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 پسشکی :/ مرکس آمًزشی درماویداوشکذٌ

 علًم تشریح گريٌ آمًزشی:

  Course Plan ديرٌطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 واردرهاًی;رضتِ تحصیلی: اػصاب دظتگاُ تؽریح ػلَم ػٌَاى ٍاحذ درسی:

 وارؼٌاظیهقطغ تحصیلی:  (  ی)اجثار یاختصاصًَع ٍاحذ درسی: 

 ٍاحذ
 1ًظری: 

 ٍاحذ
  ترم سًمترم تحصیلی:  کارٍرزی: کارآهَزی:  1 ػولی:

 ،ساػت

 هاُ یارٍز
 تخص: سال: کارآهَز  کارٍرزی: کارآهَزی:  34 ػولی: 17ًظری: 

 کذ درس:

108 

 پیطٌیاز: 
مقذمات علًم 

 حیتطر

ترًاهِ آهَزضی  جذیذتریي تاریخ تصَیة

 01/05/1396 تَسط ٍزارت تْذاضت:

 تخص: سال: کارٍرز 

 تخص: :سال دستیار

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 ػلَم تؽریح رضتِ تحصیلی:  دوتر ػلیرضا ػثذاًی پَرًام ٍ ًام خاًَادگی: 

 داًؽیاررتثِ ػلوی:  دوتری تخصصی  هقطغ تحصیلی: 

                                پست الکترًٍیک: 90376452190ضوارُ تواس: 
abdani.anatomy@yahoo.com 

 ػلَم تؽریحداًؽىذُ پسؼىی دپارتواى    هحل کار: آدرس

 ًام ٍ ًام خاًَادگی سایر هذرساى:  

 :تاریخ تذٍیي طرح درس :رٍش ترگساری ترًاهِ

 06/07/1399 
 تازًگری تر اساس ًیاز جاهؼِ:

 ترکیبی مجازی حضَری

 تصَیة تاریخ

 :EDCتَسط ضَرای  

00/00/1398 

 

 

 ضوارُ جلسات

 تازًگری ضذُ:
 اریخ تأییذ ت

 :EDOتَسط ضَرای 

00/00/1398 

 اَذاف آمًزشی
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 ًحَُ تىاهل تافت ؼٌاظی ٍ اًاتَهی دظتگاُ ػصثی ٍ هَارد تالیٌی هرتثظ تا آىؼٌاخت واهل   ّذف کلی:

 در پایان بروامٍ آمًزضی، اوتظار می ريد فراگیران قادر باضىذ: اّذاف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیطِ ضٌاختی 

o ػصثی دظتگاُ تٌذی تمعین اًَاع 

o گلیال ظلَلْای ٍ ًَرًٍْا عثیؼی ػولىرد 

o ًخاع خاوعتری ٍ ظفیذ هادُ ػولىرد ٍ ظاختار ظاّری، ؼىل 

o ػصثی ّای ؼثىِ ٍ ًخاػی ػصة یه اجسای 

o هیاًی هغس ٍ پل الٌخاع، تصل ػصثی راّْای ٍ ّا ّعتِ ػولىرد ٍ تالیٌی هْن ظاختار ظاّری، ؼىل 

o هغس وَرتىط ٍ دیاًعفال هخچِ، ػولىرد ٍ تالیٌی هْن آًاتَهیه ظاختار 

o هؽثه تؽىیالت ٍ لیوثیه دظتگاُ لاػذّای، ّای ّعتِ ػولىرد ٍ تالیٌی هْن آًاتَهیه ظاختار 

o هغس تالیٌی هْن ػرٍق ٍ ّا پردُ ظاختار 

o ٍض ظرفصل در یهَالشّا تر هثٌا یتر رٍ یؼٌاخت غِیدر هَارد رور ؼذُ در ح یػول یدر والض ّا اىیداًؽجَ یتَاًوٌذ

 ٍ هغالة فراگرفتِ ؼذُ.

