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 پشضکیرضتِ تحصیلی:  دستگاُ گَارشػلَم تطزیح  ػٌَاى ٍاحذ درسی:
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 saeedshus@zums.ac.ir پست الکتزًٍیک:

 

 داًطکذُ پشضکی, ػلَم تطزیح   آدرس هحل کار:

 هیتزا آریي هٌص دکتزم خاًَادگی سایز هذرساى:  ًام ٍ ًا

 تاریخ تذٍیي عزح درس: رٍش تزگشاری تزًاهِ:

 23/11/97 
 تاسًگزی تز اساس ًیاس جاهؼِ:

 ترکیبی هجازی حضَری

 تاریخ تصَیة

 :EDCتَسظ ضَرای  

00/00/1398 

 

 

 ضوارُ جلسات

 تاسًگزی ضذُ:
 تاریخ تأییذ 

 :EDOتَسظ ضَرای 

00/00/1398 

 اّذاف آهَسضی



2 
 

 آًْا با هرتبط بالیٌی ًکات ٍ دستگاُ گَارش تطریحی عٌاصر ٍ هیکرٍسکَپی  هاکرٍسکَپی ساختواى دٍرُ پایاى در بایستی داًطجَ  ّذف کلی:

 .بطٌاسذ خَد تحصیلی دٍراى بعذی هراحل در بالیٌی ٍ پایِ علَم هطالعات جْت را

 آهَزضی، اًتظار هی رٍد فراگیراى لادر باضٌذ:در پایاى برًاهِ  اّذاف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیغِ ضٌاختی 

 .آًبتَهی حفرُ دّبى ٍ غذد ثسالی را ضرح دّذ 

  .ػضالت ، ػرٍق ٍ اػصبة زثبى را تطریح ًوبیذ 

 .ػضالت، ػرٍق ٍ اػصبة حلك را ثیبى ًوبییذ 

 .هجبٍرات هْن ثبلیٌی حلك را ًبم ثجرد 

 .هجبٍرات هْن ثبلیٌی هری را ًبم ثجرد 

 یت فبضیبی سطحی ضىن را تَضیح دّذ.اّو 

 .لٌذهبرن ّبی ضىن را تَضیح دّذ 

  ضریبى ٍٍریذّبی جلذی را ًبم ثجرد.,اػصبة 

 .ػضالت دیَارُ جلَیی ضىن ٍاتصبالت آًْب را ًبم ثجرد 

 .هَلؼیت ػضالت دیَارُ جلَیی ضىن را ثیبى ًوبیذ 

 .ػول ٍػصت ػضالت دیَارُ جلَیی ضىن را ثیبى ًوبیذ 

 ًََرٍز ػضالت دیَارُ ضىن را ضرح دّذ.هَلؼیت آپ 

 .اػوبل ػضالت اصلی دیَارُ جلَیی ضىن را ضرح دّذ 

 .هَلؼیت وبًبل ایٌگَئیٌبل را هطخص وٌذ 

 .هحتَیبت وبًبل ایٌگَئیٌبل را ضرح دّذ 

 .ّرًیبّبرا ضرح دّذ 

 .سبختوبًْبی تطىیل دٌّذُ ّر یه از دیَارُ ّبی وبًبل را ًبم ثجرد 

  را ضرح دّذ.پردُ صفبق ٍهَلؼیت آى 

 .صفبق جذاری ٍاحطبیی را ضرح دّذ 

 .هَلؼیت ٍٍضؼیت هساًترّبرا ضرح دّذ 

 .اهٌتَم ّبٍ هَلؼیت ّریه ٍاتصبالت آًْب را ضرح دّذ 

 چگًَگی تمسین ثٌذی ضىن را ضرح دّذ. 

