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 پسشکی :/ مرکس آمًزشی درماویداوشکذٌ

 علًم تشریح گريٌ آمًزشی:

  Course Plan ديرٌطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پسضکیرضتِ تحصیلی:   اسکلتی ػضالًی ػٌَاى ٍاحذ درسی:

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

 ًظری:  ٍاحذ
 6/0 ػولی:

 ٍاحذ
 اٍلترم تحصیلی:  کارٍرزی: زی: کارآهَ

 ،ساػت

 هاُ یارٍز
 ًظری: 

 20 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

 ػلَم تطریح رضتِ تحصیلی:  ایرج جؼفری اًارکَلیدکتر ًام ٍ ًام خاًَادگی: 

 داستارتثِ ػلوی:  Ph.Dدکترای تخصصی  هقطغ تحصیلی: 

 09128415703ضوارُ تواس: 

                           پست الکترًٍیک:

anarkool@zums.ac.ir     
 

 رٍُ ػلَم تطریحگ-داًطکذُ پسضکی    آدرس هحل کار:

 دکتر رضا ًجات تخص  ًام ٍ ًام خاًَادگی سایر هذرساى:

 

 :تاریخ تذٍیي طرح درس :رٍش ترگساری ترًاهِ

 08/11/1399 
 تازًگری تر اساس ًیاز جاهؼِ:

 ترکیجی مجبزی حضَری

 تصَیة تاریخ

 :EDCتَسط ضَرای  

00/00/1398 

 

 

 ضوارُ جلسات

 تازًگری ضذُ:
 تاریخ تأییذ 

 :EDOتَسط ضَرای 

00/00/1398 

 اَذاف آمًزشی
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 ي مًارد ثبلیىی مرتجط ثب آن عضالوی-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 

 .درس تصَرت ػولی است 

 :حیطِ ػاطفی 

 صًل اخالقی کبر ثب جسذ را ثذاوذ ي ثٍ آن عملی کىذ.ا 

 :حیطِ رٍاًی حرکتی 

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

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

  عضالت کمر شانه ای در موردOrigin ،Insertionآنها را براساس منابع و مطالب رکر شذه در کالس بر روی موالژ یا  ، عصبگیری و خونگیری

 جسذ پیذا کرده و نشان دهذ.

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

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

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

 ٍثراسبس مىبثع ي مطبلت رکر ضذٌ در کالس ثر ريی مًالش یب جسذ پیذا کردٌ ي وطبن دَذ. را سبعذ محذيدٌ، مطخصبت ي محتًیبت وبحی 

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

  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 شدذه در کدالس نشدان    های کمربنذ لگنی سطوح، کنارها، انتها ها و محل های اتصال عضالت را بر روی استخوان

 دهذ.

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

  ٍوطبن دَذ.بر روی موالژ یا جسذ پیذا کرده و ثراسبس مىبثع ي مطبلت رکر ضذٌ در کالس را  گلًتئبلمحذيدٌ، مطخصبت ي محتًیبت وبحی 

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

  ٍوطبن دَذ.بر روی موالژ یا جسذ پیذا کرده و ثراسبس مىبثع ي مطبلت رکر ضذٌ در کالس را سبق محذيدٌ، مطخصبت ي محتًیبت وبحی 

  ٍوطبن دَذ.بر روی موالژ یا جسذ پیذا کرده و ت رکر ضذٌ در کالس ثراسبس مىبثع ي مطبلرا  پبمحذيدٌ، مطخصبت ي محتًیبت وبحی 
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 ريش َای تذریس

 ایفبی وقص ثحث گريَی پرسص ٍ پاسخ سخٌراًی

 پبول PBL ومبیص عملی کبرگبٌ آمًزضی 

 گريٌ کًچک              جًروبل کالة                گسارش صجحگبَی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion ٌثیمبر ضجیٍ سبزی ضذ 

 سایر رٍش ّای تذریس:

 مًاد ي يسایل آمًزشی

 ومًدار/ چبرت ثريضًر کبتبلًگ/ تصَیر/ ػکس ٍایت تَرد پاٍرپَیٌت جسيٌ کتاب

 ثیمبر ياقعی ٌثیمبر استبوذارد ضذ اضیبء ي لًازم ياقعی هاکت ورم افسار فیلن آهَزضی فبیل صًتی

 جسذ، هیکرٍسکَج ٍ الم سایر هَاد ٍ ٍسایل آهَزضی:

 مکان ترگساری آمًزش

 کالس 
 سبیت

 ایىتروت 

سبله 

 کىفراوس

 سبله

 آمفی تأتر 
 سالي 

 هَالش
 Media آزمبیطگبٌ

Lab 

Skill 

Lab 

درمبوگبٌ/ 

 ثبلیىی ثخص

 عرصٍ

 ثُذاضت
 جبمعٍ

 داًطکذُ پسضکی هَالشسالي تطریح ٍ   :هکاى ّای آهَزضیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتثط تا استاد(

