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 :داوشکذٌ

  گريٌ آمًزشی:

  Course Planطرح ديرٌ 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پسضکیرضتِ تحصیلی:  ػضالًی -ػلَم تطریح دستگاُ اسکلتی  ػٌَاى ٍاحذ درسی:

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

 ًظری:  ٍاحذ
 6/0 ػولی:

 ٍاحذ
 اٍل ترم تحصیلی:  کارٍرزی: کارآهَزی:  هجازی

 ساػت،

 هاُ رٍزیا
 تخص: سال: کارآهَز    √ ساػت 20 

 کذ درس:

 

 

 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 تطریحرضتِ تحصیلی:  اًارکَلیایرج جؼفری ً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:

 ًجات تخص دکتر رضاًام ٍ ًام خاًَادگی سایر هذرساى: 

 :تاریخ تذٍیي طرح درس :رٍش ترگساری ترًاهِ

 
 تازًگری تر اساس ًیاز جاهؼِ:

 هجازی حضًری
 ترکیجی

 

 تصَیة تاریخ

 :EDCتَسط ضَرای  

00/00/1300 

 

 

 ضوارُ جلسات

 تازًگری ضذُ:
 تاریخ تأییذ 

 :EDOتَسط ضَرای 

00/00/1300 

 اَذاف آمًزشی
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 ي مًارد ثبلیىی مرتجط ثب آن ػضالوی-اسکلتیضىبخت کبمل وحًٌ تکبمل، ثبفت ضىبسی ي آوبتًمی دستگبٌ  ّذف کلی:

 :)قبدر ثبضىذ: (ان)، اوتظبر می ريد فراگیرثروبمٍ آمًزضی در پبیبن اّذاف اختصاصی )رفتاری 

 :حیطِ ضٌاختی 

 ياحذ تئًری ایه درس ثب کذ جذاگبوٍ درسی ارائٍ می ضًد. -

 :حیطِ ػاطفی 

ثٍ آوُب گفتهٍ ي   یمًارد ػبطف هیخًاَىذ داضت، ثىبثرا یي کبر يرز ی....... کبر آمًز یايرشاوس ي جراحارتًپذی،  یدر ثخص َب یثؼذ یترم َب یط در -

 وطبن دادٌ خًاَذ ضذ.

 :حیطِ رٍاًی حرکتی 

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

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

وی موالژ یاا  آنها را براساس منابع و مطالب رکر شذه در کالس بر ر ، عصبگیری و خونگیریOrigin ،Insertionعضالت کمر شانه ای در مورد  -

 جسذ پیذا کرده و نشان دهذ.

 جذارَب ي محتًیبت حفرٌ آگسیالری را ثراسبس مىبثغ ي مطبلت رکر ضذٌ در کالس ثر ريی مًالش یب جسذ پیذا کردٌ ي وطبن دَذ. -

 وطبن دَذ.استخًان ثبزي ي مطخصبت )سطًح، کىبرَب ي محل اتصبل ػصالت ثر ريی آن را ثراسبس مىبثغ ي مطبلت رکر ضذٌ در کالس  -

 ثراسبس مىبثغ ي مطبلت رکر ضذٌ در کالس ثر ريی مًالش یب جسذ پیذا کردٌ ي وطبن دَذ. محذيدٌ، مطخصبت ي محتًیبت وبحیٍ ثبزي را -

 ثراسبس مىبثغ ي مطبلت رکر ضذٌ در کالس ثر ريی مًالش یب جسذ پیذا کردٌ ي وطبن دَذ. را سبػذ محذيدٌ، مطخصبت ي محتًیبت وبحیٍ -

 ثراسبس مىبثغ ي مطبلت رکر ضذٌ در کالس ثر ريی مًالش یب جسذ پیذا کردٌ ي وطبن دَذ. را مطخصبت ي محتًیبت وبحیٍ دست محذيدٌ، -

 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 رکر شذه در کالس نشان دهذ.های کمربنذ لگنی عضالت را بر روی استخوان سطوح، کنارها، انتها ها و محل های اتصال  -

 وطبن دَذ.بر روی موالژ یا جسذ پیذا کرده و ثراسبس مىبثغ ي مطبلت رکر ضذٌ در کالس محذيدٌ، مطخصبت ي محتًیبت وبحیٍ ران را  -

 وطبن دَذ.بر روی موالژ یا جسذ پیذا کرده و ثغ ي مطبلت رکر ضذٌ در کالس ثراسبس مىبرا  گلًتئبلمحذيدٌ، مطخصبت ي محتًیبت وبحیٍ  -

 وطبن دَذ.بر روی موالژ یا جسذ پیذا کرده و ثراسبس مىبثغ ي مطبلت رکر ضذٌ در کالس را  حفرٌ پًپلیتئبلمحذيدٌ، مطخصبت ي محتًیبت  -

