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 پسضکی / هرکسداًطکذُ

 ػلَم تطریحگرٍُ آهَزضی: 

  Course Plan دٍرُدرس طرح 

 هطخصبت فراگیراى هطخصبت درس

 پرظتاریداًؽىذُ   داًطکذُ/ هرکس آهَزضی درهبًی:  تؽریح ػٌَاى ٍاحذ درسی:

        پرستبری رضتِ تحصیلی:    اختصاصی  ًَع ٍاحذ درسی:

 ؼٌاظیوار هطقغ تحصیلی: :کبرٍرزی :کبرآهَزی 0.5.:ػولی 1.5  :ًظری تؼذاد ٍاحذ

 سبیر کبرٍرز کبرآهَز ترم تحصیلی :کبرٍرزی :کبرآهَزی 17  :ػولی 26 :ًظری تؼذاد سبػت       

    ترم اٍل  ًیبز:   پیص 10کذ درس:

 :سبیر :سبیر

 هطخصبت هسؤل درس

 َم تؽریحیػل رضتِ تحصیلی: هحوذ جَاد فریذًٍیدوتر  ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:

 اظتادیار رتبِ ػلوی: دوتری تخصصی ػلَم تؽریح هقطغ تحصیلی:

 fredoni_javad@yahoo.com پست الکترًٍیک: 09119413677 ضوبرُ توبس:

 ػلَم تؽریح داًؽىذُ پسؼىی دپارتواى هحل کبر:

 هحوذ جَاد فریذًٍیدوتر ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هذرس)هذرسبى(:  

 ببزًگری بر اسبس ًیبز جبهؼِ: یخ تذٍیي طرح درس:تبر ًحَُ برگساری دٍرُ:

ؼوارُ جلعات تازًگری ؼذُ: تاریخ 06/06/1401 ترویثی هجازی حضَری 

 اّذاف آهَزضی 

 اًعاى تذى ّای ظیعتن هاورٍظىَپی آًاتَهی تا آؼٌایی: ّذف کلی
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 :)ادر تاؼٌذ:در پایاى ترًاهِ آهَزؼی، اًتظار هی رٍد فراگیر)اى( ل اّذاف اختصبصی )رفتبری 

 :حیطِ ضٌبختی 

 ػلن اًاتَهی را تؼریف وٌذ ٍ ؼاخِ ّای آًاتَهی ٍ ػلَم هرتثظ تا آى را ًام تثرد. 

 ٍاشُ ّای آًاتَهی را رور وٌذ. 

 صفحات ٍ هحَر ّای تذى را تیاى وٌذ. 

 ٍضؼیت ایعتادُ آًاتَهیه تذى را تَضیح دّذ 

   تیاى وٌذتافت را تؼریف وٌذ ٍ تافتْای هختلف تذى را تِ عَر ولی. 

 ( را تَضیح دّذی فَلاًی ٍ تحتاًیٍیصگی اظتخَاًْای هحَری )ظر ٍ صَرت، هْرُ ّا، دًذُ ّا ( ٍ ضویوِ )اًذام ّا. 

 .هفصل را تؼریف وردُ ٍ اًَاع آًرا ًام تثرد 

 .تمعین تٌذی هفاصل را تیاى وٌذ 

 ِتردُ ٍ تتَاًذ ٍیصگی ّای ایي لعوتْا را تَضیح دّذ.  ( را ًام، پلَرالعوت ّا هختلف ظیعتن تٌفط ) تیٌی، حلك ، حٌجرُ، ًای ، ری 

  ال یِ ّای پریىارد را ًام تردُ ٍ تتَاًذ ٍیصگیْای ظاّری ٍ داخلی للة را تیاى وٌذ. 

 اجساء ظیعتن ّذایتی ٍ خَدوار للة را تَضیح دّذ. 

 ؼاخِ ّای ػرٍق لعوت ّای  هختلف تذى را ًام تثرد. 

