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 پسشکی :/ مرکس آمًزشی درماویداوشکذٌ

  علًم تشریح گريٌ آمًزشی:

  Course Plan ديرٌطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 تکىسیه اتبق عملرضتٍ تحصیلی:  2آوبتًمی  ػىًان ياحذ درسی:

 کبرشىبسیمقطغ تحصیلی:  عملی 5.1 -وظری 5.1 2میسان ياحذ:  تئًریوًع ياحذ درسی: 

 ياحذ
  وظری:

1.5 

  ػملی:

0.5 
  ديترم تحصیلی:  کبريرزی: کبرآمًزی: 

 ،سبػت

 مبٌ یبريز

 ضىبٍوظری: 

10-8 

24 

 ضىبٍ ػملی:

15-13 

16 

 بخص: سبل: کبرآمًز  کبريرزی: کبرآمًزی: 

 کذ درس:

1347002 

 پیطىیبز: 

 5آوبتًمی 

بروبمٍ آمًزضی  جذیذتریه تبریخ تصًیب

 00/00/1397 تًسط يزارت بُذاضت:

 بخص: سبل: رز کبري

 بخص: سبل: دستیبر

 سبیر: سبیر:

 مشخصات مسؤل درس

 ػلًم تطریحی رضتٍ تحصیلی:  سعید شکریدکتروبم ي وبم خبوًادگی: 

 داوطیبررتبٍ ػلمی:  ی تخصصیدکترا مقطغ تحصیلی: 

 09124392137ضمبرٌ تمبس: 
 saeedshus@zums.ac.irپست 

 

 دپبرتمبن آوبتًمی -داوشکدٌ پسشکی   آدرس محل کبر:

 وبم ي وبم خبوًادگی سبیر مذرسبن:  

 :تبریخ تذيیه طرح درس :ريش برگساری بروبمٍ

 4/6/1398 
 ببزوگری بر اسبس ویبز جبمؼٍ:

 ترکیبی هجازی  حضَری

 تصًیب تبریخ

 :EDCتًسط ضًرای  

00/00/1398 

 

 

 ضمبرٌ جلسبت

 ٌ:ببزوگری ضذ
 تبریخ تأییذ 

 :EDOتًسط ضًرای 

00/00/1398 

 اَذاف آمًزشی
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  َذف کلی:   

 تـکیل دٌّذُ لفؼِ ػیٌِ ٍ هحتَیات لفؼِ ػیٌِ.ػاختواى  کؼة داًؾ الصم دسخلَف 

 فضای هیاى ػیٌِ ٍ هحتَیات هیاى ػیٌِ. کؼة داًؾ الصم دسخلَف 

 ق ٍاتؼتِ تِ آى ، اّویت ٍ ًمؾ ایي ػیؼتن دس خَى سػاًي ٍ تغزیِ ػایش ػیؼتن ّاػاختواى للة ، خایگاُ آى ، ػشٍ کؼة داًؾ الصم دسخلَف 

 ػاختواًْای تـکیل دٌّذُ ػیؼتن تٌفؼي ، ًمؾ ٍ اّویت آًْا دس تثادالت گاصی کؼة داًؾ الصم دسخلَف 

 ت آًْا دس دسیافت ، گَاسؽ، خزب هَاد غزایي ػاختواًْای تـکیل دٌّذُ ػیؼتن گَاسؽ، غذد ضویوِ هشتَط تِ آى ، ًمؾ ٍ اّوی.کؼة داًؾ الصم دسخلَف

 ٍ دفغ هَاد غیشلاتل خزب .

 سًٍذ ادساس ٍ تَلیذ هثل ، غذد ضویوِ هشتَط تِ آى ، ًمؾ ٍ اّویت آًْا دس ادساسی  ٍتٌاػلي صىػاختواًْای تـکیل دٌّذُ ػیؼتن .کؼة داًؾ الصم دسخلَف

 . دس صى

 سًٍذ ادساس ٍ تَلیذ هثل ، غذد ضویوِ هشتَط تِ آى ، ًمؾ ٍ اّویت آًْا دس ادساسی  ٍتٌاػلي هشدیؼتن ػاختواًْای تـکیل دٌّذُ ػ.کؼة داًؾ الصم دسخلَف

 . دس هشد

 ػاختواًْای تـکیل دٌّذُ ػیؼتن ػلثي ٍ ًمؾ ٍ اّویت آًْا دس تشلشاسی ٍحذت ػول ٍ استثاط ػیؼتن ّا تا یکذیگش کؼة داًؾ الصم دسخلَف. 

