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 پسشکی :/ مرکس آمًزشی درماویداوشکذٌ

  علًم تشریح گريٌ آمًزشی:

  Course Plan ديرٌطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 کبر درهبًیرضتٍ تحصیلی:  سرٍ گردى ٍتٌِآًبتَهی  ػىًان ياحذ درسی:

 کبرشٌبسیمقطغ تحصیلی:  عولی  -ًظری 2میسان ياحذ: وًع ياحذ درسی: 

 ياحذ
  وظری:

1 

  ملی:ػ

1 
 یکترم تحصیلی:  کاريرزی: کارآمًزی: 

 ،ساػت

 ماٌ یاريز

 وظری:

 8-10ضىبٍ دي

16 

 ػملی:

-12ضىبٍ چُار

10 

16 

 بخص: سال: کارآمًز  کاريرزی: کارآمًزی: 

 کذ درس:

1243004 

 پیطىیاز: 

 ًذارد

بروامٍ آمًزضی تًسط  جذیذتریه تاریخ تصًیب

 00/00/1397 يزارت بُذاضت:

 بخص: سال: کاريرز 

 بخص: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 ػلًم تطریحی رضتٍ تحصیلی:  زّرا عجذیوام ي وام خاوًادگی: 

 استادیاررتبٍ ػلمی:  دکترا مقطغ تحصیلی: 

  zabdi@zums.ac.irالکتريویک: پست  ضمارٌ تماس: 

 

 دپبرتوبى آًبتَهی -داًشکذُ پسشکی   کار:آدرس محل 

 وام ي وام خاوًادگی سایر مذرسان:  

 :تاریخ تذيیه طرح درس :ريش برگساری بروامٍ

 4/6/1398 
 بازوگری بر اساس ویاز جامؼٍ:

 ترکیبی هجازی حضَری

 تصًیب تاریخ

 :EDCتًسط ضًرای  
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 ضمارٌ جلسات

 بازوگری ضذٌ:
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 :EDOتًسط ضًرای 

00/00/1398 

 اَذاف آمًزشی
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  َذف کلی:   

 عضالت، عرٍق ٍ اعصبة سر ٍ گردىسبختوبى استخَاى ٍ هفبصل  کست داًش الزم درخصَص ، 

 عضالت، عرٍق ٍ اعصبة تٌِسبختوبى استخَاى ٍ هفبصل  کست داًش الزم درخصَص ، 

  

 باضٌذ:      َزضی، اًتظار هی رٍد فراگیراى قادر در پایاى برًاهِ آه اَذاف اختصاصی )رفتاری(:    

