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 ي مًارد ثبلیىی مرتجظ ثب آن عضالوی-اسىلتیخت وبمل وحًٌ تىبمل ي آوبتًمی دستگبٌ ضىب  ّذف کلی:

 در پبیبن ثروبمٍ آمًزضی، اوتظبر می ريد فراگیران لبدر ثبضىذ: اّذاف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیطِ ضٌاختی 

  ن وىذ.ثیبثراسبس مىبثع ي مغبلت رور ضذٌ در والس ولیبت آوبتًمی اوذام َبی فًلبوی ي تحتبوی را 

  ثیبن وىذ.ثراسبس مىبثع ي مغبلت رور ضذٌ در والس استخًاوُبی ومرثىذ ضبوٍ ای را ثطىبسذ ي مطخصبت آوُب را 

   عضالت ومرثىذ ضبوٍ ای را ثطىبسذorigin ،Insertion    ثراسلبس مىلبثع ي مغبللت رولر ضلذٌ در      ي عصت گیری ي عملل آوُلب را

 ثیبن وىذ.والس 

 ثیبن وىذ. ثراسبس مىبثع ي مغبلت رور ضذٌ در والس ت آن رامحذيدِ حفرٌ آگسیال ي محتًیب 

  ثیبن وىذ.ثراسبس مىبثع ي مغبلت رور ضذٌ در والس مطخصبت مفصل ضبوٍ را 

  ثیبن وىذ.ثراسبس مىبثع ي مغبلت رور ضذٌ در والس استخًان ثبزي را ثطىبسذ ي مطخصبت آن را 

 ثیبن وىذ.ثراسبس مىبثع ي مغبلت رور ضذٌ در والس را  وبحیٍ ثبزي را ثطىبسذ، محذيدٌ، مطخصبت ي محتًیبت آن 

  ثیبن وىذ.ثراسبس مىبثع ي مغبلت رور ضذٌ در والس مطخصبت مفصل آروج را 

  ثیبن وىذ.ثراسبس مىبثع ي مغبلت رور ضذٌ در والس استخًان ثىذی وبحیٍ سبعذ را ثطىبسذ ي مطخصبت آوُب را 

 ثیبن وىذ.ثراسبس مىبثع ي مغبلت رور ضذٌ در والس حتًیبت آن را وبحیٍ سبعذ را ثطىبسذ، محذيدٌ، مطخصبت ي م 

  مطخصبت مفصلRadioulnar  ثیبن وىذ.ثراسبس مىبثع ي مغبلت رور ضذٌ در والس فًلبوی ي تحتبوی را 

  ثیبن وىذ.ثراسبس مىبثع ي مغبلت رور ضذٌ در والس استخًان ثىذی وبحیٍ دست را ثطىبسذ ي مطخصبت آوُب را 

 ثیبن وىذ. ثراسبس مىبثع ي مغبلت رور ضذٌ در والس یٍ دست را ثطىبسذ ي مطخصبت ي محتًیبت آن را محذيدٌ وبح 

      ،مطخصلبت مفبللل ملس دسلتcarpometacarpal, metacarpophalengeal  يinterphalengeal  ثراسلبس مىلبثع ي   را

 ثیبن وىذ.مغبلت رور ضذٌ در والس 

  را ثراسبس مىبثع ي مغبلت رور ضذٌ در والس ثیبن وىذ. فًلبوی اسىلتی –وحًٌ تىًیه دستگبٌ عضالوی  

  مطخصبت ثخص َبی مختلف استخًان ومرثىذ لگىیhip (Ilium ،Ischium  يPubis    را ثغًر جذاگبوٍ ي َملیه علًر در جلب )

 ثراسبس مىبثع ي مغبلت رور ضذٌ در والس ثیبن وىذ.

 س مىبثع ي مغبلت رور ضذٌ در والس آن را ثیبن وىذ. محذيدٌ وبحیٍ گلًتئبل را ضىبختٍ، مطخصبت ي محتًیبت ثراسب 

 .استخًان ثىذی وبحیٍ ران را ثطىبسذ ي مطخصبت آن را ثراسبس مىبثع ي مغبلت رور ضذٌ در والس ثیبن وىذ 

 .محذيدٌ وبحیٍ ران را ضىبختٍ، مطخصبت ي محتًیبت آن را ثراسبس مىبثع ي مغبلت رور ضذٌ در والس ثیبن وىذ 

  مطخصبت مفصلhip .را ثراسبس مىبثع ي مغبلت رور ضذٌ در والس ثیبن وىذ 

 .استخًان ثىذی وبحیٍ سبق را ثطىبسذ ي مطخصبت آوُب را ثراسبس مىبثع ي مغبلت رور ضذٌ در والس ثیبن وىذ 

 .محذيدٌ  وبحیٍ سبق را داوستٍ، مطخصبت ي محتًیبت آن را ثراسبس مىبثع ي مغبلت رور ضذٌ در والس ثیبن وىذ 