  کالسکبر ثب يسبیل کمک آمًزضی مًجًد در 
 مًالش کبر ثب يسبیل کمک آمًزضی مًجًد در سبله 

 داضته تجرثٍ کبری ي آمًزضی در مًرد کبر ثب جسذ ي مًالش 

 تکالیف یادگیری) مرتثط تا فراگیر(

 مطبلعٍ مجبحث َر جلسٍ قجل از کالس 

 کالس درس  ضرکت در 

  حضًر فعبل در ثحث َب 

 اوجبم تکبلیف کالسی 

 )حضًر فعبل در ثحث َبی گريَی خًد) گريٌ کًچک 
 تًضیح ي وطبن دادن مطبلت وطبن دادٌ ضذٌ ريی مًالش ي جسذ ثرای َمکالسی َب 

 ضًاتط آمًزشی ي سیاست َای مذرس
 ی عملیحضًر ثٍ مًقع، کبمل ي فعبل در کالس َباًتظارات: 

 خريج از کالس در مًاقع اضطرار: هجازّا

 خًردن، آضبمیذن ي استفبدٌ از مًثبیل هحذٍدیتْا:
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 (/تالیىی/عرصٍَای ایمىی )دريس عملی/آزمایشگاَیتًصیٍ

 

 فُرست مىاتع درسی
 Clinical Anatomy by region (Snell)                                           

 Gray's anatomy for medical student 

 )اطلس وتر )سیجب 

 اطلس زيثًتب 

 ريش ارزشیاتی

 مصبحجٍ چک لیست صحیح / غلط جًرکردوی چىذ گسیىٍ ای کَتِ پاسخ گستردٌ پبسخ

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

Sampling 

Log Book 360
 0

 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 شیاتی: سایر ريش َای ارز

 ( .......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:

  ر هَارد:سای
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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   

َزش، تِ اطالع تَسط هسؤٍل درس/ کارضٌاس آه 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

رٍش 

 ارائِ

 تاریخ

 ارائِ 

ساػت 

 ارائِ 
 هذرس )هذرساى(  ػٌَاى جلسِ  هکاى ارائِ

 دکتر جعفری اوبرکًلی استخًان ضىبسی اوذام فًقبوی مًالش ي تطریحسبله   13-19 09/07/98 حضًری 1

 دکتر جعفری اوبرکًلی استخًان ضىبسی اوذام فًقبوی مًالش ي تطریحسبله  13-19 16/07/98 حضًری 2

 دکتر جعفری اوبرکًلی عضالت پکتًرال مًالش ي تطریحسبله  13-19 23/07/98 حضًری 3

 دکتر جعفری اوبرکًلی حفرٌ آگسیال مًالش ي تطریحسبله  13-19 30/07/98 حضًری 4

 دکتر جعفری اوبرکًلی وبحیٍ  ثبزي مًالش ي تطریحسبله  13-19 07/08/98 حضًری 5

 دکتر جعفری اوبرکًلی حفرٌ کًثیتبل،  قذام ي داخل سبعذ مًالش ي تطریحسبله  13-19 14/08/98 حضًری 6

 دکتر جعفری اوبرکًلی وبحیٍ خلف ي خبرج سبعذ مًالش ي تطریحسبله  13-19 21/08/98 حضًری 7

 دکتر جعفری اوبرکًلی دست  مًالش ي تطریحسبله  13-19 28/08/98 حضًری 8

9 Review  دکتر جعفری اوبرکًلی 

 وجبت ثخصدکتر  استخًان ضىبسی اوذام تحتبوی مًالش ي تطریحسبله  13-19 05/09/98 حضًری 10

 وجبت ثخصدکتر  استخًان ضىبسی اوذام تحتبوی مًالش ي تطریحسبله  13-19 12/09/98 حضًری 11

 وجبت ثخصدکتر  قذام ي داخل رانوبحیٍ  مًالش ي تطریحسبله  13-19 19/09/98 حضًری 12

 وجبت ثخصدکتر  وبحیٍ گلًتئبل ي خلف ران مًالش ي تطریحسبله  13-19 26/09/98 حضًری 13

 وجبت ثخصدکتر  حفرٌ پًپلیتئبل ي وبحیٍ خلف سبق مًالش ي تطریحسبله  13-19 03/10/98 حضًری 14

 وجبت ثخصدکتر  وبحیٍ قذام، خبرج سبق ي پطت پب مًالش ي تطریحسبله  13-19 10/10/98 ًریحض 15

 وجبت ثخصدکتر  وبحیٍ کف پب مًالش ي تطریحسبله  13-19 17/10/98 حضًری 16

17 Review  َمٍ اسبتیذ 

18 Review  َمٍ اسبتیذ 

19 Review  َمٍ اسبتیذ 

20 Review   

 

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،اریخ ضرٍع ٍ ت*تَجِ: 

  فراگیراى رساًیذُ خَاّذ ضذ.

 

 


