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 پسشکی :/ مرکس آمًزشی درماویداوشکذٌ

 علًم تشریح گريٌ آمًزشی:

  Course Plan ديرٌطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پسضکیرضتِ تحصیلی:  غذدػلَم تطریح  ػٌَاى ٍاحذ درسی:

 دکترای حرفِ ایهقطغ تحصیلی:  اختصاصی )اجثاری(ًَع ٍاحذ درسی: 

 ًظری:  ٍاحذ
 2/0 ػولی:

 ٍاحذ
 دٍمترم تحصیلی:  کارٍرزی: َزی: کارآه

 ،ساػت

 هاُ یارٍز
 ًظری: 

 ػولی:

 ساػت
 تخص: سال: کارآهَز  کارٍرزی: کارآهَزی: 

 کذ درس:

 

 پیطٌیاز: 

 ًذارد

ترًاهِ آهَزضی  جذیذتریي تاریخ تصَیة

 01/05/1396 تَسط ٍزارت تْذاضت:

 تخص: سال: کارٍرز 

 تخص: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 مسؤل درسمشخصات 

 ػلَم تطریح رضتِ تحصیلی:  دکتررضا ًجات تخصًام ٍ ًام خاًَادگی: 

 داًطیاررتثِ ػلوی:  Ph.Dدکترای تخصصی  هقطغ تحصیلی: 

 09127003150ضوارُ تواس: 
                           پست الکترًٍیک:

reza_nejat@yahoo.com 
 

 ریحگرٍُ ػلَم تط-داًطکذُ پسضکی    آدرس هحل کار:

 هؤهٌِ هحوذیسیذُ دکتر ًام ٍ ًام خاًَادگی سایر هذرساى:  

 :تاریخ تذٍیي طرح درس :رٍش ترگساری ترًاهِ

15/11/1399 
 تازًگری تر اساس ًیاز جاهؼِ:

 ترکیثی مجازی حضَری

 تصَیة تاریخ

 :EDCتَسط ضَرای  

00/00/1398 

 

 

 ضوارُ جلسات

 تازًگری ضذُ:
 تاریخ تأییذ 

 :EDOی تَسط ضَرا

00/00/1398 

 اَذاف آمًزشی
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   ّذف کلی:

داًشجَ بایستی در پایاى دٍرُ ساختواى هاکزٍسکَپی ٍ هیکزٍسکپی عٌاصز تشزیحی غذد  اّذاف اختصاصی )رفتاری(:

 اًذٍکزیي ٍ  ًکات بالیٌی هزتبط با آًْا را جْت هطالعات علَم پایِ ٍ بالیٌی در هزاحل بعذی دٍراى تحصیلی خَد بشٌاسذ.

 رٍاًی حرکتی:ٍ  حیطِ ضٌاختی 

 ساختار آًاتَهیک هْن بالیٌی ٍ هجاٍرات غذد ّیپَتاالهَس، ّیپَفیش، آدرًال، پاًکزاس، تیزٍئیذ ٍ پاراتیزٍئیذ

 عزٍق ٍ اعصاب هْن بالیٌی در غذد ّیپَتاالهَس، ّیپَفیش، آدرًال، پاًکزاس، تیزٍئیذ ٍ پاراتیزٍئیذ

 ّذف،اًَاع ًوًَِ ّای تاثیزگذار را شزح دّذ.چگًَگی تاثیز َّرهًَْا بز اًذاهْای 

 هتزشحِ یَّرهًَْا ٍ تاالهَسپَیّ یبافت باساختار ییآشٌا 

 آشٌایی باساختار بافتی ّیپَفیش ٍ َّرهًَْای هتزشحِ 

 ٍ آى را تَضیح دّذ..ذباش کزدُ حاصل را َّرهَى تزشح ًظز اس ِیال ّز تی،اّویهزکش بخش ،یقشز بخش یّا ِیال ساختار آدرًال، تیهَقع با یآشٌائ

 .باشذ گزفتِ ادی را ذیزٍئیت در شذُ سٌتش یَّرهًَْا ساخت یچگًَگ ٍ غذُ یبافت ذ،ساختاریزٍئیت تیهَقع

 هَقعیت پاراتیزٍئیذ، بافت شٌاسی پاراتیزٍئیذ،هَقعیت غذُ تیزٍئیذٍپیٌِ آل ٍ بافت شٌاسی ایي دٍ غذُ را تَضیح دّذ. 