 .هَلؼیت هؼذُ در تمسیوبت ضىن را هطخص ًوبیذ 

 .هجبٍرات هؼذُ را ضرح دّذ 

 را هطخص ًوبیذ. هَلؼیت دئَدًَم در تمسیوبت ضىن 

 .هَلؼیت شٍشًٍَم ٍایلئَم را ثیبى ًوبیذ 

  لٌف ٍاػصبة سىَم را ثیبى ًوبیذ.,ػرٍق 

 .اًَاع ٍاریبسیَى ّبی آپبًذیس را تَضیح دّذ 
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 .هجبٍرات وَلَى را تَضیحبت دّذ 

 .لت ّبی وجذ ٍاّویت آًْب را ثیبى ًوبیذ 

 .درٍازُ وجذی ٍسبختوبًْبی آى را ضرح دّذ 

 ا هطخص ًوبیذ.ٍضؼیت صفبق وجذ ر 

 .هَلؼیت ثخص آًذٍوریي در پبًىراس را هطخص ًوبیذ 

 .ػرٍق پبًىراس را ًبم ثجرد 

 .هجبٍرات وجذ را ًبم ثجرد 

 .هَلؼیت طحبل را در تمسیوبت ضىن ٍصفبق آى را هطخص ًوبیذ 

 .لسوت ّبی هختلف پبًىراس را ًبم ثجرد 

 .هجبری پبًىراس را هطخص ًوبیذ 

 .هجبٍرات وجذ را ًبم ثجرد 

 رٍق ٍاػصبة وجذ را ًبم ثجرد.ػ 

 .هجبری ویسِ صفرا را ًبم ثجرد 

 .هجبٍرات طحبل را ًبم ثجرد 

 .ػرٍق ٍاػصبة طحبل را ًبم ثجرد 

 .رثبط ّبی وجذ را تَضیح دّذ 

 .هَلؼیت آئَرت ضىوی را ضرح دّذ 

 .هجبٍرات آئَرت را ًبم ثجرد 

 .ضبخِ ّبی جذا ضذُ از آئَرت ضىوی را ًبم ثجرد 

 ثسري سیبّري زیریي را ضرح دّذ. چگًَگی ضىل گیری 

 .هجبٍرت سیبّري را ًبم ثجرد 

 .سیبّري پَرت ٍهجبٍرات آى را ضرح دّذ 

 َوبٍاٍهحل ٍ اّویت آى را ًبم ثجرد.-آًبستَهَزّبی پَرت 

 .ٍضؼیت تٌِ سوپبتیه در ضىن را هطخص ًوبیذ 

 .چگًَگی ارتجبط اػصبة ًخبػی ثب تٌِ سوپبتیه را هطخص ًوبیذ 

  را در ضىن ضرح دّذ.ضجىِ ّبی ػصجی 

 .تَزیغ اػصبة از ایي ضجىِ ّب ثِ اػضب را ضرح دّذ 

 .هَلؼیت ػصت ٍاي را در ضىن هطخص ًوبیذ 

 .چگًَگی ػصت دّی اػصبة پبراسوپبتیه در ضىن را ضرح دّذ 

 .ًحَُ تَزیغ اػصبة سوپبتیه را در ضىن هطخص وٌذ 

 .هَلؼیت سبن وَچه ثب هؼذُ را ثیبى وٌیذ 

 ئَدًَم را ثیبى وٌذ.ػرٍق ٍلٌف ٍاػصبة د 

 .ػرٍق هؼذُ ٍتخلیِ لٌفبٍی هؼذُ را ًبم ثجرد 

 .هَلؼیت لسوت ّبی هختلف وَلَى را ًبم ثجرد 

 .هَلؼیت ٍصفبق آپبًذیس راضرح دّذ 
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 .تفبٍت ّبی ثیي رٍدُ وَچه ٍثسري را ًبم ثجرد 

 .ضریبى هساًتریه فَلبًی ٍتحتبًی را تَضیح دّذ 

 َس را ثیبى ًوبیذ.ثخص ضىوی ٍریذّبی آزیگَس ٍّوی آزیگ 

 .گرُ ّبی لٌفبٍی دیَارُ ػمجی ضىن ٍسیسترًبویلی را تَضیح دّذ 

 .ػصالت دیَارُ ػمجی ضىن ٍ فبسیبی تَراوَلَهجبررا ثیبى ًوبیذ 

 .اػصبة دیَارُ ػمجی ضىن را ًبم ثجرد 

 .ضجىِ ووری ٍثخص ضىوی سیستن ػصجی خَدوبررا ًبم ثجرد 

  آى را ًبم ثجرد.گرُ ّبی لٌفبٍی ایلیبن هطترن ٍضبخِ ّبی 

 .گبًگلیَى سیلیبن ٍضجىِ سلیبن را تَضیح دّذ 

 هخبط حفرُ دّبى ٍ اجسای هختلف آى را ثررسی وٌذ. هیىرٍسىَپی سبختبر 

 ضیح دّذ.َالیِ ّبی ثبفتی لَلِ گَارش را ًبم ثردُ ٍ ت 

 .الیِ ّبی ثبفتی ٍ اجسای آى را در لسوت ّبی هختلف لَلِ گَارش ثررسی ٍ همبیسِ ًوبیذ 

 ضرح دّذرا  ، ویسِ صفرا ٍ غذد ثسالی(پبًىراس غذد ضویوِ گَارش )وجذ، هیىرٍسىَپی سبختبر. 