 :حیطٍ ضىاختی 

  ُجوجوِ را تؼريف مردُ ٍ اظتخَاًْای صَرت ٍ ماظِ ظر را ًام تثرد.تخػ ّای تؽنیل دٌّذ 

  تَضیح دّذ.جوجوِ را در ًواّای هختلف اظتخَاًْای 

 تَضیح دّذ.ٍخصَصیات هؽترك هْرُ ّا را  اًَاع هْرُ را ًام تثرد 

 تَضیح دّذ.ْرُ ّای گردًي ـ پؽتي ـ موری ٍ خاجي را هؽخصات ه 

  تَضیح دّذ.اظتخَاى جٌاؽ ٍ هؽخصات دًذُ ّا را تغَر هختصر 

  را تؼريف مردُ ٍ اًَاع آًرا ًام تثرد. اصل در ظر ٍ گردى ٍ تٌِهفاًَاع 

  ٌَرا رمر مردُ ٍ ازّرمذام هثالي تسًذ. ظر ٍ گردى ٍ تٌِ يالٍخصَصیات ٍ اًَاع هفصل ظی 

 الت ًاحیِ ظرٍگردى را تقعین تٌذی مردُ ٍ ًام تثرد.ػض 

 .ػضالت حالت دٌّذُ صَرت را ًام تردُ ٍ ػول آًْا را رمر ًوايذ 

 .ػضالت جًَذُ را ًام تردُ ، هحل ٍ ػصة آًْا را رمر ًوايذ 

 .ػضالت ًاحیِ گردى را تقعین تٌذی ًوَدُ ٍ ػول آًْا را رمر ًوايذ 

 .ػضالت تٌِ را گرٍُ تٌذی ًوايذ 

 ضالت قفعِ ظیٌِ را ًام تردُ ٍ هؽخصات ّرمذام را رمر مٌذ.ػ 

  .ػضالت ؼنن را ًام تردُ ٍ هؽخصات ّرمذام را رمر مٌذ 

  .ػضالت لگي را ًام تردُ ٍ هؽخصات ّرمذام را رمر مٌذ 

 .ػضالت جذار خلفي تٌِ را در اليِ ّای هختلف ًام تردُ ٍ هؽخصات ّرمذام را رمر مٌذ 

 رتثظ تا آى را ًام تثرد ٍ دلیل آى را تَضیح دّذ.هَاردی از تیواريْای ه 

 :حیطٍ رياوی حرکتی 

  ٍيصگیْای تالیٌي آًْا را  تؽخیص دّذ. جوجوِ ْایاظتخَاًفراگیر هیتَاًذ ظاختار ظالن ٍ ػولنرد صحیح ٍ 

  یؽِ يا تصاٍير راديَلَشيل تؽخیص دّذ.ٍ ٍيصگیْای تالیٌي آًْا را  تر رٍی مل جوجوِّای اظتخَاى فراگیر هیتَاًذ ظاختار ظالن ٍ ػولنرد صحیح 
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 هَالش ؼٌاظايي مٌذ.ٍ  را در تذى فرد زًذُ ّای هرتَعِ ًؽاًِ ّای تالیٌي اظتخَاى 

 هَالش ؼٌاظايي مٌذ.ٍ  ٍ ػولنرد صحیح آى را در تذى فرد زًذُ ظرٍ گردى ًؽاًِ ّای تالیٌي ػضالت 

  ٍيصگیْای تالیٌي آًْا را  تؽخیص دّذ. ىظر ٍ گردػضالت فراگیر هیتَاًذ ظاختار ظالن ٍ ػولنرد صحیح ٍ 

 ٍيصگیْای تالیٌي آًْا را  تر رٍی ملیؽِ يا تصاٍير راديَلَشيل رًگي ٍ اختصاصي تؽخیص دّذ. ظرٍ گردى فراگیر هیتَاًذ ظاختار ظالن ٍ ػولنرد صحیح ػضالت ٍ 

 ُي مٌذ.هَالش ؼٌاظايٍ  ًؽاًِ ّای تالیٌي ػضالت ٍ ػولنرد صحیح آى را در تذى فرد زًذ 

 هَالش ؼٌاظايي مٌذ.ٍ  ٍ ػولنرد صحیح آى را در تذى فرد زًذُ حالت دٌّذُ صَرت ًؽاًِ ّای تالیٌي ػضالت 

  ٍيصگیْای تالیٌي آًْا را  تؽخیص دّذ. حالت دٌّذُ صَرتػضالت فراگیر هیتَاًذ ظاختار ظالن ٍ ػولنرد صحیح ٍ 

 ٍيصگیْای تالیٌي آًْا را  تر رٍی ملیؽِ يا تصاٍير راديَلَشيل رًگي ٍ اختصاصي تؽخیص دّذ. دٌّذُ صَرتحالت  فراگیر هیتَاًذ ظاختار ظالن ٍ ػولنرد صحیح ػضالت ٍ 

 ُهَالش ؼٌاظايي مٌذ.ٍ  ًؽاًِ ّای تالیٌي ػضالت ٍ ػولنرد صحیح آى را در تذى فرد زًذ 

  تؽخیص دّذ.  ٍ ٍيصگیْای تالیٌي آًْا را جوجوِهفاصل فراگیر هیتَاًذ ظاختار ظالن ٍ ػولنرد صحیح 

  ٍيصگیْای تالیٌي آًْا را  تر رٍی ملیؽِ يا تصاٍير راديَلَشيل رًگي ٍ اختصاصي تؽخیص دّذ. جوجوِهفاصل فراگیر هیتَاًذ ظاختار ظالن ٍ ػولنرد صحیح ٍ 

