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 پسشکی :/ مرکس آمًزشی درماویداوشکذٌ

 آواتًمی گريٌ آمًزشی:

  Course Plan ديرٌطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 رادیَلَشیرضتٍ تحصیلی:  اًاتَهی هقطعی ػىًان ياحذ درسی:

 لیساًسمقطغ تحصیلی:  (  ی)اجبار یاختصاصوًع ياحذ درسی: 

  چْارم ترمترم تحصیلی:  :کاريرزی کارآمًزی:   ػملی: 3وظری:  ياحذ

 ،ساػت

 ماٌ یاريز
 بخص: سال: کارآمًز  کاريرزی: کارآمًزی:   ػملی: 52وظری: 

 کذ درس:

  

 پیطىیاز: 
هقذهات علَم 

 حیتطر

بروامٍ آمًزضی  جذیذتریه تاریخ تصًیب

 00/00/1397 تًسط يزارت بُذاضت:

 بخص: سال: کاريرز 

 بخص: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 خصات مسؤل درسمش

 آًاتَهی رضتٍ تحصیلی:  دکتر علیرضا عبذاًی پَروام ي وام خاوًادگی: 

 داًطیاررتبٍ ػلمی:  دکتری تخصصی علَم تطریح مقطغ تحصیلی: 

                                پست الکتريویک:  90376452190ضمارٌ تماس: 
abdani.anatomy@yahoo.com 

 ذُ پسضکی دپارتواى اًاتَهیداًطک   آدرس محل کار:

  وام ي وام خاوًادگی سایر مذرسان:  

 :تاریخ تذيیه طرح درس :ريش برگساری بروامٍ

 06/10/1401 
 بازوگری بر اساس ویاز جامؼٍ:

 ترکیبی هجازی حضَری

 تصًیب تاریخ

 :EDCتًسط ضًرای  

00/00/1398 

 

 

 ضمارٌ جلسات

 بازوگری ضذٌ:
 تاریخ تأییذ 

 :EDOرای تًسط ضً

00/00/1398 

 اَذاف آمًزشی
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 MRI, CT Scan تصاٍیر ٍ هقطعی آًاتَهیک تصاٍیر در بذى هختلف آًاتَهیک ًَاحی تعییي ٍ ضٌاسایی  َذف کلی:

 در پایاى برًاهِ آهَزضی، اًتظار هی رٍد فراگیراى قادر باضٌذ: اَذاف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیطٍ ضىاختی 

در تصاَیر مقطعی ضاژیتال، کرَوال َ آگسیال از وُاحی مغس، ضر َ گردن، تُراکص ،شکم ، لگه َ اوذامٍای   ضاختارٌای آواتُمیک بذن -1
 فُقاوی َتحتاوی را مشخص میکىذ.

 عىاصر آواتُمیک مختلف بذن، را شىاضایی می کىذ. -2
 تمیس می دٌذ.  مجاَرت عىاصر آواتُمیک را در وُاحی مختلف بذن -3
 مشخص میکىذ. MRI, CT Scanدر تصاَیر آواتُمیک مقطعی َ تصاَیر   مُارد كلیىیكي را  -4

  

  ٍػاطفیحیط: 

o .بِ اّویت علن اًاتَهی در حیطِ علن پسضکی پی ببرًذ 

o  هٌذ ضًَذِ عالقعصبی   تصاٍیر ام آر آی  ٍ  سی تی بِ کاربرد علن اًاتَهی در تطخیص 

 

 ريش َای تذریس

 ًقصایفای  بحث گرٍّی پرسص ٍ پاسخ سخٌراًی

 پاًل PBL ًوایص عولی کارگاُ آهَزضی 

 گرٍُ کَچک              جَرًال کالب                گسارش صبحگاّی                    گردش علوی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion ُبیوار ضبیِ سازی ضذ 

 سایر ريش َای تذریس:

 مًاد ي يسایل آمًزشی
 ًوَدار/ چارت برٍضَر کاتالَگ/ تصَیر/ عکس ٍایت بَرد پاٍرپَیٌت سٍُج کتاب

 بیوار ٍاقعی بیوار استاًذارد ضذُ اضیاء ٍ لَازم ٍاقعی هاکت ًرم افسار فیلن آهَزضی فایل صَتی

 اًَاع پرٍشکتَرّای اٍرّذ، اٍپک ٍ اسالیذ، پَستر ٍ پوفلت بْذاضتی  سایر مًاد ي يسایل آمًزضی:

 ی آمًزشمکان ترگسار

 کالس 
 سایت

 ایٌترًت 

سالي 

 کٌفراًس

 سالي

 آهفی تأتر 

 سالي 

 هَالش
 Media آزهایطگاُ

Lab 

Skill 

Lab 

درهاًگاُ/ 

 بالیٌی بخص

 عرصِ

 بْذاضت
 جاهعِ

   :مکان َای آمًزضیسایر 

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

 ف یادگیری) مرتثط تا فراگیر(تکالی
  حضَر هٌظن  ٍ سر ٍقت  در کالس –عذم هکالوِ با تلفي ّوراُ  –استفادُ از رٍپَش پسضکی 



3 
 

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

 ٍرٍد ٍ خرٍج از کالس در هَارد ضرٍری ---غیبت در صَرت اضطرار  : مجازَا

 ٍرٍد ًَضیذًی ٍ خَراکی در کالس –ِ تلفٌی ٍ استفادُ از هَبایل هکالو محذيدیتُا:

 از ًورُ کل داًطجَ کسر خَاّذ ضذ 52/0  غیر هَجِ بِ ازای ّر جلسِ غیبت . 

