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 پسضکی داًطکذُ/ هرکس آهَزضی درهبًی:

 ػلَم تطریحگرٍُ آهَزضی: 

  Course Plan دٍرُطرح 

 هطرصات فراگیراى هطرصات زرس

 پسضکی رضتِ تحصیلی: تٌفستطریح دستگبُ ػلَم  ػٌَاى ٍاحذ درسی:

 دکترای حرفِ ایهقطغ تحصیلی:  اختصبصی )اججبری(ًَع ٍاحذ درسی: 

 دٍمترم تحصیلی:   کبرٍرزی: رآهَزی: کب ػولی:  5/0ًظری:  ٍاحذ

 ،سبػت

 هبُیب رٍز
 ثخص: سبل: کبرآهَز  کبرٍرزی: کبرآهَزی:  ػولی:  8ًظری: 

 کذ درس:

 

 پیطٌیبز: 

هقذهبت ػلَم 

 تطریح

ثرًبهِ آهَزضی  جذیذتریي تبریخ تصَیت

 01/05/1336تَسط ٍزارت ثْذاضت: 

 ثخص: سبل: کبرٍرز 

 ثخص: سبل: دستیبر

 بیر:س سبیر:

 هطرصات هسؤل زرس

 ػلَم تطریحرضتِ تحصیلی:   دکتر ایرج جؼفری اًبرکَلیًبم ٍ ًبم خبًَادگی: 

 داًطیبررتجِ ػلوی:  دکترای تخصصیهقطغ تحصیلی:  

 anarkool@zums.ac.ir پست الکترًٍیک: 03120533041ضوبرُ توبس: 
 

 داًطکذُ پسضکی, ػلَم تطریح   آدرس هحل کبر:

 هؤهٌِ هحوذی دکتربًَادگی سبیر هذرسبى:  ًبم ٍ ًبم خ

 تبریخ تذٍیي طرح درس: رٍش ثرگساری ثرًبهِ:

 13/05/38 
 ثبزًگری ثر اسبس ًیبز جبهؼِ:

 ترکیثی هجازی حضَری

 تبریخ تصَیت

 :EDCتَسط ضَرای  

00/00/1338 

 

 

 ضوبرُ جلسبت

 ثبزًگری ضذُ:
 تبریخ تأییذ 

 :EDOتَسط ضَرای 

00/00/1338 

 ذاف آهَزضیاّ
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 ٍ هَارز تالیٌی هرتثط تا آى تٌفسضٌاذت کاهل ًحَُ تکاهل، تافت ضٌاسی ٍ آًاتَهی زستگاُ   ّذف کلی:

 زر خایاى ترًاهِ آهَزضی، اًتظار هی رٍز فراگیراى قازر تاضٌس: اّذاف اختصبصی )رفتبری(:

 :حیطِ ضٌبختی 

 سُ زر کالس تیاى کٌس.کلیات آًاتَهی زستگاُ تٌفس را تراساس هٌاتغ ٍ هطالة شکر ض 

 .هحسٍزُ ٍ جسارّای حفرُ تیٌی را تراساس هٌاتغ ٍ هطالة شکر ضسُ زر کالس تیاى کٌس 

 .ػٌاصر تطکیل زٌّسُ سقف؛ کف، جسار زاذلی ٍ ذارجی حفرُ تیٌی را تراساس هٌاتغ ٍ هطالة شکر ضسُ زر کالس تیاى کٌس 

 اس هٌاتغ ٍ هطالة شکر ضسُ زر کالس تیاى کٌس.سَراخ ّای حفرُ تیٌی ٍ ػٌاصر تطکیل زٌّسُ آًْا را تراس 

 .سیٌَس ّای اطراف حفرُ تیٌی ٍ هحل تاز ضسى سَراخ آًْا را تِ حفرُ تیٌی  تراساس هٌاتغ ٍ هطالة شکر ضسُ زر کالس تیاى کٌس 

 .ًحَُ ذًَگیری ٍ ػصثگیری حفرُ تیٌی را تراساس هٌاتغ ٍ هطالة شکر ضسُ زر کالس تیاى کٌس 

 ٌتیاى کٌس.تراساس هٌاتغ ٍ هطالة شکر ضسُ زر کالس جرُ را تطٌاسس، هحسٍزُ ٍ هحتَیات آى را هطرصات ًاحیِ ح 

 .ساذتواى ٍ ػولکرز حٌجرُ را تراساس هٌاتغ ٍ هطالة شکر ضسُ زر کالس تیاى کٌس 

 کٌس. غضرٍف ّای تطکیل زٌّسُ حٌجرُ را ًام ترزُ ٍ هطرصات آًْا را تراساس هٌاتغ ٍ هطالة شکر ضسُ زر کالس تیاى 

 .ًام ٍ ًَع هفصل تیي غضرٍف ّای حٌجرُ را تراساس هٌاتغ ٍ هطالة شکر ضسُ زر کالس تیاى کٌس 

   ُزر هَرز ػضالت ًاحیِ حٌجرorigin ،insertion،  ػول ٍ ػصة گیری را تراساس هٌاتغ ٍ هطالة شکر ضسُ زر کالس تیاى

 کٌس.

