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 پشضکی داوطکذٌ/ مزکش آمًسضی درماوی:

 ػلًم تطزیحگزيٌ آمًسضی: 

  Course Plan ديرٌطزح 

 هـخصبت فشاگیشاى هـخصبت دسع

 ماماییرضتٍ تحصیلی:  تافت ضىاسیسلًل ضىاسی ي  ػىًان ياحذ درسی:

 کارضىاسیمقطغ تحصیلی:  ػلًم پایٍوًع ياحذ درسی: 

 ايلتزم تحصیلی:  کاريرسی: کارآمًسی:  5/0ػملی:  5/1وظزی:  ياحذ

 ،ساػت

 ماٌیا ريس
 تخص: سال: کارآمًس  کاريرسی: کارآمًسی:  17ػملی:  26وظزی: 

 کذ درس:

01 

 پیطىیاس: 

- 

تزوامٍ آمًسضی  جذیذتزیه تاریخ تصًیة

 19/04/91تًسط يسارت تُذاضت: 

 تخص: سال: کاريرس 

 تخص: سال: دستیار

 سایز: سایز:

 هـخصبت هؼؤل دسع

 تیًلًصی تًلیذ مثلرضتٍ تحصیلی:   میتزا آریه مىص دکتزوام ي وام خاوًادگی: 

 استادیاررتثٍ ػلمی:  دکتزای تخصصیمقطغ تحصیلی:  

 m.arianmanesh@zums.ac.ir: پست الکتزيویک 33140274ضمارٌ تماس: 

 

 ػلًم تطزیحگزيٌ داوطکذٌ پشضکی,    آدرس محل کار:

 مذرسان:  وام ي وام خاوًادگی سایز

 تاریخ تذيیه طزح درس: ريش تزگشاری تزوامٍ:

 06/06/98 
 تاسوگزی تز اساس ویاس جامؼٍ:

 تشکیبی هدبصی حضًری

 تاریخ تصًیة

 :EDCتًسط ضًرای  

00/00/1398 

 

 

 ضمارٌ جلسات

 تاسوگزی ضذٌ:
 تاریخ تأییذ 

 :EDOتًسط ضًرای 

00/00/1398 

 اَذاف آمًسضی

 .بـٌبػذ سا آًْب بب هشتبط ببلیٌی ًکبت ٍ  اًَاع ببفت ّبی ػوَهی ٍ اختصبصی پیَهیکشٍػک ػبختوبى ،دٍسُ پبیبى دس ببیؼتی داًـدَ  َذف کلی:
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 دس پبیبى بشًبهِ آهَصؿی، اًتظبس هی سٍد فشاگیشاى لبدس ببؿٌذ: اَذاف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیطٍ ضىاختی 

 .ػبختبس غـبی ػلَل سا ؿشح دّذ 

  ّبی آى سا تَضیح دّذ.ػیتَپالػن ٍ اسگبًل 

 .ػبختوبى ٍ ػولکشد اػکلت ػلَلی سا ؿشح دّذ 

 غـبء ػلَل ٍ ػولکشد آى سا ؿشح دّذ. بىػبختو 

 .سٍؽ ّبی هختلف ػبَس هَاد اص غـبء ػلَل سا تَضیح دّذ 

 ذُ ػیتَپالػن سا تَضیح دّذ.ٌّاخضاء تـکیل د 

 .اسگبًل ّبی ػیتَپالػوی ٍ ػولکشد آًْب سا بیبى ًوبیذ 

  اػکلت ػلَلی سا ؿشح دّذ.ػبختوبى 

 .ػبختوبى ّؼتِ ٍ ػٌبصش آى سا ؿشح دّذ 

 .پَؿؾ ّؼتِ ٍ ػبختوبى هٌبفز آى سا تَضیح دّذ 

 .ػبختوبى کشٍهبتیي سا ؿشح دّذ 

 .ػبختوبى ّؼتک سا تَضیح دّذ 

 .هشاحل چشخِ ػلَلی ٍ تمؼین ػلَلی سا بیبى ًوبیذ 

 .آپَپتَص ٍ هشگ ػلَلی سا ؿشح دّذ 

 ا تَضیح دّذ.هـخصبت ببفت پَؿـی س 

 .ػولکشد ببفت پَؿـی سا ؿشح دّذ 

  سا تَضیح دّذ. ببفت پَؿـیاًَاع 

 ًوبیذ بیبى سا پَؿـی ّبی ػلَل طشفی ٍ ای لبػذُ ػی،أخصَصیبت ػطَح س. 

