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 پسضکی / هرکسداًطکذُ

 ػلَم تطریحگرٍُ آهَزضی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران  مشخصات درس

 / هرکس آهَزضی درهاًی: پسضکیداًطکذُ  1تٌِ ػلَم تطریح  ػٌَاى ٍاحذ درسی:

 ػلَم تطریح رضتِ تحصیلی:  اختصاصی )اجباری( ٍاحذ درسی: ًَع

 تؼذاد ٍاحذ
 ًظری:

5/3 

     ػولی:

1 
 کارٍرزی: کارآهَزی:

 
 کارضٌاسی ارضذ غ تحصیلی:هقغ

 کارٍرزی: کارآهَزی: 33 ػولی: 06 ًظری:        تؼذاد ساػت
ترم 

 تحصیلی

 
 کارٍرز کارآهَز

سا

 یر

     اٍل  بافت ضٌاسی ػوَهی ٍ جٌیي ضٌاسی ػوَهیپیطٌیاز:   9 کذ درس:

 سایر:  سایر:

 مشخصات مسؤل درس 

 ػلَم تطریح رضتِ تحصیلی:  دکتر ایرج جؼفری اًارکَلی دگی:ًام ٍ ًام خاًَا

 داًطیار  رتبِ ػلوی:  Ph.Dدکترای تخصصی  هقغغ تحصیلی:

 anarkool@zums.ac.ir پست الکترًٍیک:  69196539631 تواس: ضوارُ

 گرٍُ ػلَم تطریح-داًطکذُ پسضکی    هحل کار: 

، دکتر داٍد سْرابی ٍ دکتر هیترا آریي هٌص ،رج جؼفری اًارکَلیدکتر ای  :(اى)هذرسًام ٍ ًام خاًَادگی هذرس 

 دکتر ضکری

 بازًگری بر اساس ًیاز جاهؼِ:  :تاریخ تذٍیي عرح درس ًحَُ برگساری دٍرُ:
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  ترکیبی هجازی حضَری
 تاریخ 

ضوارُ جلسات بازًگری  

 ضذُ:

    92/0/90    

 اهذاف آموزشی 

 و میکروسکوپی قفسه سینه و شکم و اعضای آن و نحوه تکامل ساختمان های قفسه سینه و شکمماکروسکوپی شناخت کامل  ّذف کلی: 

 :)قادر باشنذ: (ان)، انتظار می رود فراگیربرنامه آموزشی در پایان اّذاف اختصاصی )رفتاری 

 :حیغِ ضٌاختی 

 ذ.ًٌ اىیرا تراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ در ًالض ت ٌِیهلعِ ظ ِیًاح یآًازَه اذیًل 

 اىیرا تؽٌاظذ ٍ هؽخصاذ آًْا را تراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ در ًالض ت ٌِیدٌّذُ هلعِ ظ لیزؽٌ یاظسخَاى ّا 
 ًٌذ.

  را تؽٌاظذ،  ٌِیهلعِ ظ ِیػضالذ ًاحorigin ،Insertion ػول آًْا را تراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ  یریٍ ػصة گ ٍ
 ًٌذ. اىیدر ًالض ت

 ًٌذ. اىیرا تؽٌاظذ ٍ تراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ در ًالض ت ٌِیظهلعِ  یتٌذ نیًحَُ زوع 

 ٌِیظ اىیهحذٍدُ ه (Mediastinumًحَُ زوع ٍ )آى را تراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ در ًالض اىیٍ هحسَ یتٌذ نی 
 ًٌذ.  اىیتؽٌاظذ ٍ ت

 تراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ در  یآى را از لحاظ آًازَه اذیهحسَ ریٍ هَهؼ اذیهحسَ ،یكَهاً ٌِیظ اىیه ریهَهؼ
 ًٌذ. اىیًالض ت

 تراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ در  یآى را از لحاظ آًازَه اذیهحسَ ریٍ هَهؼ اذیهحسَ ،یاًیه ٌِیظ اىیه ریهَهؼ
 ًٌذ. اىیًالض ت

 تراظاض هٌاتغ  ( هلة رایریٍ ػصثگ یذیٍر ِیزخل ،یریظاخسواى، ًحَُ زٌاهل، هداٍراذ، ًحَُ خًَگ ر،یهؽخصاذ )هَهؼ
 ًٌذ. اىیٍ هطالة رًر ؼذُ در ًالض ت

