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 پسضکی داًطکذُ/ هرکس آهَزضی درهاًی:

 ػلَم تطریحگرٍُ آهَزضی: 

  Course Plan دٍرُطرح 

 مطخصبت فراگیران مطخصبت درس

 پسضکی رضتِ تحصیلی: ػضالًی -ػلَم تطریح دستگاُ اسکلتی  ػٌَاى ٍاحذ درسی:

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

 ٍاحذ
 8/1ًظری: 

 ٍاحذ
 اٍلترم تحصیلی:   کارٍرزی: کارآهَزی:  ػولی: 

 ،ساػت

 هاُیا رٍز

 30ًظری: 

 ساػت
 تخص: سال: کارآهَز  کارٍرزی: کارآهَزی:  ػولی: 

 کذ درس:

 

 پیطٌیاز: 

هقذهات ػلَم 

 تطریح

ترًاهِ آهَزضی  جذیذتریي تاریخ تصَیة

 01/05/1336تَسط ٍزارت تْذاضت: 

 تخص: سال: کارٍرز 

 تخص: سال: یاردست

 سایر: سایر:

 مطخصبت مسؤل درس

 ػلَم تطریحرضتِ تحصیلی:   دکتر ایرج جؼفری اًارکَلیًام ٍ ًام خاًَادگی: 

 داًطیاررتثِ ػلوی:  دکترای تخصصیهقطغ تحصیلی:  

 03120533041ضوارُ تواس: 
 anarkool@zums.ac.ir پست الکترًٍیک:

 

 لَم تطریحداًطکذُ پسضکی, ػ   آدرس هحل کار:

 رضا ًجات تخص دکترًام ٍ ًام خاًَادگی سایر هذرساى:  

 تاریخ تذٍیي طرح درس: رٍش ترگساری ترًاهِ:

 13/11/38 
 تازًگری تر اساس ًیاز جاهؼِ:

 ترکیجی مجبزی حضَری

 تاریخ تصَیة

 :EDCتَسط ضَرای  

00/00/1338 

 

 

 ضوارُ جلسات

 تازًگری ضذُ:
 تاریخ تأییذ 

 :EDOی تَسط ضَرا

00/00/1338 

 اّذاف آهَزضی
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 ي مًارد ثبلیىی مرتجط ثب آن عضالوی-اسکلتیضىبخت کبمل وحًٌ تکبمل ي آوبتًمی دستگبٌ   ّذف کلی:

 در پبیبن ثروبمٍ آمًزضی، اوتظبر می ريد فراگیران قبدر ثبضىذ: اّذاف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیطِ ضٌاختی 

 ثیبن کىذ.ثراسبس مىبثع ي مطبلت رکر ضذٌ در کالس تبوی را کلیبت آوبتًمی اوذام َبی فًقبوی ي تح 

  ثیبن کىذ.ثراسبس مىبثع ي مطبلت رکر ضذٌ در کالس استخًاوُبی کمرثىذ ضبوٍ ای را ثطىبسذ ي مطخصبت آوُب را 

   عضالت کمرثىذ ضبوٍ ای را ثطىبسذorigin ،Insertion    ذٌ در ثراسلبس مىلبثع ي مطبللت رکلر ضل     ي عصت گیری ي عملل آوُلب را

 ثیبن کىذ.کالس 

 ثیبن کىذ. ثراسبس مىبثع ي مطبلت رکر ضذٌ در کالس محذيدِ حفرٌ آگسیال ي محتًیبت آن را 

  ثیبن کىذ.ثراسبس مىبثع ي مطبلت رکر ضذٌ در کالس مطخصبت مفصل ضبوٍ را 

  ثیبن کىذ.ثراسبس مىبثع ي مطبلت رکر ضذٌ در کالس استخًان ثبزي را ثطىبسذ ي مطخصبت آن را 

 ثیبن کىذ.ثراسبس مىبثع ي مطبلت رکر ضذٌ در کالس بحیٍ ثبزي را ثطىبسذ، محذيدٌ، مطخصبت ي محتًیبت آن را و 

  ثیبن کىذ.ثراسبس مىبثع ي مطبلت رکر ضذٌ در کالس مطخصبت مفصل آروج را 

  بن کىذ.ثیثراسبس مىبثع ي مطبلت رکر ضذٌ در کالس استخًان ثىذی وبحیٍ سبعذ را ثطىبسذ ي مطخصبت آوُب را 

  ثیبن کىذ.ثراسبس مىبثع ي مطبلت رکر ضذٌ در کالس وبحیٍ سبعذ را ثطىبسذ، محذيدٌ، مطخصبت ي محتًیبت آن را 

  مطخصبت مفصلRadioulnar  ثیبن کىذ.ثراسبس مىبثع ي مطبلت رکر ضذٌ در کالس فًقبوی ي تحتبوی را 

  ثیبن کىذ.بثع ي مطبلت رکر ضذٌ در کالس ثراسبس مىاستخًان ثىذی وبحیٍ دست را ثطىبسذ ي مطخصبت آوُب را 