 وطبن دَذ.بر روی موالژ یا جسذ پیذا کرده و ٌ در کالس ثراسبس مىبثغ ي مطبلت رکر ضذرا سبق محذيدٌ، مطخصبت ي محتًیبت وبحیٍ  -

 وطبن دَذ.بر روی موالژ یا جسذ پیذا کرده و ثراسبس مىبثغ ي مطبلت رکر ضذٌ در کالس را  پبمحذيدٌ، مطخصبت ي محتًیبت وبحیٍ  -

 ريش َای تذریس

 ایفبی وقص ثحث گريَی پرسص ٍ پاسخ سخٌراًی

 پبول PBL ًوایص ػولی کبرگبٌ آمًزضی 

 گريٌ کًچک              جًروبل کالة                گسارش صجحگبَی                    گردش ػلمی
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Bedside teaching Grand Round 
Case Based  

Discussion 
 ثیمبر ضجیٍ سبزی ضذٌ

 سبمبوٍ َبی آمًزضی رسمی
 

 سبیر تکلیف محًر سبمبوٍ َبی آمًزضی غیررسمی

  تذریس:سایر رٍش ّای 

 )مجازی/حضًری(مًاد ي يسایل آمًزشی
 ومًدار/ چبرت ثريضًر کبتبلًگ/ تصَیر/ ػکس يایت ثًرد پاٍرپَیٌت جسٍُکتاب /  الکتريویکمىبثغ 

 ثیمبر ياقؼی ثیمبر استبوذارد ضذٌ اضیبء ي لًازم ياقؼی مبکت ورم افسار فیلن آهَزضی فایل صَتی

 پريشکتًرَبی ايرَذ، ايپک ي اسالیذ، پًستر ي پمفلت ثُذاضتیاوًاع   سایر هَاد ٍ ٍسایل آهَزضی:

 (حضًری/مجازی)مکان ترگساری آمًزش

 جبمؼٍ آزمبیطگبَی ثبلیىی 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: 
   

 فُرست مىاتع درسی

 )اطلس ًتر )سیثا 

 )اطلس )زٍتَتا 

 ي تارم تىذی ومرٌ  ريش ارزشیاتی

بارگذاری می شود و محل مورد نظز با فلش مشخص می گزدد و دانشجو نام شکل های مباحث درس های مزبوطه بزای دانشجویان 

آناتومی انذام نمزه آن بزای  01و انذام فوقانی نمزه آن بزای آناتومی  01محل را می نویسذ.امتحان پایان تزم گزفته می شذ که 

 می باشذ. تحتانی
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 آمًزشی تروامٍ ترتیة ي تًالی عىايیه جذيل 

ضوارُ 

 جلسِ
 هالحظات هکاى آهَزش )هجازی، تالیٌی( ػٌَاى جلسِ 

 دکتر جعفری انبرکولی مجبزی استخوان شنبسی انذام فوقبنی 1

 دکتر جعفری انبرکولی مجبزی استخوان شنبسی انذام فوقبنی 2

 دکتر جعفری انبرکولی مجبزی عضالت پكتورال 3

 دکتر جعفری انبرکولی مجبزی حفره آگسيال 4

 دکتر جعفری انبرکولی مجبزی ببزونبحیه   5

 دکتر جعفری انبرکولی مجبزی حفره کوبیتبل،  قذام و داخل سبعذ 6

 دکتر جعفری انبرکولی مجبزی نبحیه خلف و خبرج سبعذ 7

 دکتر جعفری انبرکولی مجبزی دست  8

 دکتر نجبت بخش مجبزی استخوان شنبسی انذام تحتبنی 9

 دکتر نجبت بخش مجبزی تحتبنیاستخوان شنبسی انذام  10

 دکتر نجبت بخش مجبزی نبحیه قذام و داخل ران 11

 دکتر نجبت بخش مجبزی نبحیه گلوتئبل و خلف ران 12

 دکتر نجبت بخش مجبزی حفره پوپلیتئبل و نبحیه خلف سبق 13

 دکتر نجبت بخش مجبزی نبحیه قذام، خبرج سبق و پشت پب 14

 نجبت بخش دکتر مجبزی نبحیه کف پب 15

16 Review اسبتیذ مربوطه مجبزی 

17 Review اسبتیذ مربوطه مجبزی 

18 Review اسبتیذ مربوطه مجبزی 

19 Review اسبتیذ مربوطه مجبزی 
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20 Review اسبتیذ مربوطه مجبزی 

 اطالع فراگیران رسبویذٌ خًاَذ ضذ.*تًجٍ: تبریخ ضريع ي پبیبن، در زمبن آغبز ثروبمٍ آمًزضی، تًسط مسؤيل درس/ کبرضىبس آمًزش، ثٍ 

 

 

 

 