 ُرا ًام ترزُ ٍ هطرصات آًْا را تراساس هٌاتغ ٍ هطالة شکر ضسُ  اًَاع لیگاهاى ّای هتصل کٌٌسُ هفاصل تیي غضرٍف ّای حٌجر

 زر کالس تیاى کٌس.

 .تقسین تٌسی ٍ هطرصات فضای زاذلی حٌجرُ را تراساس هٌاتغ ٍ هطالة شکر ضسُ زر کالس تیاى کٌس 

 .ًحَُ ذًَگیری ٍ ػصثگیری حٌجرُ را تراساس هٌاتغ ٍ هطالة شکر ضسُ زر کالس تیاى کٌس 

 ،ذًَگیری، ػصثگیری ٍ هجاٍرات هْن ًای را تراساس هٌاتغ ٍ هطالة شکر ضسُ زر کالس تیاى کٌس. حسٍز، ساذتار 

 .هرز زقیق تیي حفرات جٌثی ریَی ٍ هیاى سیٌِ را تراساس هٌاتغ ٍ هطالة شکر ضسُ زر کالس تیاى کٌس 

 .هحتَیات حفرات جٌثی ریَی را تراساس هٌاتغ ٍ هطالة شکر ضسُ زر کالس تیاى کٌس 

 ت ریِ ّای راست ٍ چح )سطَح، کٌارّا، رأس ٍ قاػسُ( را تراساس هٌاتغ ٍ هطالة شکر ضسُ زر کالس تیاى کٌس.هطرصا 

 .اذتالفات ریِ ّای راست ٍ چح را تراساس هٌاتغ ٍ هطالة شکر ضسُ زر کالس تیاى کٌس 

 ة شکر ضسُ زر کالس تیاى کٌس.هجاٍرات، ًحَُ ذًَگیری ٍ ػصثگیری ّر یک از ریِ ّای راست ٍ چح را تراساس هٌاتغ ٍ هطال 

  خرزُ جٌة، حفرُ جٌة، هجاٍرات، تقسین تٌسی، ذن ّای(Reflexion)  خرزُ جٌة را تراساس هٌاتغ ٍ هطالة شکر ضسُ زر کالس

 تیاى کٌس.

 .اّویت تي تست ّای تیي ترص ّای هرتلف خرزُ جٌة را تراساس هٌاتغ ٍ هطالة شکر ضسُ زر کالس تیاى کٌس 

 ی:حیطِ رٍاًی حرکت 
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 .زرس فقط ًظری است 

 

 :حیطِ ػبطفی 

 َیزر ترص ّا یتؼس یترم ّا یزر ط اىیزاًطج ICUذَاٌّوس زاضوت،    یٍ کوار ٍرز  ی....... کار آهوَز  ی، اٍرشاًس ٍ جراح ی، زاذل

 تِ آًْا گفتِ ٍ ًطاى زازُ ذَاّس ضس. یهَارز ػاطف يیتٌاترا

 

 رٍش ّبی تذریس

 ایفای ًقص تحث گرٍّی پرسص ٍ پبسخ سخٌراًی

 خاًل PBL ًوبیص ػولی کارگاُ آهَزضی 

 گرٍُ کَچک              جَرًال کالب                گسارش صثحگاّی                    گرزش ػلوی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion ُتیوار ضثیِ سازی ضس 

 سبیر رٍش ّبی تذریس:

 هَاد ٍ ٍسبیل آهَزضی

 ًوَزار/ چارت ترٍضَر کاتالَگ/ تصَیر/ ػکس ٍایت ثَرد پبٍرپَیٌت جسٍُ کتبة

 تیوار ٍاقؼی تیوار استاًسارز ضسُ اضیاء ٍ لَازم ٍاقؼی هاکت ًرم افسار فیلن آهَزضی فایل صَتی

 سبیر هَاد ٍ ٍسبیل آهَزضی:  

 هکبى ثرگساری آهَزش

 کالس 
 سایت

 ایٌترًت 

سالي 

 کٌفراًس

 سالي

 ترآهفی تأ 

 سالي 

 هَالش
 Media آزهایطگاُ

Lab 
Skill 

Lab 
زرهاًگاُ/ 

 ترص تالیٌی

ػرصِ 

 تْساضت
 جاهؼِ

 سبیر هکبى ّبی آهَزضی:  

 تجبرة یبدگیری )هرتجط ثب استبد(

  کالسکار تا ٍسایل کوک آهَزضی هَجَز زر 
 هَالش کار تا ٍسایل کوک آهَزضی هَجَز زر سالي 

