٌبراسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در کالس بر ريی مًالش یب جسذ پیذا کردٌ ي وشبن دَذ. را مشخصبت ي محتًیبت وبحیٍ دست محذيد 

  را براساس منابع و مطالب رکر شذه در کالس بر روی موالژ یا جسذ پیذا کرده و نشان دهذ. تحتانینواحی مختلف انذام 

  براساس منابع و مطالب رکار شاذه در کاالس نشاان     کمربنذ لگنی  هایسطوح، کنارها، انتها ها و محل های اتصال عضالت را بر روی استخوان

 دهذ.

  وشبن دَذ.بر روی موالژ یا جسذ پیذا کرده و براسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در کالس محذيدٌ، مشخصبت ي محتًیبت وبحیٍ ران را 

  ٍوشبن دَذ.بر روی موالژ یا جسذ پیذا کرده و براسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در کالس را  گلًتئبلمحذيدٌ، مشخصبت ي محتًیبت وبحی 

  وشبن دَذ.بر روی موالژ یا جسذ پیذا کرده و براسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در کالس را  حفرٌ پًپلیتئبلمحذيدٌ، مشخصبت ي محتًیبت 

  ٍوشبن دَذ.سذ پیذا کرده و بر روی موالژ یا جبراسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در کالس را سبق محذيدٌ، مشخصبت ي محتًیبت وبحی 

  ٍوشبن دَذ.بر روی موالژ یا جسذ پیذا کرده و براسبس مىببع ي مطبلب رکر شذٌ در کالس را  پبمحذيدٌ، مشخصبت ي محتًیبت وبحی 
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 ريش َای تذریس:

کارگاٌ                                                                                      ومایص ػملی                                                         ایفای وقص                                                                         بحث گريَی                                                                                             خپرسص ي پاس                                                                          سخىراوی

                             Bedside teaching                       ضبیٍ سازی ضذٌ        بیمار                                                                              آمًزضی 

    ) بىًیسیذ(:                                         سایر 

 مًاد ي يسایل آمًزضی:

  ، مًالژ ي جسد.، اویمیشهاسالید، پاير پًیىت، يایت بًرد

 تجارب یادگیری )حیه تذریس(:

 یس(:تکالیف یادگیری )بؼذ تذر

 تًضیح ي وشان دادن مطالب وشان دادٌ شدٌ ريی مًالژ ي جسد برای َمکالسی َا.

 ضًابط آمًزضی ي سیاست َای مذرس

 َا در کالسي فعال کامل  ،حضًر بٍ مًقعاوتظارات: 

 : يريد ي خريج از کالس )در صًرت اضطرار(مجازَا

 چک کردن ي َمیىطًر صحبت کردن بب مًببیل محذيدیتُا:

 (:/بالیىی/ػرصٍ/آزمایطگاَیػملیای ایمىی )دريس َتًصیٍ

 فُرست مىابغ درسی:

 Clinical Anatomy by region (Snell)  

   Gray's anatomy for medical student 

 )اطلس وتر )سیبا 

 )اطلس )زيبًتا 

 روش ارزیابی:
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 مطاَذٌ ػملکرد

 )چک لیست(

 مصاحبٍ

 ) ضفاَی( 
 آزمًن کتبی

------ --------- 
 ػیىی حیتطری

 صحیح / غلط جًرکردوی چىذ گسیىٍ ای کردن جاخالیپر گستردٌ پاسخ

  نمره(: 02بارم بنذی نمره ) از 

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

 در پایان ترم ومرٌ 5 ي پريشٌ: ػملی اوجام تکالیف مطارکت کالسی: حضًر ي غیاب کالسی: 

  امتحان پایان ترم:  امتحان میان ترم:  کًئیس:

 گرفتٍ می شًد.کٍ در پبیبن ترم عضالوی تحتبوی -اسکلتی تشریحومرٌ بخش تئًری  5/7ي در میبن ترم  عضالوی فًقبوی -اسکلتی تشریحومرٌ بخش تئًری  5/7 :مًارد سایر

 :جذيل زماوی ارائٍ بروامٍ

ضمارٌ 

 جلسٍ

ريش 

 ارائٍ

 تاریخ

 ارائٍ 

ساػت 

 ارائٍ 
 مذرس )مذرسان(  ان جلسٍ ػىً مکان ارائٍ

 دکتر جعفری اوبرکًلی شىبسی اوذام فًقبوی )وکبت ببلیىی مرتبط(  کلیبت ي استخًان 103 8-10 08/07/98 حضًری 1

 دکتر جعفری اوبرکًلی ادامٍ استخًان شىبسی ي مفبصل اوذام فًقبوی)وکبت ببلیىی مرتبط( 103 8-10 15/07/98 حضًری 2

 دکتر جعفری اوبرکًلی جذارَبی حفرٌ آگسیال )وکبت ببلیىی مرتبط( 103 8-10 22/07/98 حضًری 3

