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 :داوشکذٌ

  گريٌ آمًزشی:

  Course Planطرح ديرٌ 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پسضکیرضتِ تحصیلی:  تطریح حواض ویصه  ػٌَاى ٍاحذ درسی:

 دکترای حرفه ایهقطغ تحصیلی:  اختصاصی )اجثاری(ًَع ٍاحذ درسی: 

 ٍاحذ
ًظری: 

 ٍاحذ 8/0
 سَم ترم تحصیلی:  کارٍرزی: کارآهَزی:  هجازی   ػولی:

 ساػت،

 هاُ رٍزیا
 تخص: سال: کارآهَز    √  ساػت 14

 کذ درس:

 
15101091 

 پیطٌیاز: 
هقذهات ػلَم 

 تطریح

ترًاهِ آهَزضی  جذیذتریي تاریخ تصَیة

 01/05/1336 تَسط ٍزارت تْذاضت:

  تخص:   سال: کارٍرز 

 تخص: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

  ػلَم تطریح رضتِ تحصیلی: ایرج جؼفری اًارکَلی ًام ٍ ًام خاًَادگی: 

  استاد رتثِ ػلوی: Ph.Dدکترای تخصصی هقطغ تحصیلی: 

 anarkool@zums.ac.ir پست الکترًٍیک: 03120533041 ضوارُ تواس:

 گرٍُ ػلَم تطریح –داًطکذُ پسضکی  -اًتْای ضْرک کارهٌذاى   آدرس هحل کار:

 دکتر سیذُ هَهٌِ هحوذی ًام ٍ ًام خاًَادگی سایر هذرساى: 

 :تاریخ تذٍیي طرح درس :رٍش ترگساری ترًاهِ

00/06/1400 
 تازًگری تر اساس ًیاز جاهؼِ:

 مجازی حضوری
 ترکیبی

 

 تصَیة تاریخ

 :EDCتَسط ضَرای  

00/00/1300 

 

 

 ضوارُ جلسات

 تازًگری ضذُ:
 تاریخ تأییذ 

 :EDOتَسط ضَرای 

00/00/1300 

 اَذاف آمًزشی

   ّذف کلی:

  هَاسد تالیٌی هشتثظ تا آى حَاس ٍیژُ )چطن ٍ گَش(ضٌاخت کاهل ًحَُ تکاهل، تافت ضٌاسی ٍ آًاتَهی ٍ  
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 دس پایاى تشًاهِ آهَصضی، اًتظاس هی سٍد فشاگیش)اى( قادس تاضٌذ: اّذاف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیطِ ضٌاختی 

 تشاساس هٌاتع ٍ هغالة رکش ضذُ دس کالس تیاى کٌذ.کلیات دستگاُ تیٌایی سا  -

 تشاساس هٌاتع ٍ هغالة رکش ضذُ دس کالس تیاى کٌذ.تخص ّای هختلف دستگاُ تیٌایی سا  -

 تشاساس هٌاتع ٍ هغالة رکش ضذُ دس کالس تیاى کٌذ.تخص ّای هختلف ضوائن کشُ چطن سا  -

 دس کالس تیاى کٌذ.تشاساس هٌاتع ٍ هغالة رکش ضذُ تخص ّای اصلی کشُ چطن سا  -

 تشاساس هٌاتع ٍ هغالة رکش ضذُ دس کالس تیاى کٌذ.استخَاى ّای تطکیل دٌّذُ کاسِ چطن سا  -

 تشاساس هٌاتع ٍ هغالة رکش ضذُ دس کالس تیاى کٌذ.عضالت خاسجی کشُ چطن سا  -

 تشاساس هٌاتع ٍ هغالة رکش ضذُ دس کالس تیاى کٌذ.دستگاُ اضکی چطن سا  -

 تشاساس هٌاتع ٍ هغالة رکش ضذُ دس کالس تیاى کٌذ.ّای چطن سا  آًاتَهی پلک -

 تشاساس هٌاتع ٍ هغالة رکش ضذُ دس کالس تیاى کٌذ.آًاتَهی ًیام ّای چطن سا  -

 تشاساس هٌاتع ٍ هغالة رکش ضذُ دس کالس تیاى کٌذ.آًاتَهی هلتحوِ چطن سا  -

 س کالس تیاى کٌذ.تشاساس هٌاتع ٍ هغالة رکش ضذُ دپشدُ ّای تطکیل دٌّذُ چطن سا  -

 تشاساس هٌاتع ٍ هغالة رکش ضذُ دس کالس تیاى کٌذ.فضاّای داخل کشُ چطن سا  -

 تشاساس هٌاتع ٍ هغالة رکش ضذُ دس کالس تیاى کٌذ.هحل ٍ ًحَُ تشضح، هسیش ٍ جزب هایع صاللیِ چطن سا  -

