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 پسشکی :/ مرکس آمًزشی درماویداوشکذٌ

 آواتًمی گريٌ آمًزشی:

  Course Plan ديرٌطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 دًذاى پسضکیرضتٍ تحصیلی4  سري گردن یآواتًم ػىًان ياحذ درسی4

 دکتری عوَهیمقطغ تحصیلی4  (  ی)اجبار یاختصاصوًع ياحذ درسی4 

 دٍمترم ترم تحصیلی4  کاريرزی4 ی4 کارآمًز 1 ػملی4 2وظری4  ياحذ

 ،ساػت

 ماٌ یاريز
 بخص4 سال4 کارآمًز  کاريرزی4 کارآمًزی4  34 ػملی4 34وظری4 

 کذ درس4

103 

 پیطىیاز4 

  
بروامٍ آمًزضی  جذیذتریه تاریخ تصًیب

 00/00/1331 تًسط يزارت بُذاضت4

 بخص4 سال4 کاريرز 

 بخص4 سال4 دستیار

 سایر4 سایر4

 مسؤل درس مشخصات

 آًاتَهی رضتٍ تحصیلی4  دکتر علیرضا عبذاًی پَروام ي وام خاوًادگی4 

 داًطیاررتبٍ ػلمی4  دکتری تخصصی علَم تطریح مقطغ تحصیلی4 

                                پست الکتريویک4  90376452190ضمارٌ تماس4 
abdani.anatomy@yahoo.com 

 سضکی دپارتواى اًاتَهیداًطکذُ پ   آدرس محل کار4

 دکتر آرین منش –فریذًٍی دکتر –دکتر علیرضا عبذاًی پَر وام ي وام خاوًادگی سایر مذرسان4  

 4تاریخ تذيیه طرح درس 4ريش برگساری بروامٍ

 04/00/1332 
 بازوگری بر اساس ویاز جامؼ4ٍ

 ترکیثی هجازی حضَری

 تصًیب تاریخ

 EDC4تًسط ضًرای  

00/00/1332 

 

 

 ارٌ جلساتضم

 بازوگری ضذ4ٌ
 تاریخ تأییذ 

 EDO4تًسط ضًرای 

00/00/1332 

 اَذاف آمًزشی

 یٌیسر ٍ گردى ٍ ًحَُ کارترد آًْا در هَارد تال ِیضٌاخت کاهل استخَاى ّا ٍ تافت ًرم ًاح  َذف کلی4
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 ضٌذ:در پایاى ترًاهِ آهَزضی، اًتظار هی رٍد فراگیراى قادر تا اَذاف اختصاصی )رفتاری(4

 4حیطٍ ضىاختی 

o را بر هبٌای درٍس ارائِ ضذُ هطابك با رفرًس ٍ سرفصل را بیاى کٌذسرٍ صَرت  یاستخَاى ّا ٍ جسئیات کلیات 

o کلیات ٍ جسئیات استخَاى ّای گردى را بر هبٌای درٍس ارائِ ضذُ هطابك با رفرًس ٍ سرفصل را بیاى کٌذ   

o هبٌای درٍس ارائِ ضذُ هطابك با رفرًس ٍ سرفصل را بیاى کٌذرا بر  یگردً ِیسطح بِ عوك ًاح کلیات ٍ جسئیات 

o را بر هبٌای درٍس ارائِ ضذُ هطابك با رفرًس ٍ گردى  یٍ هثلث ّا یًَاح -عضالت گردى - یگردً یفضاّا کلیات ٍ جسئیات

 سرفصل را بیاى کٌذ

o را بر هبٌای درٍس ارائِ ضذُ  گردى کیسوپات رُجیزً –آى  اتیٍ هحتَ ذیغالف کارٍت - ذیهاستَئ ذٍیاسترًَکل ِیًاح کلیات ٍ جسئیات

 هطابك با رفرًس ٍ سرفصل را بیاى کٌذ

o یی را بر هبٌای درٍس ارائِ ضذُ هطابك با رفرًس ٍ بازٍ یٍ ضبکِ عصب یگردى، عرٍق تحت ترلَُ ا یخلف هثلث کلیات ٍ جسئیات