 هَالش ؼٌاظايي مٌذ. ٍ ٍ ػولنرد صحیح آى را در تذى فرد زًذُ جوجوِ ًؽاًِ ّای تالیٌي هفاصل 

  را رٍی فرد زًذُ هؽخص مٌذ. ظر ٍ گردىتالیٌي در ػصة گیری حعي هْن 

 هَقؼیت اػصاب اًذام ّا را رٍی هَالش ًؽاى دّذ. ظر ٍ گردىػرٍق ظغحي هْن تالیٌي در ٍ 

  در فرد زًذُ تگیرد.را  ظر ٍ گردىًثض ؼرياى ّای رايج را در ًَاحي هختلف 

  الیٌي آًْا را  تؽخیص دّذ.ٍ ٍيصگیْای ت هْرُ ّافراگیر هیتَاًذ ظاختار ظالن ٍ ػولنرد صحیح 

  ٍيصگیْای تالیٌي آًْا را  تر رٍی ملیؽِ يا تصاٍير راديَلَشيل تؽخیص دّذ. هْرُ ّافراگیر هیتَاًذ ظاختار ظالن ٍ ػولنرد صحیح ٍ 

 هَالش ؼٌاظايي مٌذ.ٍ  را در تذى فرد زًذُ ّای هرتَعِ ًؽاًِ ّای تالیٌي اظتخَاى 

 ٍيصگیْای تالیٌي آًْا را  تؽخیص دّذ. جٌاؽ ظیٌِرد صحیح فراگیر هیتَاًذ ظاختار ظالن ٍ ػولن ٍ 

  ٍيصگیْای تالیٌي آًْا را  تر رٍی ملیؽِ يا تصاٍير راديَلَشيل تؽخیص دّذ. جٌاؽ ظیٌِفراگیر هیتَاًذ ظاختار ظالن ٍ ػولنرد صحیح ٍ 

 هَالش ؼٌاظايي مٌذ.ٍ  را در تذى فرد زًذُ هرتَعِ ًؽاًِ ّای تالیٌي اظتخَاى 

 ٍيصگیْای تالیٌي آًْا را  تؽخیص دّذ. دًذُ ّار هیتَاًذ ظاختار ظالن ٍ ػولنرد صحیح فراگی ٍ 

  ٍيصگیْای تالیٌي آًْا را  تر رٍی ملیؽِ يا تصاٍير راديَلَشيل تؽخیص دّذ. دًذُ ّافراگیر هیتَاًذ ظاختار ظالن ٍ ػولنرد صحیح ٍ 
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 هَالش ؼٌاظايي مٌذ.ٍ  را در تذى فرد زًذُ هرتَعِ ًؽاًِ ّای تالیٌي اظتخَاى 

  ٍيصگیْای تالیٌي آًْا را  تؽخیص دّذ. لگي ٍ پؽت(-قفعِ ظیٌِ-تٌِ )ػضالت ؼننػضالت فراگیر هیتَاًذ ظاختار ظالن ٍ ػولنرد صحیح ٍ 

  ملیؽِ يا تصاٍير راديَلَشيل رًگي ٍ  ٍ ٍيصگیْای تالیٌي آًْا را  تر رٍی  لگي ٍ پؽت(-قفعِ ظیٌِ-تٌِ)ػضالت ؼننػضالت فراگیر هیتَاًذ ظاختار ظالن ٍ ػولنرد صحیح

 اختصاصي تؽخیص دّذ.

