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 پشضکی داوطکذٌ/ مزکش آمًسضی درماوی:

 ػلًم تطزیحگزيٌ آمًسضی: 

  Course Plan ديرٌطزح 

 هطخصات فراگیراى هطخصات درس

 داريساسی رضتٍ تحصیلی: تافت ضىاسی ػىًان ياحذ درسی:

 دکتزای حزفٍ ایمقطغ تحصیلی:  اختصاصی )اجثاری(وًع ياحذ درسی: 

 ديمتزم تحصیلی:  کاريرسی: کارآمًسی:  5/0ػملی:  وظزی:  ياحذ

 ،ساػت

 ماٌیا ريس
 تخص: سال: کارآمًس  کاريرسی: کارآمًسی:  16ػملی:  وظزی: 

 کذ درس:

1720105 

 پیطىیاس: 

- 

تزوامٍ آمًسضی  جذیذتزیه تاریخ تصًیة

 تًسط يسارت تُذاضت: 

 تخص: سال: کاريرس 

 تخص: سال: دستیار

 سایز: سایز:

 هطخصات هسؤل درس

 ػلًم تطزیحرضتٍ تحصیلی:   سیذ مًمىٍ محمذی دکتزوام خاوًادگی:  وام ي

 استادیاررتثٍ ػلمی:  دکتزای تخصصیمقطغ تحصیلی:  

mohamady3: پست الکتزيویک 33140265ضمارٌ تماس:  zums.ac.ir 

 

 ػلًم تطزیحگزيٌ داوطکذٌ پشضکی,    آدرس محل کار:

 وام ي وام خاوًادگی سایز مذرسان: 

 تاریخ تذيیه طزح درس: زگشاری تزوامٍ:ريش ت

19/11/98 
 تاسوگزی تز اساس ویاس جامؼٍ:

 ترکیبی هجازی حضًری

 تاریخ تصًیة

 :EDCتًسط ضًرای  

00/00/1398 

 

 

 ضمارٌ جلسات

 تاسوگزی ضذٌ:
 تاریخ تأییذ 

 :EDOتًسط ضًرای 

00/00/1398 

 اَذاف آمًسضی

 .را با هیکرٍسکَپ ضٌاسایی ًوایذ اًَاع بافت ّای ػوَهی ٍ اختصاصی ،ٍرُد پایاى در بایستی داًطجَ  َذف کلی:
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 در پایاى برًاهِ آهَزضی، اًتظار هی رٍد فراگیراى قادر باضٌذ: اَذاف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیطٍ ضىاختی 

 .حیطِ ضٌاختی در طرح درس ًظری بافت ضٌاسی ضرح دادُ ضذُ است 

 :حیطٍ رياوی حزکتی 

 ٍسکَپ ًَری را بطٌاسذ ٍ آًْا را بِ کار بردُ ٍ تٌظین کٌذ.قسوتْای هختلف هیکر 

  الم ّای هختلف را در استیج هیکرٍسکَپ قرار دّذ ٍ بتَاًذ با بسرگٌوایی ّای هختلف بافت ٍ جایگاُ هَرد ًظر را با ٍضَح باال

 ببیٌذ ٍ قسوت ّای بافت را ضٌاسایی کٌذ.

 :حیطٍ ػاطفی 

 ػاطفی برای آى تؼریف ًوی ضَد.درس جسء ػلَم پایِ است بٌابرایي حیط ِ 

 

 ريش َای تذریس

 ایفای ًقص بحث گرٍّی پزسص ي پاسخ سخىزاوی

 پاًل PBL ًوایص ػولی کارگاُ آهَزضی 

 گزيٌ کًچک              جَرًال کالب                گسارش صبحگاّی                    گردش ػلوی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion ُبیوار ضبیِ سازی ضذ 

 سایز ريش َای تذریس:

 مًاد ي يسایل آمًسضی

 ًوَدار/ چارت برٍضَر کاتالَگ/ تصًیز/ ػکس يایت تًرد پايرپًیىت جسٍُ کتاب

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

 آمًسضی: میکزيسکًج ي الم َای آمًسضی سایز مًاد ي يسایل

 مکان تزگشاری آمًسش

 کالس 
 سایت

 ایٌترًت 

سالي 

 کٌفراًس

 سالي

 آهفی تأتر 

 سالي 

 هَالش
 Media آزهایطگاُ

Lab 
Skill 

Lab 

درهاًگاُ/ 

 بخص بالیٌی

ػرصِ 

 بْذاضت
 جاهؼِ

 تاالر میکزيسکًج داوطکذٌ پشضکیسایز مکان َای آمًسضی:  