 .ػبختوبى غـبء پبیِ ٍ ػولکشد آى سا تَضیح دّذ 

  غذدی سا ؿشح دّذ. پَؿـیاًَاع ببفت 

 .ػٌبصش اصلی ببفت ّوبٌذ سا ؿشح دّذ 

 اصلی ببفت ّوبٌذ سا بیبى ًوبیذ. ٍظبیف 

 .ػبختوبى ٍ ػولکشد اًَاع ػلَل ّبی ببفت ّوبٌذ سا تَضیح دّذ 

 .اًَاع سؿتِ ّبی ببفت ّوبٌذ سا بیبى ًوبیذ 

 .ػبختوبى دٍ ًَع ببفت چشبی سا بب تَخِ بِ ػولکشدؿبى ؿشح دّذ 

 .ػٌبصش تـکیل دٌّذُ ببفت غضشٍف سا ؿشح دّذ 

 .پشی کٌذسیَم سا تَضیح دّذ 

 ًَاع غضشٍف سا تَضیح دادُ ٍ بب ّن همبیؼِ ًوبیذ.ا 
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 .اًَاع سؿذ غضشٍف سا بیبى ًوبیذ 

 .ػلَل ّبی ببفت اػتخَاًی ٍ ػولکشد آًْب سا ؿشح دّذ 

 .هبتشیکغ اػتخَاى سا تَضیح دّذ 

 .پشیَػتئَم ٍ اًذٍػتئَم ٍ ػولکشد آًْب سا ؿشح دّذ 

 .اًَاع اػتخَاى سا تَضیح دّذ 

  ِصهبى تـکیل آًْب سا ؿشح دّذ.اػتخَاى اٍلیِ ٍ ثبًَی ٍ 

 .ػبختوبى اًَاع ببفت ػضالًی سا تَضیح دادُ ٍ بب یکذیگش همبیؼِ ًوبیذ 

 .ػبختوبى دیبد ٍ تشیبد سا ؿشح دّذ 

 .ػبختوبى ػبسکَهش سا بیبى ًوبیذ 

 همبیؼِ کٌذ. بب ّن بشؽ طَلی ٍ ػشضی ػِ ًَع ػضلِ سا 

 .تشهین ببفت ػضالًی دس ّش ػِ ًَع ػضلِ سا ؿشح دّذ 

 .ًَسٍى سا بِ ػٌَاى ٍاحذ ػولکشدی ػیؼتن ػصبی بـٌبػذ 

 .اًَاع ػلَل ّبی ًَسٍگلیب سا ًبم بشدُ ٍ تؼشیف کٌذ 

 .ػبختبس ببفتی ػیؼتن ػصبی هشکضی ٍ هحیطی سا بـٌبػذ ٍ بب یکذیگش همبیؼِ کٌذ 

 .ػبختبس هٌٌظّب سا دس ًخبع ٍ هغض تَضیح دادُ ٍ بب یکذیگش همبیؼِ کٌذ 

 سی تٌفؼی سا ؿشح دادُ ٍ بب یکذیگش همبیؼِ کٌذ.الیِ ّبی ببفتی هدب 

 .ػبختبس ببفتی کیؼِ ّبی َّایی سا تَضیح دّذ 

 .ػلَل ّبی خذاس کیؼِ َّایی سا ًبم بشدُ ٍ تَضیح دّذ 

 .خذاس بیي آلَئَلی سا ؿشح دّذ 

 َّایی سا تَضیح دّذ.-ػذ خًَی 

 .لؼوتْبی هختلف ػیؼتن گَاسؽ سا ًبم ببشد 

 سؽ سا ًبم ببشد.الیِ ّبی ببفتی لَلِ گَا 

 دّیذ تَضیح سا هشی ببفتی ػبختبس. 