  تاال تِ پائیي تغَر واهل ٍ تِ ترتیة ًام تثردلعوتْای هختلف ظیعتن گَارغ را از. 

 تثرد ًام واهل تغَر را هؼذُ ٍ هری  هختلف تخؽْای ٍ آًاتَهیه ظاختواى. 

 .تخؽْای هختلف  رٍدُ تاریه ٍ تسري را تِ ترتیة از اتتذا تا اًتْا تغَر واهل ًام تثرد 

  یح دّذ.ٍ پاًىراض را تَضٍ هجاری صفراٍی  هَلؼیت لرارگیری وثذ،ویعِ صفرا 

 دّذ تَضیح را صفاق ظاختواى. 

 .چگًَگی تؽىیل لٌف را تیاى وٌذ 

 .ظاختواى ٍ ػول ػمذُ ّای لٌفاٍی را تیاى وٌذ 

 .هَلؼیت لرارگیری عحال ٍ  تیوَض را تیاى وٌذ 

 .تخؽْای هختلف ظیعتن ادراری را تِ ترتیة از تاال تِ پائیي ًام تثرد 

 فَق ولیَی تَضیح دّذ. هحل آًاتَهیه  ٍ تمعین تٌذی ولیِ ّا ٍ غذد 

  هجاٍرات  حالة ٍ پیؽاتراُ را تَضیح دّذ. لرار گیری ٍ جایگاُ ٍ ؼىل ظاّری ٍ ظاختواى داخل هثاًِ ٍ هحل 

 .ظاختواى یه ًَرٍى را تَضیح دّذٍ  ٍظایف ظیعتن ػصثی را تیاى وٌذ. 

 .اًَاع ًرٍى ّا را تمعین تٌذی وردُ ٍ ًام تثرد 

 ثی )ًَرٍگلیا( را تَضیح دّذتافت ّوثٌذ پؽتیثاى دظتگاُ ػص 

 .ظیعتن ػصثی را تمعین تٌذی وٌذ 

 .ًوای ظاّری ًخاع را تَضیح دّذ ٍظغح همغغ ًخاع را تَصیف وٌذ ٍ ًحَُ خرٍج ٍ ظگواى ّای ًخاػی را تَضیح دّذ 

 .تخؽْای هختلف هغس را ًام تردُ ٍ تِ اختصار تَضیح دّذ 

  ّای اػصاب جوجوِ ای )ظَم تا دٍازدّن( را در ظالِ هغس ًام تثرًذ.تخػ ّای ظالِ هغس را ًام تثرًذ ٍ  هحل خرٍج رؼت ِ 

  تغي ّای هغسی را ًام تردُ ٍ هحل آى را هؽخص وٌذ ٍ پردُ ّای هٌٌص را تَصیف وٌذ 

 فضای داخلی ورُ چؽن را ؼرح دّذ.ٍ  ورُ چؽن ٍالیِ ّای آى را تَضیح دّذ 

 اختواى پله ّا ٍ غذُ اؼىی را تَضیح دّذ.ظٍ  ػضالت چؽن را ًام تردُ ٍ وارّروذام را تیاى وٌذ 

  گَغ هیاًی گَغ داخلی ٍ ارتثاط آى تا ظاختواى ّای هجاٍر را تَضیح دّذ.، ظاختواى گَغ خارجی 

 .تخؽْای هختلف ظیعتن تٌاظلی هرد ٍ زى را ًام تثرد 
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 :حیطِ ػبطفی 

 ف در عَل ترم تَجِ ًؽاى دّذ.در هراحل هختلف تذریط تا حروات ظر ٍ ارتثاعات چؽوی  ًعثت تِ هَضَػات هختل 

 .در تحث ّای گرٍّی ؼروت وٌذ 

 .ّوىالظی ّای خَد را ًعثت تِ رػایت لَاًیي ظالي تؽریح ٍ هَالش تؽَیك ٍ ترغیة وٌذ 

     ٍ ِظازهاى دّی وٌذ.ی تؼذی ترای درن تْتر تیواری ّا در ترم ّاًیرٍی اًگیسؼی خَد ػالل 

 ِحرکتیهْبرتی   حیط: 

 َتگیرد تىار را( هَالش ظالي) آًاتَهی آزهایؽگاُ در خَد فردی حفاظت تِ تَطهر ًىات تایذ داًؽج. 

