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 پسشکی :/ مرکس آمًزشی درمبویداوشکذٌ

 علًم تشریح گريٌ آمًزشی:

  Course Plan ديرٌطرح 

 مشخصبت فراگیران مشخصبت درس

 کاردرهاًیرضتِ تحصیلی:  استخَاى ضٌاسیػلَم تطریح  ػٌَاى ٍاحذ درسی:

 کارضٌاسیهقطغ تحصیلی:  (  ی)اجثار یاختصاصًَع ٍاحذ درسی: 

  دٍمترم ترم تحصیلی:  کارٍرزی: کارآهَزی:  5/0 ػولی: 5/0ًظری:  ٍاحذ

 ،ساػت

 یارٍز

 هاُ

 تخص: سال: کارآهَز  کارٍرزی: کارآهَزی:  16 ػولی: 8ًظری: 

 کذ درس:

1243103 

 پیطٌیاز: 
 وذارد

ترًاهِ آهَزضی تَسط  جذیذتریي تاریخ تصَیة

 01/05/1336 ٍزارت تْذاضت:

 تخص: سال: کارٍرز 

 تخص: سال: دستیار

 سایر: ایر:س

 مشخصبت مسؤل درس

 علَم تطریح رضتِ تحصیلی:  زّرا عبذیدکتر ًام ٍ ًام خاًَادگی: 

 استادیاررتثِ ػلوی:  دکتری تخصصی  هقطغ تحصیلی: 

                                پست الکترًٍیک: 472داًطکذُ پسضکی داخلی ضوارُ تواس: 
zabdi@zums.ac.ir 

 علَم تطریحًطکذُ پسضکی دپارتواى دا   آدرس هحل کار:

 ًام ٍ ًام خاًَادگی سایر هذرساى:  

 :تاریخ تذٍیي طرح درس :رٍش ترگساری ترًاهِ

 23/10/1401 
 تازًگری تر اساس ًیاز جاهؼِ:

 ترکیبی مجازی حضًری

 تصَیة تاریخ

 :EDCتَسط ضَرای  

00/00/1338 

 

 

 ضوارُ جلسات

 تازًگری ضذُ:
 تاریخ تأییذ 

 :EDOسط ضَرای تَ

00/00/1338 

 اَذاف آمًزشی
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 یىیسر ي گردن ي وحًٌ کاربرد آوُا در مًارد بال ٍیضىاخت کامل استخًان َا ي بافت ورم واح  ّذف کلی:

 در پایان بروامٍ آمًزضی، اوتظار می ريد فراگیران قادر باضىذ: اّذاف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیطِ ضٌاختی 

o بياى کٌذ.را بر هبٌای درٍس ارائِ ضذُ  ًذام فَقاًیااستخَاى  ٍ جسئيات کليات 

o بياى کٌذ.را بر هبٌای درٍس ارائِ ضذُ  اًذام تحتاًیاستخَاى  ٍ جسئيات کليات 

o بياى کٌذ.را بر هبٌای درٍس ارائِ ضذُ  ٍ قفسِ سيٌِ لگي یاستخَاى ّا ٍ جسئيات کليات 

o بياى کٌذ.رائِ ضذُ را بر هبٌای درٍس اسرٍ صَرت  یاستخَاى ّا ٍ جسئيات کليات 

 

 :حیطِ رٍاًی حرکتی 

o ًطاى دّذ.بر رٍی هَالش را بر هبٌای درٍس ارائِ ضذُ  اًذام فَقاًیاستخَاى  ٍ جسئيات کليات 

o ًطاى دّذ.بر رٍی هَالش را بر هبٌای درٍس ارائِ ضذُ  اًذام تحتاًیاستخَاى  ٍ جسئيات کليات 

o ًطاى دّذ.بر رٍی هَالش بر هبٌای درٍس ارائِ ضذُ را  ٍ قفسِ سيٌِ لگي یاستخَاى ّا ٍ جسئيات کليات 

o ًطاى دّذ.بر رٍی هَالش را بر هبٌای درٍس ارائِ ضذُ سرٍ صَرت  یاستخَاى ّا ٍ جسئيات کليات 

 
 