 سرفصل را بیاى کٌذ

o را بر هبٌای درٍس ارائِ ضذُ هطابك با رفرًس ٍ  ذیپارٍت یاستر ٍ غذُ صَرت، ه ِیًاح -سر ٍ صَرت  عضالت کلیات ٍ جسئیات

 سرفصل را بیاى کٌذ

o را بر هبٌای درٍس ارائِ ضذُ هطابك با رفرًس ٍ سرفصل را بیاى کٌذ (اعصاب ٍ عرٍق –ّا  ِی) ال اسکالپ کلیات ٍ جسئیات  

o ًْا را بر هبٌای درٍس ارائِ ضذُ هطابك با رفرًس ٍ سرفصل را ٍ هحتَیات ا توپَرال ٌفراای ٍ  توپَرال  ّای حفرُ کلیات ٍ جسئیات

 بیاى کٌذ

o هحتَیات اى را بر هبٌای درٍس ارائِ ضذُ هطابك با رفرًس ٍ سرفصل را بیاى کٌذ يیاسفٌَپاالتحفرُ  کلیات ٍ جسئیات ٍ  

o ضذُ هطابك با رفرًس ٍ سرفصل را بیاى  را بر هبٌای درٍس ارائِ  تکاهل بي بست ّا،  کواى ّا  ٍ ضکاف ّای حلمی کلیات ٍ جسئیات

 کٌذ

o تکاهل صَرت، زباى ٍ دًذاى ّا را بر هبٌای درٍس ارائِ ضذُ هطابك با رفرًس ٍ سرفصل را بیاى کٌذ کلیات ٍ جسئیات. 

 4حیطٍ رياوی حرکتی 

o سرفصل  یهثٌا هَالشّا ٍ جسذ  تر یتر رٍ یضٌاخت طِیدر هَارد رکر ضذُ در ح یعول یدر کالس ّا اىیداًطجَ یتَاًوٌذ

 درٍس ٍ هطالة فراگرفتِ ضذُ.

  ٍ4ػاطفیحیط 

o .بِ اّویت علن اًاتَهی سر ٍ گردى در حیطِ علن پسضکی پی ببرًذ 

o بِ کاربرد علن اًاتَهی در تطخیص بیواری ّا ٍ تکٌیک ّای جراحی در ًاحیِ سر ٍ گردى عاللوٌذ ضًَذ 
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 ريش َای تذریس

 ایفای ًقص تحث گرٍّی پرسص ٍ پاسخ سخٌراًی

 پاًل PBL ًوایص عولی کارگاُ آهَزضی 

 گرٍُ کَچک              جَرًال کالب                گسارش صثحگاّی                    گردش علوی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion ُتیوار ضثیِ سازی ضذ 

 سایر ريش َای تذریس4

 مًاد ي يسایل آمًزشی
 ًوَدار/ چارت ترٍضَر کاتالَگ/ تصَیر/ عکس ٍایت تَرد پاٍرپَیٌت جسٍُ کتاب

 تیوار ٍاقعی تیوار استاًذارد ضذُ اضیاء ٍ لَازم ٍاقعی هاکت ًرم افسار فیلن آهَزضی فایل صَتی

 اًَاع پرٍشکتَرّای اٍرّذ، اٍپک ٍ اسالیذ، پَستر ٍ پوفلت تْذاضتی  سایر مًاد ي يسایل آمًزضی4

 ترگساری آمًزش مکان

 کالس 
 سایت

 ایٌترًت 

سالي 

 کٌفراًس

 سالي

 آهفی تأتر 

 سالي 

 هَالش
 Media آزهایطگاُ

Lab 

Skill 

Lab 

درهاًگاُ/ 

 تالیٌی تخص

 عرصِ

 تْذاضت
 جاهعِ

   4مکان َای آمًزضیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتثط تا استاد(
 بررسی ضعف ٍ هْارت ّای رٍش تذریس ٍ ارتباط با داًطجَیاى

 تکالیف یادگیری) مرتثط تا فراگیر(
  حضَر هٌظن  ٍ سر ٍلت  در کالس –عذم هکالوِ با تلفي ّوراُ  –استفادُ از رٍپَش پسضکی 