 فصل زاوً را ثراسبس مىبثع ي مغبلت رور ضذٌ در والس ثیبن وىذ.مطخصبت م 
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  مطخصبت مفبللTibiofibular .فًلبوی ي تحتبوی را ثراسبس مىبثع ي مغبلت رور ضذٌ در والس ثیبن وىذ 

 .استخًان ثىذی وبحیٍ پب را ثطىبسذ ي مطخصبت آوُب را ثراسبس مىبثع ي مغبلت رور ضذٌ در والس ثیبن وىذ 

 بحیٍ پب را ضىبختٍ، مطخصبت ي محتًیبت آن را ثراسبس مىبثع ي مغبلت رور ضذٌ در والس ثیبن وىذ.محذيدٌ  و 

  ،مطخصبت  مفبلل مس پبtarsometatarsal, metatarsophalangeal  يInterphalengeal .را ثیبن وىذ 

  س ثیبن وىذ.تحتبوی را ثراسبس مىبثع ي مغبلت رور ضذٌ در وال اسىلتی –وحًٌ تىًیه دستگبٌ عضالوی 

   ٍوىذ ثیبن والس در ضذٌ رور مغبلت ي مىبثع ثراسبس را آوُب مطخصبت يستًن فمرات را ضىبخت.  

 :حیطِ رٍاًی حرکتی 

  تعریف می ضًد. 3درس ثٍ لًرت وظری است ي حیغٍ رياوی حروتی آن در ياحذ عملی علًم تطریح 

 ًثگیرد ثىبر را( مًالش سبله) وبتًمیآ آزمبیطگبٌ در خًد فردی حفبظت ثٍ مرثًط وىبت ثبیذ داوطج. 

  ًوىذ اجرا را( مًالش سبله)آوبتًمی آزمبیطگبٌ در وبر ممررات ثٍ مرثًط وىبت ثبیذ داوطج. 

 دَذ وطبن را ای مىغمٍ اوبتًمی  مًالش ی ري ثر ومبیص ثب. 

 

 :حیطِ ػاطفی 

      در مراحل مختلف تذریس ثب حروبت سر ي ارتجبعبت چطمی  وسجت ثٍ مًضًعبت مختلف در عًل ترم تًجٍ وطلبن دَلذ.در ثحل

 َبی گريَی ضروت وىذ.

 .َمىالسی َبی خًد را وسجت ثٍ رعبیت لًاویه سبله تطریح ي مًالش تطًیك ي ترغیت وىذ 

   ترم َبی ثعذی سبزمبن دَی وىذ.عاللٍ ي ویريی اوگیسضی خًد ثرای درن ثُتر ثیمبری َب در 

 ملًارد   هیخًاَىذ داضلت، ثىلبثرا   یي وبر يرز ی....... وبر آمًز یايرشاوس ي جراحارتًپذی،  یدر ثخص َب یثعذ یترم َب یدر ع

 ثٍ آوُب گفتٍ ي وطبن دادٌ خًاَذ ضذ. یعبعف

 

 رٍش ّای تذریس

 ایفبی ومص ثح  گريَی پرسص ٍ پاسخ سخٌراًی

 پبول PBL وایص ػولیً وبرگبٌ آمًزضی 

 گريٌ وًچه              جًروبل والة                گسارش لجحگبَی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion ٌثیمبر ضجیٍ سبزی ضذ 

 سایر رٍش ّای تذریس:

 هَاد ٍ ٍسایل آهَزضی

 ومًدار/ چبرت ثريضًر وبتبلًي/ تصَیر/ ػکس ردٍایت تَ پاٍرپَیٌت جسيٌ کتاب

 ثیمبر يالعی ثیمبر استبوذارد ضذٌ اضیبء ي لًازم يالعی مبوت ورم افسار فیلن آهَزضی فبیل لًتی
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 سایر هَاد ٍ ٍسایل آهَزضی:  

 هکاى ترگساری آهَزش

 کالس 
 سبیت

 ایىتروت 

سبله 

 وىفراوس

 سبله

 آمفی تأتر 

 سبله 

 مًالش
 Media آزمبیطگبٌ

Lab 
Skill 

Lab 
درمبوگبٌ/ 

 ثخص ثبلیىی

عرلٍ 

 ثُذاضت
 جبمعٍ

 سایر هکاى ّای آهَزضی:  

 تجارب یادگیری )هرتثط تا استاد(

  والسوبر ثب يسبیل ومه آمًزضی مًجًد در 
 مًالش وبر ثب يسبیل ومه آمًزضی مًجًد در سبله 