 تشاساس هٌاتع ٍ هغالة رکش ضذُ دس کالس تیاى کٌذ.ًحَُ عصة گیشی ساختواى چطن سا  -

 تشاساس هٌاتع ٍ هغالة رکش ضذُ دس کالس تیاى کٌذ.ًحَُ خًَشساًی ٍ تخلیِ ٍسیذی ساختواى چطن سا  -

 تشاساس هٌاتع ٍ هغالة رکش ضذُ دس کالس تیاى کٌذ.ًحَُ تطکیل عصة تیٌایی ٍ هسیش آى سا  -

 کٌذ.تشاساس هٌاتع ٍ هغالة رکش ضذُ دس کالس تیاى ًکات تالیٌی هشتَط تِ دستگاُ تیٌایی سا  -

 تشاساس هٌاتع ٍ هغالة رکش ضذُ دس کالس تیاى کٌذ.ًحَُ تکاهل ٍ تکَیي دستگاُ تیٌایی سا  -

 تشاساس هٌاتع ٍ هغالة رکش ضذُ دس کالس تیاى کٌذ.تافت ضٌاسی ٍ ساختواى هیکشٍسکَپی دستگاُ تیٌایی سا  -

 کٌذ.تشاساس هٌاتع ٍ هغالة رکش ضذُ دس کالس تیاى کلیات دستگاُ ضٌَایی تعادلی سا  -

 تشاساس هٌاتع ٍ هغالة رکش ضذُ دس کالس تیاى کٌذ.تخص ّای هختلف گَش سا  -

 تشاساس هٌاتع ٍ هغالة رکش ضذُ دس کالس تیاى کٌذ.تخص ّای هختلف گَش خاسجی سا  -

 تشاساس هٌاتع ٍ هغالة رکش ضذُ دس کالس تیاى کٌذ.تخص ّای هختلف گَش هیاًی سا  -

 ٍ هغالة رکش ضذُ دس کالس تیاى کٌذ. تشاساس هٌاتعتخص ّای هختلف داخلی سا  -

 تشاساس هٌاتع ٍ هغالة رکش ضذُ دس کالس تیاى کٌذ.سا ًحَُ تطکیل ٍ تخلیِ هایع آًذٍلٌف ٍ پشی لٌف  -

 تشاساس هٌاتع ٍ هغالة رکش ضذُ دس کالس تیاى کٌذ.ًحَُ عصة گیشی تخص ّای هختلف گَش سا  -

 تشاساس هٌاتع ٍ هغالة رکش ضذُ دس کالس تیاى کٌذ.ًحَُ خًَشساًی ٍ تخلیِ ٍسیذی تخص ّای هختلف گَش سا  -

 تشاساس هٌاتع ٍ هغالة رکش ضذُ دس کالس تیاى کٌذ.تعادلی سا  -ًحَُ تطکیل ٍ هسیش عصة ضٌَایی -

 کالس تیاى کٌذ. تشاساس هٌاتع ٍ هغالة رکش ضذُ دسًکات تالیٌی هشتَط تِ تخص ّای هختلف گَش سا  -

 تشاساس هٌاتع ٍ هغالة رکش ضذُ دس کالس تیاى کٌذ.ًحَُ تکاهل ٍ تکَیي دستگاُ تیٌایی سا  -

 تشاساس هٌاتع ٍ هغالة رکش ضذُ دس کالس تیاى کٌذ.تافت ضٌاسی ٍ ساختواى هیکشٍسکَپی تخص ّای هختلف گَش سا  -
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 :حیطِ ػاطفی 

 یهوَاسد عواع    يیخَاٌّذ داضت، تٌاتشا یٍ کاس ٍسص ی....... کاس آهَص ، چطن ٍ گَش، حلق ٍ تیٌی یدس تخص ّا یتعذ یتشم ّا یدس ع -

 تِ آًْا گ تِ ٍ ًطاى دادُ خَاّذ ضذ.

