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 پسشکی :/ مرکس آمًزشی درماویداوشکذٌ

 علًم تشریح گريٌ آمًزشی:

  Course Plan ديرٌطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پسضکیرضتِ تحصیلی:  هقذهات تطریح  ػٌَاى ٍاحذ درسی:

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

 ًظری:  ٍاحذ
 25/0 ػولی:

 ٍاحذ
 اٍلترم تحصیلی:  کارٍرزی: َزی: کارآه

 ،ساػت

 هاُ یارٍز
 ًظری: 

 8 ػولی:

 ساػت
 تخص: سال: کارآهَز  کارٍرزی: کارآهَزی: 

 کذ درس:

 

 پیطٌیاز: 

 ًذارد

ترًاهِ آهَزضی  جذیذتریي تاریخ تصَیة

 01/05/1396 تَسط ٍزارت تْذاضت:

 تخص: سال: کارٍرز 

 تخص: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 ت مسؤل درسمشخصا

 تیَلَشی تَلیذ هثل رضتِ تحصیلی:  هیترا آریي هٌصدکتر ًام ٍ ًام خاًَادگی: 

 استادیاررتثِ ػلوی:  Ph.Dدکترای تخصصی  هقطغ تحصیلی: 

 09128417664ضوارُ تواس: 

                           پست الکترًٍیک:

m.arianmnaesh@zums.ac.ir     
 

 گرٍُ ػلَم تطریح-ُ پسضکی داًطکذ   آدرس هحل کار:

  ًام ٍ ًام خاًَادگی سایر هذرساى:

 :تاریخ تذٍیي طرح درس :رٍش ترگساری ترًاهِ

 08/11/1399 
 تازًگری تر اساس ًیاز جاهؼِ:

 ترکیثی هجازی حضَری

 تصَیة تاریخ

 :EDCتَسط ضَرای  

00/00/1398 

 

 

 ضوارُ جلسات

 تازًگری ضذُ:
 تاریخ تأییذ 

 :EDO تَسط ضَرای

00/00/1398 

 اَذاف آمًزشی
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   ّذف کلی:

 در پایاى ترًاهِ آهَزضی، اًتظار هی رٍد فراگیراى قادر تاضٌذ: اّذاف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیطِ ضٌاختی 

 عولی است. فقط درس 

 :حیطِ رٍاًی حرکتی 

 .قسوتْای هختلف هیکرٍسکَج ًَری را تطٌاسذ ٍ آًْا را تِ کار تردُ ٍ تٌظین کٌذ 

 ّ ای هختلف را در استیج هیکرٍسکَج قرار دّذ ٍ تتَاًذ تا تسرگٌوایی ّای هختلف تافت ٍ جایگاُ هَرد ًظر را تا ٍضَح تاال تثیٌذالم  ٍ

 .قسوت ّای تافت را ضٌاسایی کٌذ

  

  ِػاطفیحیط: 

 اصَل اخالقی کار تا جسذ را تذاًذ ٍ کاهال تِ آى عول کٌذ. 

 

 ريش َای تذریس

 ایفای ًقص ث گرٍّیتح پرسص ٍ پاسخ سخٌراًی

 پاًل PBL ًوایص عولی کارگاُ آهَزضی 

 گرٍُ کَچک              جَرًال کالب                گسارش صثحگاّی                    گردش علوی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion ُتیوار ضثیِ سازی ضذ 

 سایر رٍش ّای تذریس:

 آمًزشیمًاد ي يسایل 

 ًوَدار/ چارت ترٍضَر کاتالَگ/ تصَیر/ ػکس ٍایت تَرد پاٍرپَیٌت جسٍُ کتاب

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

 جسذ، هیکرٍسکَج ٍ الم سایر هَاد ٍ ٍسایل آهَزضی:

 مکان ترگساری آمًزش

 کالس 
 سایت

 ایٌترًت 

سالي 

 کٌفراًس

 سالي

 آهفی تأتر 
 سالي 

 هَالش
 Media آزهایطگاُ

Lab 

Skill 

Lab 

درهاًگاُ/ 

 تالیٌی تخص

 عرصِ

 تْذاضت
 جاهعِ

 داًطکذُ پسضکی سالي تطریح ٍ تاالر هیکرٍسکَج  :هکاى ّای آهَزضیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتثط تا استاد(
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  کالسکار تا ٍسایل کوک آهَزضی هَجَد در 
 ٍ هَالش سایل کوک آهَزضی هَجَد در ساليکار تا 

