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 پسشکی :/ مرکس آمًزشی درماویداوشکذٌ

 علًم تشریح گريٌ آمًزشی:

  Course Plan ديرٌطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پسضکیرضتِ تحصیلی:  سرٍ گردى تطریح ػٌَاى ٍاحذ درسی:

 دکتری عوَهیهقطغ تحصیلی:  (  ی)اجثار یاختصاصًَع ٍاحذ درسی: 

  ترم سًمترم تحصیلی:  کارٍرزی: کارآهَزی:   ػولی: 3/1ًظری:  ٍاحذ

 ،ساػت

 هاُ یارٍز
 تخص: سال: کارآهَز  کارٍرزی: کارآهَزی:   ػولی: 22ًظری: 

 کذ درس:

103 

 پیطٌیاز: 
مقذمات علًم 

 حیتطر

ترًاهِ آهَزضی  جذیذتریي تاریخ تصَیة

 01/05/1396 تَسط ٍزارت تْذاضت:

 تخص: سال: کارٍرز 

 تخص: سال: دستیار

 یر:سا سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 علَم تطریح رضتِ تحصیلی:  دکتر علیرضا عبذاًی پَرًام ٍ ًام خاًَادگی: 

 داًطیاررتثِ ػلوی:  دکتری تخصصی علَم تطریح هقطغ تحصیلی: 

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

 علَم تطریحداًطکذُ پسضکی دپارتواى    ر:آدرس هحل کا

 دکتر هَهٌِ هحوذی – زّرا عبذیدکتر  –دکتر علیرضا عبذاًی پَر ًام ٍ ًام خاًَادگی سایر هذرساى:  

 :تاریخ تذٍیي طرح درس :رٍش ترگساری ترًاهِ

 04/06/1398 
 تازًگری تر اساس ًیاز جاهؼِ:

 ترکیثی مجازی حضَری

 تصَیة تاریخ

 :EDCای تَسط ضَر 

00/00/1398 

 

 

 ضوارُ جلسات

 تازًگری ضذُ:
 تاریخ تأییذ 

 :EDOتَسط ضَرای 

00/00/1398 

 اَذاف آمًزشی



2 
 

 یىیسر ي گردن ي وحًٌ کارترد آوُا در مًارد تال ٍیضىاخت کامل استخًان َا ي تافت ورم واح  ّذف کلی:

 می ريد فراگیران قادر تاضىذ:در پایان تروامٍ آمًزضی، اوتظار  اّذاف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیطِ ضٌاختی 

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 را بر هبٌای درٍس ارائِ ضذُ هطابك با رفرًس ٍ سرفصل را بیاى کٌذ یگردً ِیعوك ًاح سطح بِ 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 رُزًجی –آى  اتیٍ هحتَ ذیرٍتغالف کا - 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 یصَرت، هاستر ٍ غذُ  ِیًاح -ٍ صَرت  سر 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 هحتَیات اًْا را بر هبٌای درٍس ارائِ ضذُ هطابك با رفرًس ٍ سرفصل را  توپَرال فراٌای ٍ  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 را بر هبٌای درٍس ارائِ ضذُ هطابك با رفرًس ٍ سرفصل را بیاى   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. 

 :حیطِ رٍاًی حرکتی 

o سرفصل  یمًالشَا ي جسذ  تر مثىا یر ريت یضىاخت طٍیدر مًارد رکر ضذٌ در ح یعمل یدر کالس َا انیداوطجً یتًاومىذ

 دريس ي مطالة فراگرفتٍ ضذٌ.

