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 پسضکی داوطکذٌ

 علَم تطشیحگريٌ آمًزضی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پیشاپضضکی / مرکس آمًزضی درماوی:داوطکذٌ سشٍگشدى ٍ تٌِعلَم تطشیح  ػىًان ياحذ درسی:

 کاسدسهاًی رضتٍ تحصیلی: اختصاصی )اجباسی( ياحذ درسی: وًع

 تؼذاد ياحذ
 وظری:

 ياحذ5/0
 کاسضٌاسی مطقغ تحصیلی: کاريرزی: کارآمًزی: 5/0 ػملی:

 سایر کاريرز کارآمًز ترم تحصیلی کاريرزی: کارآمًزی: 11 ػملی: 8 وظری:        تؼذاد ساػت

    سَم پیطىیاز:   کذ درس:

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 علَم تطشیح رضتٍ تحصیلی: دکتش ایشج جعفشی اًاسکَلی وام ي وام خاوًادگی:

 استاد  رتبٍ ػلمی: دکتشای تخصصی مقطغ تحصیلی:

 anarkool@zums.ac.ir پست الکتريویک: 19091509190 تماس: ضمارٌ

 گشٍُ علَم تطشیح-داًطکذُ پضضکی    محل کار:

   :(ان)مذرسوام ي وام خاوًادگی مذرس

 بازوگری بر اساس ویاز جامؼٍ: :تاریخ تذيیه طرح درس وحًٌ برگساری ديرٌ:

 ضمارٌ جلسات بازوگری ضذٌ: تاریخ  08/10/1401 ترکیبی مجازی حضًری
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√    00/00/1931  

 اهذاف آموزشی

 دستگاُ ّای بذىضٌاخت کلی آًاتَهی  َذف کلی:

 قادس باضٌذ: (اى)، اًتظاس هی سٍد فشاگیشبشًاهِ آهَصضی دس پایاى اَذاف اختصاصی )رفتاری(: -

 حیطٍ ضىاختی: -

 گَاسش سا بشاساس هٌابع ٍ هطالب رکش ضذُ دس کالس بیاى کٌذ.دستگاُ بخص ّای هختلف  -

 كليات آناتومی سروگردن و تنه را بيان كنذ. -

 استخوان بنذی ناحيه تنه را بشناسذ و مشخصات آنها را بيان كنذ.  -

 استخوان های تشکيل دهنذه جمجمه را بشناسذ و مشخصات آن ها را بيان كنذ. -

ركار داذه   را تشخيض دهذ، مشخصات )بخش ها، سطوح، كنارها، زوائذ، سوراخ ها و اتصالت عضالنی( بر روی آن را براساس منااب  و مطابا     Frontalاستخوان  -

 در كالس بيان كنذ.

 را تشخيض داده، مشخصات )بخش ها، سطوح، كنارها و سوراخ ها( بر روی آن را براساس مناب  و مطاب  ركر دذه در كالس بيان كنذ. Ethmoidاستخوان  -

روی آن را براساس مناب  و مطاب  ركر داذه  را تشخيض داده، مشخصات )بخش ها، سطوح، كنارها، زوائذ، سوراخ ها و اتصالت عضالنی( بر  Sphenoidاستخوان  -

 در كالس بيان كنذ.

را تشخيض داده، مشخصات )بخش ها، سطوح، كنارها، سوراخ ها و اتصالت عضالنی( بر روی آن را براساس منااب  و مطابا  ركار داذه در      Occipitalاستخوان  -

 كالس بيان كنذ.

ح، كنارها، سوراخ ها و اتصالت عضاالنی( بار روی آن را براسااس منااب  و مطابا  ركار داذه در        را تشخيض داده مشخصات )بخش ها، سطو Parietalاستخوان  -

 كالس بيان كنذ.

را تشخيض داده، مشخصات )بخش ها، سطوح، كنارها، زوائذ، سوراخ ها و اتصالت عضاالنی( بار روی آن را براسااس منااب  و مطابا  ركار        Temporalاستخوان  -

 دذه در كالس بيان كنذ.

