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 پسشکی :/ مرکس آمًزشی درماویداوشکذٌ

 علًم تشریح گريٌ آمًزشی:

  Course Plan ديرٌطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 ػلَم آزهایطگاّی رضتِ تحصیلی: ػوَهی آًاتَهی ػٌَاى ٍاحذ درسی:

 کارضٌاسیهقطغ تحصیلی:  (  ی)اجثار یاختصاصًَع ٍاحذ درسی: 

 ٍاحذ
  1.1ًظری:

 ٍاحذ
 ايل ترمترم تحصیلی:  کارٍرزی: کارآهَزی:  0.1 ػولی:

 ،ساػت

 هاُ یارٍز
 تخص: سال: کارآهَز  کارٍرزی: کارآهَزی:  13 ػولی: 22ًظری: 

 کذ درس:

 

 پیطٌیاز: 
 وذارد

ترًاهِ آهَزضی  جذیذتریي تاریخ تصَیة

 00/00/1399 تَسط ٍزارت تْذاضت:

 تخص: سال: کارٍرز 

 تخص: سال: دستیار

 یر:سا سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 ػلَم تطریح رضتِ تحصیلی:  رضا ًجات بخصدکتر  ًام ٍ ًام خاًَادگی: 

 داًطیار رتثِ ػلوی:  دکتری تخصصی  هقطغ تحصیلی: 

                                پست الکترًٍیک:   09127003150ضوارُ تواس: 
reza_nejat@yahoo.com 

 ػلَم تطریحکی دپارتواى داًطکذُ پسض   آدرس هحل کار:

 ًام ٍ ًام خاًَادگی سایر هذرساى:  

 :تاریخ تذٍیي طرح درس :رٍش ترگساری ترًاهِ

 02/03/1311 
 تازًگری تر اساس ًیاز جاهؼِ:

 ترکیبی مجازی حضَری

 تصَیة تاریخ

 :EDCتَسط ضَرای  

00/00/1399 

 

 

 ضوارُ جلسات

 تازًگری ضذُ:
 تاریخ تأییذ 

 :EDOتَسط ضَرای 

00/00/1399 

 اَذاف آمًزشی

 ٍ هَارد بالیٌی هرتبظ با آىٍ اػضا بذى اًساى ) آًاتَهی هاکرٍسکپی سیستن ّای بذى اًساى(  ساختارّای هختلف اًذام ّاضٌاخت کاهل   ّذف کلی:
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 در پایان بروامٍ آمًزضی، اوتظار می ريد فراگیران قادر باضىذ: اّذاف اختصاصی )رفتاری(:

 تی:حیطِ ضٌاخ 

o ػلَم هرتبظ با آى را بر اساس هٌابغ ٍ هغالب رکر ضذُ در کالس بیاى ًوایذ.  ػلن آًاتَهی ػلن آًاتَهی را تؼریف کٌذ ٍ ضاخِ ّای ٍ 

o  را بر اساس هٌابغ ٍ هغالب رکر ضذُ در کالس بیاى ًوایذ.ٍازُ ّای آًاتَهی 

o بیاى ًوایذ. صفحات ٍ هحَر ّای بذى را بر اساس هٌابغ ٍ هغالب رکر ضذُ در کالس 

o .ٍضؼیت آًاتَهیک را بر اساس هٌابغ ٍ هغالب رکر ضذُ در کالس بیاى ًوایذ 

o .استخَاى بٌذی هحَری ٍ ضویوِ بذى را بر اساس هٌابغ ٍ هغالب رکر ضذُ در کالس بیاى ًوایذ 

o .هفصل ٍ اًَاع آى را بر اساس هٌابغ ٍ هغالب رکر ضذُ در کالس بیاى ًوایذ 

o ٌفس را بر اساس هٌابغ ٍ هغالب رکر ضذُ در کالس بیاى ًوایذ.قسوت ّای هختلف سیستن ت 

o .هطخصات بیرًٍی ٍ داخلی قلب را بر اساس هٌابغ ٍ هغالب رکر ضذُ در کالس بیاى ًوایذ 

o .الیِ ّای پریکارد ٍ سیستن ّذایتی قلب را بر اساس هٌابغ ٍ هغالب رکر ضذُ در کالس بیاى ًوایذ 

o اساس هٌابغ ٍ هغالب رکر ضذُ در کالس بیاى ًوایذ. سرخرگ ّا ٍ سیاّرگ ّای بذى را بر 

o .قسوت ّای هختلف لَلِ گَارش را بر اساس هٌابغ ٍ هغالب رکر ضذُ در کالس بیاى ًوایذ 

o .اًَاع غذد گَارش را بر اساس هٌابغ ٍ هغالب رکر ضذُ در کالس بیاى ًوایذ 

o هغالب رکر ضذُ در کالس بیاى ًوایذ. بخص ّای هختلف سیستن ادراری را از باال بِ پاییي بر اساس هٌابغ ٍ 

