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 پسضکی / هرکسداًطکذُ

 ػلَم تطریحگرٍُ آهَزضی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

  / هرکس آهَزضی درهبًی:داًطکذُ  یًَرٍآًبتَه ػٌَاى ٍاحذ درسی:

 یحیػلَم تطر رضتِ تحصیلی:   اختصبصی )اجببری( ٍاحذ درسی: ًَع

 ارضذکبرضٌبسی  هغقغ تحصیلی: کبرٍرزی: زی:کبرآهَ 0.5 ػولی: 2 ًظری: تؼذاد ٍاحذ

 سبیر کبرٍرز کبرآهَز ترم تحصیلی کبرٍرزی: کبرآهَزی: 17 ػولی: 34 ًظری:        تؼذاد سبػت

     پیطٌیبز:   کذ درس:

 سبیر: سبیر:

 مشخصات مسؤل درس

 اًبتَهی رضتِ تحصیلی: دکتر ػلیرضب ػبذاًی پَر ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:

 استبدیبر  رتبِ ػلوی: دکتری تخصصی ػلَم تطریح لی:هقغغ تحصی

 پست الکترًٍیک: 00125467300 توبس: ضوبرُ
abdani.anatomy@yahoo.com 

 02433440305   هحل کبر:

 دکتر هیترا آریي هٌص – دکتر جَاد فریذًٍی –دکتر ػلیرضب ػبذاًی پَر   :(بى)هذرسًبم ٍ ًبم خبًَادگی هذرس

 ببزًگری بر اسبس ًیبز جبهؼِ: :تبریخ تذٍیي عرح درس ًحَُ برگساری دٍرُ:

تبریخ 15/06/1401 ترکیبی هجبزی حضَری 

00/00/1307 
 ضوبرُ جلسبت ببزًگری ضذُ:
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 اهذاف آموزشی

  آؼٌایی ٍ فراگیری تکاهل، ًَرٍفیسیَلَشی، ظاختار تافتی ٍ ظاختار اًاتَهیک ظیعتن ػصثی ّذف کلی:

 قادر تاؼٌذ: (اى)، اًتظار هی رٍد فراگیرترًاهِ آهَزؼی در پایاى (:اّذاف اختصبصی )رفتبری 

 ضٌبختی:حیغ ِ 

o را بر هبٌای درٍس ارائِ شذُ هطابك با رفرًس ٍ سرفصل را بیاى کٌذ یعصب ستنیتکاهل س 

o را بر هبٌای درٍس ارائِ شذُ هطابك با رفرًس ٍ سرفصل را بیاى کٌذ یَلَژیزیًَرٍف 

o را بر هبٌای درٍس ارائِ شذُ هطابك با رفرًس ٍ سرفصل را بیاى کٌذ ًخاعی عصبی در ساختار ٍ عولکرد ٍ راُ ّا 

o  را بر هبٌای درٍس ارائِ شذُ هطابك با رفرًس ٍ سرفصل را بیاى کٌذالٌخاع  بصلساختار ٍ عولکرد 

o  اى کٌذرا بر هبٌای درٍس ارائِ شذُ هطابك با رفرًس ٍ سرفصل را بیبطي چْارم  -یهغز پلساختار ٍ عولکرد 

o  را بر هبٌای درٍس ارائِ شذُ هطابك با رفرًس ٍ سرفصل را بیاى کٌذ یهیاً هغزساختار ٍ عولکرد 

o  را بر هبٌای درٍس ارائِ شذُ هطابك با رفرًس ٍ سرفصل را بیاى کٌذ ٍ ارتباطات آى هخچِساختار ٍ عولکرد 

o  ًس ٍ سرفصل را بیاى کٌذرا بر هبٌای درٍس ارائِ شذُ هطابك با رفر دیاًسفالساختار ٍ عولکرد 

o  را بر هبٌای درٍس ارائِ شذُ هطابك با رفرًس ٍ سرفصل را بیاى کٌذ لشرهخ ٍ  تالًسفالساختار ٍ عولکرد 

o  را بر هبٌای درٍس ارائِ شذُ هطابك با رفرًس ٍ سرفصل را بیاى کٌذ هشبک ٍ سیستن لیوبیک تشکیالتساختار ٍ عولکرد 

o  را بر هبٌای درٍس ارائِ شذُ هطابك با رفرًس ٍ سرفصل را بیاى کٌذ ٍ ارتباطات آًْا یالاعذُ  یّا ّستِساختار ٍ عولکرد 

o  را بر هبٌای درٍس ارائِ شذُ هطابك با رفرًس ٍ سرفصل را بیاى کٌذ خَدکار یعصب دستگاُساختار ٍ عولکرد 