 ضًاتط آمًزشی ي سیاست َای مذرس
 حضَر هٌظن در کالس ّااوتظارات4 

 ٍرٍد ٍ خرٍج از کالس در هَارد ضرٍری ---غیبت در صَرت اضطرار  : مجازَا

 ٍرٍد ًَضیذًی ٍ خَراکی در کالس –هکالوِ تلفٌی ٍ استفادُ از هَبایل  محذيدیتُا4

 از ًورُ کل داًطجَ کسر خَاّذ ضذ 52/0  غیر هَجِ تِ ازای ّر جلسِ غیثت . 

  ًورُ صفر گسارش خَاّذ ضذ. تا ّواٌّگی هعاًٍت آهَزضی داًطکذُ جلسِ غیثت 4تیص از ، 

 

 (/تالیىی/عرصٍایشگاَیَای ایمىی )دريس عملی/آزمتًصیٍ
 دستکص ٍ هاسک در سالي هَالش ٍ جسذ – استفادُ از رٍپَش پسضکی

 استفادُ از ٍسایل جراحی با رعایت ًکات ایوٌی ٍ در حضَر استاد.

 



4 
 

 فُرست مىاتع درسی
 Gray's Anatomy for Students  
 Longman’s Medical Embryology   
 Junqueira's Basic Histology 

  استخَاى ضٌاسی دکتر بْرام الْی  ---کوکی 
  اطلس ًتر  ٍ زٍبَتا  ---کوکی 

 ريش ارزشیاتی

 هصاحثِ چک لیست صحیح / غلط جَرکردًی چٌذ گسیٌِ ای کَتِ پاسخ گستردُ 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:

 ( ........0..ومرٌ،  ػملی4   ....، 14...... ومر4ٌ وظری ....20........) از تارم تىذی ومرٌ 

 

 کار ػملی4 ...... ومرٌ ...... ومر4ٌ تکالیف کالسی ..... ومر4ٌ حضًر ي مطارکت فؼال

   4/ ديرٌایان ترمامتحان پ  4/ ديرٌامتحان میان ترم ..... ومرٌ کًئیس4

 سایر مًارد4
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 تروامٍ وظریترتیة ي تًالی عىايیه جذيل 

 مالحظات عنوان جلسه  شماره جلسه

 دکتر عبذاًی استخَاى ّای ًَرٍکراًيَم ) فرًٍتال، اتوَئيذ( ،کليات استخَاى ّای سرٍ صَرتاسکالپ، 3

 یدکتر عبذاً استخَاى ّای ًَرٍکراًيَم ) اسفٌَئيذ، اکسيپيتال( 7

 دکتر عبذاًی استخَاى ّای ًَرٍکراًيَم  )پاریتال ٍ توپَرال( 1

 دکتر عبذاًی استخَاى ّای ٍیسرٍکراًيَم )هاگسیال، پاالتيي، زایگَها، ًازال ٍ الکریوال(   4