  ِػاطفیحیط: 

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 

 ريش َای تذریس

 ایفای وقص تحث گرٍّی پاسخپرسص ٍ  سخٌراًی

 پاول PBL ًوایص ػولی کارگاٌ آمًزضی 

 گريٌ کًچک              جًروال کالب                گسارش صثحگاَی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion ٌتیمار ضثیٍ سازی ضذ 
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 سایر رٍش ّای تذریس:

 مًاد ي يسایل آمًزشی

 ومًدار/ چارت تريضًر کاتالًگ/ تصَیر/ ػکس ٍایت تَرد پاٍرپَیٌت جسيٌ کتاب

 تیمار ياقعی تیمار استاوذارد ضذٌ اضیاء ي لًازم ياقعی هاکت ورم افسار فیلن آهَزضی فایل صًتی

   سایر هَاد ٍ ٍسایل آهَزضی:

 مکان ترگساری آمًزش

 کالس 
 سایت

 ایىتروت 

ساله 

 کىفراوس

 ساله

 آمفی تأتر 
سالي 

 هَالش
 Media آزمایطگاٌ

Lab 

Skill 

Lab 

درماوگاٌ/ 

 تالیىی تخص

 عرصٍ

 تُذاضت
 جامعٍ

   :هکاى ّای آهَزضیسایر 

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

 تکالیف یادگیری) مرتثط تا فراگیر(

 

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

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

 ٍرٍد ًَضیذًی ٍ خَراکی در کالس –هکالوِ تلفٌی ٍ استفادُ از هَبایل  هحذٍدیتْا:

 ر خًاَذ ضذاز ومرٌ کل داوطجً کس 52/0  غیر مًجٍ تٍ ازای َر جلسٍ غیثت . 

  ومرٌ صفر گسارش خًاَذ ضذ. تا َماَىگی معايوت آمًزضی داوطکذٌ جلسٍ غیثت 4تیص از ، 

 

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

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

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

  سلیمانی رتدک شناسی بافت  ---کوکی 

  ّوکاراى یدکتر هحوذ اکبر فیسرٍگردى تأل یآًاتَه  ---کوکی ٍ 
  استخَاى ضٌاسی دکتر بْرام الْی  ---کوکی 
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  طلس ًتر  ٍ زٍبَتاا  ---کوکی 

 ريش ارزشیاتی

 مصاحثٍ 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 ىذی ومرٌ تارم ت

 

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

 ًورُ 13  :/ دٍرُاهتحاى پایاى ترم ًورُ  7 :/ دٍرُاهتحاى هیاى ترم ..... ًورُ کَئیس:

 ومرٌ 4جىیه شىاسی ي بافت شىاسی ، ومرٌ 61واتًمی آ رد:سایر هَا
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 تروامٍ وظریترتیة ي تًالی عىايیه جذيل 

 مالحظات عىًان جلسٍ  شمارٌ جلسٍ

 دکتر عبذاًی پَر کراًیَم استخَاًْای بررسی 3

 دکتر عبذاًی پَر بررسی استخَاًْای صَرت 7

 بذاًی پَردکتر ع ًواّای جوجوِ ٍ رضذ ٍ تکاهل جوجوِ ًَزاد 1

 دکتر عبذاًی پَر عٌاصر سطحی ٍ فاسیاّای گردى 4

 عبذی دکتر هثلث خلفی گردى 6

 عبذی دکتر غذُ تیرٍئیذ ٍ غذد پاراتیرٍئیذهثلث ّای لذاهی گردى  5

 عبذی دکتر پارٍتیذ ًاحیِ ٍ صَرت 2

 عبذی دکتر حفرُ توپَرال  ٍ ایٌفراتوپَرال 8

 عبذی دکتر یَلَشیک سرٍگردىآًاتَهی بالیٌی، کاربردی ٍ راد 0

 دکتر هحوذی تکاهل کواًْا، بي بستْا ٍ ضکافْای حلمی 39

 دکتر هحوذی تکاهل صَرت، زباى ٍ دًذاًْا 33

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

 فراگیراى رساًیذُ خَاّذ ضذ.
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 یة ي تًالی عىايیه تروامٍ عملیجذيل ترت

 مالحظات عىًان جلسٍ  شمارٌ جلسٍ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

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

 فراگیراى رساًیذُ خَاّذ ضذ.
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 يرزی جذيل ارائٍ تروامٍ کارآمًزی/کار

 *طَل دٍرُ
 هذرس )هذرساى(  هکاى ارائِ ػٌَاى ترًاهِ آهَزضی

 هاُ رٍز ساػت

      

      

      

      

      

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

  فراگیراى رساًیذُ خَاّذ ضذ.

 

 