 ببفتی هؼذُ سا ؿشح دّذ. ػبختوبى 

 دّیذ تَضیح ٍ بضسگ سا ببسیک سٍدُ هختلف ّبی بخؾ ببفتی ػبختبس. 

 دّیذ ؿشح سا کبذ ببفتی ػبختوبى. 

 سا بیبى ًوبیذ. صفشا کیؼِ ببفتی ػبختبس 

 دّیذ ؿشح سا ببفتی پبًکشاع ػبختوبى. 

 لی سا بـٌبػذ ٍ اص ّن افتشاق دّذ.اًَاع غذد بضا 

  کلیِ ٍ بخؾ ّبی هختلف آى سا ؿشح دّذ.ػبختبس هیکشٍػکَپی 

 .الیِ ّبی ببفتی هدبسی ادساسی )کبلیکغ ّب، لگٌچِ، هیضًبی ٍ هیضساُ( سا بیبى کٌذ 
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 .ػبختبس ببفتی گشُ لٌفبٍی ٍ لؼوت ّبی هختلف )کَستکغ ٍ هذٍال( آى سا ؿشح دّذ 

  سا تَضیح دّذ.ػبختبس ببفتی تیوَع 

 .خؼوک ّبػبل سا بـٌبػذ 

 .ًحَُ خًَگیشی طحبل سا تَضیح دّذ 

 .پبلپ ػفیذ ٍ لشهض دس طحبل سا ؿشح دّذ 

 .اًَاع لَصُ ّب سا ًبم بشدُ ٍ ػبختبس ببفتی آًْب سا تَضیح دّذ 

 .لؼوت ّبی هختلف تخوذاى سا بـٌبػذ 

 .هشاحل بلَؽ یک فَلیکَل دس لـش تخوذاى سا ؿشح دّذ 

  ٍ الیِ ّبی ببفتی لَلِ سحن سا تَضیح دّذ.لؼوت ّب 

 .لؼوت ّب ٍ الیِ ّبی ببفتی سحن سا تَضیح دّذ 

 .ػبختبس ببفتی دّبًِ سحن سا ؿشح دّذ 

 .ػبختبس ببفتی ٍاطى سا تَضیح دّذ 

  ببفتی پؼتبى سا تَضیح دّذػبختبس 

 .لؼوت ّبی هختلف بیضِ، الیِ ّب ٍ ػبختبس ببفتی آى سا ؿشح دّذ 

 ی تٌبػلی دس هشد سا تَضیح دّذ.ػبختبس ببفتی هدبس 

 .ػبختبس ببفتی غذد خٌؼی دس هشد سا ؿشح دّذ 

  

 :حیطٍ رياوی حزکتی 

 .لؼوتْبی هختلف هیکشٍػکَپ ًَسی سا بـٌبػذ ٍ آًْب سا بِ کبس بشدُ ٍ تٌظین کٌذ 

  سا دس اػتیح هیکشٍػکَپ لشاس دّذ ٍ بتَاًذ بب بضسگٌوبیی ّبی الم ّبی هختلف دس سابطِ بب ببفت ّبی ػوَهی ٍ اختصبصی بذى

 هختلف ببفت ٍ خبیگبُ هَسد ًظش سا بب ٍضَح ببال ببیٌذ ٍ اخضای هختلف ببفت سا ؿٌبػبیی ًوبیذ.