 .ًلیاذ آًازَهی دظسگاُ زٌلط را تراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ در ًالض تیاى ًٌذ 

 .هرز دهین تیي حلراذ خٌثی ریَی ٍ هیاى ظیٌِ را تراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ در ًالض تیاى ًٌذ 

 ٍ هطالة رًر ؼذُ در ًالض تیاى ًٌذ. هحسَیاذ حلراذ خٌثی ریَی را تراظاض هٌاتغ 

 .هؽخصاذ ریِ ّای راظر ٍ چح )ظطَح، ًٌارّا، رأض ٍ هاػذُ( را تراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ در ًالض تیاى ًٌذ 

 .اخسالكاذ ریِ ّای راظر ٍ چح را تراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ در ًالض تیاى ًٌذ 

 ّای راظر ٍ چح را تراظاض هٌاتغ ٍ هطالبة رًبر ؼبذُ در ًبالض     هداٍراذ، ًحَُ خًَگیری ٍ ػصثگیری ّر یي از ری ِ
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 تیاى ًٌذ.

  خردُ خٌة، حلرُ خٌة، هداٍراذ، زوعین تٌذی، خن ّای(Reflexion)      خردُ خٌة را تراظاض هٌباتغ ٍ هطالبة رًبر ؼبذُ در
 ًالض تیاى ًٌذ.

 ؼذُ در ًالض تیاى ًٌذ. اّویر تي تعر ّای تیي تخػ ّای هخسلق خردُ خٌة را تراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر 

 ببرد منا را تنفس دستگاه تنفسی و هوایی ناحیه دو های بخش. 

 دّیذ زَضیِ را حلن ٍ تیٌی) زٌلط دظسگاُ َّایی ًاحیِ هَركَلَشیي ظاخسار. 

 دّیذ زَضیح را ّای طٌاب ٍ حٌدرُ تاكسی ظاخسار. 

 دّیذ زؽخیص ؼٌل رٍی از ٍ دّذ زَضیح را آى اًؽؼاتاذ ٍ ًای تاكسی ظاخسار. 

 دّیذ زَضیح را ریِ تاكسی ظاخسار. 

 دّیذ زَضیح را خٌة خردُ ظاخسواى. 

 تثریذ ًام را آى ضویوِ ؿذد ٍ گَارغ دظسگاُ اصلی ّای اًذام. 

 ػوَهی هؽخصاذ ٍ دّاى ًلی ظاخسار Hard plate, soft plate ًٌیذ تیاى را. 

 دّیذ زَضیح را چؽایی خَاًِ ٍ زتاى تاكسی ظاخسواى. 

 دّیذ ؼرح را ذاىدً ؼٌاظی تاكر. 

 ًٌیذ تیاى را گَارغ لَلِ تاكسی ػوَهی ظاخسار. 

 دّیذ زَضیح را هری تاكسی ظاخسار. 

 ًٌیذ هؼركی را هؼذُ تاكسی ٍ ظاّری ظاخسواى. 

 دّیذ زَضیح را تاریي رٍدُ هخسلق ّای تخػ تاكسی ظاخسار. 

 دّیذ ؼرح را تسرٍ رٍدُ هخسلق ّای تخػ هیٌرٍظٌَخی ٍ ظاّری ظاخسواى. 

 دّیذ زَضیح را هخرج هیٌرٍظٌَخی ٍ زؽریحی ارظاخس. 

 دّیذ ؼرح را ًثذ تاكسی ظاخسواى. 

 ًٌیذ تیاى ػول ٍ ظاخسواى ًظر از را ًثذی ّای ظلَل ّای ٍیصگی. 

 ًٌیذ تیاى را گَارغ لَلِ تا آى ارزثاط چگًَگی ٍ صلرا ًیعِ تاكسی ظاخسار. 

 دّیذ ؼرح را خاًٌراض ؼٌاظی تاكر ظاخسواى. 

 دّیذ زَضیح را ریس درٍى تخػ ّای لظلَ ّای ٍیصگی. 
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 دّیذ ؼرح را تساهی ؿذد هیٌرٍظٌَخی ظاخسواى. 

 ًٌیذ تیاى را تساهی ؿذد اًَاع هحل. 

 دّیذ زَضیح را تساهی ؿذد در هداری تاكسی ظاخسار. 