  

 باضٌذ:     پایاى برًاهِ آهَزضی، اًتظار هی رٍد فراگیراى قادر  در اَذاف اختصبصی )رفتبری(:   

 :حیطٍ ضىبختی 

 اخضاء دػتگاُ گشدؽ خَى سا ًام تثشد. 

 .خایگاُ للة ٍ هداٍست ّای آى سا تیاى ًوایذ 

 ، کٌاسُ ّا ، ؿیاسّا ٍ...( سا تیاى کٌذ. هـخلات خاسخي للة ) ػغَح 

 .هـخلات حفشات داخلي للة سا تیاى کٌذ 

  ّای للة سا تیاى ًوایذ.پَؿؾ 

 .ػشٍق ٍ اػلاب للة سا رکش کٌذ 

 .هَاسدی اص تیواسیْای هشتثظ تا آى سا ًام تثشد ٍ دلیل آى سا تَضیح دّذ 

 .پَؿؾ ّای للة سا تیاى ًوایذ 

 .ػشٍق ٍ اػلاب للة سا رکش کٌذ 

 .هَاسدی اص تیواسیْای هشتثظ تا آى سا ًام تثشد ٍ دلیل آى سا تَضیح دّذ 
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 ٍ اكلي سا ًام تثشد. ػشٍق تضسگ 

 .ؿشیاى آئَست ٍ تمؼیوات آى سا رکش کٌذ 

 .ؿاخِ ّایي کِ اص لؼوت ّایي هختلف ؿشیاى آئَست خذا هي ؿَد سا رکش کٌذ 

 .ًحَُ تـکیل ٍ خایگاُ ٍسیذ اخَف فَلاًي سا تیاى کٌذ 

 .ًحَُ تـکیل ٍ خایگاُ ٍسیذ اخَف تحتاًي سا تیاى کٌذ 

 یاى کٌذ.ًحَُ تـکیل ٍ خایگاُ ٍسیذ تاب سا ت 

 ًام ٍ هحل ػشخشگْا )ؿشیاًْا(ی اكلي اًذاهْا سا تیاى کٌذ. 

 ًام ٍ هحل ػیاّشگْا )ٍسیذّا(ی اكلي تذى سا تیاى کٌذ. 

  ٍسیذّائي کِ تضسیك دس آًْا اًدام هي ؿَد سا ًام تثشد. 

  .هَاسدی اص تیواسیْای هشتثظ تا آى سا ًام تثشد ٍ دلیل آى سا تَضیح دّذ 

 ٌفؼي سا ًام تشدُ ٍ ًمؾ ّشکذام سا رکش کٌذ.تمؼین تٌذی ػیؼتن ت 

  .تیٌي ٍ لؼوت ّای تـکیل دٌّذُ آى سا تیاى ًوایذ 

  .حلك ٍ لؼوت ّای تـکیل دٌّذُ آى سا تیاى ًوایذ 

  .حٌدشُ ٍ لؼوت ّای تـکیل دٌّذُ آًشا تیاى ًوایذ 

  .ًای ٍ لؼوت ّای تـکیل دٌّذُ آى سا تیاى ًوایذ 

  آى سا تیاى ًوایذ.سیِ ّا ٍ لؼوت ّای تـکیل دٌّذ ُ 

  .پشدُ خٌة ٍ اّویت آى سا تیاى ًوایذ 

 .هَاسدی اص تیواسیْای هشتثظ تا آى سا ًام تثشد  ٍ دلیل آى سا تَضیح دّذ 

  تَضیح دّذ.حفشُ دّاى ٍ تخـْای آى سا 

   تَضیح دّذاًَاع دًذاى ٍ ػاختواى آى سا. 

   تَضیح دّذػاختواى صتاى ٍ اػلاب آى سا. 

  ٌگي ّای آى سا تیاى کٌذ.ػاختواى هشی ٍ ت 

  .حفشُ ؿکوي ٍخایگاُ ّشیك اص تخـْای ػیؼتن گَاسؽ سا رکش کٌذ 

    تَضیح دّذ.كفاق ٍ الیِ ّای آى سا 

   ًام تثشدػٌاكش داخل كفالي ٍ خلف كفالي سا. 

  تَضیح دّذهؼذُ سا  ٍ هداٍسات هـخلات، هَلؼیت. 

   تَضیح دّذ.ٍدُ تاسیك سا ٍ تفاٍت لؼوت ّای هختلف س ٍ هداٍسات هـخلات، هَلؼیت 
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   تَضیح دّذ.تفاٍت لؼوت ّای هختلف سٍدُ تضسگ سا ٍ  ٍ هداٍسات هـخلات، هَلؼیت 

   تَضیح دّذتفاٍت تیي سٍدُ تاسیك ٍ سٍدُ تضسگ سا. 

