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  َذف کلی:   

 تؾکیل دٌّذُ قفغِ عیٌِ ٍ هحتَیات قفغِ عیٌِ.عاختواى  کغة داًؼ السم درخقَؿ 

 عاختواى قلة ، جایگاُ آى ، ػزٍق ٍاتغتِ تِ آى ، اّویت ٍ ًقؼ ایي عیغتن در خَى رعاًي ٍ تغذیِ عایز عیغتن ّا کغة داًؼ السم درخقَؿ 

 ختواًْاي تؾکیل دٌّذُ عیغتن تٌفغي ، ًقؼ ٍ اّویت آًْا در تثادالت گاسيعا کغة داًؼ السم درخقَؿ 

 عاختواًْاي تؾکیل دٌّذُ عیغتن گَارػ، غذد ضویوِ هزتَط تِ آى ، ًقؼ ٍ اّویت آًْا در دریافت ، گَارػ، جذب هَاد غذایي .کغة داًؼ السم درخقَؿ

 ٍ دفغ هَاد غیزقاتل جذب .

 رًٍذ ادرار ٍ تَلیذ هثل ، غذد ضویوِ هزتَط تِ آى ، ًقؼ ٍ اّویت آًْا در ادراري  ٍتٌاعلي سىتؾکیل دٌّذُ عیغتن  عاختواًْاي.کغة داًؼ السم درخقَؿ

 . در سى

 رًٍذ ادرار ٍ تَلیذ هثل ، غذد ضویوِ هزتَط تِ آى ، ًقؼ ٍ اّویت آًْا در ادراري  ٍتٌاعلي هزدعاختواًْاي تؾکیل دٌّذُ عیغتن .کغة داًؼ السم درخقَؿ

 . زددر ه

 عاختواًْاي تؾکیل دٌّذُ عیغتن ػقثي ٍ ًقؼ ٍ اّویت آًْا در تزقزاري ٍحذت ػول ٍ ارتثاط عیغتن ّا تا یکذیگز کغة داًؼ السم درخقَؿ. 

  

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

 :است( )در واحد تئوری ذکر شده حیطٍ ضىاختی 

 :حیطٍ رياوی حرکتی 

  ٍیضگیْاي تالیٌي آًْا را  تؾخیـ دّذ. قلةفزاگیز هیتَاًذ عاختار عالن ٍ ػولکزد فحیح ٍ 

  ٍیضگیْاي تالیٌي آًْا را  تز رٍي کلیؾِ یا تقاٍیز رادیَلَصیک تؾخیـ دّذ. قلةفزاگیز هیتَاًذ عاختار عالن ٍ ػولکزد فحیح ٍ 

  زد سًذُ ؽٌاعایي کٌذ.را در تذى ف قلةًؾاًِ ّاي تالیٌي 

  ٍیضگیْاي تالیٌي آًْا را  تؾخیـ دّذ.ػزٍق تشرگ ٍ افلي فزاگیز هیتَاًذ عاختار عالن ٍ ػولکزد فحیح ٍ 

  ٍیضگیْاي تالیٌي آًْا را  تز رٍي کلیؾِ یا تقاٍیز رادیَلَصیک رًگي ٍ اختقافي تؾخیـػزٍق تشرگ ٍ افلي فزاگیز هیتَاًذ عاختار عالن ٍ ػولکزد فحیح ٍ 

 دّذ.

 هؾخـ کٌذ. هَالصرا رٍي  ػزٍق تغذیِ کٌٌذُ قلة 

  هَالص ؽٌاعایي کٌذ. ٍ ٍ ػولکزد فحیح آى را در تذى فزد سًذُ ؽزیاى ّاًؾاًِ ّاي تالیٌي 

  ٍیضگیْاي تالیٌي آًْا را  تؾخیـ دّذ. ٍریذّافزاگیز هیتَاًذ عاختار عالن ٍ ػولکزد فحیح ٍ 

 ٍیضگیْاي تالیٌي آًْا را  تز رٍي کلیؾِ یا تقاٍیز رادیَلَصیک رًگي ٍ اختقافي تؾخیـ دّذ. عیغتن گزدػحیح فزاگیز هیتَاًذ عاختار عالن ٍ ػولکزد ف ٍ 
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  ًؾاى دّذ.ٍ فزد سًذُ  هَالص  تذى اًغاى را تز رٍيػزٍق عغحي هْن تالیٌي در 

  در فزد سًذُ تگیزد. تذىًثض ؽزیاى ّاي رایج را در ًَاحي هختلف 

 ًؾاى دّذ.ٍ فزد سًذُ  تشریقات هَرد اعتفادُ قزار هیگیزد را رٍي هَالص  ٍریذّاي عغحي هْن کِ در 

  ٍیضگیْاي تالیٌي آًْا را  تز رٍي هَالص تؾخیـ دّذ عیغتن تٌفغيفزاگیز هیتَاًذ عاختار عالن ٍ ػولکزد فحیح ٍ. 