o  رفرًس ٍ سرفصل را بیاى کٌذرا بر هبٌای درٍس ارائِ شذُ هطابك با  ، شٌَائی یبیٌای یحس اعصابساختار ٍ عولکرد 

o  را بر هبٌای درٍس ارائِ شذُ هطابك با رفرًس ٍ سرفصل را بیاى کٌذ ٍ چشائی بَیائیساختار ٍ عولکرد 

o  هایع  یسیستن بطٌ  -هغز ٍ ًخاع  یهٌٌژّاساختار ٍ عولکرد ٍCSF  را بر هبٌای درٍس ارائِ شذُ هطابك با رفرًس ٍ سرفصل را

 بیاى کٌذ

o را بر هبٌای درٍس ارائِ شذُ هطابك با رفرًس ٍ سرفصل را بیاى کٌذ. یعصب سیستن یخًَ عرٍق 

o .بافت سیستن عصبی را شرح دّذ 

 

 :حیغِ ػبعفی 

o .تِ اّویت ػلن ًَرٍاًاتَهی در حیطِ ػلن پسؼکی پی تثرًذ 

o ػالقوٌذ تِ اظتٌثاط هکاًیعن ّا، رفلکط ّا ٍ ارتثاطات ظیعتن ػصثی تؽًَذ 

o ط ًَرٍاًاتَهی تا تیواری ّای ظیعتن ػصثی تؽًَذ.ػالقوٌذ تِ کارترد ٍ ارتثا 
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 :حیغِ رٍاًی حرکتی 

o           تیا کویک   تَاًوٌذی داًؽجَیاى در کالض ّای ػولیی در هیَارد رکیر ؼیذُ در حیطیِ ؼیٌاختی تیر رٍی هَجشّیا ٍ  عیذ ٍ

 تر هثٌای ظرفصل درٍض ٍ هطالة فراگرفتِ ؼذُ. هیکرٍظکَج

 رٍش ّبی تذریس:

                                                                                     ًوبیص ػولی                                                         قصایفبی ً                                                                         بحث گرٍّی                                                                                             پرسص ٍ پبسخ                                                                          سخٌراًی
                             Bedside teaching                       سبزی ضذُ        ضبیِ بیوبر                                                                              کبرگبُ آهَزضی 

    ) بٌَیسیذ(:                                         سبیر 

 هَاد ٍ ٍسبیل آهَزضی:

 هَالش  –کبهپیَتر  –ٍایت بَرد  -اسالیذ   –ٍیذیَ پرٍشکتَر 

 تجبرة یبدگیری )حیي تذریس(:

 بررسی ضؼف ٍ هْبرت ّبی رٍش تذریس ٍ ارتببط بب داًطجَیبى

 ضَابظ آهَزضی ٍ سیبست ّبی هذرس

 حضَر هٌظن در کالس ّب  اًتظبرات: 

 ٍرٍد ٍ خرٍج از کالض در هَارد ضرٍری ---غیثت در صَرت اضطرار   : هجبزّب

 ٍرٍد ًَؼیذًی ٍ خَراکی در کالض  –هکالوِ تلفٌی ٍ اظتفادُ از هَتایل   هحذٍدیتْب:

 (:/ببلیٌی/ػرصِ/آزهبیطگبّیػولیّبی ایوٌی )درٍس تَصیِ

 حضَر هٌظن  ٍ ظر ٍقت  در کالض  –ػذم هکالوِ تا تلفي ّوراُ  –اظتفادُ از رٍپَغ پسؼکی 

 فْرست هٌببغ درسی:

1 Snell's Clinical Neuroanatomy 
 ٍ دکتر غالهرضب حسي زادُ     یدکتر هحوذ اکبر فیتأل یًَرٍآًبتَه  ---کوکی  2
 اعلس ًتر  ٍ زٍبَتب  3
 ببفت ضٌبسی بلَم 4
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 جٌیي ضٌبسی الًگوي 5

 روش ارزیابی:

 هطبّذُ ػولکرد

 )چک لیست( 

 هصبحبِ 

 ) ضفبّی(
 آزهَى کتبی

------ --------- 

 ػیٌی تطریحی

پبسخ کبهل 

 تطریحی
    

  نمره(: 02ارم بنذی نمره ) از ب

 ، برابر ...... می باشذ(.02) نمره قبولی از    

 5 ٍ پرٍشُ: ػولی اًجبم تکبلیف هطبرکت کالسی: حضَر ٍ غیبة کالسی: 

 7.5 اهتحبى پبیبى ترم: 7.5 اهتحبى هیبى ترم:  کَئیس:

 ُ ػولی هٌظَر خَاّذ ضذًور 5ٍ  )هجوَع هیبى ترم ٍ پبیبى ترم( ًورُ تئَری 15  :هَارد سبیر

 

 تئَری  :جذٍل زهبًی ارائِ برًبهِ

ضوبرُ 

 جلسِ

رٍش 

 ارائِ

 تبریخ

 ارائِ 

سبػت 

 ارائِ 
 هذرس )هذرسبى(  ػٌَاى جلسِ  هکبى ارائِ

 دکتر ػثذاًی پَر تکاهل ظیعتن ػصثی  -تاریخچِ   دپارتواى اًاتَهی    حضَری  1

تواى اًاتَهی دپار   حضَری  2  دکتر ػثذاًی پَر ًَرٍفیسیَلَشی 

 دکتر ػثذاًی پَر ًخاع دپارتواى اًاتَهی    حضَری  3

 دکتر ػثذاًی پَر تصل الٌخاع  دپارتواى اًاتَهی    حضَری  4

ردکتر ػثذاًی پَ تطي چْارم  -پل هغسی دپارتواى اًاتَهی    حضَری  5  
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 دکتر ػثذاًی پَر هغس هیاًی  دپارتواى اًاتَهی    حضَری  6

 دکتر ػثذاًی پَر هخچِ ٍ ارتثاطات آى دپارتواى اًاتَهی    حضَری  7

 دکتر ػثذاًی پَر دیاًعفال  دپارتواى اًاتَهی    حضَری  8

 دکتر فریذًٍی ظاختواى ٍ ػولکرد قؽرهخ -تالًعفال  دپارتواى اًاتَهی    حضَری  9

 دکتر فریذًٍی تؽکیالت هؽثک ٍ ظیعتن لیوثیک دپارتواى اًاتَهی    حضَری  11

 دکتر فریذًٍی ّعتِ ّای قاػذُ ای ٍ ارتثاطات آًْا دپارتواى اًاتَهی    حضَری  11

ری حضَ 12  دکتر فریذًٍی دظتگاُ ػصثی خَدکار دپارتواى اًاتَهی    

 دکتر فریذًٍی اػصاب حعی تیٌایی ، ؼٌَائی دپارتواى اًاتَهی    حضَری  13

 دکتر فریذًٍی تَیائی ٍ چؽائی دپارتواى اًاتَهی    حضَری  14

ی دپارتواى اًاتَه   حضَری  15  دکتر فریذًٍی CSFظیعتن تطٌی ٍ هایغ   -هٌٌصّای هغس ٍ ًخاع  

 دکتر فریذًٍی ػرٍق خًَی ظیعتن ػصثی دپارتواى اًاتَهی    حضَری  16

 دکتر آریي هٌػ تافت ظیعتن ػصثی دپارتواى اًاتَهی   حضَری 17

         اهتحبى پبیبى ترم:    تبریخ                 تبریخ اهتحبى هیبى ترم:  17

 

 ػولی  :جذٍل زهبًی ارائِ برًبهِ

ضوبرُ 

 جلسِ

رٍش 

 ارائِ

 تبریخ

 ارائِ 

سبػت 

 ارائِ 
 هذرس )هذرسبى(  ػٌَاى جلسِ  هکبى ارائِ

 دکتر ػثذاًی پَر تصل الٌخاع -ًخاع دپارتواى اًاتَهی    حضَری  1

تَهی دپارتواى اًا   حضَری  2  دکتر ػثذاًی پَر تطي چْارم -یپل هغس –هغس هیاًی  

 دکتر ػثذاًی پَر  هخچِ  دپارتواى اًاتَهی    حضَری  3

 دکتر فریذًٍی دیاًعفال دپارتواى اًاتَهی    حضَری  4
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 دکتر فریذًٍی دظتگاُ ػصثی خَدکار - ّعتِ ّای قاػذُ ای  – قؽرهخ  ظاختواى دپارتواى اًاتَهی    حضَری  5

 دکتر فریذًٍی اػصاب حعی تیٌایی ، ؼٌَائی دپارتواى اًاتَهی    حضَری  6

 دکتر فریذًٍی تَیائی ٍ چؽائی دپارتواى اًاتَهی    حضَری  7

 دکتر فریذًٍی رٍق خًَی ظیعتن ػصثیػ - ظیعتن تطٌی   -هٌٌصّای هغس ٍ ًخاع  دپارتواى اًاتَهی    حضَری  8

 دکتر آریي هٌػ تافت ػصثی دپارتواى اًاتَهی   حضَری 9

         تبریخ اهتحبى پبیبى ترم:                    تبریخ اهتحبى هیبى ترم:  8

 


