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 پششکی :داوشکذٌ

  علًم تشزیح گزيٌ آمًسشی:

  Course Plan ديرٌطزح 

 مشخصات فزاگیزان مشخصات درس

 ػلَم تطریح رضتِ تحصیلی:  ن لٌفاٍی ٍ غذد درٍى ریستخَى، سیس ػٌَاى ٍاحذ درسی:

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

 ٍاحذ
  ًظری:

5/0 
 اٍل ترم تحصیلی:  کارٍرزی: ارآهَزی: ک 5/0  ػولی:

 ،ساػت

 هاُ یارٍز

 ًظری: 

9 

  ػولی:

17 
 تخص: سال: کارآهَز  کارٍرزی: کارآهَزی: 

 17 کذ درس:

 

  پیطٌیاز: 

 تافت ضٌاسی ػوَهی

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 ٍ ًام خاًَادگی: 

 استادیار رتثِ ػلوی:  Ph.Dدکترای تخصصی  هقطغ تحصیلی: 

 33140274 ضوارُ تواس: 
                          پست الکترًٍیک:

m.arianmanesh@zums.ac.ir 
 

 گرٍُ ػلَم تطریح-داًطکذُ پسضکی   کار: آدرس هحل

 ًام ٍ ًام خاًَادگی سایر هذرساى:  

 :تاریخ تذٍیي طرح درس :رٍش ترگساری ترًاهِ

 06/06/1398 
 تازًگری تر اساس ًیاز جاهؼِ:

 ززکیثی هجاسی حضَری

 تصَیة تاریخ

 :EDCتَسط ضَرای  

00/00/1398 

 

 

 ضوارُ جلسات

 تازًگری ضذُ:
 یذ تاریخ تأی

 :EDOتَسط ضَرای 

00/00/1398 

 اَذاف آمًسشی
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ساخسار هیکزٍسکَخی ٍ هاکزٍسکَخی خَى، اًذام ّای خَى ساس، سیسسن اًذٍکزیي، ایوٌی ٍ لٌفاٍی  ،دٍرُ خایاى در تایسسی داًطجَ  ّذف کلی:

 را تطٌاسذ.

 ادر تاضٌذ:در خایاى تزًاهِ آهَسضی، اًسظار هی رٍد فزاگیزاى ق اّذاف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیطِ ضٌاختی 

  

 تثزدزطکیل دٌّذُ خَى را ًام  اجشاء. 

 .خالسوا ٍ سزم را زؼزیف کزدُ ٍ زفاٍذ آى دٍ را تیاى کٌذ 

 یر ّا را تیاى ًوایذ.اساخسواى ٍ خصَصیاذ اریسزٍس 

 خصَصیاذ آًْا را زَضیح دّذ. اًَاع آًْا را ًام تزدُیر ّا، اساخسواى لکَس ٍ 

 دُ ٍ ًقص آى را در اًؼقاد خَى تیاى ًوایذ.ساخسواى خالکر را ضزح دا 

 .اخسالالذ خًَی را زَضیح دّذ 

 .ساخسواى هغش اسسخَاى را ضزح دّذ 

 .سلَل تٌیادی خَى ساس را زؼزیف کٌذ 

 .ساخر اًَاع سلَل ّای خًَی اس سلَل تٌیادی در هغش اسسخَاى تیاى کٌذ 

 .تلَؽ سلَل ّای خًَی را زَضیح دّذ 

 ضزح دّذ. اساس سیسسن ایوٌی تذى را 

 .اًَاع ایوًََگلَتَلیي ّا را تیاى کٌذ 

 .اػضای لٌفاٍی اٍلیِ ٍ ثاًَیِ را ًام تثزد 

 .جایگاُ گزُ لٌفاٍی را تذاًذ 

 .قسور ّای هخسلف گزُ لٌفاٍی را تیاى کٌذ 

 .ًقص گزُ لٌفاٍی در ایوٌی تذى را تیاى کٌذ 

 .ساخسار تافسی زیوَس ٍ قسور ّای هخسلف آى را ضزح دّذ 

 یوَسی را زَضیح دّذ.ز-سذ خًَی 

 .ًقص زیوَس در ایوٌی تذى را تیاى کٌذ 

 .زغذیِ خًَی ٍ اًطؼاتاذ هیکزٍسکَخی ػزٍق خًَی در طحال را تیاى کٌذ 

 .خالح سفیذ ٍ خالح قزهش در طحال را زَضیح دّذ 

 .فَلیکَل لٌفاٍی طحای را ضزح دّذ 

 .طٌاب ّای تیلزٍذ ٍ سیٌَس ّای ٍریذی طحال را زَضیح دّذ 

 ل در ایوٌی تذى را تیاى کٌذ.ًقص طحا 

 .اًَاع لَسُ ّا را ًام تثزد ٍ جایگاُ آًْا را تیاى کٌذ 
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 .ساخسار تافسی لَسُ را ضزح دادُ ٍ ساخسار لَسُ ّا را تا یکذیگز هقایسِ کٌذ 