  رٍي کلیؾِ یا تقاٍیز رادیَلَصیک رًگي ٍ اختقافي تؾخیـ دّذتز  ٍ ٍیضگیْاي تالیٌي آًْا را عیغتن تٌفغي فزاگیز هیتَاًذ عاختار عالن ٍ ػولکزد فحیح. 

  را در تذى فزد سًذُ ؽٌاعایي کٌذ. ریًِؾاًِ ّاي تالیٌي 

  هَالص ؽٌاعایي کٌذ. دررا حفزُ تیٌي ٍ عیٌَعْاي َّایي  فزاگیز هیتَاًذ عاختار عالن 

  تؾخیـ دّذ ٌي آًْا را ٍ ٍیضگیْاي تالی ًاي ٍ ریِفزاگیز هیتَاًذ عاختار عالن ٍ ػولکزد فحیح. 

  تؾخیـ دّذ ٍ ٍیضگیْاي تالیٌي آًْا را هؼذُ ٍ رٍدُ ّا( -لَلِ گَارؽي )هزيفزاگیز هیتَاًذ عاختار عالن ٍ ػولکزد فحیح. 

  اختقافي تؾخیـ دّذتز رٍي کلیؾِ یا تقاٍیز رادیَلَصیک رًگي ٍ  ٍ ٍیضگیْاي تالیٌي آًْا را  لَلِ گَارؽيفزاگیز هیتَاًذ عاختار عالن ٍ ػولکزد فحیح. 

  را در تذى فزد سًذُ ؽٌاعایي کٌذ.حفزُ دّاى ًؾاًِ ّاي تالیٌي 

  هَالص ؽٌاعایي کٌذ. دررا  دًذاًْا ٍ غذد تشاقي فزاگیز هیتَاًذ عاختار عالن 

  تؾخیـ دّذ ٍ ٍیضگیْاي تالیٌي آًْا را غذُ پاًکزاط فزاگیز هیتَاًذ عاختار عالن ٍ ػولکزد فحیح. 

 تز رٍي کلیؾِ یا تقاٍیز رادیَلَصیک رًگي ٍ اختقافي تؾخیـ دّذ ٍ ٍیضگیْاي تالیٌي آًْا را غذُ پاًکزاط عاختار عالن ٍ ػولکزد فحیح  فزاگیز هیتَاًذ. 

  هَالص ؽٌاعایي کٌذ. دررا  غذُ پاًکزاطفزاگیز هیتَاًذ عاختار عالن 

  تؾخیـ دّذ ي تالیٌي آًْا را ٍ ٍیضگیْاکثذ ٍ کیغِ ففزا فزاگیز هیتَاًذ عاختار عالن ٍ ػولکزد فحیح. 

  تز رٍي کلیؾِ یا تقاٍیز رادیَلَصیک رًگي ٍ اختقافي تؾخیـ دّذ ٍ ٍیضگیْاي تالیٌي آًْا را کثذ ٍ کیغِ ففزا فزاگیز هیتَاًذ عاختار عالن ٍ ػولکزد فحیح. 

  را در تذى فزد سًذُ ؽٌاعایي کٌذ.ٍ کیغِ ففزا  کثذًؾاًِ ّاي تالیٌي 

 هَالص ؽٌاعایي کٌذ. دررا  کثذ ٍ کیغِ ففزاتار عالن فزاگیز هیتَاًذ عاخ 

  تؾخیـ دّذ ٍ ٍیضگیْاي تالیٌي آًْا را  حالة ٍ پیؾاتزاُ( -عیغتن ادراري )کلیِفزاگیز هیتَاًذ عاختار عالن ٍ ػولکزد فحیح. 