  ًورُ صفر گسارش خَاّذ ضذ. با ّواٌّگی هعاًٍت آهَزضی داًطکذُ جلسِ غیبت 4بیص از ، 

 

 (رصٍ/تالیىی/عَای ایمىی )دريس عملی/آزمایشگاَیتًصیٍ
 دستکص ٍ هاسک در سالي هَالش ٍ جسذ – استفادُ از رٍپَش پسضکی

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

 فُرست مىاتع درسی
 َ مطالب كالش power pointتصاَیر تٍیً شذي در قالب 

Pocket atlas of  Sectional Anatomy Computed Tomography(T.B Moeller) 
Human sectional anatomy (Harold Ellis 
Essential Clinical Anatomy (Moore) 

 

 ريش ارزشیاتی

 هصاحبِ چک لیست صحیح / غلط جَرکردًی چٌذ گسیٌِ ای کَتِ پاسخ گستردُ پاسخ

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

Sampling 

Log Book 360
 0

 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 سایر ريش َای ارزشیاتی:

 ( ...........ومرٌ،  ػملی:   ..........،  ومرٌ: وظری ............) از تارم تىذی ومرٌ 

    

 کار ػملی: ...... ومرٌ ...... ومرٌ: تکالیف کالسی ..... ومرٌ: حضًر ي مطارکت فؼال

 ..... ومرٌ کًئیس:
   :/ ديرٌامتحان میان ترم

 )اواتًمی ي بافت ي جىیه( 
    :/ ديرٌامتحان پایان ترم

 سایر مًارد:
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 تروامٍ وظریترتیة ي تًالی عىايیه جذيل 

 )مدرس/مدرسیه(مالحظات عىًان جلسٍ  شمارٌ جلسٍ

 دکتر عبذاًی پَر ام ار ای  –سی تی  –سر ٍ گردى ٍ بررسی هقاطع ضواتیک  ًاحیِ اًاتَهیهرٍری بر  3

 دکتر عبذاًی پَر ام ار ای  –سی تی  –هرٍری بر اًاتَهی ًاحیِ تَراکس ٍ بررسی هقاطع ضواتیک  7

 دکتر عبذاًی پَر ام ار ای  –سی تی  –هرٍری بر اًاتَهی ًاحیِ ابذٍهي ٍ بررسی هقاطع ضواتیک  1

 دکتر عبذاًی پَر ار ای ام  –سی تی  –هرٍری بر اًاتَهی ًاحیِ لگي ٍ سیستن شًیتال ٍ بررسی هقاطع ضواتیک  4

 دکتر عبذاًی پَر ام ار ای  –سی تی  –ٍ بررسی هقاطع ضواتیک  اًذام باالییهرٍری بر اًاتَهی ًاحیِ  6

 دکتر عبذاًی پَر ام ار ای  –سی تی  –هرٍری بر اًاتَهی ًاحیِ اًذام پاییٌی ٍ بررسی هقاطع ضواتیک  5

 :            تاریخ امتحان پایان ترم  

 

تًسط مسؤيل درس/ کارضىاس آمًزش، بٍ اطالع  پایان، در زمان آغاز بروامٍ آمًزضی،تاریخ ضريع ي *تًجٍ: 

 فراگیران رساویذٌ خًاَذ ضذ.

 

 جذيل ترتیة ي تًالی عىايیه تروامٍ عملی

 مالحظات عىًان جلسٍ  شمارٌ جلسٍ

  (3ام ار ای )جلسِ  – سی تی –هرٍری بر اًاتَهی ًاحیِ سر ٍ گردى ٍ بررسی هقاطع ضواتیک  3

  (7ام ار ای )جلسِ  –سی تی  –هرٍری بر اًاتَهی ًاحیِ سر ٍ گردى ٍ بررسی هقاطع ضواتیک  7

  (1ام ار ای )جلسِ  –سی تی  –هرٍری بر اًاتَهی ًاحیِ سر ٍ گردى ٍ بررسی هقاطع ضواتیک  1

  (4ام ار ای )جلسِ  –تی سی  –هرٍری بر اًاتَهی ًاحیِ سر ٍ گردى ٍ بررسی هقاطع ضواتیک  4