 وبر ثب میىريسىًح مًجًد در تبالر میىريسىًح 

 آمًزضی در مًرد وبر ثب جسذ ي مًالش داضته تجرثٍ وبری ي 

 تکالیف یادگیری) هرتثط تا فراگیر(

 مغبلعٍ مجبح  َر جلسٍ لجل از والس 

  ضروت در والس درس 

  حضًر فعبل در ثح  َب 

 اوجبم تىبلیف والسی 

 )حضًر فعبل در ثح  َبی گريَی خًد) گريٌ وًچه 

 ضَاتط آهَزضی ٍ سیاست ّای هذرس

 ي فعبل در والس َب حضًر ثٍ مًلعاًتظارات: 

 يريد ي خريج از والس در لًرت اضغرار: هجازّا

 چه وردن ي َمیىغًر لحجت وردن ثب مًثبیل هحذٍدیتْا:

  

 (/تالیٌی/ػرصِّای ایوٌی )درٍس ػولی/آزهایطگاّیتَصیِ

 

 فْرست هٌاتغ درسی
 Clinical Anatomy by region (Snell)                                           

   Gray's anatomy for medical student 

 )اعلس وتر )سیجب 

 اعلس زيثًتب 
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 رٍش ارزضیاتی

 مصبحجٍ چه لیست لحیح / غلظ جًروردوی چٌذ گسیٌِ ای وًتٍ پبسخ گستردٌ پبسخ

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

Sampling 
Log Book 360

 0
 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 پر کردى جا خالی سایر رٍش ّای ارزضیاتی:

 ..،  ًورُ،  ػولی:  ........... (20.... ًورُ: ًظری ........20) از ........تارم تٌذی ًورُ 

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

 اهتحاى پایاى ترم/ دٍرُ:  ..... ًورُ هیاى ترم/ دٍرُ: ..... ًورُ اهتحاى کَئیس: ..... ًورُ

وٍ در پبیبن ترم  ومرٌ ثخص ستًن فمرات 2ي  تحتبوی اوذامومرٌ ثخص تئًری تطریح  9فًلبوی  در میبن ترم ي  اوذامومرٌ ثخص تئًری  9 سایر هَارد:

 گرفتٍ می ضًد.
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 ترًاهِ ًظریترتیة ٍ تَالی ػٌاٍیي جذٍل 

ُ ضوار

 جلسِ
 هالحظات ػٌَاى جلسِ 

بخش نجات رضا دکتر ضىبسی اوذام فًلبوی )وىبت ثبلیىی مرتجظ(  ولیبت ي استخًان 1  

بخش نجات رضا دکتر ادامٍ استخًان ضىبسی ي مفبلل اوذام فًلبوی)وىبت ثبلیىی مرتجظ( 2  

بخش نجات رضا دکتر جذارَبی حفرٌ آگسیال )وىبت ثبلیىی مرتجظ( 3  

بخش نجات رضا دکتر )وىبت ثبلیىی مرتجظ(حفرٌ آگسیال  محتًیبت 4  

بخش نجات رضا دکتر )وىبت ثبلیىی مرتجظ(وبحیٍ ثبزي  5  

بخش نجات رضا دکتر )وىبت ثبلیىی مرتجظ(وبحیٍ لذام سبعذ ي وف دست  6  

بخش نجات رضا دکتر وبحیٍ خلف سبعذ ي پطت دست )وىبت ثبلیىی مرتجظ( 7  

بخش نجات رضا دکتر )وىبت ثبلیىی مرتجظ(بسی اوذام تحتبوی استخًان ضى ولیبت ي 8  

بخش نجات رضا دکتر )وىبت ثبلیىی مرتجظ(ادامٍ استخًان ضىبسی ي مفبلل اوذام تحتبوی  9  

بخش نجات رضا دکتر )وىبت ثبلیىی مرتجظ(وبحیٍ لذام ي داخل ران  10  

بخش نجات ارض دکتر )وىبت ثبلیىی مرتجظ(خلف ران  ي وبحیٍ گلًتئبل 11  

بخش نجات رضا دکتر )وىبت ثبلیىی مرتجظ(حفرٌ پًپلیتئبل ي خلف سبق  12  

بخش نجات رضا دکتر )وىبت ثبلیىی مرتجظ(لذام ي خبرج سبق ي پطت پب  13  

بخش نجات رضا دکتر )وىبت ثبلیىی مرتجظ(وف پب  14  

بخش نجات رضا دکتر ستًن فمرات يوىبت ثبلیىی مرتجظ 15  

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

 فراگیراى رساًیذُ خَاّذ ضذ.
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 جذٍل ترتیة ٍ تَالی ػٌاٍیي ترًاهِ ػولی

ضوارُ 

 جلسِ
 هالحظات ػٌَاى جلسِ 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

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

 فراگیراى رساًیذُ خَاّذ ضذ.
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 جذٍل ارائِ ترًاهِ کارآهَزی/کارٍرزی 

 *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،*تَجِ: تاریخ ضرٍع ٍ 

  فراگیراى رساًیذُ خَاّذ ضذ.

 

 