  تز رٍي کلیؾِ یا تقاٍیز رادیَلَصیک رًگي ٍ  الیٌي آًْا را ٍ ٍیضگیْاي ت حالة ٍ پیؾاتزاُ( -عیغتن ادراري )کلیِفزاگیز هیتَاًذ عاختار عالن ٍ ػولکزد فحیح

 .اختقافي تؾخیـ دّذ

  هَالص ؽٌاعایي کٌذ. دررا  پزٍعتات ٍ آلت تٌاعلي( -عویٌال ٍسیکل -هجزاي دفزاى -اپیذیذین -عیغتن تٌاعلي هزد )تیضِفزاگیز هیتَاًذ عاختار عالن 

  ٍیضگیْاي  پزٍعتات ٍ آلت تٌاعلي( -عویٌال ٍسیکل -هجزاي دفزاى -اپیذیذین -عیغتن تٌاعلي هزد )تیضِفزاگیز هیتَاًذ عاختار عالن ٍ ػولکزد فحیح ٍ
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 .تؾخیـ دّذ تالیٌي آًْا را 

  ٍیضگیْاي  پزٍعتات ٍ آلت تٌاعلي( -عویٌال ٍسیکل -هجزاي دفزاى -اپیذیذین -عیغتن تٌاعلي هزد )تیضِفزاگیز هیتَاًذ عاختار عالن ٍ ػولکزد فحیح ٍ

 .تز رٍي کلیؾِ یا تقاٍیز رادیَلَصیک رًگي ٍ اختقافي تؾخیـ دّذ تالیٌي آًْا را 

  هَالص ؽٌاعایي کٌذ. دررا  ٍاصى ٍ عیغتن تٌاعلي خارجي( -رحن -لَلِ رحوي-عیغتن تٌاعلي سى )تخوذاىفزاگیز هیتَاًذ عاختار عالن 

  ٍیضگیْاي تالیٌي آًْا را  ٍاصى ٍ عیغتن تٌاعلي خارجي( -رحن -لَلِ رحوي-وذاىعیغتن تٌاعلي هزد )تخفزاگیز هیتَاًذ عاختار عالن ٍ ػولکزد فحیح ٍ 

 .تؾخیـ دّذ

  تز  ٍ ٍیضگیْاي تالیٌي آًْا را  ٍاصى ٍ عیغتن تٌاعلي خارجي( -رحن -لَلِ رحوي-عیغتن تٌاعلي هزد )تخوذاىفزاگیز هیتَاًذ عاختار عالن ٍ ػولکزد فحیح

 .رًگي ٍ اختقافي تؾخیـ دّذرٍي کلیؾِ یا تقاٍیز رادیَلَصیک 

  تؾخیـ دّذ ٍ ٍیضگیْاي تالیٌي آًْا را  عیغتن ػقثيفزاگیز هیتَاًذ عاختار عالن ٍ ػولکزد فحیح. 

  تز ٍ ٍیضگیْاي تالیٌي آًْا را  ًخاع(–تقل الٌخاع  -پل هغشي -هغش هیاًي -دیاًغفال -عیغتن ػقثي )تالًغفالفزاگیز هیتَاًذ عاختار عالن ٍ ػولکزد فحیح 

 .رٍي کلیؾِ یا تقاٍیز رادیَلَصیک رًگي ٍ اختقافي تؾخیـ دّذ

  را در تذى فزد سًذُ ؽٌاعایي کٌذ.ًخاع( –تقل الٌخاع  -پل هغشي -هغش هیاًي -دیاًغفال -عیغتن ػقثي )تالًغفالًؾاًِ ّاي تالیٌي 

  هَالص ؽٌاعایي کٌذ. دررا ًخاع( –تقل الٌخاع  -پل هغشي -هغش هیاًي -دیاًغفال -عیغتن ػقثي )تالًغفالفزاگیز هیتَاًذ عاختار عالن 

  ٍػاطفیحیط: 

  اعتفادُ ًواییذ آیٌذُ کاري خَد فزاگیز هیتَاًذ اس ػلن هزتَعِ، در رًٍذ. 