 ًٌیذ تیاى را تساهی  ؿذد زرؼحاذ اًَاع. 

 ًٌیذ تیاى را خَى گردغ دظسگاُ ًلی ػولٌردی ٍ ظاخساری هؽخصاذ. 

 ًٌیذ تیاى را خًَی رگْای ػوَهی تاكسی خسواىظا. 

 ًٌیذ هوایعِ ّن تا را ّا ؼریاى اًَاع تاكسی ظاخسار. 

 ًٌیذ هوایعِ ّن تا را ٍریذّا اًَاع تاكسی ظاخسواى. 

 تثریذ ًام را هَیرٍ اًَاع ٍ دادُ زَضیح را ّا هَیرٍ تاكسی ظاخسار. 

 دّیذ زَضیح را ظیٌَزٍئیذ تاكسی ظاخسار. 

 دّیذ ؼرح را گلَهَض یتاكس ظاخسواى. 

 دّیذ زَضیح هثال چٌذ رًر تا را ٍریذی ؼریاًی خیًَذ تاكسی ظاخسواى. 

 دّیذ ؼرح را لٌلی رگْای ػولٌردی ٍ تاكسی ظاخسواى. 

 دّیذ زَضیح را هلة هیٌرٍظٌَخی ٍ ظاّری ظاخسواى. 

 .ًحَُ خیذایػ خَاًِ ّای ریَی را زَضیح دّذ 

  ٍ ریِ ّا را ًام تثرد.هٌؽاء الیِ ّای خذار ًای، ترًٌٍَض 

 .طریوِ خَاًِ زدى ّای هسؼذد درخر ترًٍؽی را زَضیح دّذ 

 .هراحل هخسلق تلَؽ ریِ ّا را ًام تردُ ٍ زَضیح دّذ 

 .ًٌاذ تالیٌی زٌاهل ًای ٍ ریِ ّا را زَضیح دادُ ٍ ػلر خیذایػ ًاٌّداری ّای هادرزادی را ؼرح دّذ 

  ؼرح دّذ.خللی ٍ خاًثی در خٌیي را  –خویذگی ّای هذاهی 

 .طرز زؽٌیل حلرُ داخل رٍیاًی را در هسٍدرم صلحِ خارخی زَضیح دّذ 

 .طریوِ خذا ؼذى حلراذ خٌثی از خریٌاردی را تیاى ًوایذ 

 .ًحَُ خیذایػ دیاكراگن ٍ هٌؽاء آى را رًر ًوایذ 
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 .ًاٌّداری ّای هرتَط تِ زؽٌیل دیاكراگن را ؼرح دّذ 

  ُهٌؽاء آًْا را تذاًذ.ًاحیِ هلثی اٍلیِ ٍ ثاًَیِ را ؼرح داد ٍ 

 .اًسوال ًاحیِ هلثی از هعور ظری تِ گردًی را ؼرح دّذ 

 .طرز خیذایػ هسًٍاردیَم خللی را تیاى ًوایذ 

 .زؽٌیل الیِ ّای هلثی ٍ هٌؽاء خیذایػ آًْا را ؼرح دّذ 

  تا رظن ؼٌل حَادثی را ًِ در طی ّلسِ ظَم زا ؼؽن خٌیٌی ازلام هی اكسذ زا ایٌٌِ لَلِ هلثی اٍلیِ تِ ؼٌل هلة كرد تالؾ
 زثذیل ؼَد را ؼرح دّذ.

 .ًحَُ ایداد هَض هلثی را زَضیح دّذ 

  ؼاخ ّای ٍریذی راظر ٍ چح را زَضیح دّذ.ٍ ظرًَؼر دریچِ ّای ٍریذی 

 ًٍاردی ٍ خایگاُ آًْا را زَضیح دّذ.طرز خیذایػ تالؽسي ّای اًذ 

 .چگًَگی زؽٌیل ظدسَم ّا در حلراذ هلثی را ؼرح دّذ 

 .طرز زؽٌیل دریچِ ّای دٍ لسی، ظِ لسی، آئَرزی ٍ ریَی را تیاى ًوایذ 

 .تا رظن ؼٌل طرز خیذایػ ٍریذّای خٌیٌی ٍ ًحَُ زٌاهل آًْا را تِ صَرذ ًاهل زَضیح دّذ 

 ًذ. هعور ّای هخسلق آى را ؼرح دّ ی ٍطرز زؽٌیل ٍریذ اخَف زحسا 

 .ًحَُ زؽٌیل هَض ّای ؼریاًی حلوی ٍ زٌاهل آًْا را ؼرح دّذ 

 .گردغ خَى خٌیٌی ٍ زـییرازی ًِ خط از زَلذ در آى تَخَد هی آیذ را زَضیح دّذ 

  را هَرد تحث  ػرٍهی را ًام تثرد ٍ چگًَگی ایداد آًْا را از ًظر خٌیي ؼٌاظی –ًاٌّداری ّای هادر زادی دظسگاُ هلثی
 هرار دّذ.