 .ثب رسن ضىل چگًَگی تطىیل رٍدُ اٍلیِ از ثخص خلفی ویسِ زردُ را ضرح دّذ 

 .لسوت ّبی هختلف گبت اٍلیِ ٍ حذٍد آًْب را تَضیح دّذ 

 ىبهل ّر یه را تَضیح دّذ.هطتمبت رٍدُ پیطیي، هیبًی ٍ پسیي را لیست وٌذ ٍ ًحَُ ت 

 چگًَگی چرخص هؼذُ ٍ رٍدُ ّب ٍ تطىیل حفرات وَچه ٍ ثسري را ضرح دّذ 

 .طرز پیذایص هساًتر ٍ سرٍز صفبلی ٍ احطبیی را ثیبى ًوبیذ 

 .چگًَگی تمسین ضذى حفرُ ولَآن ٍ غطبء ولَان را ثب رسن ضىل ثٌَیسذ 

  ٍ از ًظر جٌیي ضٌبسی ػلت ثَجَد اهذى آًْب را ثحث وٌذ.ًبٌّجبری ّبی هبدرزادی دستگبُ گَارش را ًبم ثجرد 

 :حیغِ رٍاًی حزکتی 

 .درس فمط ًظری است 

 

 :حیغِ ػاعفی 

 .درس جسء علَم پایِ است بٌابرایي حیطِ عاطفی برای آى تعریف ًوی ضَد 

 

 رٍش ّای تذریس

 ایفای ًمص تحث گزٍّی پزسص ٍ پاسخ سخٌزاًی

 پاًل PBL ًوایص عولی کارگاُ آهَزضی 

 گرٍُ کَچک              جَرًال کالب                گسارش صبحگاّی                    گردش علوی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion ُبیوار ضبیِ سازی ضذ 

 سایز رٍش ّای تذریس:
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 هَاد ٍ ٍسایل آهَسضی

 ًوَدار/ چارت برٍضَر لَگ/کاتا تصَیز/ ػکس ٍایت تَرد پاٍرپَیٌت جسٍُ کتاب

 بیوار ٍالعی بیوار استاًذارد ضذُ اضیاء ٍ لَازم ٍالعی هاکت ًرم افسار فیلن آهَسضی فایل صَتی

 سایز هَاد ٍ ٍسایل آهَسضی:  

 هکاى تزگشاری آهَسش

 کالس 
 سایت

 ایٌترًت 

سالي 

 کٌفراًس

 سالي

 آهفی تأتر 

 سالي 

 هَالش
 Media آزهایطگاُ

Lab 
Skill 

Lab 
درهاًگاُ/ 

 بخص بالیٌی

عرصِ 

 بْذاضت
 جاهعِ

 سایز هکاى ّای آهَسضی:  

 تجارب یادگیزی )هزتثظ تا استاد(

  کالسکار با ٍسایل کوک آهَزضی هَجَد در 
 هَالش کار با ٍسایل کوک آهَزضی هَجَد در سالي 

 کار با هیکرٍسکَپ هَجَد در تاالر هیکرٍسکَپ 

 ر با جسذ ٍ هَالشداضتي تجربِ کاری ٍ آهَزضی در هَرد کا 

 تکالیف یادگیزی) هزتثظ تا فزاگیز(

 هطالعِ هباحث ّر جلسِ لبل از کالس 

  ضرکت در کالس درس 

  حضَر فعال در بحث ّا 

 اًجام تکالیف کالسی 

 )حضَر فعال در بحث ّای گرٍّی خَد) گرٍُ کَچک 

 ضَاتظ آهَسضی ٍ سیاست ّای هذرس

 حضَر بِ هَلع ٍ فعال در کالس ّااًتظارات: 