o  لعوت ّای هختلفCNS, PNS وٌذ تیاى را ظرفصل ٍ رفرًط تا هغاتك ؼذُ ارائِ درٍض هثٌای تر را 

o وٌذ تیاى را ظرفصل ٍ رفرًط تا هغاتك ؼذُ ارائِ درٍض هثٌای تر را ًخاع ظاختار 

o وٌذ تیاى را ظرفصل ٍ رفرًط تا هغاتك ؼذُ ارائِ درٍض هثٌای تر را الٌخاع تصل ظاختار 

o وٌذ تیاى را ظرفصل ٍ رفرًط تا هغاتك ؼذُ ارائِ درٍض هثٌای تر را چْارم تغي -هغسی پل ظاختار 

o وٌذ تیاى را ظرفصل ٍ رفرًط تا هغاتك ؼذُ ارائِ درٍض هثٌای تر را هیاًی هغس ظاختار 

o وٌذ یاىت را ظرفصل ٍ رفرًط تا هغاتك ؼذُ ارائِ درٍض هثٌای تر را آى ارتثاعات ٍ هخچِ ظاختار 

o وٌذ تیاى را ظرفصل ٍ رفرًط تا هغاتك ؼذُ ارائِ درٍض هثٌای تر را دیاًعفال ظاختار 

o وٌذ تیاى را ظرفصل ٍ رفرًط تا هغاتك ؼذُ ارائِ درٍض هثٌای تر را لؽرهخ  ٍ تالًعفال ظاختار 

o وٌذ تیاى را لظرفص ٍ رفرًط تا هغاتك ؼذُ ارائِ درٍض هثٌای تر را لیوثیه ظیعتن ٍ هؽثه تؽىیالت ظاختار 

o وٌذ تیاى را ظرفصل ٍ رفرًط تا هغاتك ؼذُ ارائِ درٍض هثٌای تر را آًْا ارتثاعات ٍ ای لاػذُ ّای ّعتِ ظاختار 

o وٌذ تیاى را ظرفصل ٍ رفرًط تا هغاتك ؼذُ ارائِ درٍض هثٌای تر را خَدوار ػصثی دظتگاُ ظاختار 

o وٌذ تیاى را ظرفصل ٍ رفرًط تا هغاتك ؼذُ ارائِ درٍض ایهثٌ تر را ؼٌَائی ، تیٌایی حعی اػصاب ػولىرد ٍ ظاختار 

o وٌذ تیاى را ظرفصل ٍ رفرًط تا هغاتك ؼذُ ارائِ درٍض هثٌای تر را چؽائی ٍ تَیائی ػولىرد ٍ ظاختار 

o هایغ ٍ تغٌی ظیعتن  - ًخاع ٍ هغس هٌٌصّای ػولىرد ٍ ظاختار CSF تیاى را ظرفصل ٍ رفرًط تا هغاتك ؼذُ ارائِ درٍض هثٌای تر را 

 وٌذ

o  ٍ وٌذ تیاى را ظرفصل ٍ رفرًط تا هغاتك ؼذُ ارائِ درٍض هثٌای تر را ػصثی ظیعتن خًَی ػرٍقظیٌَض ّای هغسی. 
o هروسی ػصثی دظتگاُ تالیٌی هْن لعوتْای ؼٌاظی تافت ظاختار 

 :حیطِ رٍاًی حرکتی 

o  ؼریف هی ؼَد.ت 1درض تِ صَرت ًظری اظت ٍ حیغِ رٍاًی حروتی آى در ٍاحذ ػولی ػلَم تؽریح 

o َتگیرد تىار را( هَالش ظالي) آًاتَهی آزهایؽگاُ در خَد فردی حفاظت تِ هرتَط ًىات تایذ داًؽج. 
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o  َوٌذ اجرا را( هَالش ظالي)آًاتَهی آزهایؽگاُ در وار همررات تِ هرتَط ًىات تایذ داًؽج. 