 .تا رظن ؼٌل چگًَگی زؽٌیل رٍدُ اٍلیِ از تخػ خللی ًیعِ زردُ را ؼرح دّذ 

 .هعور ّای هخسلق گاذ اٍلیِ ٍ حذٍد آًْا را زَضیح دّذ 

 .هؽسواذ رٍدُ خیؽیي، هیاًی ٍ خعیي را لیعر ًٌذ ٍ ًحَُ زٌاهل ّر یي را زَضیح دّذ 

 لراذ ًَچي ٍ تسرٍ را ؼرح دّذچگًَگی چرخػ هؼذُ ٍ رٍدُ ّا ٍ زؽٌیل ح 

 .طرز خیذایػ هساًسر ٍ ظرٍز صلاهی ٍ احؽایی را تیاى ًوایذ 

 .چگًَگی زوعین ؼذى حلرُ ًلَآى ٍ ؿؽاء ًلَاى را تا رظن ؼٌل تٌَیعذ 



6 
 

 .ًاٌّداری ّای هادرزادی دظسگاُ گَارغ را ًام تثرد ٍ از ًظر خٌیي ؼٌاظی ػلر تَخَد اهذى آًْا را تحث ًٌذ 

  حرکتی:حیغِ رٍاًی 

 .هعوسْای هخسلق هیٌرٍظٌَج ًَری را تؽٌاظذ ٍ آًْا را تِ ًار تردُ ٍ زٌظین ًٌذ 

  الم ّای هخسلق را در اظسیح هیٌرٍظٌَج هرار دّذ ٍ تسَاًذ تا تسرگٌوایی ّای هخسلق تاكر ٍ خایگاُ هَرد ًظر را تا

 ٍضَح تاال تثیٌذ.

 ًردُ ٍ ًؽاى دّذ. ذایخعذ خ ایهَالش  یُ در ًالض تر رٍرا تراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذ ٌِیهخسلق هلعِ ظ یًَاح 

 ایهَالش  یرا تراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ در ًالض تر رٍ ّای زؽٌیل دٌّذُ هلعِ ظیٌِهخسلق اظسخَاى  یتخػ ّا 
 ًردُ ٍ ًؽاى دّذ. ذایخ یؼیاظسخَاى طث

  ػضالذ ًاحیِ هلعِ ظیٌِدر هَرد origin ،insertionراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ در ًالض تر را ت یری، ٍ ػصة گ
 ًردُ ٍ ًؽاى دّذ. ذایخعذ خ ایهَالش  یرٍ

 ایهَالش  یرا تراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ در ًالض تر رٍ یٍ خلل یاًیه ،یهذاه ،یكَهاً ٌِیظ اىیه يیت نیهرز ده 
 ًردُ ٍ ًؽاى دّذ. ذایخعذ خ

 َیتراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ در ًالض تر رٍ یاز لحاظ آًازَهرا  یكَهاً ٌِیظ اىیه اذیهحسَ ریٍ هَهؼ اذیهحس 
 ًردُ ٍ ًؽاى دّذ. ذایخعذ خ ایهَالش 

 َیتراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ در ًالض تر رٍ یرا از لحاظ آًازَه هیاًی ٌِیظ اىیه اذیهحسَ ریٍ هَهؼ اذیهحس 
 ًردُ ٍ ًؽاى دّذ. ذایخعذ خ ایهَالش 

 َیتراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ در ًالض تر رٍ یرا از لحاظ آًازَه خللی ٌِیظ اىیه اذیهحسَ ریٍ هَهؼ اذیهحس 
 ًردُ ٍ ًؽاى دّذ. ذایخعذ خ ایهَالش 

 ( هلة را یریٍ ػصثگ یذیٍر ِیزخل ،یریظاخسواى، ظطَح، ًٌارّا، رأض، هاػذُ، هداٍراذ، ًحَُ خًَگ ر،یهؽخصاذ )هَهؼ
 ًردُ ٍ ًؽاى دّذ. ذایخعذ خ ایهَالش  یتر رٍ تراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ در ًالض

  حذٍد، ظاخسار، خًَگیری، ػصثگیری ٍ هداٍراذ هْن ًای را تراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ در ًالض تر رٍی هَالش یا

 خعذ خیذا ًردُ ٍ ًؽاى دّذ.