 ات، محذوده و محتویات حفرات كرانيال قذامی، ميانی و خلفی را به ترتي  براساس مناب  و مطاب  ركر دذه در كالس بيان كنذ.مشخص -

را تشخيض داده، مشخصات )بخش ها، سطوح، كنارها، زوائذ، سوراخ ها و اتصالت عضالنی( بر روی آن را براساس مناب  و مطاب  ركر داذه   Mandibleاستخوان  -

 س بيان كنذ.در كال

 را تشخيض داده، مشخصات )سطوح و كنارها( آن را براساس مناب  و مطاب  ركر دذه در كالس بيان كنذ. Vomerاستخوان  -

را تشخيض داده، مشخصات )بخش ها، سطوح، كنارها، زوائذ، سوراخ ها و اتصالت عضالنی( بر روی آن را براساس مناب  و مطابا  ركار داذه     Maxillaاستخوان  -

 كالس بيان كنذ. در

را تشخيض داده، مشخصات )سطوح، كنارها، زوائذ، سوراخ ها و اتصالت عضالنی( بار روی آن را براسااس منااب  و مطابا  ركار داذه در        Zygomaticاستخوان  -

 كالس بيان كنذ.

ی( بر روی آن را براساس مناب  و مطابا  ركار داذه    را تشخيض داده، مشخصات )بخش ها، سطوح، كنارها، زوائذ، سوراخ ها و اتصالت عضالن Palatineاستخوان  -

 در كالس بيان كنذ.

 را تشخيض داده، مشخصات )سطوح، كنارها، سوراخ ها و اتصالت عضالنی( بر روی آن را براساس مناب  و مطاب  ركر دذه در كالس بيان كنذ. Nasalاستخوان  -

 ائذ( بر روی آن را براساس مناب  و مطاب  ركر دذه در كالس بيان كنذ.را تشخيض داده، مشخصات )سطوح، كنارها و زو Lacimalاستخوان  -

را تشخيض داده، مشخصات )بخش ها، سطوح، كنارها و زوائذ( بر روی آن را براساس مناب  و مطاب  ركر داذه در كاالس    Inferior Nasal Conchaاستخوان  -

 بيان كنذ.

 ها، سطوح و كنارها( بر روی آن را براساس مناب  و مطاب  ركر دذه در كالس بيان كنذ. را تشخيض داده، مشخصات )بخش ها، داخ Hyoidاستخوان  -

 كنذ. انيو عمل آنها را براساس مناب  و مطاب  ركر دذه در كالس ب یريو عص  گ origin ،Insertionرا بشناسذ،  تنه هيعضالت ناح -
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 كنذ. انيو عمل آنها را براساس مناب  و مطاب  ركر دذه در كالس ب یريو عص  گ origin ،Insertionرا بشناسذ،  سروگردن  هيعضالت ناح -

 حیطٍ ػاطفی: -

 حیطٍ رياوی حرکتی: -

 استخوان پيشانی را بر روی موالژ مشخض كرده و نشان دهذ.بخش های مختلف  -

 بخش های مختلف استخوان اتموئيذ را بر روی موالژ مشخض كرده و نشان دهذ. -

 اسفنوئيذ را بر روی موالژ مشخض كرده و نشان دهذ.بخش های مختلف استخوان  -

 را بر روی موالژ مشخض كرده و نشان دهذ. پس سریبخش های مختلف استخوان  -

 را بر روی موالژ مشخض كرده و نشان دهذ. آهيانه ایبخش های مختلف استخوان  -

 را بر روی موالژ مشخض كرده و نشان دهذ. گيجگاهیبخش های مختلف استخوان  -

 را بر روی موالژ مشخض كرده و نشان دهذ. فک فوقانیهای مختلف استخوان بخش  -

 را بر روی موالژ مشخض كرده و نشان دهذ. مخصوص بينیبخش های مختلف استخوان  -

 را بر روی موالژ مشخض كرده و نشان دهذ. فک تحتانیبخش های مختلف استخوان  -

 ض كرده و نشان دهذ.را بر روی موالژ مشخ گونه ایبخش های مختلف استخوان  -

 را بر روی موالژ مشخض كرده و نشان دهذ. كامیبخش های مختلف استخوان  -

 را بر روی موالژ مشخض كرده و نشان دهذ. وومربخش های مختلف استخوان  -

 را بر روی موالژ مشخض كرده و نشان دهذ. ادکیبخش های مختلف استخوان  -

 بر روی موالژ مشخض كرده و نشان دهذ.را  داخک تحتانی بينیبخش های مختلف استخوان  -

 را بر روی موالژ مشخض كرده و نشان دهذ. جناغبخش های مختلف استخوان  -

 را بر روی موالژ مشخض كرده و نشان دهذ. Atypicو  Typicدنذه های بخش های مختلف  -

 را بر روی موالژ مشخض كرده و نشان دهذ. مهره هایبخش های مختلف  -

 های سينه ای را بر روی موالژ مشخض كرده و نشان دهذ.بخش های مختلف مهره  -

 را بر روی موالژ مشخض كرده و نشان دهذ. مهره های كمریبخش های مختلف  -

 را بر روی موالژ مشخض كرده و نشان دهذ. خاجیبخش های مختلف استخوان  -

 را بر روی موالژ مشخض كرده و نشان دهذ. دنبابچه ایبخش های مختلف استخوان  -

 كرده و نشان دهذ. ذايموالژ پ یرا براساس مناب  و مطاب  ركر دذه در كالس بر رو یري، و عص  گorigin ،insertion سروگردنعضالت ناحيه ورد در م -