o دّذ ًؽاى را ای هٌغمِ اًاتَهی  هَالش ی رٍ تر ًوایػ تا. 

o تر رٍی هَالش ًؽاى دّذ.هغس ، ظالِ هغس ٍ ًخاع را  تخؽْای هختلف 

 

  ِػاطفیحیط: 

o .در هراحل هختلف تذریط تا حروات ظر ٍ ارتثاعات چؽوی  ًعثت تِ هَضَػات هختلف در عَل ترم تَجِ ًؽاى دّذ 

o .در تحث ّای گرٍّی ؼروت وٌذ 

o غیة وٌذ.ّوىالظی ّای خَد را ًعثت تِ رػایت لَاًیي ظالي تؽریح ٍ هَالش تؽَیك ٍ تر 

o    .ػاللِ ٍ ًیرٍی اًگیسؼی خَد ترای درن تْتر تیواری ّا در ترم ّای تؼذی ظازهاى دّی وٌذ 

 

 ريش َای تذریس

 ایفای وقص تحث گرٍّی پرسص ٍ پاسخ سخٌراًی

 پاول PBL ًوایص ػولی کارگاٌ آمًزضی 

 گريٌ کًچک              جًروال کالب                گسارش صبحگاَی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion ٌبیمار ضبیٍ سازی ضذ 

 سایر رٍش ّای تذریس:

 مًاد ي يسایل آمًزشی

 ومًدار/ چارت بريضًر کاتالًگ/ تصًیر/ عکس يایت بًرد پايرپًیىت جسيٌ کتاب

 بیمار ياقعی بیمار استاوذارد ضذٌ لًازم ياقعیاضیاء ي  هاکت ورم افسار فیلن آهَزضی فایل صًتی

 اوًاع پريشکتًرَای ايرَذ، ايپک ي اسالیذ، پًستر ي پمفلت بُذاضتی  سایر هَاد ٍ ٍسایل آهَزضی:

 مکان ترگساری آمًزش

 کالس 
 سایت

 ایىتروت 

ساله 

 کىفراوس

 ساله

 آمفی تأتر 
سالي 

 هَالش
 Media آزمایطگاٌ

Lab 

Skill 

Lab 

درماوگاٌ/ 

 بالیىی خصب

 عرصٍ

 بُذاضت
 جامعٍ

   :هکاى ّای آهَزضیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتثط تا استاد(
 تررظی ضؼف ٍ هْارت ّای رٍغ تذریط ٍ ارتثاط تا داًؽجَیاى

 تکالیف یادگیری) مرتثط تا فراگیر(
  حضَر هٌظن  ٍ ظر ٍلت  در والض –ػذم هىالوِ تا تلفي ّوراُ  –اظتفادُ از رٍپَغ پسؼىی 

 ضًاتط آمًزشی ي سیاست َای مذرس
 حضَر هٌظن در والض ّااًتظارات: 

 ٍرٍد ٍ خرٍج از والض در هَارد ضرٍری ---غیثت در صَرت اضغرار  : هجازّا
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 ٍرٍد ًَؼیذًی ٍ خَراوی در والض –هىالوِ تلفٌی ٍ اظتفادُ از هَتایل  هحذٍدیتْا:

 جً کسر خًاَذ ضذاز ومرٌ کل داوط 52/0  غیر مًجٍ بٍ ازای َر جلسٍ غیبت . 