 یکرٍسکَجکار تا هیکرٍسکَج هَجَز زر تاالر ه 

 زاضتي تجرتِ کاری ٍ آهَزضی زر هَرز کار تا جسس ٍ هَالش 

 تکبلیف یبدگیری) هرتجط ثب فراگیر(

 هطالؼِ هثاحث ّر جلسِ قثل از کالس 

  ضرکت زر کالس زرس 

  حضَر فؼال زر تحث ّا 

 اًجام تکالیف کالسی 
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 )حضَر فؼال زر تحث ّای گرٍّی ذَز) گرٍُ کَچک 

 هذرسضَاثط آهَزضی ٍ سیبست ّبی 

 حضَر تِ هَقغ ٍ فؼال زر کالس ّااًتظبرات: 

 ٍرٍز ٍ ذرٍج از کالس زر صَرت اضطرار: هجبزّب

 چک کرزى ٍ ّویٌطَر صحثت کرزى تا هَتایل هحذٍدیتْب:

  

 (/ثبلیٌی/ػرصِّبی ایوٌی )درٍس ػولی/آزهبیطگبّیتَصیِ

 

 فْرست هٌبثغ درسی
 Clinical Anatomy by region (Snell)                                           

   Gray's anatomy for medical student 

 )اطلس ًتر )سیثا 

 اطلس زٍتَتا 

 جٌیي ضٌاسی الًگوي 

  جاى کَئیراخایِ تافت ضٌاسی 

 تافت ضٌاسی جؼفر سلیواًی 

 Larsen’s Human Embryology   

 ُاطلس تافت ضٌاسی زیفیَر 

 رٍش ارزضیبثی

 هصاحثِ چک لیست صحیح / غلط جَرکرزًی ٌذ گسیٌِ ایچ کَتِ پبسخ گسترزُ خاسد

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

Sampling 
Log Book 360

 0
 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 پر کردى جب خبلی سبیر رٍش ّبی ارزضیبثی:

 ..،  ًورُ،  ػولی:  ........... (20............ ًورُ: ًظری 20) از ........ثبرم ثٌذی ًورُ 

 کبر ػولی: ...... ًورُ تکبلیف کالسی: ...... ًورُ حضَر ٍ هطبرکت فؼبل: ..... ًورُ

 اهتحبى پبیبى ترم/ دٍرُ:  ..... ًورُ اهتحبى هیبى ترم/ دٍرُ: ..... ًورُ کَئیس: ..... ًورُ

 رُ ثخص تئَری ثبفت ٍ جٌیي ضٌبسی کِ ّوِ در پبیبى ترم گرفتِ هی ضَد.ًو 6ًورُ ثخص تئَری آًبتَهی ٍ  8 سبیر هَارد:
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 ثرًبهِ ًظریترتیت ٍ تَالی ػٌبٍیي جذٍل 

ضوبرُ 

 جلسِ
 هالحظبت ػٌَاى جلسِ 

 زکتر جؼفری اًارکَلی  یٌیٍ هجاٍرات ت یساذتار آًاتَه 1

 زکتر جؼفری اًارکَلی یحٌجرُ ٍ ًا، قلٍ هجاٍرات ح یساذتار آًاتَه 2

 زکتر جؼفری اًارکَلی ٍ خلَرا ِیٍ هجاٍرات ر یساذتار آًاتَه 3

 زکتر جؼفری اًارکَلی آًاتَهی کارترزی ٍ رازیَلَشیک زستگاُ تٌفس 4

 هحوسیزکتر  ضٌاسی زستگاُ تٌفس )ًای، تقسیوات زرذت ترًٍطی ٍ ریِ( تافت 5

 هحوسیزکتر  زستگاُ تٌفس يیتکَ 6

زهبى آغبز ثرًبهِ آهَزضی، تَسط هسؤٍل درس/ کبرضٌبس آهَزش، ثِ اطالع *تَجِ: تبریخ ضرٍع ٍ پبیبى، در 

 فراگیراى رسبًیذُ خَاّذ ضذ.
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 جذٍل ترتیت ٍ تَالی ػٌبٍیي ثرًبهِ ػولی

ضوبرُ 

 جلسِ
 هالحظبت ػٌَاى جلسِ 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

*تَجِ: تبریخ ضرٍع ٍ پبیبى، در زهبى آغبز ثرًبهِ آهَزضی، تَسط هسؤٍل درس/ کبرضٌبس آهَزش، ثِ اطالع 

 فراگیراى رسبًیذُ خَاّذ ضذ.
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 جذٍل ارائِ ثرًبهِ کبرآهَزی/کبرٍرزی 

 *طَل دٍرُ
 هذرس )هذرسبى(  هکبى ارائِ ػٌَاى ثرًبهِ آهَزضی

 هبُ رٍز سبػت

   
   

      

      

      

      

تَسط هسؤٍل درس/ کبرضٌبس آهَزش، ثِ اطالع  پبیبى، در زهبى آغبز ثرًبهِ آهَزضی،*تَجِ: تبریخ ضرٍع ٍ 

  فراگیراى رسبًیذُ خَاّذ ضذ.

 

 