 :حیطٍ ػاطفی 

 .دسع خضء ػلَم پبیِ اػت بٌببشایي حیطِ ػبطفی بشای آى تؼشیف ًوی ؿَد 

 

 ريش َای تذریس

 ایفبی ًمؾ بحث گشٍّی سخپزسص ي پا سخىزاوی

 پبًل PBL ًوبیؾ ػولی کبسگبُ آهَصؿی 

 گشٍُ کَچک              خَسًبل کالة                گضاسؽ صبحگبّی                    گشدؽ ػلوی
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Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion ُبیوبس ؿبیِ ػبصی ؿذ 

 سایز ريش َای تذریس:

 سایل آمًسضیمًاد ي ي

 ًوَداس/ چبست بشٍؿَس کبتبلَگ/ تصًیز/ ػکس يایت تًرد پايرپًیىت خضٍُ کتاب

 بیوبس ٍالؼی بیوبس اػتبًذاسد ؿذُ اؿیبء ٍ لَاصم ٍالؼی هبکت ًشم افضاس فیلن آهَصؿی فبیل صَتی

 سایز مًاد ي يسایل آمًسضی:  

 مکان تزگشاری آمًسش

 کالس 
 ػبیت

 ایٌتشًت 

ػبلي 

 کٌفشاًغ

 ػبلي

 آهفی تأتش 

 ػبلي 

 هَالط
 Media آصهبیـگبُ

Lab 
Skill 

Lab 
دسهبًگبُ/ 

 بخؾ ببلیٌی

ػشصِ 

 بْذاؿت
 خبهؼِ

 سایز مکان َای آمًسضی:  

 تجارب یادگیزی )مزتثط تا استاد(

  کالع کبس بب ٍػبیل کوک آهَصؿی هَخَد دس 

  هیکشٍػکَپکبس بب 

 تکالیف یادگیزی) مزتثط تا فزاگیز(

 ّش خلؼِ لبل اص کالع هطبلؼِ هببحث 

 ؿشکت دس کالع دسع ػولی ٍ تئَسی 

  حضَس فؼبل دس بحث ّب 

 اًدبم تکبلیف کالػی 

 داؿتي ٍػبیل هَسد ًیبص بشای حضَس دس تبالس هیکشٍػکَپ هخصَصب سٍپَؽ ػفیذ 

 )حضَس فؼبل دس بحث ّبی گشٍّی خَد) گشٍُ کَچک 

 احتشام بِ همشاست کالع 

 ضًاتط آمًسضی ي سیاست َای مذرس

 حضَس بِ هَلغ ٍ فؼبل دس کالع ّباوتظارات: 

 ، خَسدى ٍ آؿبهیذى بِ صَست هحذٍدٍسٍد ٍ خشٍج اص کالع دس صَست اضطشاس: مجاسَا

 ػذم اػتفبدُ اص هَببیل دس حیي فؼبلیت ّبی کالػی محذيدیتُا:

  

 (/تالیىی/ػزصٍَای ایمىی )دريس ػملی/آسمایطگاَیتًصیٍ

 

 فُزست مىاتغ درسی

  خبى کَئیشاپبیِ ببفت ؿٌبػی 
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 ببفت ؿٌبػی دکتش خؼفش ػلیوبًی ساد 

 ريش ارسضیاتی

 هصبحبِ چک لیؼت صحیح / غلط خَسکشدًی چىذ گشیىٍ ای کًتٍ پاسخ گؼتشدُ پبػخ

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:

 ...... (5..،  ومزٌ،  ػملی:  .....15.... ومزٌ: وظزی ........20) اس ........تارم تىذی ومزٌ 

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

 .. ومز20ٌامتحان پایان تزم/ ديرٌ:  ... زم/ ديرٌ: ..... ومزٌامتحان میان ت کًئیش: ..... ومزٌ

  سایز مًارد:
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 تزوامٍ وظزیتزتیة ي تًالی ػىايیه جذيل 

ضمارٌ 

 جلسٍ
 مالحظات ػىًان جلسٍ 

 دکتش آسیي هٌؾ ػبختوبى غـبی ػلَل، ػیتَپالػن ٍ ّؼتِ 1

 دکتش آسیي هٌؾ ببفت پَؿـی ػطحی ٍ غذدیػبختوبى ٍ ػولکشد ببفت پَؿـی، اتصبالت ػلَلی ٍ غـبء پبیِ،  2