o  سیستن تٌاسلی هرداًِ ٍ زًاًِ را بغَر جذاگاًِ بر اساس هٌابغ ٍ هغالب رکر ضذُ در کالس بیاى ًوایذ.بخص ّای هختلف 

o .سیستن ػصبی بذى را بر اساس هٌابغ ٍ هغالب رکر ضذُ در کالس بیاى ًوایذ 

 :حیطِ رٍاًی حرکتی 

o بذیي گًَِ تؼریف هی ضَد:  ػولی ساػت ّایرکتی آى درست ٍ حیغِ رٍاًی حا ٍ ػولی درس بِ صَرت ًظری 

o َبگیرد بکار را( ٍ تطریح هَالش سالي) آًاتَهی آزهایطگاُ در خَد فردی حفاظت بِ هربَط ًکات بایذ داًطج. 

o  َکٌذ اجرا را( ٍ تطریح هَالش سالي)آًاتَهی آزهایطگاُ در کار هقررات بِ هربَط ًکات بایذ داًطج. 

o دّذ ًطاى را ای هٌغقِ ًاتَهیآ ٍ جسذ هَالش ی رٍ بر ًوایص با. 

o  ًطاى دّذ. ٍ جسذ بر رٍی هَالشرا  کور بٌذ ضاًِ ای، حفرُ آگسیال، بازٍ، ساػذ ٍ دستبخطْای هختلف 

 

  ِػاطفیحیط: 

o دّذ. در هراحل هختلف تذریس با حرکات سر ٍ ارتباعات چطوی  ًسبت بِ هَضَػات هختلف در عَل ترم تَجِ ًطاى 

o .در بحث ّای گرٍّی ضرکت کٌذ 

o .ّوکالسی ّای خَد را ًسبت بِ رػایت قَاًیي سالي تطریح ٍ هَالش تطَیق ٍ ترغیب کٌذ 

o    سازهاى دّی کٌذ. را ػالقِ ٍ ًیرٍی اًگیسضی خَد برای درک بْتر بیواری ّا در ترم ّای بؼذی 

 

 ريش َای تذریس

 ایفای وقص تحث گرٍّی پرسص ٍ پاسخ سخٌراًی

 پاول PBL ًوایص ػولی کارگاٌ آمًزضی 

 گريٌ کًچک              جًروال کالب                گسارش صبحگاَی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion ٌبیمار ضبیٍ سازی ضذ 
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 سایر رٍش ّای تذریس:

 مًاد ي يسایل آمًزشی

 ومًدار/ چارت بريضًر کاتالًگ/ تصًیر/ عکس يایت بًرد ايرپًیىتپ جسيٌ کتاب

 بیمار ياقعی بیمار استاوذارد ضذٌ اضیاء ي لًازم ياقعی هاکت ورم افسار فیلن آهَزضی فایل صًتی

 اوًاع پريشکتًرَای ايرَذ، ايپک ي اسالیذ، پًستر ي پمفلت بُذاضتی  سایر هَاد ٍ ٍسایل آهَزضی:

 زشمکان ترگساری آمً

 کالس 
 سایت

 ایىتروت 

ساله 

 کىفراوس

 ساله

 آمفی تأتر 
سالي 

 هَالش
 Media آزمایطگاٌ

Lab 

Skill 

Lab 

درماوگاٌ/ 

 بالیىی بخص

 عرصٍ

 بُذاضت
 جامعٍ

   :هکاى ّای آهَزضیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتثط تا استاد(
 بررسی ضؼف ٍ هْارت ّای رٍش تذریس ٍ ارتباط با داًطجَیاى

 یری) مرتثط تا فراگیر(تکالیف یادگ
  حضَر هٌظن  ٍ سر ٍقت  در کالس –ػذم هکالوِ با تلفي ّوراُ  –استفادُ از رٍپَش پسضکی 

 ضًاتط آمًزشی ي سیاست َای مذرس
 حضَر هٌظن در کالس ّااًتظارات: 

 ٍرٍد ٍ خرٍج از کالس در هَارد ضرٍری ---غیبت در صَرت اضغرار  : هجازّا

 ٍرٍد ًَضیذًی ٍ خَراکی در کالس –ی ٍ استفادُ از هَبایل هکالوِ تلفٌ هحذٍدیتْا:

 از ومرٌ کل داوطجً کسر خًاَذ ضذ 52/0  غیر مًجٍ بٍ ازای َر جلسٍ غیبت . 

  ومرٌ صفر گسارش خًاَذ ضذ. با َماَىگی معايوت آمًزضی داوطکذٌ جلسٍ غیبت 4بیص از ، 

 

 (/تالیىی/عرصٍَای ایمىی )دريس عملی/آزمایشگاَیتًصیٍ
 دستکص ٍ هاسک در سالي هَالش ٍ جسذ – ستفادُ از رٍپَش پسضکیا

 استفادُ از ٍسایل جراحی با رػایت ًکات ایوٌی ٍ در حضَر استاد.