 .ػشٍق ٍ اػلاب هشتثظ تا لَلِ گَاسؽ سا ًام تثشد ٍ تَضیح دّذ 

  تَضیح دّذ.سا  ٍ هداٍسات هـخلات، هَلؼیت 

   تَضیح دّذ.کثذ سا  ٍ هداٍسات خلاتهـ، هَلؼیت 

  تَضیح دّذ.کیؼِ كفشا ٍ هداسی كفشاٍی سا  ٍ هداٍسات هـخلات، هَلؼیت 

   تَضیح دّذ.پاًکشاع سا  ٍ هداٍسات هـخلات، هَلؼیت 

 .هَاسدی اص تیواسیْای هشتثظ تا آى سا ًام تثشد  ٍ دلیل آى سا تَضیح دّذ 

  ًام تثشد.لؼوتْای هختلف دػتگاُ ادساسی سا 

 تَضیح دّذ.کلیِ ّا سا  ٍ هداٍساتهـخلات  ،هَلؼیت 

 تَضیح دّذ.حالة ّا ٍ ًماط تٌگ آًْا سا  ٍ هداٍساتهـخلات  ،هَلؼیت 

  تَضیح دّذ.هثاًِ سا  ٍ هداٍساتهـخلات  ،هَلؼیت 

 پیـاتشاُ دس صى سا ؿشح دّذ. ٍ هداٍساتهـخلات  ،هَلؼیت 

  ضیح دّذ.تَپیـاتشاُ دس هشد سا  ٍ هداٍساتهـخلات  ،هَلؼیت 

 هَاسدی اص تیواسیْای هشتثظ تا آى سا ًام تثشد  ٍ دلیل آى سا تَضیح دّذ 

 ..لؼوتْای هختلف دػتگاُ تٌاػلي هشداًِ سا تیاى ًوایذ 

 هـخلات تیضِ ٍ پَؿؾ ّای آى سا تَضیح دّذ. ،هَلؼیت 

 هـخلات هدشای اپي دیذین سا تیاى ًوایذ. ،هَلؼیت 

  ى ًوایذ.هـخلات هدشای دفشاى سا تیا ،هَلؼیت 

  ػویٌال ٍصیکَل سا تیاى ًوایذ. ٍ هداٍسات هـخلات ،هَلؼیت 

  غذُ پشٍػتات سا تَضیح دّذ ٍ هداٍسات هـخلات،هَلؼیت 

  هـخلات اّویت غذد کَپش سا رکش کٌذ. ،هَلؼیت 

  آلت تٌاػلي سا ؿشح دّذ. ٍ هداٍسات هـخلات،هَلؼیت 

 آى سا تَضیح دّذ. هَاسدی اص تیواسیْای هشتثظ تا آى سا ًام تثشد  ٍ دلیل 

  ًام تثشد.لؼوتْای هختلف دػتگاُ تٌاػلي صًاًِ سا 

 تخوذاى سا تیاى ًوایذ. ٍ هداٍسات هـخلات،هَلؼیت 

 لَلِ ّای سحوي سا تیاى ًوایذ.  ٍ هداٍسات هـخلات،هَلؼیت 

 سحن ٍ لیگاهاى آى سا ؿشح دّذ. ٍ هداٍسات هـخلات،هَلؼیت 

  دّذ. ٍاطى سا تَضیح ٍ هداٍسات هـخلات،هَلؼیت 
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 اػضای تٌاػلي خاسخي سا تیاى ًوایذ. ٍ هداٍسات هـخلات،هَلؼیت 

 .هَاسدی اص تیواسیْای هشتثظ تا آى سا ًام تثشد  ٍ دلیل آى سا تَضیح دّذ 

 .ٍظایف ػیؼتن ػلثي سا تیاى کٌذ 

  .ػاختواى یك ًَسٍى سا تَضیح دّذ 

 ً سٍى ّا سا تمؼین تٌذی کشدُ ٍ ًام تثشد.َاًَاع 

 ثاى دػتگاُ ػلثي )ًَسٍگلیا( سا تَضیح دّذتافت ّوثٌذ پـتی 

 .ػیؼتن ػلثي سا تمؼین تٌذی کٌذ 

 ًوای ظاّشی ًخاع سا تَضیح دّذ 

 ػغح همغغ ًخاع سا تَكیف کٌذ 

 ًحَُ ٍسٍد یا خشٍج سیـِ ّای ػلثي سا تِ )اص( ًخاع تَضیح دّذ. 