  َوٌذ اجرا را( هَالش ظالي)آًاتَهی آزهایؽگاُ در وار همررات تِ هرتَط ًىات تایذ داًؽج. 

 دّذ ًؽاى را ای هٌغمِ اًاتَهی  هَالش ی رٍ تر ًوایػ تا. 

 دّذ ًؽاى ٍ ًوَدُ تررظی اظىلت رٍی تر را تذى  تٌذی اظتخَاى  تَپَگرافیه هختلف ًَاحی. 

 .ػضالت لعوت ّای هختلف تذى را تر رٍی هَالش ًؽاى دّذ 

 .لعوت ّای هختلف ظیعتن تٌفعی را تر رٍی هَ الش ًؽاى دّذ 

 .لعوت ّای هختلف للة، جایگاُ للة، هؽخصات خارجی للة ٍ ػرٍق ورًٍر را تر رٍی هَالش ًؽاى دّذ 

 ش ًؽاى دّذ.ٍ ّونٌیي تتَاًذ ًحَُ تؽىیل ٍریذ اجَ  فَلاًی ٍ تحتاًی را تر رٍی هَالش ًؽاى دّذػرٍق هختلف تذى را تر رٍی هَال 

 .لعوت ّای هختلف دظتگاُ گَارغ را تر رٍی هَالش ًؽاى دّذ 

 .جایگیری احؽاء هختلف تر رٍی ًَاحی ًِ گاًِ ؼىن را ًؽاى دّذ 

 ش ًؽاى دّذ.هَلؼیت ٍ هؽخصات وثذ، ویعِ صفرا ٍ پاًىراض را تر رٍی هَال 

 .هَلؼیت ٍهؽخصات ولیِ، حالة، هثاًِ ٍ پیؽاتراُ را تر رٍی هَالش ًؽاى دّذ 

 .لعوت ّای هختلف دظتگاُ لٌفاٍی را تر رٍی هَالش ًؽاى دّذ 

  را تر رٍی هَالش ًؽاى دّذ.گَغ هیاًی گَغ داخلی ، گَغ خارجیلعوت ّای هختلف 

  الش ًؽاى دّذ.را تر رٍی هَ ػظالت آى ورُ چؽن ٍلعوت ّای هختلف 

 تر رٍی هَالش ًؽاى دّذ.، ظالِ هغس ٍ ًخاع را  تخؽْای هختلف هغس 

 .هَلؼیت ٍ هؽخصات لعوت ّای هختلف ظیعتن تٌاظلی در زى ٍ هرد را تر رٍی هَالش ًؽاى دّذ 

 رٍش ّبی تذریس:

                                               وارگاُ آهَزؼی                                            ًوایػ ػولی                                                           ایفای ًمػ                                                                         تحث گرٍّی                                                  پرظػ ٍ پاظخ                                                         ظخٌراًی

                             Bedside teaching                      ؼثیِ ظازی ؼذُ       تیوار                 

    ) تٌَیعیذ(:                                         ظایر 

 هَاد ٍ ٍسبیل آهَزضی:

 هَالش  –واهپیَتر  –ٍایت تَرد  -اظالیذ   –ٍیذیَ پرٍشوتَر 

 تجبرة یبدگیری )حیي تذریس(:

 تررظی ضؼف ٍ هْارت ّای رٍغ تذریط ٍ ارتثاط تا داًؽجَیاى
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 ضَابط آهَزضی ٍ سیبست ّبی هذرس

 رػایت اخالق ٍ حضَر هٌظن در والض ّا اًتظبرات: 

