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 پششکی :داوشکذٌ

  علًم تشزیح گزيٌ آمًسشی:

  Course Plan ديرٌطزح 

 مشخصات فزاگیزان مشخصات درس

 ػلَم تطریح رضتِ تحصیلی:  جٌیي ضٌاسی ػوَهی ػٌَاى ٍاحذ درسی:

 کارضٌاسی ارضذهقطغ تحصیلی:  اختصاصی )اجثاری(ًَع ٍاحذ درسی: 

 ٍاحذ
  ًظری:

1 
 اٍل م تحصیلی: تر کارٍرزی: کارآهَزی:    ػولی:

 ،ساػت

 هاُ یارٍز

 ًظری: 

17 
 تخص: سال: کارآهَز  کارٍرزی: کارآهَزی:   ػولی:

 16 کذ درس:

 
 - پیطٌیاز: 

 

ترًاهِ  جذیذتریي تاریخ تصَیة

آهَزضی تَسط ٍزارت 

 09/03/1395 تْذاضت:

 تخص: سال: کارٍرز 

 تخص: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

  تیَلَشی تَلیذ هثلرضتِ تحصیلی:  هیترا آریي هٌصدکتر  ام خاًَادگی: ًام ٍ ً

 استادیار رتثِ ػلوی:  Ph.Dدکترای تخصصی  هقطغ تحصیلی: 

 33140274 ضوارُ تواس: 
                          پست الکترًٍیک:

m.arianmanesh@zums.ac.ir 
 

 گرٍُ ػلَم تطریح-داًطکذُ پسضکی   آدرس هحل کار:

 ًام ٍ ًام خاًَادگی سایر هذرساى:  

 :تاریخ تذٍیي طرح درس :رٍش ترگساری ترًاهِ

 06/06/1398 
 تازًگری تر اساس ًیاز جاهؼِ:

 تزکیثی هجاسی حضَری

 تصَیة تاریخ

 :EDCتَسط ضَرای  

00/00/1398 

 

 

 ضوارُ جلسات

 تازًگری ضذُ:
 تاریخ تأییذ 

 :EDOتَسط ضَرای 

00/00/1398 

 ف آمًسشیاَذا
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ًحَُ تطکیل جٌیي ٍ هزاحل رضذ ٍ تکاهل آى ٍ ًیش ػَاهل هؤحز تز رضذ ٍ ًاٌّجاری ّای هزتَط تِ  ،دٍرُ پایاى در تایستی داًطجَ  ّذف کلی:

 .دٍرُ تکاهل را تطٌاسذ

 در پایاى تزًاهِ آهَسضی، اًتظار هی رٍد فزاگیزاى قادر تاضٌذ: اّذاف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیطِ ضٌاختی 

 سین هیتَس ٍ هیَس ٍ هزاحل آى را تَضیح دادُ ٍ تا ّن هقایسِ کٌذ.تق 

 .سلَل ّای سایای تذٍی ٍ خاستگاُ آًْا را تیاى کٌذ ٍ هْاجزت آًْا را تِ گٌاد اٍلیِ ضزح دّذ 

 .هزاحل هختلف اسپزهاتَصًش ٍ اسپزهایَصًش را تَضیح دّذ 

 .هزاحل هختلف اٍٍصًش را ضزح دّذ 

 تزدُ ٍ ًحَُ پیذایص آًْا را تَضیح دّذ. گاهت ّای غیزعثیؼی را ًام 

 .هزاحل هختلف تخوک گذاری را تیاى کٌذ 

 .عزس تطکیل جسن سرد در تخوذاى ٍ تَلیذ َّرهَى ّا را تیاى کٌذ 

 .ًحَُ پسزفت جسن سرد ٍ تثذیل آى تِ جسن سفیذ را ضزح دّذ 

 .ظزفیت گیزی ٍ ٍاکٌص آکزٍسٍهی اسپزم را ضزح دّذ 

 ًْا را تِ تزتیة تیاى ًوایذ.هزاحل لقاح ٍ تَالی آ 

 .هکاًیسن ّای هقاتلِ تا پلی اسپزهی را تَضیح دّذ 

 .تسْین در سایگَت را ضزح دّذ 

 .هزاحل تکَیي تخن )چٌذ سلَلی، هتزاکن ضذى ٍ تلستَسیست( را تا قثل اس الًِ گشیٌی تَضیح دّذ 