 .تخـْای هختلف هغض سا ًام تشدُ ٍ تِ اختلاس تَضیح دّذ 

  م تشدُ ٍ هحل آى سا هـخق کٌذتغي ّای هغضی سا ًا 

 هحل تَصیغ هایغ هغضی ًخاػي سا رکش کٌذ ٍ ًحَُ کـیذى آى سا تیاى کٌذ 

 پشدُ ّای هٌٌظ سا تَكیف کٌذ. 

 اػلاب خودوِ ای سا ًام تشدُ ٍ ػلة دّي آًْا سا تیاى کٌذ 

 .ّؼتِ ّای خَدکاس ٍ اػلاب خَدکاس سا ًام تثشد ٍ تیاى کٌذ 

  تا آى سا ًام تثشد  ٍ دلیل آى سا تَضیح دّذهَاسدی اص تیواسیْای هشتثظ 

 .کشُ چـن ٍالیِ ّای آى سا تَضیح دّذ 

  .فضای داخلي کشُ چـن سا ؿشح دّذ 

 .ػضالت چـن سا ًام تشدُ ٍ کاسّشکذام سا تیاى کٌذ 

 .اػلاب چـن سا ًام تثشد ٍ ػولکشد آى سا تیاى کٌذ 

 .ػولکشد ػلة تیٌایي ٍ سًٍذ تیٌایي سا تیاى کٌذ 

  پلك ّا ٍ غذُ اؿکي سا تَضیح دّذػاختواى. 

 .ػاختواى گَؽ خاسخي سا تَضیح دّذ 

  .ػاختواى گَؽ هیاًي ٍ استثاط آى تا ػاختواى ّای هداٍس سا ؿشح دّذ 

  .ػاختواى گَؽ داخلي سا تَضیح دّذ 

 .هَاسدی اص تیواسیْای هشتثظ تا آى سا ًام تثشد  ٍ دلیل آى سا تَضیح دّذ 
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 :حیطٍ رياوی حرکتی 

 ٍیظگیْای تالیٌي آًْا سا  تـخیق دّذ. للةیتَاًذ ػاختاس ػالن ٍ ػولکشد كحیح فشاگیش ه ٍ 

  ٍیظگیْای تالیٌي آًْا سا  تش سٍی کلیـِ یا تلاٍیش سادیَلَطیك تـخیق دّذ. للةفشاگیش هیتَاًذ ػاختاس ػالن ٍ ػولکشد كحیح ٍ 

  سا دس تذى فشد صًذُ ؿٌاػایي کٌذ. للةًـاًِ ّای تالیٌي 

 ٍَیظگیْای تالیٌي آًْا سا  تـخیق دّذ.ػشٍق تضسگ ٍ اكلي اًذ ػاختاس ػالن ٍ ػولکشد كحیح فشاگیش هیت ٍ 

  ٍیظگیْای تالیٌي آًْا سا  تش سٍی کلیـِ یا تلاٍیش سادیَلَطیك سًگي ٍ اختلاكي تـخیق ػشٍق تضسگ ٍ اكلي فشاگیش هیتَاًذ ػاختاس ػالن ٍ ػولکشد كحیح ٍ

 دّذ.

 هـخق کٌذ. هَالطی سا سٍ ػشٍق تغزیِ کٌٌذُ للة 

  هَالط ؿٌاػایي کٌذ. ٍ ٍ ػولکشد كحیح آى سا دس تذى فشد صًذُ ؿشیاى ّاًـاًِ ّای تالیٌي 

  ٍیظگیْای تالیٌي آًْا سا  تـخیق دّذ. ٍسیذّافشاگیش هیتَاًذ ػاختاس ػالن ٍ ػولکشد كحیح ٍ 

  آًْا سا  تش سٍی کلیـِ یا تلاٍیش سادیَلَطیك سًگي ٍ اختلاكي تـخیق دّذ. ٍ ٍیظگیْای تالیٌي ػیؼتن گشدؽفشاگیش هیتَاًذ ػاختاس ػالن ٍ ػولکشد كحیح 

  ًـاى دّذ.ٍ فشد صًذُ  هَالط  تذى اًؼاى سا تش سٍیػشٍق ػغحي هْن تالیٌي دس 

  دس فشد صًذُ تگیشد. تذىًثض ؿشیاى ّای سایح سا دس ًَاحي هختلف 

 ًـاى دّذ.ٍ فشد صًذُ  د سا سٍی هَالط ٍسیذّای ػغحي هْن کِ دس تضسیمات هَسد اػتفادُ لشاس هیگیش 

  ٍیظگیْای تالیٌي آًْا سا  تش سٍی هَالط تـخیق دّذ ػیؼتن تٌفؼيفشاگیش هیتَاًذ ػاختاس ػالن ٍ ػولکشد كحیح ٍ. 