  خیذا ًردُ ٍ ًؽاى دّذ.ًَاحی هخسلق هلعِ ظیٌِ را تراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ در ًالض تر رٍی هَالش یا خعذ 

   هرز دهین تیي حلراذ خٌثی ریَی راظر ٍ چح را تا حلرُ هیاى ظیٌِ تراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ در ًالض تبر رٍی
 هَالش یا خعذ خیذا ًردُ ٍ ًؽاى دّذ.

 ٍ ًُؽاى دّذ. هحسَیاذ حلراذ خٌثی ریَی را تراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ در ًالض تر رٍی هَالش یا خعذ خیذا ًرد 

     هؽخصاذ ریِ ّای راظر ٍ چح )ظطَح، ًٌارّا، رأض ٍ هاػذُ( را تراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼبذُ در ًبالض تبر رٍی
 هَالش یا خعذ خیذا ًردُ ٍ ًؽاى دّذ.

      اخسالكاذ ریِ ّای راظر ٍ چح را تراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ در ًالض تر رٍی هَالش یا خعبذ خیبذا ًبردُ ٍ ًؽباى
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 دّذ.

 خ( ردُ خٌة، حلرُ خٌة، هداٍراذ، زوعین تٌذی، خن ّایReflexion خردُ خٌة را تراظاض هٌاتغ ٍ هطالة رًر ؼذُ در )
 ًالض تر رٍی هَالش یا خعذ خیذا ًردُ ٍ ًؽاى دّذ.

 رٍش ّای تذریس: 

                                                                                     ػولی ًوایص                                                         ایفای ًقص                                                                         بحث گرٍّی                                                                                             رسص ٍ پاسخپ                                                                          سخٌراًی
                             Bedside teaching                       ضبیِ سازی ضذُ        بیوار                                                                              کارگاُ آهَزضی 

    ) بٌَیسیذ(:                                         سایر 

 هَاد ٍ ٍسایل آهَزضی: 

 ، اًیویطي اسالیذ، پاٍر پَیٌت، ٍایت بَرد

 تجارب یادگیری )حیي تذریس(: 

 

 هذرس ضَابظ آهَزضی ٍ سیاست ّای 

 حضَر بِ هَقغ، کاهل ٍ فؼال در کالس ّااًتظارات: 

 : هجازّا

  هحذٍدیتْا:

 (:/بالیٌی/ػرصِ/آزهایطگاّیػولیّای ایوٌی )درٍس تَصیِ 

 

 فْرست هٌابغ درسی: 

 Clinical Anatomy by region (Snell)  

   Gray's anatomy for medical student 

 Langman’s medical embryology 

 Junqueira's Basic Histology 

 Bloom & Fawcett Textbook Of Histology 
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 Larsen’s Human Embryology   
 Human embryology and developmental biology (Carlson) 
 The developing human (Moore) 

 

 روش ارزیابی: 

 هطاّذُ ػولکرد

 )چک لیست( 

 هصاحبِ 

 ) ضفاّی(

 
 آزهَى کتبی

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

 ػیٌی  تطریحی

گستردُ 

 پاسخ
 پرکردى جاخالی کَتاُ پاسخ

 چٌذ گسیٌِ ای
 جَرکردًی

صحیح / 

 غلظ

  نمره(: 02بارم بنذی نمره ) از  

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

  ٍ پرٍشُ: ػولی اًجام تکالیف  هطارکت کالسی: حضَر ٍ غیاب کالسی: 

  اهتحاى پایاى ترم:   م:اهتحاى هیاى تر کَئیس: 

 جٌیي ضٌاسی ًورُ 5/3ٍ ضٌاسی بافت ًورُ  5/3آًاتَهی ضکن، بخص  ًورُ 0، قفسِ سیٌِ ًورُ هربَط بِ بخص آًاتَهی 0سایر هَارد:  

 