  ثیبن کىذ. ثراسبس مىبثع ي مطبلت رکر ضذٌ در کالس محذيدٌ وبحیٍ دست را ثطىبسذ ي مطخصبت ي محتًیبت آن را 

      ،مطخصلبت مفبللل ملس دسلتcarpometacarpal, metacarpophalengeal  يinterphalengeal  ثراسلبس مىلبثع ي   را

 بن کىذ.ثیمطبلت رکر ضذٌ در کالس 

  فًقبوی را ثراسبس مىبثع ي مطبلت رکر ضذٌ در کالس ثیبن کىذ. اسکلتی –وحًٌ تکًیه دستگبٌ عضالوی  

  مطخصبت ثخص َبی مختلف استخًان کمرثىذ لگىیhip (Ilium ،Ischium  يPubis    را ثطًر جذاگبوٍ ي َملیه ولًر در جلب )

 ثراسبس مىبثع ي مطبلت رکر ضذٌ در کالس ثیبن کىذ.

 ٌوبحیٍ گلًتئبل را ضىبختٍ، مطخصبت ي محتًیبت ثراسبس مىبثع ي مطبلت رکر ضذٌ در کالس آن را ثیبن کىذ.  محذيد 

 .استخًان ثىذی وبحیٍ ران را ثطىبسذ ي مطخصبت آن را ثراسبس مىبثع ي مطبلت رکر ضذٌ در کالس ثیبن کىذ 

  ي مطبلت رکر ضذٌ در کالس ثیبن کىذ.محذيدٌ وبحیٍ ران را ضىبختٍ، مطخصبت ي محتًیبت آن را ثراسبس مىبثع 

  مطخصبت مفصلhip .را ثراسبس مىبثع ي مطبلت رکر ضذٌ در کالس ثیبن کىذ 

 .استخًان ثىذی وبحیٍ سبق را ثطىبسذ ي مطخصبت آوُب را ثراسبس مىبثع ي مطبلت رکر ضذٌ در کالس ثیبن کىذ 

  مىبثع ي مطبلت رکر ضذٌ در کالس ثیبن کىذ.محذيدٌ  وبحیٍ سبق را داوستٍ، مطخصبت ي محتًیبت آن را ثراسبس 

 .مطخصبت مفصل زاوً را ثراسبس مىبثع ي مطبلت رکر ضذٌ در کالس ثیبن کىذ 
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  مطخصبت مفبللTibiofibular .فًقبوی ي تحتبوی را ثراسبس مىبثع ي مطبلت رکر ضذٌ در کالس ثیبن کىذ 

 ىبثع ي مطبلت رکر ضذٌ در کالس ثیبن کىذ.استخًان ثىذی وبحیٍ پب را ثطىبسذ ي مطخصبت آوُب را ثراسبس م 

 .محذيدٌ  وبحیٍ پب را ضىبختٍ، مطخصبت ي محتًیبت آن را ثراسبس مىبثع ي مطبلت رکر ضذٌ در کالس ثیبن کىذ 

  ،مطخصبت  مفبلل مس پبtarsometatarsal, metatarsophalangeal  يInterphalengeal .را ثیبن کىذ 

  تحتبوی را ثراسبس مىبثع ي مطبلت رکر ضذٌ در کالس ثیبن کىذ. لتیاسک –وحًٌ تکًیه دستگبٌ عضالوی  

 :حیطِ رٍاًی حرکتی 

 .درس فقط وظری است 

 

 :حیطِ ػاطفی 

 ملًارد   هیخًاَىلذ داضلت، ثىلبثرا    یي کلبر يرز  ی....... کلبر آملًز   یايرشاوس ي جراحل ارتًپذی،  یدر ثخص َب یثعذ یترم َب یدر و

 ثٍ آوُب گفتٍ ي وطبن دادٌ خًاَذ ضذ. یعبوف

 

 رٍش ّای تذریس

 ایفبی وقص ثحث گريَی پرسص ٍ پاسخ سخٌراًی

 پبول PBL ًوایص ػولی کبرگبٌ آمًزضی 

 گريٌ کًچک              جًروبل کالة                گسارش لجحگبَی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion ٌثیمبر ضجیٍ سبزی ضذ 

 سایر رٍش ّای تذریس:

 هَاد ٍ ٍسایل آهَزضی

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

 ثیمبر ياقعی ثیمبر استبوذارد ضذٌ اضیبء ي لًازم ياقعی مبکت ورم افسار فیلن آهَزضی فبیل لًتی

 ٍسایل آهَزضی:  سایر هَاد ٍ 

 هکاى ترگساری آهَزش

 کالس 
 سبیت

 ایىتروت 

سبله 

 کىفراوس

 سبله

 آمفی تأتر 

 سبله 

 مًالش
 Media آزمبیطگبٌ

Lab 
Skill 

Lab 
درمبوگبٌ/ 

 ثخص ثبلیىی

عرلٍ 

 ثُذاضت
 جبمعٍ

 سایر هکاى ّای آهَزضی:  