  ًگي ٍ اختلاكي تـخیق دّذتش سٍی کلیـِ یا تلاٍیش سادیَلَطیك س ٍ ٍیظگیْای تالیٌي آًْا سا ػیؼتن تٌفؼي فشاگیش هیتَاًذ ػاختاس ػالن ٍ ػولکشد كحیح. 

  سا دس تذى فشد صًذُ ؿٌاػایي کٌذ. سیًِـاًِ ّای تالیٌي 

  هَالط ؿٌاػایي کٌذ. دسسا حفشُ تیٌي ٍ ػیٌَػْای َّایي  فشاگیش هیتَاًذ ػاختاس ػالن 

  تـخیق دّذ ٍ ٍیظگیْای تالیٌي آًْا سا  ًای ٍ سیِفشاگیش هیتَاًذ ػاختاس ػالن ٍ ػولکشد كحیح. 

  تـخیق دّذ ٍ ٍیظگیْای تالیٌي آًْا سا هؼذُ ٍ سٍدُ ّا( -لَلِ گَاسؿي )هشیفشاگیش هیتَاًذ ػاختاس ػالن ٍ ػولکشد كحیح. 

  تش سٍی کلیـِ یا تلاٍیش سادیَلَطیك سًگي ٍ اختلاكي تـخیق دّذ ٍ ٍیظگیْای تالیٌي آًْا سا  لَلِ گَاسؿيفشاگیش هیتَاًذ ػاختاس ػالن ٍ ػولکشد كحیح. 

 ًسا دس تذى فشد صًذُ ؿٌاػایي کٌذ.حفشُ دّاى ِ ّای تالیٌي ًـا 

  هَالط ؿٌاػایي کٌذ. دسسا  دًذاًْا ٍ غذد تضالي فشاگیش هیتَاًذ ػاختاس ػالن 

  تـخیق دّذ ٍ ٍیظگیْای تالیٌي آًْا سا غذُ پاًکشاع فشاگیش هیتَاًذ ػاختاس ػالن ٍ ػولکشد كحیح. 



7 
 

 تش سٍی کلیـِ یا تلاٍیش سادیَلَطیك سًگي ٍ اختلاكي تـخیق دّذ ٍ ٍیظگیْای تالیٌي آًْا سا غذُ پاًکشاع حیح فشاگیش هیتَاًذ ػاختاس ػالن ٍ ػولکشد ك. 

  هَالط ؿٌاػایي کٌذ. دسسا  غذُ پاًکشاعفشاگیش هیتَاًذ ػاختاس ػالن 

  دّذ تـخیق ٍ ٍیظگیْای تالیٌي آًْا سا کثذ ٍ کیؼِ كفشا فشاگیش هیتَاًذ ػاختاس ػالن ٍ ػولکشد كحیح. 

  تش سٍی کلیـِ یا تلاٍیش سادیَلَطیك سًگي ٍ اختلاكي تـخیق دّذ ٍ ٍیظگیْای تالیٌي آًْا سا کثذ ٍ کیؼِ كفشا فشاگیش هیتَاًذ ػاختاس ػالن ٍ ػولکشد كحیح. 

  سا دس تذى فشد صًذُ ؿٌاػایي کٌذ.ٍ کیؼِ كفشا  کثذًـاًِ ّای تالیٌي 

  هَالط ؿٌاػایي کٌذ. دسسا  اکثذ ٍ کیؼِ كفشفشاگیش هیتَاًذ ػاختاس ػالن 

  تـخیق دّذ ٍ ٍیظگیْای تالیٌي آًْا سا  حالة ٍ پیـاتشاُ( -ػیؼتن ادساسی )کلیِفشاگیش هیتَاًذ ػاختاس ػالن ٍ ػولکشد كحیح. 

  لیـِ یا تلاٍیش سادیَلَطیك سًگي ٍ تش سٍی ک ٍ ٍیظگیْای تالیٌي آًْا سا  حالة ٍ پیـاتشاُ( -ػیؼتن ادساسی )کلیِفشاگیش هیتَاًذ ػاختاس ػالن ٍ ػولکشد كحیح

 .اختلاكي تـخیق دّذ

  هَالط ؿٌاػایي کٌذ. دسسا  پشٍػتات ٍ آلت تٌاػلي( -ػویٌال ٍصیکل -هدشای دفشاى -اپیذیذین -ػیؼتن تٌاػلي هشد )تیضِفشاگیش هیتَاًذ ػاختاس ػالن 

