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 داوشکذٌ پسشکی

 علًم تشریح.آمًزشی گريٌ 

  Course Plan ديرٌطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 کارضٌاسی ارضذ ػلَم تطریحرضتِ تحصیلی2  تکٌیک ّای پیطرفتِ ػٌَاى ٍاحذ درسی2

 کبرضنبسی ارضذهقطغ تحصیلی2  ًَع ٍاحذ درسی2 

 3ترم  لی2 ترم تحصی کارٍرزی2  کارآهَزی 2 ػولی 2ًظری2 ٍاحذ

 ساػت
ًظری2 

0.3 
 تخص2 سال2 کارآهَز  کارٍرزی2 کارآهَزی2  0.0 ػولی2

 کذ درس2 

 پیطٌیاز2 

درس هاکرٍ ٍ 

 هیکرٍتکٌیک

  آًاتَهی

ترًاهِ آهَزضی تَسط  تاریخ تصَیة

 00/00/1300 ٍزارت تْذاضت2

 تخص2 سال2 کارٍرز 

 تخص2 سال2 دستیار

 سایر2 سایر2

 مشخصات مسؤل درس

 دکتری علوم تطریح  رضتِ تحصیلی2 زهرا عبذی م ٍ ًام خاًَادگی2ًا

 استبدیبر رتثِ ػلوی2 دکتری  هقطغ تحصیلی2

 274داخلی  -داًطکذُ پسضکی ضوارُ تواس2
  zabdi@zums.ac.ir                          پست الکترًٍیک2

   
 

 داًطکذُ پسضکی   آدرس هحل کار2

 خاًن دکتر هیترا آریي هٌصهذرساى2  ًام ٍ ًام خاًَادگی سایر 

تَسط  تاریخ تذٍیي طرح درس ًحَُ ترگساری دٍر2ُ

 01/07/1401  2هذرس

 تازًگری تر اساس ًیاز جاهؼ2ِ

 تصَیة تَسط  تاریخ  مجبزی حضوری
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 ترکیبی

 EDO2تاریخ تأییذ تَسط ضَرای  

00/00/1311 

 EDC2ضَرای 

00/00/1310 

 

 ضوارُ جلسات

 تازًگری ضذ2ُ 

 

 

 

 اَذاف آمًزشی

 ف کلی: هد 

کسة داًص ٍ هْارت الزم در خصَظ دستگاّْا ٍ ٍسایل آزهایطگاّی هرتثظ تا تکٌیک ّای هختلف آزهایطگاّی ٍ ًحَُ استفادُ صحیح  از -

 آًْا.

 .کسة داًص ٍ هْارت الزم درهَرد ًحَُ رفتار ٍ رعایت استاًذارد ّای تْذاضتی ٍایوٌی در آزهایطگاُ در حیي اًجام کار-

)آًالیس اسپرم،  هَرد ساخت ترکیثات هَاد هَرد ًیاز ترای اًجام تکٌیک ّای آزهایطگاّی ارائِ ضذُْارت الزم درکسة داًص ٍ ه -

 .ایوًََسیتَضیوی، کطت سلَلی، رًگ آهیسی فلَرئَرسٌت ٍ...(

 جْت اًجام تکٌیک ّای آزهایطگاّی ارائِ ضذُ. کسة داًص ٍ هْارت الزم -

  برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیران قادر باشند:اهداف اختصاصی )رفتاری(: در پایان 

 :حیطه شناختی 

 ُّر تکٌیک آزهایطگگاّی ارائگِ ضگذُ )آًگالیس اسگپرم، کطگت سگلَآ، رًگگ آهیگسی          آزهایطگاّی هَرد ًیاز ترای  ٍ ٍسایلّا دستگا

 .ِ تاضذاضترا ًام تثرد ٍ اعالعات جاهع در هَرد ًحَُ کار آى د فلَرسٌت، ایوًََسیتَضیوی ٍ .....( 

 .ًحَُ کار ّر دستگاُ آزهایطگاّی را ضرح دّذ 

 .دلیل استفادُ از ّر دستگاُ آزهایطگاّی ترای تکٌیک ارائِ ضذُ را تَضیح دّذ 

  ارائِ ضذُ را ضرح دّذ. ٍ...( ، رًگ آهیسی حیاتیکطت سلَآ، رًگ آهیسی فلَرسٌت)آًالیس اسپرم، هَاد هَرد ًیاز ترای ّر تکٌیک 