 .الًِ گشیٌی تالستَسیست را ضزح دّذ 

 ضزح دّذ. تخوذاى را-ّیپَفیش-هحَر ّیپَتاالهَس 

 .ٍقایغ چزخِ رحوی ٍ تخوذاًی را تیاى کٌذ 

 .ٍقایغ هزتَط تِ تکَیي جٌیي را در رٍسّای هختلف ّفتِ دٍم تَضیح دّذ 

 .عزس پیذایص دٍ الیِ جٌیٌی اپیثالست ٍ ّایپَتالست را ضزح دّذ 

 َد آهذُ در ّفتِ دٍم را ًام تثزد.هٌطاء پیذایص کیسِ سردُ اٍلیِ، کیسِ سردُ حاًَیِ، سیلَم خارد رٍیاًی ٍ توام ػٌاصز تَج 

 .حاهلگی ّای خارد رحن را تؼزیف کزدُ ٍ هکاى ّای ضایغ آى را ًام تثزد 

 .حاهلگی پَچ )هَل( را تؼزیف کٌذ 

 .ضیار اٍلیِ ٍ هطتقات آى را تَضیح دّذ 

 .هزاحل تطکیل سِ الیِ جٌیٌی اکتَدرم، هشٍدرم ٍ اًذٍدرم ٍ خاستگاُ آًْا را تیاى کٌذ 

  سائذُ ًَتَکَردی ٍ ًَتَکَرد قغؼی را تیاى کٌذ.عزس تطکیل 

  .اًَاع پزسّای جفتی را ضزح دّذ 

 .گاستزٍالسیَى ٍ هزاحل توایش الیِ ّای هختلف جٌیٌی را تَضیح دّذ 
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 .هطتقات اکتَدرم ٍ ًَرٍالسیَى را تیاى کٌذ 

 .هطتقات هشٍدرم هجاٍر هحَری ٍ حذ ٍاسظ را ضزح دّذ 

 ًی را اس هشٍدرم صفحِ خارجی تؼزیف کٌذ.چگًَگی پیذایص سیلَم داخل رٍیا 

 .عزس تطکیل گات اٍلیِ را تَضیح دادُ ٍ هطتقات اًذٍدرم را ًام تثزد 

 .ًحَُ پیذایص ػزٍق خًَی ٍ جایگاُ تظاّز اٍلیِ آًْا را ضزح دّذ 

 کٌذ. هقایسِ یکذیگز تا پیذایص هٌطاء ًظز اس را هختلف ًاٌّجاریْای 

  دّذ تَضیح را تکاهل اُه دٍهیي عی در رٍیاى خارجی ًوای. 

 .خصَصیات ظاّزی جٌیي را اس هاُ سَم تا تَلذ تیاى کٌذ 

 .هزاحل تکاهل جفت ٍ ػولکزد آى را ضزح دّذ 

 .تغییزات جفتی را در عَل تارداری تیاى کٌذ 

 .سغح هادری ٍ جٌیٌی جفت را تَضیح ٍ تا ّن هقایسِ کٌذ 

 س را تَضیح دّذ.تطکیل پزدُ ّای جٌیٌی هخل آهٌیَى ٍکَریَى ٍ االًتَئی 

 .اًَاع دٍقلَّای دٍ تخوی ٍ یک تخوی  ٍ ًحَُ تَجَد آهذى دٍقلَّای تِ ّن چسثیذُ را تَضیح دّذ 

 .ًاٌّجاری ّای هختلف در جٌیي را ًام تثزد ٍ ػلت پیذایص آًْا را تَضیح دّذ 

 

 :حیطِ رٍاًی حرکتی 

 حزکتی تزای آى تؼزیف ًوی ضَد.-درس صزفا ًظزی است تٌاتزایي حیغِ رٍاًی 

 

  ِػاطفیحیط: 

 .داًطجَ تایذ هسائل اخالقی کار تا جٌیي را آهَختِ ٍ تِ کار تٌذد 

 ريش َای تذریس

 ایفای ًقص تحث گرٍّی پرسص ٍ پاسخ سخٌراًی

 پاًل PBL ًوایص ػولی کارگاُ آهَسضی 

 گزٍُ کَچک              جَرًال کالب                گشارش صثحگاّی                    گزدش ػلوی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion ُتیوار ضثیِ ساسی ضذ 

 سایر رٍش ّای تذریس:

 مًاد ي يسایل آمًسشی

 تًوَدار/ چار تزٍضَر کاتالَگ/ تصَیر/ ػکس ٍایت تَرد پاٍرپَیٌت جشٍُ کتاب

 تیوار ٍاقؼی تیوار استاًذارد ضذُ اضیاء ٍ لَاسم ٍاقؼی هاکت ًزم افشار فیلن آهَزضی فایل صَتی
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    سایر هَاد ٍ ٍسایل آهَزضی:

 مکان تزگشاری آمًسش

 کالس 
 سایت

 ایٌتزًت 

سالي 

 کٌفزاًس

 سالي

 آهفی تأتز 

 سالي 

 هَالص
 Media آسهایطگاُ

Lab 

Skill 

Lab 

درهاًگاُ/ 

 تالیٌی تخص

 زصِػ

 تْذاضت
 جاهؼِ

   :هکاى ّای آهَزضیسایر 

 تجارب یادگیزی )مزتثط تا استاد(

  کالسکار تا ٍسایل کوک آهَسضی هَجَد در 

 تکالیف یادگیزی) مزتثط تا فزاگیز(
 هغالؼِ هثاحج ّز جلسِ قثل اس کالس 

  ضزکت در کالس درس 

  حضَر فؼال در تحج ّا 

 اًجام تکالیف کالسی 

 ی گزٍّی خَد) گزٍُ کَچک(حضَر فؼال در تحج ّا 

 ضًاتط آمًسشی ي سیاست َای مذرس
 حضَر تِ هَقغ، کاهل ٍ فؼال در کالس ّااًتظارات: 

 ، خَردى ٍ آضاهیذى تِ صَرت هحذٍدخزٍد اس کالس در هَاقغ اضغزاری  :هجازّا

 استفادُ اس هَتایل، خَردى ٍ آضاهیذى، صحثت غیز هتؼارف هحذٍدیتْا:

  

 (/تالیىی/عزصٍريس عملی/آسمایشگاَیَای ایمىی )دتًصیٍ

 

 فُزست مىاتع درسی
 Larsen’s Human Embryology   
 Human embryology and developmental biology (Carlson) 
 The developing human (Moore) 

 

 ريش ارسشیاتی

 هصاحثِ چک لیست صحیح / غلظ جَرکزدًی چٌذ گشیٌِ ای کَتِ پاسخ گستردُ پاسخ

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

Sampling 
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Log Book 360
 0

 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 وامگذاری اشکال سایز ريش َای ارسشیاتی:

  ًورُ:  .....20.......) از تارم تىذی ومزٌ 

 ( ...........ًورُ،  ػولی:   ......، 20.... ًظری

 کار ػولی: ...... ًورُ ...... ًورُ: تکالیف کالسی ..... ًورُ: رکت فؼالحضَر ٍ هطا

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

  سایر هَارد:
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 تزوامٍ وظزیتزتیة ي تًالی عىايیه جذيل 

ضوارُ 

 جلسِ
 هالحظات ػٌَاى جلسِ 

 دکتز آریي هٌص ْای جٌسی هادُ )اٍٍصًش(تکاهل سلَل 1

 دکتز آریي هٌص تکاهل سلَلْای جٌسی ًز )اسپزهاتَصًش( 2

 دکتز آریي هٌص لقاح ٍ حَادث هَلکَلی هزتَط تِ آى 3

 دکتز آریي هٌص الًِ گشیٌی جٌیي، حَادث سلَلی ٍ هَلکَلی هزتَط تِ آىتکاهل جٌیي در ّفتِ اٍل رٍیاًی,  4

 دکتز آریي هٌص ّفتِ دٍم رٍیاًی )دیسک سایای دٍ الیِ ای(تکاهل جٌیي در  5

6 
 دکتز آریي هٌص تکاهل جٌیي در ّفتِ سَم رٍیاًی )دیسک سایای سِ الیِ ای(

7 
 دکتز آریي هٌص دٍرُ رٍیاًی )ّفتِ سَم تا ّطتن جٌیٌی(

8 
 دکتز آریي هٌص تکاهل جفت ٍ پزدُ ّای جٌیٌی 

9 
 دکتز آریي هٌص ى )تزاتَلَصی(ًاٌّجاریْای سهاى تَلذ ٍ ػلل آ

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

 فراگیراى رساًیذُ خَاّذ ضذ.
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 جذيل تزتیة ي تًالی عىايیه تزوامٍ عملی

ضوارُ 

 جلسِ
 هالحظات ػٌَاى جلسِ 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

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

 فراگیراى رساًیذُ خَاّذ ضذ.
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 جذيل ارائٍ تزوامٍ کارآمًسی/کاريرسی 

 *طَل دٍرُ
 هذرس )هذرساى(  هکاى ارائِ َزضیػٌَاى ترًاهِ آه

 هاُ رٍز ساػت

      

      

      

      

      

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

  فراگیراى رساًیذُ خَاّذ ضذ.

 

 