  ٍیظگیْای  پشٍػتات ٍ آلت تٌاػلي( -ػویٌال ٍصیکل -هدشای دفشاى -یذیناپیذ -ػیؼتن تٌاػلي هشد )تیضِفشاگیش هیتَاًذ ػاختاس ػالن ٍ ػولکشد كحیح ٍ

 .تـخیق دّذ تالیٌي آًْا سا 

  ٍیظگیْای  پشٍػتات ٍ آلت تٌاػلي( -ػویٌال ٍصیکل -هدشای دفشاى -اپیذیذین -ػیؼتن تٌاػلي هشد )تیضِفشاگیش هیتَاًذ ػاختاس ػالن ٍ ػولکشد كحیح ٍ

 .یا تلاٍیش سادیَلَطیك سًگي ٍ اختلاكي تـخیق دّذ تش سٍی کلیـِ تالیٌي آًْا سا 

  هَالط ؿٌاػایي کٌذ. دسسا  ٍاطى ٍ ػیؼتن تٌاػلي خاسخي( -سحن -لَلِ سحوي-ػیؼتن تٌاػلي صى )تخوذاىفشاگیش هیتَاًذ ػاختاس ػالن 

  ٍیظگیْای تالیٌي آًْا سا  ػیؼتن تٌاػلي خاسخي(ٍاطى ٍ  -سحن -لَلِ سحوي-ػیؼتن تٌاػلي هشد )تخوذاىفشاگیش هیتَاًذ ػاختاس ػالن ٍ ػولکشد كحیح ٍ 

 .تـخیق دّذ

  تش  ٍ ٍیظگیْای تالیٌي آًْا سا  ٍاطى ٍ ػیؼتن تٌاػلي خاسخي( -سحن -لَلِ سحوي-ػیؼتن تٌاػلي هشد )تخوذاىفشاگیش هیتَاًذ ػاختاس ػالن ٍ ػولکشد كحیح

 .سٍی کلیـِ یا تلاٍیش سادیَلَطیك سًگي ٍ اختلاكي تـخیق دّذ

 

 تـخیق دّذ ٍ ٍیظگیْای تالیٌي آًْا سا  ػیؼتن ػلثيشاگیش هیتَاًذ ػاختاس ػالن ٍ ػولکشد كحیح ف. 

  تش  ٍ ٍیظگیْای تالیٌي آًْا سا  ًخاع(–تلل الٌخاع  -پل هغضی -هغض هیاًي -دیاًؼفال -ػیؼتن ػلثي )تالًؼفالفشاگیش هیتَاًذ ػاختاس ػالن ٍ ػولکشد كحیح

 .َطیك سًگي ٍ اختلاكي تـخیق دّذسٍی کلیـِ یا تلاٍیش سادیَل

  سا دس تذى فشد صًذُ ؿٌاػایي کٌذ.ًخاع( –تلل الٌخاع  -پل هغضی -هغض هیاًي -دیاًؼفال -ػیؼتن ػلثي )تالًؼفالًـاًِ ّای تالیٌي 

  ط ؿٌاػایي کٌذ.هَال دسسا ًخاع( –تلل الٌخاع  -پل هغضی -هغض هیاًي -دیاًؼفال -ػیؼتن ػلثي )تالًؼفالفشاگیش هیتَاًذ ػاختاس ػالن 

  تـخیق دّذ ٍ ٍیظگیْای تالیٌي آًْا سا  دػتگاُ تیٌایيفشاگیش هیتَاًذ ػاختاس ػالن ٍ ػولکشد كحیح. 
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  تش سٍی کلیـِ یا تلاٍیش  ٍ ٍیظگیْای تالیٌي آًْا سا  ضوائن چـن( -دػتگاُ تیٌایي )کشُ چـن ٍ الیِ ّای آىفشاگیش هیتَاًذ ػاختاس ػالن ٍ ػولکشد كحیح

 .طیك سًگي ٍ اختلاكي تـخیق دّذسادیَلَ

  سا دس تذى فشد صًذُ ؿٌاػایي کٌذ.ضوائن چـن(  -دػتگاُ تیٌایي )کشُ چـن ٍ الیِ ّای آىًـاًِ ّای تالیٌي 

  هَالط ؿٌاػایي کٌذ. دسسا  ضوائن چـن(  -دػتگاُ تیٌایي )کشُ چـن ٍ الیِ ّای آىفشاگیش هیتَاًذ ػاختاس ػالن 

 تـخیق دّذ ٍ ٍیظگیْای تالیٌي آًْا سا دػتگاُ ؿٌَایي ٍ ػولکشد كحیح  فشاگیش هیتَاًذ ػاختاس ػالن. 