 ٍرٍد ٍ خرٍج از کالس در صَرت اضطرار: هجاسّا

 عذم استفادُ از هَبایل در حیي فعالیت ّای کالسی هحذٍدیتْا:

  

 (/تالیٌی/ػزصِّای ایوٌی )درٍس ػولی/آسهایطگاّیتَصیِ

 

 فْزست هٌاتغ درسی

 Gray’s Anatomy 
 Gray’s Anatomy for Medical student 
  آًاتَهی بالیٌیSnell   
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 ی الًگويجٌیي ضٌاس 

  جاى کَئیراپایِ بافت ضٌاسی 

 بافت ضٌاسی دکتر جعفر سلیواًی راد 

 Larsen’s Human Embryology   
 

 رٍش ارسضیاتی

 هصاحبِ چک لیست صحیح / غلط جَرکردًی چٌذ گشیٌِ 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 

 ًاهگذاری ضکل سایز رٍش ّای ارسضیاتی:

 ..،  ًوزُ،  ػولی:  ........... (20.... ًوزُ: ًظزی ........20) اس ........تارم تٌذی ًوزُ 

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

 اهتحاى پایاى تزم/ دٍرُ:  ..... ًوزُ اهتحاى هیاى تزم/ دٍرُ: ..... ًوزُ کَئیش: ..... ًوزُ

 ًوزُ جٌیي ضٌاسی 2ًوزُ تافت ضٌاسی،  4ًوزُ هزتَط تِ آًاتَهی،  14 سایز هَارد:
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 تزًاهِ ًظزیتزتیة ٍ تَالی ػٌاٍیي جذٍل 

ضوارُ 

 جلسِ
 هالحظات ػٌَاى جلسِ 

 دکتر ضکری ٍ غذد بسالی آًاتَهی حفرُ دّاى 1

 دکتر ضکری حلك ٍ هری 2

 دکتر ضکری جذار ضکن ٍ کاًال ایٌگَایٌال 3

 دکتر ضکری صفاق 4

 دکتر ضکری هعذُ ٍ رٍدُ باریک 5

 دکتر ضکری رٍدُ  بسرگ، رکتَم ٍ همعذ  6

 دکتر ضکری کبذ، کیسِ صفرا  7

 دکتر ضکری طحال ٍ لَزالوعذُ 8

 دکتر ضکری دستگاُ گَارشبردی ٍ رادیَلَشیک آًاتَهی بالیٌی، کار 9

 دکتر آریي هٌص ساختار بافتی حفرُ دّاى، الیِ ّای جذار لَلِ گَارش، هری 10

 دکتر آریي هٌص ساختار بافتی رٍدُ باریک، رٍدُ بسرگ، آپاًذیس، رکتَم، همعذ 11

 دکتر آریي هٌص د بسالی( ساختار بافتی غذد ضویوِ دستگاُ گَارش )کبذ، پاًکراس، کیسِ صفرا، غذ 12

 دکتر آریي هٌص ًحَُ تکاهل سیستن گَارش 13

*تَجِ: تاریخ ضزٍع ٍ پایاى، در سهاى آغاس تزًاهِ آهَسضی، تَسظ هسؤٍل درس/ کارضٌاس آهَسش، تِ اعالع 

 فزاگیزاى رساًیذُ خَاّذ ضذ.
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 جذٍل تزتیة ٍ تَالی ػٌاٍیي تزًاهِ ػولی

ضوارُ 

 جلسِ
 حظاتهال ػٌَاى جلسِ 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

*تَجِ: تاریخ ضزٍع ٍ پایاى، در سهاى آغاس تزًاهِ آهَسضی، تَسظ هسؤٍل درس/ کارضٌاس آهَسش، تِ اعالع 

 فزاگیزاى رساًیذُ خَاّذ ضذ.
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 ٍرسی جذٍل ارائِ تزًاهِ کارآهَسی/کار

 *عَل دٍرُ
 هذرس )هذرساى(  هکاى ارائِ ػٌَاى تزًاهِ آهَسضی

 هاُ رٍس ساػت

   
   

      

      

      

      

تَسظ هسؤٍل درس/ کارضٌاس آهَسش، تِ اعالع  پایاى، در سهاى آغاس تزًاهِ آهَسضی،*تَجِ: تاریخ ضزٍع ٍ 

  فزاگیزاى رساًیذُ خَاّذ ضذ.

 

 