 دّذ شزح را الًگزّاًس جشایز سلَلْای اًَاع عولکزد ٍ تهَقعیت، باف هٌظز اس پاًکزاس غذُ

 

 

 :ػاطفیحیطِ 

 اصًل اخالقی کار تا جسذ را تذاوذ ي کامال تٍ آن عمل کىذ. 

 

 ريش َای تذریس

 ایفای وقص تحث گريَی پرسص ٍ پاسخ سخٌراًی

 پاول PBL ومایص عملی کارگاٌ آمًزضی 

 گريٌ کًچک              جًروال کالب                گسارش صثحگاَی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion ٌتیمار ضثیٍ سازی ضذ 

 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 صًتیفایل 

 جسذ، هیکرٍسکَج ٍ الم  سایر هَاد ٍ ٍسایل آهَزضی:
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 مکان ترگساری آمًزش

 کالس 
 سایت

 ایىتروت 

ساله 

 کىفراوس

 ساله

 آمفی تأتر 
 سالي 

 هَالش
 Media آزمایطگاٌ

Lab 

Skill 

Lab 

درماوگاٌ/ 

 تالیىی خصت

 عرصٍ

 تُذاضت
 جامعٍ

 داًطکذُ پسضکی سالي تطریح ٍ تاالر هیکرٍسکَج  :هکاى ّای آهَزضیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتثط تا استاد(

  کالسکار تا يسایل کمک آمًزضی مًجًد در 
 مًالش کار تا يسایل کمک آمًزضی مًجًد در ساله 

 کار تا میکريسکًج مًجًد در تاالر میکريسکًج 

 تجرتٍ کاری ي آمًزضی در مًرد کار تا جسذ ي مًالش داضته 

 تکالیف یادگیری) مرتثط تا فراگیر(
 مغالعٍ مثاحث َر جلسٍ قثل از کالس 

  ضرکت در کالس درس 

  حضًر فعال در تحث َا 

 اوجام تکالیف کالسی 

 )حضًر فعال در تحث َای گريَی خًد) گريٌ کًچک 
 ی مًالش ي جسذ ترای َمکالسی َاتًضیح ي وطان دادن مغالة وطان دادٌ ضذٌ ري 

 ضًاتط آمًزشی ي سیاست َای مذرس
 ی عملیحضًر تٍ مًقع، کامل ي فعال در کالس َااًتظارات: 

 خريج از کالس در مًاقع اضغرار: هجازّا

 استفادٌ از مًتایلخًردن، آضامیذن ي  هحذٍدیتْا:

  

 (/تالیىی/عرصٍَای ایمىی )دريس عملی/آزمایشگاَیتًصیٍ

 

 ست مىاتع درسیفُر
 Wheater’s Functional Histology 
 ٌاعلس تافت ضىاسی دیفیًر 

 ريش ارزشیاتی

 مصاحثٍ چک لیست صحیح / غلظ جًرکردوی چىذ گسیىٍ ای کَتِ پاسخ گستردٌ پاسخ

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

Log Book 360
 0

 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

  سایر ريش َای ارزشیاتی:

 ( .......20....ًورُ،  ػولی:   ....، 0...... ًورُ: ًظری .....20.......) از تارم تىذی ومرٌ 

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

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

  سایر هَارد:

 

 عملیجذيل ترتیة ي تًالی عىايیه تروامٍ 

ضوارُ 

 جلسِ
 هالحظات ػٌَاى جلسِ 

 وجات تخصدکتر  آواتًمی غذد اوذي کریه 1

 محمذیدکتر   اوذي کریهمطاَذٌ الم َای مرتًط تٍ غذد  2

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

 فراگیراى رساًیذُ خَاّذ ضذ.
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