  تش سٍی کلیـِ یا تلاٍیش سادیَلَطیك  ٍ ٍیظگیْای تالیٌي آًْا سا داخلي هیاًي(  -دػتگاُ ؿٌَایي )گَؽ خاسخيفشاگیش هیتَاًذ ػاختاس ػالن ٍ ػولکشد كحیح

 .سًگي ٍ اختلاكي تـخیق دّذ

  سا دس تذى فشد صًذُ ؿٌاػایي کٌذ. داخلي هیاًي -ُ ؿٌَایي )گَؽ خاسخيدػتگاًـاًِ ّای تالیٌي 

  هَالط ؿٌاػایي کٌذ. دسسا  داخلي هیاًي -دػتگاُ ؿٌَایي )گَؽ خاسخيفشاگیش هیتَاًذ ػاختاس ػالن 

  ٍػبطفیحیط: 

  اػتفادُ ًواییذ آیٌذُ کاسی خَد فشاگیش هیتَاًذ اص ػلن هشتَعِ، دس سًٍذ. 

 ريش َای تذریس

 ایفای ًقص بحث گرٍّی پرسص ٍ پاسخ راًیسخٌ

 پاًل  PBLًوایص عولی کارگاُ آهَزضی 

             گرٍُ کَچک  جَرًال کالب                گسارش صبحگاّی                    گردش علوی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion ُبیوار ضبیِ سازی ضذ 

 بی تذریس:سبیر ريش َ

 مًاد ي يسایل آمًزشی

 برٍضَر کاتالَگ/ تصَیر/ عکس ٍایت بَرد پاٍرپَیٌت جسٍُ کتاب
ًوَدار/ 

 چارت

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

 اسالیذ، پَستر ٍ پوفلت بْذاضتی اًَاع پرٍشکتَرّای اٍرّذ، اٍپک ٍ  سبیر مًاد ي يسبیل آمًزضی:

 مکان ترگساری آمًزش

 کالس 
 سایت

 ایٌترًت 

سالي 

 کٌفراًس

 سالي

 آهفی تأتر 

 سالي 

 هَالش
 Media آزهایطگاُ

Lab 

Skill 

Lab 

درهاًگاُ/ 

 بالیٌی بخص

 عرصِ

 بْذاضت
 جاهعِ

   :مکبن َبی آمًزضیسبیر 

 تجارب یادگیری )مرتثط تا استاد(

 
 کالع ػایل کوك آهَصؿي هَخَد دس کاس تا ٍ      
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 ،هَالط کاس تا ٍػایل کوك آهَصؿي هَخَد دس ػالي      

 اػضا ٍ هداٍسات ٍ هَلؼیت هَاسد هشتثظ تا دسعتـخیق       

 داؿتي تدشتِ کاسی ٍ آهَصؿي دس هَسد کاس تا خؼذ ٍ هَالط      

 

 تکالیف یادگیری) مرتثط تا فراگیر(

 
 َر جلسٍ قبل از کالسمطبلعٍ مببحث            

 عملی ي تئًری شرکت در کالس درس            

 حضًر فعبل در بحث َب             

 اوجبم تکبلیف کالسی           

 داشته يسبیل مًرد ویبز برای حضًر در سبله مًالش         

 حضًر فعبل در بحث َبی گريَی خًد         

 احترام بٍ مقرارت کالس        

 آمًزشی ي سیاست َای مذرس ضًاتط
 اوتظبرات: -

 گَؽ دادى فؼال ٍ تَخِ تِ دسع -

 تِ خاعش ػپشدى ٍ داؿتي آهادگي الصم تا هغالؼِ هغالة تذسیغ ؿذُ -

 کالعحضَس فؼال دس تواهي خلؼات  -

 اًدام تِ هَلغ تکالیف هحَلِ -

 اػتفادُ كحیح اص ٍػایل کوك آهَصؿي -

 :مجبزَب   

 ٍ خَسدى هَاد کن حدنًَؿیذى    

  محذيدیتُب:    
 ٍ ػذم حضَس دس کالع تا تاخیش تیؾ اص دُ دلیمِ سػایت ًظن ٍ اًضثاط -

 خاهَؽ تَدى تلفي ّای ّوشاُ دس عَل کالع دسعدس حالت ػکَت تَدى یا -

 

 

 (/تالیىی/عرصٍَای ایمىی )دريس عملی/آزمایشگاَیتًصیٍ
 تگیاحتیاط در حیي آهَزش با پرٍشکتَرّای برقی ٍ اجتٌاب از خطر برق گرف