 چگًَگی سٌجص هَرد ًیاز  ٍ هحلَآ ّای ًحَُ تْیِ ترکیثات ٍpH  ُرا ضرح دّذ.هحلَآ ساختِ ضذ 

 .اصَآ تْذاضتی ٍ ایوٌی در هَرد ّر هادُ یا ترکیة آزهایطگاّی را ضرح دّذ 

 .ًحَُ هراقثت ٍ ًگْذاری از تجْیسات ٍ هَادآزهایطگاّی را ضرح دّذ 

 ٌذ را ضرح دّذ.اصَآ تْذاضتی ٍ ایوٌی کِ یک تکٌسیي تایذ در حیي کار رعایت ک 

 .اصَآ کارتردی اًجام ّر تکٌیک را ضرح دّذ 

 

 :حیطه عاطفی 

  عالقوٌذ ضًَذ کارّای تحقیقاتی در هیکرٍتکٌیک ّای پیطرفتِتِ کارترد علن. 
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  قادر است  :روانی حرکتیحیطه 

 .تا تجْیسات آزهایطگاّی هَرد ًیاز ترای تکٌیک ارائِ ضذُ کار کٌذ 

 ارائِ ضذُ را آهادُ کٌذ.رای اًجام ّر تکٌیک تجْیسات ٍ ٍسایل هَرد ًیاز ت 

  ترای اًجام ّر تکٌیک ارائِ ضذُ را آهادُ کٌذ. هَاد هَرد ًیاز 

 کٌذ آهادُ را آزهایص ّر ترای  ًیاز هَرد ترکیثات ٍ هحلَلْا ترکیثات، ٍ هحلَلْا تْیِ پرٍتکل اساس تر. 

 ام دّذ.اصَآ ٍ رًٍذ آهادُ سازی ٍ اًجام ّر تکٌیک ارائِ ضذُ را اًج 

  تْذاضتی ٍ ایوٌی الزم ترای  کار تا ّر دستگاُ یا ٍسیلِ آزهایطگاّی را رعایت کٌذ.اصَآ 

 .اصَآ تْذاضتی ٍ ایوٌی الزم ترای کار تا هَاد ٍ ترکیثات هختلف را رعایت کٌذ 

  تکار گیردزهایطگاّی را آاصَآ ًگْذاری ٍ هراقثت از تجْیسات ٍ ترکیثات. 

 

 ريش َای تذریس

 ایفبی نقص بحث گروهی پرسص و پبسخ سخنرانی

 پبنل PBL نمبیص عملی کبرگبه آموزضی 

 گروه کوچک              جورنبل کالة                گسارش صبحگبهی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion بیمبر ضبیه سبزی ضذه 

 سایر رٍش ّای تذریس2

 مًاد ي يسایل آمًزشی

 نمودار/ چبرت بروضور کبتبلوگ/ تصویر/ عکس وایت بورد پاٍرپَیٌت جسوه کتاب

 بیمبر واقعی بیمبر استبنذارد ضذه اضیبء واقعی مبکت ًرم افسار فیلن آهَزضی فبیل صوتی

   سایر هَاد ٍ ٍسایل آهَزضی2

 مکان ترگساری آمًزش

 کالس 
سبلن 

 کنفرانس
 جبمعه درمبنگبه/ بخص عرصه آزمایشگاه Media Lab وة ) مجبزی( سبیت اینترنت

   2هکاى ّای آهَزضیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتثط تا استاد(
 تررسی ضعف ٍ هْارت ّای رٍش تذریس ٍ ارتثاط تا داًطجَیاى 

 تکالیف یادگیری) مرتثط تا فراگیر(
  ضَر هٌظن  ٍ سر ٍقت  در کالسح –عذم هکالوِ تا تلفي ّوراُ  –استفادُ از رٍپَش پسضکی 
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 ضًاتط آمًزشی ي سیاست َای مذرس
 حضَر هٌظن در کالس ّااًتظارات2 