 فُرست مىاتع درسی
 آًاتَهی ػوَهی دکتر اهاهی هیبذی 
  اعلس زٍبَتا  ---کوکی 

 ريش ارزشیاتی

 مصاحبٍ چک لیست طصحیح / غل جًرکردوی چٌذ گسیٌِ ای کًتٍ پاسخ گستردٌ پاسخ

Key Feature OSCE Short Case Long Case Mini CEX DOPS 
Clinical Work 

Sampling 

Log Book 360
 0

 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 
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 سایر ريش َای ارزشیاتی:

 ( ....1......ًورُ،  ػولی:   .....، 11..... ًورُ: ًظری ......20......) از تارم تىذی ومرٌ 

 کار ػولی: ...... ًورُ ...... ًورُ: تکالیف کالسی ..... ًورُ: َر ٍ هطارکت فؼالحض

 ًورُ 10 :/ دٍرُاهتحاى پایاى ترم ره وم 10 :/ دٍرُاهتحاى هیاى ترم ..... ًورُ کَئیس:

  :سایر هَارد
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 جذيل ترتیة ي تًالی عىايیه تروامٍ وظری

  

 یه(مالحظات)مدرس/مدرس عىوان جلسه  شماره جلسه

 ًجات بخصدکتر  هقذهات آًاتَهی 1

 سر ٍ گردى -استخَاى ضٌاسی هحَری 2
 

 ًجات بخص دکتر

 ًجات بخصدکتر  تٌِ -استخَاى ضٌاسی هحَری 3

 ًجات بخص دکتر اًذام باالیی -استخَاى ضٌاسی ضویوِ 4

 ًجات بخص دکتر اًذام پاییٌی -استخَاى ضٌاسی ضویوِ 5

 ًجات بخص تردک ػضالت تٌِ ٍ سر ٍ گردى 6

 ًجات بخصدکتر  ػضالت اًذام ّا 7

 ًجات بخصدکتر  قلب 8

 ًجات بخص دکتر سرخرگ ّا 9

 ًجات بخص دکتر سیاّرگ ّا 10

 ًجات بخصدکتر  سیستن تٌفس 11

 ًجات بخصدکتر  لَلِ گَارش 12

 ًجات بخصدکتر  غذد گَارش 13

 سیستن ادراری 14
 

 ًجات بخصدکتر 

 ًجات بخصدکتر  داًِسیستن تٌاسلی هر 15

 ًجات بخصدکتر  سیستن تٌاسلی زًاًِ 16

 ًجات بخصدکتر  سیستن ػصبی 17
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تَسط هسؤٍل درس/ کارضٌاس آهَزش، تِ اطالع  پایاى، در زهاى آغاز ترًاهِ آهَزضی،تاریخ ضرٍع ٍ *تَجِ: 

 فراگیراى رساًیذُ خَاّذ ضذ.

 جذيل ترتیة ي تًالی عىايیه تروامٍ عملی

 مالحظات عىوان جلسه  هشماره جلس

 ًجات بخصدکتر  هقذهات آًاتَهی 1

 سر ٍ گردى -استخَاى ضٌاسی هحَری 2
 

 ًجات بخص دکتر

 ًجات بخصدکتر  تٌِ -استخَاى ضٌاسی هحَری 3

 ًجات بخص دکتر اًذام باالیی -استخَاى ضٌاسی ضویوِ 4

 ًجات بخص دکتر اًذام پاییٌی -استخَاى ضٌاسی ضویوِ 5

 ًجات بخص دکتر تٌِ ٍ سر ٍ گردىػضالت  6

 ًجات بخصدکتر  ػضالت اًذام ّا 7

 ًجات بخصدکتر  قلب 8

 ًجات بخص دکتر سرخرگ ّا 9

 ًجات بخص دکتر سیاّرگ ّا 10

 ًجات بخصدکتر  سیستن تٌفس 11

 ًجات بخصدکتر  لَلِ گَارش 12

 ًجات بخصدکتر  غذد گَارش 13

 سیستن ادراری 14
 

 ًجات بخصدکتر 

 ًجات بخصدکتر  سیستن تٌاسلی هرداًِ 15

 ًجات بخصدکتر  سیستن تٌاسلی زًاًِ 16

 ًجات بخصدکتر  سیستن ػصبی 17
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تَسط هسؤٍل درس/ کارضٌاس آهَزش، تِ اطالع  پایاى، در زهاى آغاز ترًاهِ آهَزضی،تاریخ ضرٍع ٍ *تَجِ: 

 فراگیراى رساًیذُ خَاّذ ضذ.

 

 

 