 فُرست مىاتع درسی
 آناتومی گری  -      
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 آناتومی ریچارد اسنل     -  

 و زوبوتا  (Netter)اطلس نتر -     
 

 ريش ارزشیاتی

 هصاحبِ چک لیست صحیح / غلظ 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:

 ( .....5......ومرٌ،  ػملی:   .....، 15..... ومرٌ: وظری ........20....) از تارم تىذی ومرٌ 

 ومرٌ 5 ) امتحبن ػملی(کبر ػملی: ومرٌ 1: تکبلیف کالسی ومرٌ 0.5: حضًر ي مطبرکت فؼبل

 ومرٌ 14  :/ ديرٌامتحبن پبیبن ترم ومرٌ 3 :/ ديرٌامتحبن میبن ترم ومرٌ 1.5 کًئیس:

 سبیر مًارد:
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 تروامٍ وظریترتیة ي تًالی عىايیه جذيل 

ضمبرٌ 

 جلسٍ
 مالحظبت ػىًان جلسٍ 

 ؿکشیدکتش  ؿشٍع کالع1   (30/6/89 )-(circulatory system) ػیؼتن گشدؽ خَى  1

 ؿکشی دکتش 2-(circulatory system) ػیؼتن گشدؽ خَى 2

 ؿکشیدکتش  (Respiratory system)ػیؼتن تٌفؼي 3

 ؿکشی دکتش 1-(Digestive system)ػیؼتن گَاسؽ 4

 ؿکشیدکتش  2-(Digestive system)ػیؼتن گَاسؽ 5

 ؿکشی دکتش (Urinary system) دػتگاُ ادساسی 6

 ؿکشیدکتش  Male (Genital)Reproductive systemػیؼتن تٌاػلي هشداًِ  7

 ؿکشی دکتش Female (Genital)Reproductive systemدػتگاُ تٌاػلي صًاًِ  8

 ؿکشی دکتش 1- (Nervus system) ػیؼتن ػلثي 9

 ؿکشیدکتش  2- (Nervus system) ػیؼتن ػلثي 11

 ؿکشی دکتش ()دػتگاُ تیٌایي 1- حغ ٍیظُ 11

 ؿکشی دکتش پایاى کالع( 30/8/89)     ؿٌَایي()دػتگاُ  2- حغ  ٍیظُ 12

13   

14   

15   

16   

17   

تًسط مسؤيل درس/ کبرضىبس آمًزش، بٍ اطالع  پبیبن، در زمبن آغبز بروبمٍ آمًزضی،تبریخ ضريع ي *تًجٍ: 

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

ضمبرٌ 

 جلسٍ
 بتمالحظ ػىًان جلسٍ 

   ؿکشی دکتش (30/6/89)ؿشٍع کالع   (circulatory system) ػیؼتن گشدؽ خَى  1

  ؿکشیدکتش  (Respiratory system)ػیؼتن تٌفؼي 2

  ؿکشیدکتش  (Digestive system)ػیؼتن گَاسؽ 3

  ؿکشیدکتش  (Urinary system) دػتگاُ ادساسی 4

  ؿکشیدکتش  Male (Genital)Reproductive systemػیؼتن تٌاػلي هشداًِ  5

  ؿکشی دکتش Female (Genital)Reproductive systemدػتگاُ تٌاػلي صًاًِ  6

  ؿکشی دکتش  (Nervus system) ػیؼتن ػلثي 7

  ؿکشیدکتش  (30/8/89)پایاى کالع   (ٍ ؿٌَایي )دػتگاُ تیٌایي  حغ ٍیظُ 8

  ؿکشیدکتش   9

  ؿکشیدکتش   11

  ؿکشیدکتش   11

 10-8 ؿکشی دکتش  12
 

 

  

تًسط مسؤيل درس/ کبرضىبس آمًزش، بٍ اطالع  پبیبن، در زمبن آغبز بروبمٍ آمًزضی،تبریخ ضريع ي *تًجٍ: 

 فراگیران رسبویذٌ خًاَذ ضذ.
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 جذيل ارائٍ تروامٍ کارآمًزی/کاريرزی 

 *طًل ديرٌ
 ن( مذرس )مذرسب مکبن ارائٍ ػىًان بروبمٍ آمًزضی

 مبٌ ريز سبػت

      

      

      

      

      

تًسط مسؤيل درس/ کبرضىبس آمًزش، بٍ اطالع  پبیبن، در زمبن آغبز بروبمٍ آمًزضی،تبریخ ضريع ي *تًجٍ: 

  فراگیران رسبویذٌ خًاَذ ضذ.

 

 