  ِػاطفیحیط: 

o  م پسضکی پی ببرًذ.َدر حيطِ عل استخَاى ضٌاسیبِ اّويت علن اًاتَهی 

o عالقوٌذ ضًَذ ارتباط با اسکلت ٍ ساختار استخَاًی بذىدر  کار درهاًیٌيک ّای بِ کاربرد علن اًاتَهی در تطخيص بيواری ّا ٍ تک 

 ريش َبی 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 

 سایر رٍش ّای تذریس:

 مًاد ي يسبیل آمًزشی

 ومًدار/ چارت بريضًر کاتالًگ/ تصَیر/ ػکس ٍایت تَرد پاٍرپَیٌت 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:

 مکبن ثرگساری آمًزش

 کالس 
 سایت

 ایىتروت 
 ساله کىفراوس

 ساله

 آمفی تأتر 
 سالي 

 هَالش
 Media Lab آزمایطگاٌ

Skill 

Lab 

 درماوگاٌ/ بخص

 بالیىی

 رصٍع

 بُذاضت
 جامعٍ
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   :هکاى ّای آهَزضیسایر 

 تجبرة یبدگیری )مرتجط ثب استبد(
 بررسی ضعف ٍ هْارت ّای رٍش تذریس ٍ ارتباط با داًطجَیاى

 تکبلیف یبدگیری) مرتجط ثب فراگیر(
  حضَر هٌظن  ٍ سر ٍقت  در کالس –عذم هکالوِ با تلفي ّوراُ  –استفادُ از رٍپَش پسضکی 

 ی ي سیبست َبی مذرسضًاثط آمًزش
 حضَر هٌظن در کالس ّااًتظارات: 

 ٍرٍد ٍ خرٍج از کالس در هَارد ضرٍری -غيبت در صَرت اضطرار  : هجازّا

 ٍرٍد ًَضيذًی ٍ خَراکی در کالس –هکالوِ تلفٌی ٍ استفادُ از هَبایل  هحذٍدیتْا:

 

 (/ثبلیىی/عرصٍَبی ایمىی )دريس عملی/آزمبیشگبَیتًصیٍ
 دستکص ٍ هاسک در سالي هَالش ٍ جسذ – رٍپَش پسضکیاستفادُ از 

 

 فُرست مىبثع درسی
 Gray's Anatomy for Students  
   استخَاى ضٌاسی دکتر بْرام الْی 
  حسي زادُاستخَاى ضٌاسی دکتر 
   اطلس ًتر  ٍ زٍبَتا 

 ريش ارزشیبثی

 احبٍمص چک لیست صحیح / غلط جَرکردًی 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 

 سبیر ريش َبی ارزشیبثی:

 ( .......20....ًورُ،  ػولی:   ..........،  ًورُ: ًظری ......20......) از ثبرم ثىذی ومرٌ 

 

 کار ػولی: ...... ًورُ ًورُ 5: تکالیف کالسی ..... ًورُ: فؼال حضَر ٍ هطارکت

 ًورُ 15  :/ دٍرُاهتحاى پایاى ترم  :/ دٍرُاهتحاى هیاى ترم ..... ًورُ کَئیس:

  سایر هَارد:
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 تئًری جذيل ترتیت ي تًالی عىبيیه ثروبمٍ

شماره 

 جلسه
 مالحظات )مدرسان( عنوان جلسه 

 عبذیدکتر  م فَقاًیاًذا یاستخَاًْا ارائِ 1

 عبذیدکتر  اًذام تحتاًی یاستخَاًْا ارائِ 4

 عبذیدکتر  لگي ٍ قفسِ سيٌِ یاستخَاًْا ارائِ 3

 عبذیدکتر  سر ٍ گردى یاستخَاًْا ارائِ 2

 

 عملی جذيل ترتیت ي تًالی عىبيیه ثروبمٍ

شماره 

 جلسه
 مالحظات )مدرسان( عنوان جلسه 

 عبذیدکتر  قاًیاًذام فَ یاستخَاًْا یبررس 1

 عبذیدکتر  اًذام تحتاًی یاستخَاًْا یبررس 4

 عبذیدکتر  لگي ٍ قفسِ سيٌِ یاستخَاًْا یبررس 3

 عبذیدکتر  سر ٍ گردى یاستخَاًْا یبررس 2

 

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

 ُ خَاّذ ضذ.فراگیراى رساًیذ
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 جذيل ارائٍ ثروبمٍ کبرآمًزی/کبريرزی 

 *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.

 

 