  (6ام ار ای )جلسِ  –سی تی  –هرٍری بر اًاتَهی ًاحیِ سر ٍ گردى ٍ بررسی هقاطع ضواتیک  6

  (3ام ار ای  )جلسِ  –سی تی  –هرٍری بر اًاتَهی ًاحیِ تَراکس ٍ بررسی هقاطع ضواتیک  5
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  (7ام ار ای  )جلسِ  –سی تی  –هرٍری بر اًاتَهی ًاحیِ تَراکس ٍ بررسی هقاطع ضواتیک  2

  (1ام ار ای  )جلسِ  –سی تی  –هرٍری بر اًاتَهی ًاحیِ تَراکس ٍ بررسی هقاطع ضواتیک  8

  (4ام ار ای  )جلسِ  –سی تی  –هرٍری بر اًاتَهی ًاحیِ تَراکس ٍ بررسی هقاطع ضواتیک  0

  (3م ار ای )جلسِ ا –سی تی  –هرٍری بر اًاتَهی ًاحیِ ابذٍهي ٍ بررسی هقاطع ضواتیک  39

  (7ام ار ای )جلسِ  –سی تی  –هرٍری بر اًاتَهی ًاحیِ ابذٍهي ٍ بررسی هقاطع ضواتیک  33

  (1ام ار ای )جلسِ  –سی تی  –هرٍری بر اًاتَهی ًاحیِ ابذٍهي ٍ بررسی هقاطع ضواتیک  37

  (4ای )جلسِ  ام ار –سی تی  –هرٍری بر اًاتَهی ًاحیِ ابذٍهي ٍ بررسی هقاطع ضواتیک  31

  (3ام ار ای )جلسِ  –سی تی  –هرٍری بر اًاتَهی ًاحیِ لگي ٍ سیستن شًیتال ٍ بررسی هقاطع ضواتیک  34

  (7ام ار ای )جلسِ  –سی تی  –هرٍری بر اًاتَهی ًاحیِ لگي ٍ سیستن شًیتال ٍ بررسی هقاطع ضواتیک  36

  (1ام ار ای )جلسِ  –سی تی  –رسی هقاطع ضواتیک هرٍری بر اًاتَهی ًاحیِ لگي ٍ سیستن شًیتال ٍ بر 35

  (4ام ار ای )جلسِ  –سی تی  –هرٍری بر اًاتَهی ًاحیِ لگي ٍ سیستن شًیتال ٍ بررسی هقاطع ضواتیک  32

  (3ام ار ای )جلسِ  –سی تی  –هرٍری بر اًاتَهی ًاحیِ اًذام باالیی ٍ بررسی هقاطع ضواتیک  38

  (7ام ار ای )جلسِ  –سی تی  –یِ اًذام باالیی ٍ بررسی هقاطع ضواتیک هرٍری بر اًاتَهی ًاح 30

  (1ام ار ای )جلسِ  –سی تی  –هرٍری بر اًاتَهی ًاحیِ اًذام باالیی ٍ بررسی هقاطع ضواتیک  79

  (4ام ار ای )جلسِ  –سی تی  –هرٍری بر اًاتَهی ًاحیِ اًذام باالیی ٍ بررسی هقاطع ضواتیک  73



6 
 

  (3ام ار ای )جلسِ  –سی تی  –بر اًاتَهی ًاحیِ اًذام پاییٌی ٍ بررسی هقاطع ضواتیک هرٍری  77

  (7ام ار ای )جلسِ  –سی تی  –هرٍری بر اًاتَهی ًاحیِ اًذام پاییٌی ٍ بررسی هقاطع ضواتیک  71

  (1ام ار ای )جلسِ  –سی تی  –هرٍری بر اًاتَهی ًاحیِ اًذام پاییٌی ٍ بررسی هقاطع ضواتیک  74

  (4ام ار ای )جلسِ  –سی تی  –هرٍری بر اًاتَهی ًاحیِ اًذام پاییٌی ٍ بررسی هقاطع ضواتیک  76

    ----------:         تاریخ امتحان پایان ترم  

 

تًسط مسؤيل درس/ کارضىاس آمًزش، بٍ اطالع  پایان، در زمان آغاز بروامٍ آمًزضی،تاریخ ضريع ي *تًجٍ: 

 خًاَذ ضذ. فراگیران رساویذٌ
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 جذيل ارائٍ تروامٍ کارآمًزی/کاريرزی 

 *طًل ديرٌ
 مذرس )مذرسان(  مکان ارائٍ ػىًان بروامٍ آمًزضی

 ماٌ ريز ساػت

      

      

      

      

      

تًسط مسؤيل درس/ کارضىاس آمًزش، بٍ اطالع  پایان، در زمان آغاز بروامٍ آمًزضی،تاریخ ضريع ي *تًجٍ: 

  فراگیران رساویذٌ خًاَذ ضذ.

 

 