 .ًقص لَسُ ّا در ایوٌی تذى را تیاى کٌذ 

 .تخص ّای هخسلف غذُ ّیدَفیش را ًام تثزد 

 ا ضزح دّذ.ساخسار تافسی غذُ ّیدَفیش ر 

 .ساخسار تافسی غذُ اخی فیش را تیاى کٌذ 

 .ساخسار تافسی غذُ زیزٍئیذ را ضزح دّذ 

 .اًَاع سلَل ّای زیزٍئیذ را ًام تزدُ ٍ ػولکزد آًْا را ضزح دّذ 

 .فَلیکَل زیزٍئیذی ٍ کلَئیذ را زَضیح دّذ 

 .ساخسار تافسی غذُ خارازیزٍئیذ را ضزح دّذ 

 درًال را تیاى کٌذ.ساخسار کَرزکس ٍ هذٍالی غذُ آ 

 :حیطِ رٍاًی حرکتی 

 .قسوسْای هخسلف هیکزٍسکَج ًَری را تطٌاسذ ٍ آًْا را تِ کار تزدُ ٍ زٌظین کٌذ 

  ٍ الم ّای هخسلف را در اسسیج هیکزٍسکَج قزار دّذ ٍ تسَاًذ تا تشرگٌوایی ّای هخسلف تافر ٍ جایگاُ هَرد ًظز را تا ٍضَح تاال تثیٌذ

 ایی کٌذ.قسور ّای تافر را ضٌاس

  ِػاطفیحیط: 

 .درس جشء ػلَم خایِ اسر تٌاتزایي حیطِ ػاطفی تزای آى زؼزیف ًوی ضَد 

 ريش َای تذریس

 ایفای ًقص تحث گرٍّی پرسص ٍ پاسخ سخٌراًی

 خاًل 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

 ًوَدار/ چارذ تزٍضَر کازالَگ/ تصَیر/ ػکس ٍایت تَرد پاٍرپَیٌت جشٍُ کتاب

 تیوار ٍاقؼی تیوار اسساًذارد ضذُ َاسم ٍاقؼیاضیاء ٍ ل هاکت ًزم افشار فیلن آهَزضی فایل صَزی

   هیکرٍسکَج ٍ الم سایر هَاد ٍ ٍسایل آهَزضی:

 مکان تزگشاری آمًسش

 کالس 
 سایر

 ایٌسزًر 

سالي 

 کٌفزاًس

 سالي

 آهفی زأزز 

 سالي 

 هَالص
 Media آسهایطگاُ

Lab 

Skill 

Lab 

درهاًگاُ/ 

 تالیٌی تخص

 ػزصِ

 تْذاضر
 جاهؼِ

 ٍ سالي هَالش تاالر هیکرٍسکَج :َزضیهکاى ّای آهسایر 
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 تجارب یادگیزی )مزتثط تا استاد(

  کالسکار تا ٍسایل کوک آهَسضی هَجَد در 
 هَالص کار تا ٍسایل کوک آهَسضی هَجَد در سالي 

 کار تا هیکزٍسکَج هَجَد در زاالر هیکزٍسکَج 

 تکالیف یادگیزی) مزتثط تا فزاگیز(
 سهطالؼِ هثاحث ّز جلسِ قثل اس کال 

  ضزکر در کالس درس 

  حضَر فؼال در تحث ّا 

 اًجام زکالیف کالسی 

 )حضَر فؼال در تحث ّای گزٍّی خَد) گزٍُ کَچک 
 زَضیح ٍ ًطاى دادى هطالة ًطاى دادُ ضذُ رٍی هَالص 

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

 ، خَردى ٍ آضاهیذى تِ صَرذ هحذٍداقغ اضطزاریخزٍج اس کالس در هَ  :هجازّا

 اسسفادُ اس هَتایل، صحثر غیز هسؼارف هحذٍدیتْا:

  

 (/تالیىی/عزصٍَای ایمىی )دريس عملی/آسمایشگاَیتًصیٍ

 

 فُزست مىاتع درسی
 Clinical anatomy for medical students (Snell) 
 Basic histology (Junquira) 
 Color textbook of histology (Gartner) 
 Wheater’s Functional Histology 

 

 ريش ارسشیاتی

 هصاحثِ چک لیسر صحیح / غلط جَرکزدًی 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 
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 وامگذاری اشکال سایز ريش َای ارسشیاتی:

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

 ( .....10......ًورُ،  ػولی:   ......، 10.... ًظری

 کار ػولی: ...... ًورُ ... ًور2ُ...: تکالیف کالسی ..... ًورُ: حضَر ٍ هطارکت فؼال

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

 ًورُ تافت ضٌاسی 6ًورُ آًاتَهی،  3  ًظری: سایر هَارد:

 ًورُ تافت ضٌاسی 10ػولی:                   
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 تزوامٍ وظزیتزتیة ي تًالی عىايیه جذيل 

ضوارُ 

 جلسِ
 هالحظات ػٌَاى جلسِ 

1   

2   

 ي هٌصدکسز آری تافر خَى ٍ خَى ساسی 3

 دکسز آریي هٌص تافر سیسسن ایوٌی ٍ لٌفاٍی 4

 دکسز آریي هٌص تافر غذد ّیدَفیش، اخی فیش، فَق کلیِ، زیزٍئیذ ٍ خارازیزٍئیذ 5

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

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

ضوارُ 

 جلسِ
 هالحظات ػٌَاى جلسِ 

 دکسز آریي هٌص تافر خَى 1

 دکسز آریي هٌص تافر خَى 2

 دکسز آریي هٌص هغش اسسخَاى 3

 دکسز آریي هٌص طحال ٍ گزُ لٌفاٍی 4

 دکسز آریي هٌص زیوَس ٍ لَسُ حلقی 5

 دکسز آریي هٌص لَسُ ّای کاهی ٍ ستاًی 6

 دکسز آریي هٌص ّیدَفیش، فَق کلیِ 7

 دکسز آریي هٌص زیزٍئیذ ٍ خارازیزٍئیذ 8

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 اهِ آهَزضیػٌَاى ترً

 هاُ رٍز ساػت

      

      

      

      

      

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

  فراگیراى رساًیذُ خَاّذ ضذ.

 

 