 ريش َای تذریس

 ایفای ًقص بحث گرٍّی پرسص ٍ پاسخ سخٌراًی

 پاًل  PBLًوایص عولی کارگاُ آهَزضی 

             گرٍُ کَچک  جَرًال کالب                صبحگاّی گسارش                    گردش علوی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion ُبیوار ضبیِ سازی ضذ 

 سایر ريش َای تذریس:

 مًاد ي يسایل آمًزشی
 ًوَدار/ چارت برٍضَر کاتالَگ/ تصَیر/ عکس ٍایت بَرد پاٍرپَیٌت جسٍُ کتاب

 بیوار ٍاقعی بیوار استاًذارد ضذُ اضیاء ٍ لَازم ٍاقعی هاکت ًرم افسار فیلن آهَزضی صَتیفایل 

 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
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   :مکان َای آمًزضیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتثط تا استاد(

 
 کالط کار تا ٍعایل کوک آهَسؽي هَجَد در       

 ،هَالص کار تا ٍعایل کوک آهَسؽي هَجَد در عالي      

 َقؼیت هَارد هزتثظ تا درطاػضا ٍ هجاٍرات ٍ هتؾخیـ       

 داؽتي تجزتِ کاري ٍ آهَسؽي در هَرد کار تا جغذ ٍ هَالص      

 

 تکالیف یادگیری) مرتثط تا فراگیر(

 
 مطبلعه مببحث هر جلسه قبل از کالس           

 عملی و تئوری شرکت در کالس درس            

 حضور فعبل در بحث هب             

 تکبلیف کالسیاوجبم            

 داشته وسبیل مورد ویبز برای حضور در سبله موالش         

 حضور فعبل در بحث هبی گروهی خود         

 احترام به مقرارت کالس        

 ضًاتط آمًزشی ي سیاست َای مذرس
 اوتظارات: -

 گَػ دادى فؼال ٍ تَجِ تِ درط -

 تذریظ ؽذُ تِ خاعز عپزدى ٍ داؽتي آهادگي السم تا هغالؼِ هغالة -

 کالطحضَر فؼال در تواهي جلغات  -

 اًجام تِ هَقغ تکالیف هحَلِ -

 اعتفادُ فحیح اس ٍعایل کوک آهَسؽي -

 :مجازَا   

 ٍ خَردى هَاد کن حجنًَؽیذى    

  محذيدیتُا:    
 ٍ ػذم حضَر در کالط تا تاخیز تیؼ اس دُ دقیقِ رػایت ًظن ٍ اًضثاط -

 ّاي ّوزاُ در عَل کالط درط خاهَػ تَدى تلفيدر حالت عکَت تَدى یا -

 

 

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

 فُرست مىاتع درسی
 آناتومی عمومی دکتر امامی میبدی و همکاران. -      1

 آناتومی گری  -2      

 یچارد اسنلآناتومی ر -     3

 (Sobotta) و زوبوتا  (Netter)اطلس نتر -     4
 ريش ارزشیاتی

 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:

 ( 20ومرٌ،  ػملی ومرٌ: وظری 20.) ازتارم تىذی ومرٌ 

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

 ومرٌ 19.5  :/ ديرٌامتحان پایان ترم ومرٌ 3 :/ ديرٌامتحان میان ترم ومرٌ کًئیس:

 سایر مًارد:
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 عملیتروامٍ ترتیة ي تًالی عىايیه جذيل 

 مالحظات ػىًان جلسٍ 

 دکتز ػثذي (3/7/89)ؽزٍع کالط   (circulatory system) عیغتن گزدػ خَى  1

 دکتز ػثذي (Respiratory system)عیغتن تٌفغي 2

 دکتز ػثذي 1-(Digestive system)عیغتن گَارػ 3

تز ػثذيدک 2-(Digestive system)عیغتن گَارػ 4  

 دکتز ػثذي (Urinary system) دعتگاُ ادراري 5

 دکتز ػثذي Male (Genital)Reproductive systemعیغتن تٌاعلي هزداًِ  6

 دکتز ػثذي Female (Genital)Reproductive systemدعتگاُ تٌاعلي سًاًِ  7

 دکتز ػثذي (4/10/89)پایاى کالط    (Nervus system) عیغتن ػقثي 8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

تًسط مسؤيل درس/ کارضىاس آمًزش، بٍ اطالع  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 

1     

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

11    

11    

12   8-10 

 

  

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

 فراگیران رساویذٌ خًاَذ ضذ.
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 جذيل ارائٍ تروامٍ کارآمًزی/کاريرزی 

 *طًل ديرٌ
 مذرس )مذرسان(  مکان ارائٍ امٍ آمًزضیػىًان برو

 ماٌ ريز ساػت

      

      

      

      

      

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

  فراگیران رساویذٌ خًاَذ ضذ.

 

 