 دکتر جعفری اوبرکًلی )وکبت ببلیىی مرتبط(محتًیبت حفرٌ آگسیال  103 8-10 29/07/98 حضًری 4

 دکتر جعفری اوبرکًلی )وکبت ببلیىی مرتبط(وبحیٍ ببزي  103 8-10 06/08/98 حضًری 5

 دکتر جعفری اوبرکًلی )وکبت ببلیىی مرتبط(وبحیٍ قذام سبعذ ي کف دست  103 8-10 13/08/98 حضًری 6

 دکتر جعفری اوبرکًلی وبحیٍ خلف سبعذ ي پشت دست )وکبت ببلیىی مرتبط( 103 8-10 20/08/98 حضًری 7

 وجبت بخشدکتر  )وکبت ببلیىی مرتبط(استخًان شىبسی اوذام تحتبوی  کلیبت ي 103 8-10 27/08/98 حضًری 8

 وجبت بخشدکتر  )وکبت ببلیىی مرتبط(ادامٍ استخًان شىبسی ي مفبصل اوذام تحتبوی  103 8-10 04/09/98 حضًری 9

 وجبت بخشدکتر  )وکبت ببلیىی مرتبط(وبحیٍ قذام ي داخل ران  103 8-10 11/09/98 حضًری 10

 وجبت بخشدکتر  )وکبت ببلیىی مرتبط(خلف ران  ي وبحیٍ گلًتئبل 103 8-10 18/09/98 حضًری 11

 وجبت بخشدکتر  )وکبت ببلیىی مرتبط(حفرٌ پًپلیتئبل ي خلف سبق  103 8-10 25/09/98 حضًری 12

 وجبت بخشدکتر  )وکبت ببلیىی مرتبط(قذام ي خبرج سبق ي پشت پب  103 8-10 02/10/98 حضًری 13

 وجبت بخشدکتر  )وکبت ببلیىی مرتبط(کف پب  103 8-10 09/10/98 حضًری 14

15       

             تاریخ امتحان پایان ترم:           07/09/98      تاریخ امتحان میان ترم: 10

ضمارٌ 

 جلسٍ

ريش 

 ارائٍ

 تاریخ

 ارائٍ 

ساػت 

 ارائٍ 
 مذرس )مذرسان(  ػىًان جلسٍ  مکان ارائٍ

 ر جعفری اوبرکًلیدکت استخًان شىبسی اوذام فًقبوی مًالش ي تشریحسبله   13-19 09/07/98 حضًری 1

 دکتر جعفری اوبرکًلی استخًان شىبسی اوذام فًقبوی مًالش ي تشریحسبله  13-19 16/07/98 حضًری 2
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 دکتر جعفری اوبرکًلی عضالت پکتًرال مًالش ي تشریحسبله  13-19 23/07/98 حضًری 3

 لیدکتر جعفری اوبرکً حفرٌ آگسیال مًالش ي تشریحسبله  13-19 30/07/98 حضًری 4

 دکتر جعفری اوبرکًلی وبحیٍ  ببزي مًالش ي تشریحسبله  13-19 07/08/98 حضًری 5

 دکتر جعفری اوبرکًلی حفرٌ کًبیتبل،  قذام ي داخل سبعذ مًالش ي تشریحسبله  13-19 14/08/98 حضًری 6

 یدکتر جعفری اوبرکًل وبحیٍ خلف ي خبرج سبعذ مًالش ي تشریحسبله  13-19 21/08/98 حضًری 7

 دکتر جعفری اوبرکًلی دست  مًالش ي تشریحسبله  13-19 28/08/98 حضًری 8

9 Review  دکتر جعفری اوبرکًلی 

 وجبت بخشدکتر  استخًان شىبسی اوذام تحتبوی مًالش ي تشریحسبله  13-19 05/09/98 حضًری 10

 وجبت بخشدکتر  استخًان شىبسی اوذام تحتبوی مًالش ي تشریحسبله  13-19 12/09/98 حضًری 11

 وجبت بخشدکتر  قذام ي داخل رانوبحیٍ  مًالش ي تشریحسبله  13-19 19/09/98 حضًری 12

 وجبت بخشدکتر  ي خلف ران وبحیٍ گلًتئبل مًالش ي تشریحسبله  13-19 26/09/98 حضًری 13

 وجبت بخش دکتر ي وبحیٍ خلف سبق حفرٌ پًپلیتئبل مًالش ي تشریحسبله  13-19 03/10/98 حضًری 14

 وجبت بخشدکتر  ي پشت پب خبرج سبق قذام،وبحیٍ  مًالش ي تشریحسبله  13-19 10/10/98 حضًری 15

 وجبت بخشدکتر  وبحیٍ کف پب مًالش ي تشریحسبله  13-19 17/10/98 حضًری 16

17 Review  َمٍ اسبتیذ 

18 Review  َمٍ اسبتیذ 

19 Review  َمٍ اسبتیذ 

20 Review   

         تاریخ امتحان پایان ترم:          ریخ امتحان میان ترم: تا 10

 