 ٍرٍد ٍ خرٍج از والض در هَارد ضرٍری ---غیثت در صَرت اضغرار   : هجبزّب

 ٍرٍد ًَؼیذًی ٍ خَراوی در والض  –هىالوِ تلفٌی ٍ اظتفادُ از هَتایل   هحذٍدیتْب:

 (:/ببلیٌی/ػرصِّبی ایوٌی )درٍس ػولی/آزهبیطگبّیتَصیِ

 حضَر هٌظن  ٍ ظر ٍلت  در والض  –ّوراُ  ػذم هىالوِ تا تلفي –اظتفادُ از رٍپَغ پسؼىی 

 فْرست هٌببغ درسی:

 آناتومی عمومی دکتر مصباح و دکتر والیانی 

 آواتومی تىً گری ترجمً دکتر حسه زادي و ٌمکاران 

 ووروآواتومی ریچارد اسىل 

  اعلط ًتر  ٍ زٍتَتا   ---ووىی 

 رٍش ارزیببی:

 هطبّذُ ػولکرد

 )چک لیست( 

 هصبحبِ 

 ) ضفبّی(
 زهَى کتبیآ

------ --------- 

 ػیٌی تطریحی

جَاة 

 کَتبُ
   گسیٌِ ای 4تعتی  

 ًورُ(:  01ببرم بٌذی ًورُ ) از 

  ٍ پرظػ ٍ پاظخ والظیحضَر در والض درصذ اهتحاى  30در صذ اهتحاى پایاى ترم ٍ  70ًظری اًاتَهی 

  20از   ًورُ اًاتَهی ػولی

 اهتحاى پایاى ترم ػولی

 

 : اًجبم تکبلیف ػولی ٍ پرٍشُ :هطبرکت کالسی : کالسی حضَر ٍ غیبة

  :کَئیس

 

 :اهتحبى هیبى ترم

  

 : اهتحبى پبیبى ترم

01 
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    :سبیر هَارد

 تئَری  جذٍل زهبًی ارائِ برًبهِ:

ضوبرُ 

 جلسِ

رٍش 

 ارائِ

 تبریخ

 ارائِ 

سبػت 

 ارائِ 
 ػٌَاى جلسِ  هکبى ارائِ

هذرس 

 )هذرسبى( 

 دوتر فریذًٍی آناتومیو یادگیری  اصطالحات رایج  آناتومیآشنایی با تاریخچه  پرظتاری داًؽىذُ    حضَری  1

پرظتاری داًؽىذُ    حضَری 2 مشخصات آشنایی با سیستم اسکلتی بدن،  استخوانبندی محوری  

 مهره هاي گردني ـ پشتي ـ كمري و خاجي

 دوتر فریذًٍی

پرظتاری داًؽىذُ    حضَری  3  دوتر فریذًٍی آشنایی با سیستم اسکلتی بدن،  استخوانبندی  جمجمه 

پرظتاری داًؽىذُ    حضَری  4  دوتر فریذًٍی مفاصلبدن،  اندام فوقانی و تحتانی و یآشنایی با سیستم اسکلت 

پرظتاری داًؽىذُ    حضَری  5  دوتر فریذًٍی آناتومی ساختار قلب و گردش خون 

پرظتاری داًؽىذُ    حضَری  6  دوتر فریذًٍی آناتومی دستگاه تنفسی 

پرظتاری داًؽىذُ     حضَری 7  دوتر فریذًٍی آناتومی دستگاه گوارش 

پرظتاری داًؽىذُ    حضَری  8  دوتر فریذًٍی آناتومی غدد ضمیمه دستگاه گوارش 

پرظتاری داًؽىذُ    حضَری 9  دوتر فریذًٍی ، طحال، تیموسعقده های لنفاوی )دستگاه ایمني  آناتومی 

پرظتاری داًؽىذُ    حضَری  10  دوتر فریذًٍی ( پیؽاتراُ ٍ هثاًِ هیسًای، ولیِ،) ادراری ظیعتن آًاتَهی  