 )مزتثط تا استاد(تجارب یادگیزی 

  کالس کبر بب وسبیل کمک آموزشی موجود در 
  میکروسکوپکبر بب 
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 تکالیف یادگیزی) مزتثط تا فزاگیز(
 مطبلعه مببحث هر جلسه قبل از کالس 

 شرکت در کالس درس عملی و تئوری 

  حضور فعبل در بحث هب 

 انجبم تکبلیف کالسی 

  تبالر میکروسکوپ مخصوصب روپوش سفیذداشتن وسبیل مورد نیبز برای حضور در 

 )حضور فعبل در بحث هبی گروهی خود) گروه کوچک 

 احترام به مقرارت کالس 

 ضًاتط آمًسضی ي سیاست َای مذرس

 حضَر بِ هَقغ ٍ فؼال در کالس ّااوتظارات: 

 ٍرٍد ٍ خرٍج از کالس در صَرت اضطرار: مجاسَا

 ایلخَردى، آضاهیذى ٍ استفادُ از هَب محذيدیتُا:

  

 (/تالیىی/ػزصٍَای ایمىی )دريس ػملی/آسمایطگاَیتًصیٍ

 

 فُزست مىاتغ درسی
 Wheater’s Functional Histology 
 ُاطلس بافت ضٌاسی دیفیَر 

 ريش ارسضیاتی

 هصاحبِ چک لیست صحیح / غلط جَرکردًی چىذ گشیىٍ ای کًتٍ 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 

 ، پز کزدن جاخالیوامگذاری ضکل سایز ريش َای ارسضیاتی:

 ...... (20..،  ومزٌ،  ػملی:  .....0 .... ومزٌ: وظزی ........20) اس ........تارم تىذی ومزٌ 

 مزٌحضًر ي مطارکت فؼال: ..... و
در قالة  .. ومز2ٌتکالیف کالسی: ....

 گشارش کار آسمایطگاٌ
 کار ػملی: ...... ومزٌ

 .. ومز18ٌامتحان پایان تزم/ ديرٌ:  ... امتحان میان تزم/ ديرٌ: ..... ومزٌ کًئیش: ..... ومزٌ

  سایز مًارد:
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 تزوامٍ وظزیتزتیة ي تًالی ػىايیه جذيل 

ضمارٌ 

 جلسٍ
 مالحظات ػىًان جلسٍ 

1   

2   

3 
  

4   

5   

6   

7   

8   

*تًجٍ: تاریخ ضزيع ي پایان، در سمان آغاس تزوامٍ آمًسضی، تًسط مسؤيل درس/ کارضىاس آمًسش، تٍ اطالع 

 فزاگیزان رساویذٌ خًاَذ ضذ.
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 جذيل تزتیة ي تًالی ػىايیه تزوامٍ ػملی

ضمارٌ 

 جلسٍ
 مالحظات ػىًان جلسٍ 

  ُ )سٌگفرضی، هکؼبی ٍ استَاًِ ای(کَپ ٍ رٍش کار با آى، بافت پَضطی سادآضٌایی با هیکرٍس 1

2 
بافت پَضطی سٌگفرضی، هطبق سٌگفرضی دارای کراتیي، هطبق سٌگفرضی بذٍى کراتیي، بافت پَضطی 

 کارب ٍ هتغیر

 

3 
 بافت استخَاى اسفٌجی ٍ هتراکن غضرٍف،

 ػضلِ صاف، ػضلِ هخطط، ػضلِ قلبی

 

4 
 ریهنای، نایژه و 

 ٍ رٍدُ باریک  هریزباى، 
 

  کَلَى، آپاًذیس، کبذ، پاًکراس ٍ کیسِ صفرا 5

6 
 )زیر زبانی، تحت فکی و پاروتید( غدد بساقی

 کلیه و مثانه

 

  ػقذُ لٌفاٍی، طحال، تیوَس ٍ لَزُ ّا 7

  پَست ضخین، پَست ًازک ٍ پَست هَدار 8

9 Review 1  

10 Review 2  

پایان، در سمان آغاس تزوامٍ آمًسضی، تًسط مسؤيل درس/ کارضىاس آمًسش، تٍ اطالع  *تًجٍ: تاریخ ضزيع ي

 فزاگیزان رساویذٌ خًاَذ ضذ.
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 جذيل ارائٍ تزوامٍ کارآمًسی/کاريرسی 

 *طًل ديرٌ
 مذرس )مذرسان(  مکان ارائٍ ػىًان تزوامٍ آمًسضی

 ماٌ ريس ساػت

   
   

      

      

      

      

تًسط مسؤيل درس/ کارضىاس آمًسش، تٍ اطالع  پایان، در سمان آغاس تزوامٍ آمًسضی،جٍ: تاریخ ضزيع ي *تً

  فزاگیزان رساویذٌ خًاَذ ضذ.

 

 