 

 :حیطِ رٍاًی حرکتی 

 ٍاحذ عولی ایي دسس تا کذ دسسی جذاگاًِ اسائِ هی ضَد. -

 ريش َای تذریس

 ایفای نقص بحث گروهی پرسص ٍ پاسخ سخٌراًی

 پانل PBL ػولیًوایص  کارگاه آموزضی 

 گروه کوچک              جورنال کالب                گسارش صبحگاهی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion بیمار ضبیه سازی ضده 

 سامانه های آموزضی رسمی
 

 سایر تکلیف محور سامانه های آموزضی غیررسمی

  رٍش ّای تذریس:سایر 

 )مجازی/حضًری(مًاد ي يسایل آمًزشی
 نمودار/ چارت بروضور کاتالوگ/ تصَیر/ ػکس وایت بورد پاٍرپَیٌت جسٍُکتاب /  الکترونیکمنابع 

 بیمار واقعی بیمار استاندارد ضده اضیاء و لوازم واقعی ماکت نرم افسار فیلن آهَزضی فایل صَتی

 انواع پروشکتورهای اورهد، اوپک و اسالید، پوستر و پمفلت بهداضتی  سایر هَاد ٍ ٍسایل آهَزضی:

 (حضًری/مجازی)مکان ترگساری آمًزش

 جامعه آزمایطگاهی بالینی هجازی

   :هکاى ّای آهَزضیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتثط تا استاد(
  

 تکالیف یادگیری) مرتثط تا فراگیر(
   

 ضًاتط آمًزشی ي سیاست َای مذرس
 انجام به موقع تکالیف تعیین شده و در دسترس بودن در زمان های اعالم و توافق شده.   :اًتظارات 
 هجازّا : 

 ّا:  هحذٍدیت 
 

 ٍشاملَای ایمىی تًصی: 
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 فُرست مىاتع درسی
 Clinical Anatomy by region (Snell)  

   Gray's anatomy for medical student 

 )اعلس ًتش )سیثا 

  صٍتَتا(اعلس( 
  جاى کَئیشاپایِ تافت ضٌاسی 

 تافت ضٌاسی دکتش جع ش سلیواًی 

 جٌیي ضٌاسی الًگوي 

 ي تارم تىذی ومرٌ  ريش ارزشیاتی

ريش ارزیببی داوشجًیبن بصًرت سئًاالت چىذ گسیىٍ ای ي کًتبٌ پبسخ خًاَذ بًد کٍ در پبیبن ترم از 

ومرٌ بخش جىیه ي  8ومرٌ بخش آوبتًمی ي  21بصًرت داوشجًیبن امتحبن گرفتٍ می شًد. ببرم بىذی ومرٌ َم 

 می ببشذ. ببفت شىبسی
 

 آمًزشی تروامٍ ترتیة ي تًالی عىايیه جذيل 

ضوارُ 

 جلسِ
 هالحظات هکاى آهَزش )هجازی، تالیٌی( ػٌَاى جلسِ 

 دکتش ایشج جع شی اًاسکَلی هجاصی آًاتَهی دستگاُ تیٌایی 1

 دکتش ایشج جع شی اًاسکَلی هجاصی  آًاتَهی دستگاُ تیٌایی 2

 دکتش ایشج جع شی اًاسکَلی هجاصی  آًاتَهی دستگاُ ضٌَایی تعادلی 3

 دکتش ایشج جع شی اًاسکَلی هجاصی  آًاتَهی دستگاُ ضٌَایی تعادلی 4

 دکتش ایشج جع شی اًاسکَلی هجاصی آًاتَهی ساُ ّای تیٌایی ٍ ضٌَایی تعادلی 5

 دکتش سیذُ هَهٌِ هحوذی هجاصی  تیٌاییتافت ٍ جٌیي ضٌاسی دستگاُ  6

 دکتش سیذُ هَهٌِ هحوذی هجاصی تافت ٍ جٌیي ضٌاسی دستگاُ ضٌَایی تعادلی 7

 *توجه: تاریخ ضروع و پایان، در زمان آغاز برنامه آموزضی، توسط مسؤول درض/ کارضناض آموزش، به اطالع فراگیران رسانیده خواهد ضد.