پرظتاری داًؽىذُ     حضَری  11  دوتر فریذًٍی دستگاه عصبي آناتومی 

پرظتاری داًؽىذُ     حضَری  12  دوتر فریذًٍی دستگاه بینایي تومیآنا 

پرظتاری داًؽىذُ      حضَری  13  دوتر فریذًٍی دستگاه شنوایي آناتومی 

پرظتاری داًؽىذُ      حضَری  14  دوتر فریذًٍی آناتومی احشاء لگنی مشترک در مرد و زن 

پرظتاری داًؽىذُ      حضَری  15  دوتر فریذًٍی مردانه دستگاه تناسلي آناتومی 

پرظتاری داًؽىذُ      حضَری  16  دوتر فریذًٍی زنانه دستگاه تناسلي آناتومی 

 داًطگبُ       یآهَزضتقَین :      طبق تبریخ اهتحبى پبیبى ترم :               تبریخ اهتحبى هیبى ترم  

 
 

 ػولی جذٍل زهبًی ارائِ برًبهِ:
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ضوبرُ 

 جلسِ

رٍش 

 ارائِ

 تبریخ

 رائِا 

سبػت 

 ارائِ 
 ػٌَاى جلسِ  هکبى ارائِ

هذرس 

 )هذرسبى( 

 دوتر فریذًٍی آناتومیو یادگیری  اصطالحات رایج  آناتومیآشنایی با تاریخچه  داًؽىذُ پرظتاری      حضَری  1

مشخصات آشنایی با سیستم اسکلتی بدن،  استخوانبندی محوری  داًؽىذُ پرظتاری        حضَری 2

 ره هاي گردني ـ پشتي ـ كمري و خاجيمه

 دوتر فریذًٍی

 دوتر فریذًٍی آشنایی با سیستم اسکلتی بدن،  استخوانبندی  جمجمه داًؽىذُ پرظتاری        حضَری  3

 دوتر فریذًٍی آشنایی با سیستم اسکلتی بدن،  اندام فوقانی و تحتانی و مفاصل داًؽىذُ پرظتاری      حضَری  4

 دوتر فریذًٍی آناتومی ساختار قلب و گردش خون داًؽىذُ پرظتاری       حضَری  5

 دوتر فریذًٍی آناتومی دستگاه تنفسی داًؽىذُ پرظتاری      حضَری  6

 دوتر فریذًٍی آناتومی دستگاه گوارش داًؽىذُ پرظتاری       حضَری 7

 دوتر فریذًٍی اتومی غدد ضمیمه دستگاه گوارشآن داًؽىذُ پرظتاری      حضَری  8

 دوتر فریذًٍی ، طحال، تیموسعقده های لنفاوی دستگاه ایمني ) آناتومی داًؽىذُ پرظتاری      حضَری 9

 دوتر فریذًٍی (  پیشابراه و مثانه میزنای، کلیه،) ادراری آناتومی سیستم  داًؽىذُ پرظتاری      حضَری  10

 دوتر فریذًٍی دستگاه عصبي آناتومی داًؽىذُ پرظتاری      ی حضَر 11

 دوتر فریذًٍی دستگاه بینایي آناتومی داًؽىذُ پرظتاری      حضَری  12

 دوتر فریذًٍی دستگاه شنوایي آناتومی داًؽىذُ پرظتاری      حضَری  13

 دوتر فریذًٍی لگنی مشترک در مرد و زن آناتومی احشاء داًؽىذُ پرظتاری      حضَری  14

 دوتر فریذًٍی مردانه دستگاه تناسلي آناتومی داًؽىذُ پرظتاری      حضَری  15

 دوتر فریذًٍی زنانه دستگاه تناسلي آناتومی داًؽىذُ پرظتاری       حضَری  16

 داًطگبُ       یآهَزضتقَین :      طبق ترمتبریخ اهتحبى پبیبى  :                تبریخ اهتحبى هیبى ترم  

 

 

 