3 
ػبختوبى غضشٍف ٍ اًَاع آى، سؿذ  –ػبختوبى ببفت ّوبٌذ ٍ اًَاع آى، ببفت چشبی ٍ اًَاع آى 

 غضشٍف

 دکتش آسیي هٌؾ

 دکتش آسیي هٌؾ ببفت اػتخَاى ٍ اػتخَاى ػبصی، سؿذ اػتخَاى 4

 دکتش آسیي هٌؾ یػبختوبى ببفت ػضالًی، ػضلِ صبف، ػضلِ هخطط ٍ ػضلِ للب 5

 دکتش آسیي هٌؾ ػبختوبى ببفت ػصبی 6

 دکتش آسیي هٌؾ ػبختوبى دػتگبُ تٌفؼی، ًبی ٍ سیِ 7

 دکتش آسیي هٌؾ ػبختوبى دػتگبُ گَاسؽ: هشی ٍ هؼذُ، ططًَم، ایلئَم، کَلَى، آپبًذیغ، کبذ، کیؼِ صفشا، پبًکشاع 8

 دکتش آسیي هٌؾ ؼِ صفشا، کبذ(ػبختوبى غذد ضویوِ گَاسؽ )غذد بضالی، پبًکشاع، کی 9

 دکتش آسیي هٌؾ ػبختوبى ػیؼتن ادساسی: کلیِ ّب، هیضًبی، هثبًِ ٍ پیـببشاُ 10

 دکتش آسیي هٌؾ ػبختوبى اػضب ٍ ببفتْبی لٌفبٍی، ػمذُ ّبی لٌفبٍی، تیوَع، طحبل ٍ لَصُ ّب 11

 دکتش آسیي هٌؾ ػبختبس ػیؼتن تَ.لیذ هثل صى 12

 دکتش آسیي هٌؾ ذ هثل هشدػبختبس ػیؼتن تَلی 13

*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 

1 
آى، ببفت پَؿـی ػبدُ )ػٌگفشؿی، هکؼبی ٍ اػتَاًِ آؿٌبیی بب هیکشٍػکَپ ٍ سٍؽ کبس بب 

 ای(

 دکتش آسیي هٌؾ

2 
ببفت پَؿـی ػٌگفشؿی، هطبك ػٌگفشؿی داسای کشاتیي، هطبك ػٌگفشؿی بذٍى کشاتیي، ببفت 

 پَؿـی کبرة ٍ هتغیش

 دکتش آسیي هٌؾ

3 
 ببفت اػتخَاى اػفٌدی ٍ هتشاکن غضشٍف،

 ػضلِ صبف، ػضلِ هخطط، ػضلِ للبی

 ي هٌؾدکتش آسی

4 
 ًبی، ًبیظُ ٍ سیِ

 ٍ سٍدُ ببسیک  هشیصببى، 

 دکتش آسیي هٌؾ

 دکتش آسیي هٌؾ غذد بضالی )صیش صببًی، تحت فکی ٍ پبسٍتیذ(، کَلَى، آپبًذیغ، کبذ، پبًکشاع ٍ کیؼِ صفشا 5

 دکتش آسیي هٌؾ ػمذُ لٌفبٍی، طحبل، تیوَع ٍ لَصُ ّبکلیِ ٍ هثبًِ،  6

 دکتش آسیي هٌؾ ػشٍیکغ، ٍاطى، پؼتبىتخوذاى، لَلِ سحن، سحن،  7

 دکتش آسیي هٌؾ بیضِ، دفشاى، پشٍػتبت، ػویتبل ٍصیکل 8

9 Review 1 دکتش آسیي هٌؾ 

10 Review 2 دکتش آسیي هٌؾ 

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

 ذ ضذ.فزاگیزان رساویذٌ خًاَ
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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،*تًجٍ: تاریخ ضزيع ي 

  زان رساویذٌ خًاَذ ضذ.فزاگی

 

 