 کار تا هیکرٍسکَج هَجَد در تاالر هیکرٍسکَج 

 داضتي تجرتِ کاری ٍ آهَزضی در هَرد کار تا جسذ ٍ هَالش 

 تکالیف یادگیری) مرتثط تا فراگیر(
 هطالعِ هثاحث ّر جلسِ قثل از کالس 

  ضرکت در کالس درس 

  حضَر فعال در تحث ّا 

 اًجام تکالیف کالسی 

 )حضَر فعال در تحث ّای گرٍّی خَد) گرٍُ کَچک 
 تَضیح ٍ ًطاى دادى هطالة ًطاى دادُ ضذُ رٍی هَالش ٍ جسذ ترای ّوکالسی ّا 

 ضًاتط آمًزشی ي سیاست َای مذرس
 ی عولیحضَر تِ هَقع، کاهل ٍ فعال در کالس ّااًتظارات: 

 خرٍج از کالس در هَاقع اضطرار: هجازّا

 استفادُ از هَتایلیذى ٍ خَردى، آضاه هحذٍدیتْا:

  

 (/تالیىی/عرصٍَای ایمىی )دريس عملی/آزمایشگاَیتًصیٍ

 

 فُرست مىاتع درسی
 Clinical Anatomy by region (Snell)                                           

 Gray's anatomy for medical student 

 )اطلس ًتر )سیثا 

 اطلس زٍتَتا 
 Wheater’s Functional Histology 
 ُاطلس تافت ضٌاسی دیفیَر 

 ريش ارزشیاتی

 هصاحثِ چک لیست صحیح / غلط جَرکردًی چٌذ گسیٌِ ای کَتِ پاسخ گستردُ پاسخ
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Key Feature OSCE Short Case Long Case Mini CEX DOPS 
Clinical Work 

Sampling 

Log Book 360
 0

 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

  ارزشیاتی: سایر ريش َای

 ( .......20....ًورُ،  ػولی:   ....، 0...... ًورُ: ًظری .....20.......) از تارم تىذی ومرٌ 

 کار ػولی: ...... ًورُ ...... ًورُ: تکالیف کالسی ..... ًورُ: حضَر ٍ هطارکت فؼال

   :/ دٍرُاهتحاى پایاى ترم .... :/ دٍرُاهتحاى هیاى ترم ..... ًورُ کَئیس:

  سایر هَارد:
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 تروامٍ وظریترتیة ي تًالی عىايیه جذيل 

ضوارُ 

 جلسِ
 هالحظات ػٌَاى جلسِ 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

س آهَزش، تِ اطالع تَسط هسؤٍل درس/ کارضٌا پایاى، در زهاى آغاز ترًاهِ آهَزضی،تاریخ ضرٍع ٍ *تَجِ: 

 فراگیراى رساًیذُ خَاّذ ضذ.
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 جذيل ترتیة ي تًالی عىايیه تروامٍ عملی

ضوارُ 

 جلسِ
 هالحظات ػٌَاى جلسِ 

 دکتر آریي هٌص آضٌایی تا هیکرٍسکَج ٍ رٍش کار تا آى، تافت پَضطی سادُ )سٌگفرضی، هکعثی ٍ استَاًِ ای( 1

 دکتر آریي هٌص ای کراتیي، هطثق سٌگفرضی تذٍى کراتیي، تافت پَضطی کارب ٍ هتغیرتافت پَضطی سٌگفرضی، هطثق سٌگفرضی دار 2

 دکتر آریي هٌص عضلِ صاف، عضلِ هخطط، عضلِ قلثی ،تافت استخَاى اسفٌجی ٍ هتراکن غضرٍف،تافت  3

 دکتر آریي هٌص تافت تخوذاى، لَلِ رحن، رحن، سرٍیکس، ٍاشى 4

 دکتر آریي هٌص ٌال ٍزیکلتافت تیضِ، دفراى، پرٍستات، سوی 5

 

تَسط هسؤٍل درس/ کارضٌاس آهَزش، تِ اطالع  پایاى، در زهاى آغاز ترًاهِ آهَزضی،تاریخ ضرٍع ٍ *تَجِ: 

 فراگیراى رساًیذُ خَاّذ ضذ.
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 جذيل ارائٍ تروامٍ کارآمًزی/کاريرزی 

 *طَل دٍرُ
 هذرس )هذرساى(  هکاى ارائِ ػٌَاى ترًاهِ آهَزضی

 هاُ رٍز ساػت

      

      

      

      

      

تَسط هسؤٍل درس/ کارضٌاس آهَزش، تِ اطالع  پایاى، در زهاى آغاز ترًاهِ آهَزضی،تاریخ ضرٍع ٍ *تَجِ: 

  فراگیراى رساًیذُ خَاّذ ضذ.

 

 