 دکتر عبذاًی استخَاى ّای ٍیسرٍکراًيَم )ایٌفریَر ًازال کًَکا، ٍهر، هٌذیبل(   6

 دکتر عبذاًی گردى ّای هْرُ - حفرُ تحت گيجگاّی 5

 دکتر عبذاًی عضالت ًاحيِ سر ٍ صَرت   2

 دکتر فریذًٍی ًَاحی ٍ هثلث ّای گردى -عضالت ًاحيِ گردى   8

 دکتر فریذًٍی غالف کارٍتيذ ٍ هحتَیات آى  -ًاحيِ استرًَکليذٍ هاستَئيذ  0

 یدکتر فریذًٍ هثلث خلفی گردى، عرٍق تحت ترلَُ ای ٍ شبکِ عصبی بازٍیی  39

 دکتر فریذًٍی ًای، هری ،ًاحيِ تحت الهی ٍ حٌجرُ 33

 دکتر فریذًٍی عضالت جلَی هْرُ ای ٍ ًاحيِ فَق الهی 37

 دکتر فریذًٍی حفرُ دّاى ،پارٍتيذ ًاحيِ صَرت، هاستر ٍ غذُ ی 31

 دکتر فریذًٍی گَش ،چشن   - حلك ٍ بيٌی 34

 آرین منش دکترخانم  جٌيي شٌاسی سر ٍ گردى  36

 آرین منش دکترخانم  بافت شٌاسی سر ٍ گردى  35

 آرین منش دکترخانم  جٌيي شٌاسی ٍ بافت شٌاسی دًذاى  32

 آرین منش دکترخانم  بافت شناسی غدد درون ریز 38

 :            تاریخ امتحان پایان ترم  

رضىاس آمًزش، بٍ اطالع تًسط مسؤيل درس/ کا پایان، در زمان آغاز بروامٍ آمًزضی،تاریخ ضريع ي *تًج4ٍ 

 فراگیران رساویذٌ خًاَذ ضذ.
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 جذيل ترتیة ي تًالی عىايیه تروامٍ عملی

 مالحظات عنوان جلسه  شماره جلسه

 دکتر عبذاًی اسفٌَئيذ( -استخَاى ّای ًَرٍکراًيَم ) فرًٍتال، اتوَئيذ –کليات استخَاى ّای سرٍ صَرت -اسکالپ  3

 دکتر عبذاًی توپَرال ، اکسيپيتال( -تال استخَاى ّای ًَرٍکراًيَم )پاری 7

 دکتر عبذاًی استخَاى ّای ٍیسرٍکراًيَم )هاگسیال، پاالتيي، زایگَها، ًازال ٍ الکریوال(   1

 دکتر عبذاًی استخَاى ّای ٍیسرٍکراًيَم )ایٌفریَر ًازال کًَکا، ٍهر، هٌذیبل(   4

 دکتر عبذاًی حفرُ تحت گيجگاّی 6

 دکتر عبذاًی ضالت ًاحيِ سر ٍ صَرت  ع  -هْرُ ّای گردى  5

 دکتر عبذاًی ًَاحی ٍ هثلث ّای گردى -عضالت ًاحيِ گردى   2

 دکتر فریذًٍی غالف کارٍتيذ ٍ هحتَیات آى  -ًاحيِ استرًَکليذٍ هاستَئيذ  8

 دکتر فریذًٍی هثلث خلفی گردى، عرٍق تحت ترلَُ ای ٍ شبکِ عصبی بازٍیی 0

 دکتر فریذًٍی ٌجرًُاحيِ تحت الهی ٍ ح  39

 دکتر فریذًٍی ًای، هری، عضالت جلَی هْرُ ای ٍ ًاحيِ فَق الهی 33

 دکتر فریذًٍی ًاحيِ صَرت، هاستر ٍ غذُ ی=پارٍتيذ 37

 دکتر فریذًٍی حفرُ دّاى ، حلك ٍ بيٌی 31

 دکتر فریذًٍی گَش -چشن  34

 خانم دکتر آرین منش بافت شٌاسی دّاى 36

 خانم دکتر آرین منش بسالی بافت شٌاسی غذد 35

 خانم دکتر آرین منش  1بافت شٌاسی دًذاى  32

 خانم دکتر آرین منش 2بافت شٌاسی دًذاى   38

    ----------:         تاریخ امتحان پایان ترم  
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ع تًسط مسؤيل درس/ کارضىاس آمًزش، بٍ اطال پایان، در زمان آغاز بروامٍ آمًزضی،تاریخ ضريع ي *تًج4ٍ 

 فراگیران رساویذٌ خًاَذ ضذ.

 جذيل ارائٍ تروامٍ کارآمًزی/کاريرزی 

 *طًل ديرٌ
 مذرس )مذرسان(  مکان ارائٍ ػىًان بروامٍ آمًزضی

 ماٌ ريز ساػت

      

      

      

      

      

زش، بٍ اطالع تًسط مسؤيل درس/ کارضىاس آمً پایان، در زمان آغاز بروامٍ آمًزضی،تاریخ ضريع ي *تًج4ٍ 

  فراگیران رساویذٌ خًاَذ ضذ.

 

 