 هَالش ؼٌاظايي مٌذ.ٍ  ٍ ػولنرد صحیح آى را در تذى فرد زًذُ لگي ٍ پؽت(-قفعِ ظیٌِ-)ػضالت ؼننتٌِ ًؽاًِ ّای تالیٌي ػضالت 

  ؽخیص دّذ.ٍ ٍيصگیْای تالیٌي آًْا را  ت تیي هْرُ ّاهفاصل فراگیر هیتَاًذ ظاختار ظالن ٍ ػولنرد صحیح 

  ٍيصگیْای تالیٌي آًْا را  تر رٍی ملیؽِ يا تصاٍير راديَلَشيل رًگي ٍ اختصاصي تؽخیص دّذ. تیي هْرُ ّاهفاصل فراگیر هیتَاًذ ظاختار ظالن ٍ ػولنرد صحیح ٍ 

 هَالش ؼٌاظايي مٌذ. ٍ ٍ ػولنرد صحیح آى را در تذى فرد زًذُ تیي هْرُ ّا ًؽاًِ ّای تالیٌي هفاصل 

 هؽخص مٌذ. هَالشرا رٍی فرد زًذُ يا  تٌِ حعي هْن تالیٌي در  ػصة گیری 

  ٍػاطفیحیط: 

 .هیتَاًذ از ایي علن در رًٍذ آیٌذُ کاری خَد استفادُ کٌذ 

 ريش َای تذریس

 ایفای ًقص بحث گرٍّی پرسص ٍ پاسخ سخٌراًی

 پاًل  PBLًوایص عولی کارگاُ آهَزضی 

             گرٍُ کَچک  جَرًال کالب                ش صبحگاّیگسار                    گردش علوی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion ُبیوار ضبیِ سازی ضذ 

 سایر ريش َای تذریس:

 مًاد ي يسایل آمًزشی

 برٍضَر کاتالَگ/ تصَیر/ عکس ٍایت بَرد پاٍرپَیٌت جسٍُ کتاب
ًوَدار/ 

 چارت

 بیوار ٍاقعی بیوار استاًذارد ضذُ اضیاء ٍ لَازم ٍاقعی هاکت ًرم افسار فیلن آهَزضی صَتی فایل

 اًَاع پرٍشکتَرّای اٍرّذ، اٍپک ٍ اسالیذ، پَستر ٍ پوفلت بْذاضتی  سایر مًاد ي يسایل آمًزضی:

 مکان ترگساری آمًزش

 کالس 
 سایت

 ایٌترًت 
 سالي کٌفراًس

 سالي

 آهفی تأتر 

 سالي 

 شهَال
 Media Lab آزهایطگاُ

Skill 

Lab 

 درهاًگاُ/ بخص

 بالیٌی

 عرصِ

 بْذاضت
 جاهعِ

   :مکان َای آمًزضیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتثط تا استاد(
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 مالض مار تا ٍظايل مول آهَزؼي هَجَد در       

 ،هَالش مار تا ٍظايل مول آهَزؼي هَجَد در ظالي      

 هَقؼیت هَارد هرتثظ تا درضاػضا ٍ هجاٍرات ٍ تؽخیص       

 داؼتي تجرتِ ماری ٍ آهَزؼي در هَرد مار تا جعذ ٍ هَالش      

 

 تکالیف یادگیری) مرتثط تا فراگیر(

 
 هطبلعِ هجبحث ّر جلسِ قجل از کالس           

 عولی ٍ تئَری شرکت در کالس درس            

 حضَر فعبل در ثحث ّب             

 تکبلیف کالسی اًجبم           

 داشتي ٍسبیل هَرد ًیبز ثرای حضَر در سبلي هَالش         

 حضَر فعبل در ثحث ّبی گرٍّی خَد         

 احترام ثِ هقرارت کالس        

 ضًاتط آمًزشی ي سیاست َای مذرس
 اوتظارات: -

 گَغ دادى فؼال ٍ تَجِ تِ درض -

 ة تذريط ؼذُتِ خاعر ظپردى ٍ داؼتي آهادگي الزم تا هغالؼِ هغال -

 مالضحضَر فؼال در تواهي جلعات  -

 اًجام تِ هَقغ تنالیف هحَلِ -

 اظتفادُ صحیح از ٍظايل مول آهَزؼي -

 :مجازَا   

 ٍ خَردى هَاد من حجنًَؼیذى    

  محذيدیتُا:    
 ٍ ػذم حضَر در مالض تا تاخیر تیػ از دُ دقیقِ رػايت ًظن ٍ اًضثاط -

 ي ّای ّوراُ در عَل مالض درضخاهَغ تَدى تلفدر حالت ظنَت تَدى يا -

 