  ومرٌ صفر گسارش خًاَذ ضذ. با َماَىگی معايوت آمًزضی داوطکذٌ جلسٍ غیبت 4بیص از ، 

 

 (/تالیىی/عرصٍَای ایمىی )دريس عملی/آزمایشگاَیتًصیٍ
 دظتىػ ٍ هاظه در ظالي هَالش ٍ جعذ – اظتفادُ از رٍپَغ پسؼىی

 حضَر اظتاد.اظتفادُ از ٍظایل جراحی تا رػایت ًىات ایوٌی ٍ در 

 فُرست مىاتع درسی
 Snell's Clinical Neuroanatomy 
 Junqueira's Basic Histology 

 سلیمانی رتدک شناسی بافت 

  اعلط ًتر  ٍ زٍتَتا  ---ووىی 

 ريش ارزشیاتی

 مصاحبٍ چک لیست صحیح / غلط جًرکردوی چٌذ گسیٌِ ای کًتٍ پاسخ گستردٌ 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:

 ( ...........ًورُ،  ػولی:   .....، 20..... ًورُ: ًظری ......20......) از تارم تىذی ومرٌ 

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

 ..... ًورُ کَئیس:
رٌ وم 31 :/ دٍرُاهتحاى هیاى ترم

 واتًمی ي بافت ي جىیه()آ
 ًورُ 7  :/ دٍرُاهتحاى پایاى ترم

 ومرٌ 1ومرٌ، جىیه شىاسی ي بافت شىاسی  31آواتًمی  سایر هَارد:
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 تروامٍ وظریترتیة ي تًالی عىايیه جذيل 

 )مدرس/مدرسیه(مالحظات سٍ عىًان جل شمارٌ جلسٍ

 دوتر ػثذاًی پَر ولیات ظیعتن ػصثی  3

 دوتر ػثذاًی پَر تمعین تٌذی ظیعتن ػصثی ، ًخاع ) ظاختواى ظاّری( 7

 دوتر ػثذاًی پَر ًخاع ) ظاختواى داخلی ٍ راُ ّای ػصثی( 1

 دوتر ػثذاًی پَر ظالِ هغس )تصل الٌخاع: ظاختواى ظاّری ٍ داخلی( 4

 ی: ظاختواى ظاّریاًیظالِ هغس )هغس ه -تغي چْارم  -ظاختواى ظاّری ٍ داخلی( ظالِ هغس )پل هغسی: 6

 (یٍ داخل

 دوتر ػثذاًی پَر

 دوتر ػثذاًی پَر هخچِ )ظاختواى ظاّری ٍ داخلی ٍ ارتثاعات آى( 5

 دوتر ػثذاًی پَر )ظاختواى ظاّری ٍ داخلی ٍ تغي ظَم(دیاًعفال  2

 دوتر ػثذاًی پَر ظاختواى ٍ ػولىرد لؽر هخ -تغي ّای عرفی  -ی هخ()ظاختواى ظاّری ٍ داخلی ًیوىرُ ّاتالًعفال  8

 دوتر ػثذاًی پَر دظتگاُ ػصثی خَدوار -تؽىیالت هؽثه ٍ ظیعتن لیوثیه 0

 دوتر ػثذاًی پَر ّعتِ ّای لاػذُ ای ٍ ارتثاعات اًْا 39

 دوتر ػثذاًی پَر چؽایی( –تَیایی  –ؼٌَایی  –راُ ّای حعی اختصاصی )تیٌایی  33

 دوتر ػثذاًی پَر خًَرظاًی ٍ تخلیِ ٍریذی ظیعتن ػصثی – CSFظیعتن تغٌی ٍ هایغ  –ای هٌٌص هغس ٍ ًخاع پردُ ّ 37

 

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

 فراگیراى رساًیذُ خَاّذ ضذ.

 

 جذيل ترتیة ي تًالی عىايیه تروامٍ عملی
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 مالحظات عىًان جلسٍ  مارٌ جلسٍش

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

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

 فراگیراى رساًیذُ خَاّذ ضذ.
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 جذيل ارائٍ تروامٍ کارآمًزی/کاريرزی 

 *طَل دٍرُ
 هذرس )هذرساى(  هکاى ارائِ ِ آهَزضیػٌَاى ترًاه

 هاُ رٍز ساػت

      

      

      

      

      

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

  فراگیراى رساًیذُ خَاّذ ضذ.

 

 