 ٍرٍد ٍ خرٍج از کالس در هَارد ضرٍری -غیثت در صَرت اضغرار  : هجازّا

 ٍرٍد ًَضیذًی ٍ خَراکی در کالس –هکالوِ تلفٌی ٍ استفادُ از هَتایل  هحذٍدیتْا2

 (/تالیىی/عرصٍملی/آزمایشگاَیَای ایمىی )دريس عتًصیٍ
 دستکص ٍ هاسک در آزهایطگاُ – استفادُ از رٍپَش پسضکی

 

 فُرست مىاتع درسی
  ِکتاب هیکرٍتکٌیک ّای پیطرفت 
 )پرٍتکل ّای رایج ترای اًجام ّر تکٌیک )ایٌترًت 

 ريش ارزیاتی

 OSCE Long Case صحیح / غلط جورکردنی چنذ گسینه ای کوته پبسخ گسترده پبسخ
 

Log Book Portfolio 360 0 Key Feature Mini CEX DOPS 
Short Case 

 

Clinical Work 
Sampling 

 PMP SCT CRP PUZZLE مصبحبه چک لیست 

 تکالیف عملی   سایر:

 ( 0ًورُ،  ػولی2   ، 12 ًور2ُ ًظری 20) از تارم تىذی ومرٌ 

 ًورُ 15ػولی2  کار ًورُ 22 تکالیف کالسی ًورُ 23 حضَر ٍ هطارکت فؼال

 ًورُ  2/ دٍرُاهتحاى پایاى ترم ًورُ 2/ دٍرُاهتحاى هیاى ترم ًورُ    کَئیس2

  سایر هَارد2
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 جذيل ترتیة ي تًالی عىايیه تروامٍ وظری
ضوارُ 

 جلسِ
 هالحظات ػٌَاى جلسِ 

 دکتر عبذی سبعت )تئوری( 2 تذریس تکنیک آنبلیس اسپرم 1

 دکتر عبذی(سبعت ) تئوری 2 تذریس تکنیک کطت سلولی 2

 دکتر عبذی سبعت )تئوری( 1 تذریس تکنیک ایمونوسیتوضیمی 3

 دکتر آرین منص تکنیک رنگ آمیسی حیبتی 4

 دکتر آرین منص pHروش تهیه محلول و تعیین غلظت و  5

6   

7   

8   

9   

11   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

ضی، تَسط هسؤٍل درس/ کارضٌاس آهَزش، تِ اطالع *تَج2ِ تاریخ ضرٍع ٍ پایاى، در زهاى آغاز ترًاهِ آهَز

 فراگیراى رساًیذُ خَاّذ ضذ.
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 جذيل ترتیة ي تًالی عىايیه تروامٍ عملی

ضوارُ 

 جلسِ
 هالحظات ػٌَاى جلسِ 

 دکتر عبذی سبعت )عملی( 4 آمبده سبزی  مواد و تجهیسات مورد نیبز برای آنبلیس اسپرم 1

 دکتر عبذی ی(سبعت ) عمل 4 انجبم تکنیک آنبلیس اسپرم 2

 دکتر عبذی سبعت )عملی( 4 آمبده سبزی  مواد و تجهیسات مورد نیبز برای کطت سلولی 3

 دکتر عبذی سبعت )عملی( 8 انجبم تکنیک کطت سلولی 4

 دکتر عبذی سبعت )عملی( 2 آمبده سبزی  مواد و تجهیسات مورد نیبز برای ایمونوسیتوضیمی 5

 دکتر عبذی سبعت ) عملی( 4 انجبم تکنیک ایمونوسیتوضیمی 6

7   

8   

9   

11   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

*تَج2ِ تاریخ ضرٍع ٍ پایاى، در زهاى آغاز ترًاهِ آهَزضی، تَسط هسؤٍل درس/ کارضٌاس آهَزش، تِ اطالع 

 فراگیراى رساًیذُ خَاّذ ضذ.
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 جذيل ارائٍ تروامٍ کارآمًزی/کاريرزی 

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

 هاُ رٍز ساػت

      

      

      

      

      

*تَج2ِ تاریخ ضرٍع ٍ پایاى، در زهاى آغاز ترًاهِ آهَزضی، تَسط هسؤٍل درس/ کارضٌاس آهَزش، تِ اطالع 

 فراگیراى رساًیذُ خَاّذ ضذ. 
 