 تجارب یادگیری )هرتثط تا استاد(

 کالس کبر ثب يسبیل کمک آمًزضی مًجًد در 
 مًالش کبر ثب يسبیل کمک آمًزضی مًجًد در سبله 
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 کبر ثب میکريسکًح مًجًد در تبالر میکريسکًح 

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

 تکالیف یادگیری) هرتثط تا فراگیر(

 مطبلعٍ مجبحث َر جلسٍ قجل از کالس 

  ضرکت در کالس درس 

  حضًر فعبل در ثحث َب 

 تکبلیف کالسی اوجبم 

 )حضًر فعبل در ثحث َبی گريَی خًد) گريٌ کًچک 

 ضَاتط آهَزضی ٍ سیاست ّای هذرس

 حضًر ثٍ مًقع ي فعبل در کالس َباًتظارات: 

 يريد ي خريج از کالس در لًرت اضطرار: هجازّا

 چک کردن ي َمیىطًر لحجت کردن ثب مًثبیل هحذٍدیتْا:

  

 (/تالیٌی/ػرصِطگاّیّای ایوٌی )درٍس ػولی/آزهایتَصیِ

 

 فْرست هٌاتغ درسی
 Clinical Anatomy by region (Snell)                                           

   Gray's anatomy for medical student 

 )اولس وتر )سیجب 

 اولس زيثًتب 

 رٍش ارزضیاتی

 مصبحجٍ تچک لیس لحیح / غلط جًرکردوی چٌذ گسیٌِ ای کًتٍ پبسخ گستردٌ پبسخ

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

Sampling 
Log Book 360

 0
 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 پر کردى جا خالی سایر رٍش ّای ارزضیاتی:

 .. (..،  ًورُ،  ػولی:  .........20.... ًورُ: ًظری ........20) از ........تارم تٌذی ًورُ 

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

 اهتحاى پایاى ترم/ دٍرُ:  ..... ًورُ اهتحاى هیاى ترم/ دٍرُ: ..... ًورُ کَئیس: ..... ًورُ

عضالوی تحتبوی کٍ در -خص تئًری تطریح اسکلتیومرٌ ث 10عضالوی فًقبوی  در میبن ترم ي -ومرٌ ثخص تئًری تطریح اسکلتی 10 سایر هَارد:
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 پبیبن ترم گرفتٍ می ضًد.
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 ترًاهِ ًظریترتیة ٍ تَالی ػٌاٍیي جذٍل 

ضوارُ 

 جلسِ
 هالحظات ػٌَاى جلسِ 

 دکتر جعفری اوبرکًلی ضىبسی اوذام فًقبوی )وکبت ثبلیىی مرتجط(  کلیبت ي استخًان 1

 دکتر جعفری اوبرکًلی بوی)وکبت ثبلیىی مرتجط(ادامٍ استخًان ضىبسی ي مفبلل اوذام فًق 2

 دکتر جعفری اوبرکًلی جذارَبی حفرٌ آگسیال )وکبت ثبلیىی مرتجط( 3

 دکتر جعفری اوبرکًلی )وکبت ثبلیىی مرتجط(محتًیبت حفرٌ آگسیال  4

 دکتر جعفری اوبرکًلی )وکبت ثبلیىی مرتجط(وبحیٍ ثبزي  5

 دکتر جعفری اوبرکًلی ثبلیىی مرتجط( )وکبتوبحیٍ قذام سبعذ ي کف دست  6

 دکتر جعفری اوبرکًلی وبحیٍ خلف سبعذ ي پطت دست )وکبت ثبلیىی مرتجط( 7

 دکتر وجبت ثخص )وکبت ثبلیىی مرتجط(استخًان ضىبسی اوذام تحتبوی  کلیبت ي 8

 دکتر وجبت ثخص )وکبت ثبلیىی مرتجط(ادامٍ استخًان ضىبسی ي مفبلل اوذام تحتبوی  9

 دکتر وجبت ثخص )وکبت ثبلیىی مرتجط(وبحیٍ قذام ي داخل ران  10

 دکتر وجبت ثخص )وکبت ثبلیىی مرتجط(خلف ران  ي وبحیٍ گلًتئبل 11

 دکتر وجبت ثخص )وکبت ثبلیىی مرتجط(حفرٌ پًپلیتئبل ي خلف سبق  12

 دکتر وجبت ثخص )وکبت ثبلیىی مرتجط(قذام ي خبرج سبق ي پطت پب  13

 دکتر وجبت ثخص وکبت ثبلیىی مرتجط()کف پب  14

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

 فراگیراى رساًیذُ خَاّذ ضذ.
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 جذٍل ترتیة ٍ تَالی ػٌاٍیي ترًاهِ ػولی

ضوارُ 

 جلسِ
 هالحظات ػٌَاى جلسِ 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

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

 فراگیراى رساًیذُ خَاّذ ضذ.
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 جذٍل ارائِ ترًاهِ کارآهَزی/کارٍرزی 

 *طَل دٍرُ
 هذرس )هذرساى(  هکاى ارائِ زضیػٌَاى ترًاهِ آهَ

 هاُ رٍز ساػت

   
   

      

      

      

      

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

  فراگیراى رساًیذُ خَاّذ ضذ.

 

 