 

 (/تالیىی/عرصٍَای ایمىی )دريس عملی/آزمایشگاَیتًصیٍ
 احتیاط در حیي آهَزش با پرٍشکتَرّای برقی ٍ اجتٌاب از خطر برق گرفتگی

 فُرست مىاتع درسی
 آناتومی گری  -      
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 آناتومی ریچارد اسنل     -  

 و زوبوتا  (Netter)اطلس نتر -     
 

 ارزشیاتیريش 

 هصاحبِ چک لیست صحیح / غلظ جَرکردًی چٌذ گسیٌِ ای کَتِ پاسخ گستردُ پاسخ

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:

 ( .....10.....ومرٌ،  ػملی:   .....، 10..... ومرٌ: وظری ......20....) از تارم تىذی ومرٌ 

 ومرٌ 10 ) امتحان ػملی(کار ػملی: ومرٌ 1: تکالیف کالسی ومرٌ 0.5: حضًر ي مطارکت فؼال

 ومرٌ 7  :/ ديرٌامتحان پایان ترم ومرٌ :/ ديرٌامتحان میان ترم ومرٌ 1.5 کًئیس:

 سایر مًارد:
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 تروامٍ وظریعىايیه ترتیة ي تًالی جذيل 

ضمارٌ 

 جلسٍ
 مالحظات ػىًان جلسٍ 

 دمتر ػثذی (1/7/89)شرٍع کالس       1 سرٍ گردىهفبصل ٍ  استخَاى شٌبسی 1

 دمتر ػثذی  2سر ٍ گردى هفبصل ٍ شٌبسی  استخَاى 2

 دمتر ػثذی  سر ٍ گردىعضالت  3

 دمتر ػثذی صَرت عضالت  4

 دمتر ػثذی استخَاى شٌبسی تٌِ 5

 دمتر ػثذی ()قفسِ سیٌِ عضالت تٌِ 6

 دمتر ػثذی (ٍ پشت )شکن عضالت تٌِ 7

 دمتر ػثذی (4/8/89)پبیبى کالس    )لگي( عضالت تٌِ 8

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

ش، بٍ اطالع تًسط مسؤيل درس/ کارضىاس آمًز پایان، در زمان آغاز بروامٍ آمًزضی،تاریخ ضريع ي *تًجٍ: 

 فراگیران رساویذٌ خًاَذ ضذ.
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 جذيل ترتیة ي تًالی عىايیه تروامٍ عملی

ضمارٌ 

 جلسٍ
 مالحظات ػىًان جلسٍ 

   دمتر ػثذی (1/7/89)شرٍع کالس       1 سرٍ گردى هفبصلٍ  استخَاى شٌبسی 1

  دمتر ػثذی  2سر ٍ گردى   هفبصلٍ  شٌبسی استخَاى 2

متر ػثذید  سر ٍ گردىعضالت  3   

  دمتر ػثذی صَرت عضالت  4

  دمتر ػثذی استخَاى شٌبسی تٌِ 5

  دمتر ػثذی ()قفسِ سیٌِ عضالت تٌِ 6

  دمتر ػثذی (ٍ پشت )شکن عضالت تٌِ 7
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تًسط مسؤيل درس/ کارضىاس آمًزش، بٍ اطالع  پایان، در زمان آغاز بروامٍ آمًزضی،خ ضريع ي تاری*تًجٍ: 

 فراگیران رساویذٌ خًاَذ ضذ.
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 جذيل ارائٍ تروامٍ کارآمًزی/کاريرزی 

 *طًل ديرٌ
 مذرس )مذرسان(  مکان ارائٍ ػىًان بروامٍ آمًزضی

 ماٌ ريز ساػت

      

      

      

      

      

تًسط مسؤيل درس/ کارضىاس آمًزش، بٍ اطالع  پایان، در زمان آغاز بروامٍ آمًزضی،تاریخ ضريع ي *تًجٍ: 

  فراگیران رساویذٌ خًاَذ ضذ.

 

 