 كرده و نشان دهذ. ذايموالژ پ یرا براساس مناب  و مطاب  ركر دذه در كالس بر رو یري، و عص  گorigin ،insertion تنهعضالت ناحيه در مورد  -

 ريش َای تذریس:

کارگاٌ                                                                ومایص ػملی                                                         ایفای وقص                                                                         بحث گريَی                                                                                             پرسص ي پاسخ                                                                          سخىراوی

                             Bedside teaching                       ضبیٍ سازی ضذٌ        بیمار                                                                              آمًزضی 

    ) بىًیسیذ(:                                         سایر 

 مًاد ي يسایل آمًزضی:

 س،تدریس در کالتصویر  ،کتاب، پاورپوینت
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 تجارب یادگیری )حیه تذریس(:

 تکالیف یادگیری )بؼذ تذریس(:

 

 ضًابط آمًزضی ي سیاست َای مذرس

 حضور در کالسانجام به موقع تکالیف تعیین شده و در اوتظارات: 

 : مجازَا

  محذيدیتُا:

 (:/بالیىی/ػرصٍ/آزمایطگاَیػملیَای ایمىی )دريس تًصیٍ

 فُرست مىابغ درسی:

  هطالب باسگزاسی ضذُ اص طشیق ساهاًِ ًَیذٍ  هحوذ اکبشی ٍ ّوکاساىدکتش  سشٍگشدىآًاتَهی 

 روش ارزیابی:

 مطاَذٌ ػملکرد

 )چک لیست(

 مصاحبٍ

 ) ضفاَی( 
 آزمًن کتبی

------ --------- 
 ػیىی تطریحی

 صحیح / غلط جًرکردوی چىذ گسیىٍ ای کردن جاخالیپر گستردٌ پاسخ

  نمره(: 02بارم بنذی نمره ) از 

 ، برابر ...... می باشذ(.02) نمره قبولی از    

  ي پريشٌ: ػملی اوجام تکالیف مطارکت کالسی: حضًر ي غیاب کالسی: 

  05 امتحان پایان ترم: امتحان میان ترم:  کًئیس:

 عولی پایاى تشم خَاّذ بَد. ًوشُ ّن بشای اهتحاى 5 :مًارد سایر
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 :جذيل زماوی ارائٍ بروامٍ

ضمارٌ 

 جلسٍ
 مذرس )مذرسان(  ػىًان جلسٍ 

 ایشج جعفشی اًاسکَلی کلیات استخَاى ّای جوجوِ ٍ استخَاى ّای پیطاًی، اتوَئیذ، اسفٌَئیذ ٍ پس سشی 0

 ایشج جعفشی اًاسکَلی استخَاى ّای صٍج کاسِ سش ٍ استخَاى ّای صَست 9

 ایشج جعفشی اًاسکَلی استخَاى بٌذی تٌِ )جٌاغ، دًذُ ّا ٍ ستَى هْشُ ّا( 0

 ایشج جعفشی اًاسکَلی هفاصل سشٍگشدى ٍ تٌِ 9

 ایشج جعفشی اًاسکَلی عضالت )کلیات ٍ عضالت سشٍ گشدى( 5

 ایشج جعفشی اًاسکَلی عضالت تٌِ 6

         تاریخ امتحان پایان ترم:          تاریخ امتحان میان ترم:  01

ضمارٌ 

 جلسٍ
 مذرس )مذرسان(  ػىًان جلسٍ 

 ایشج جعفشی اًاسکَلی  استخَاى ّای پیطاًی ٍ اتوَئیذعولی  0

 ایشج جعفشی اًاسکَلی استخَاى اسفٌَئیذ ٍ پس سشیعولی  9

 ایشج جعفشی اًاسکَلی استخَاى ّای آّیاًِ ای ٍ گیجگاّیعولی  0

 ایشج جعفشی اًاسکَلی استخَاى ّای فک فَقاًی، هخصَظ بیٌی، اضکیعولی  9

 ایشج جعفشی اًاسکَلی ضاخک تحتاًی بیٌیاستخَاى ّای گًَِ ای، کاهی، عولی  5

 ایشج جعفشی اًاسکَلی استخَاى ّای فک تحتاًی ٍ ٍٍهشعولی  6

 ایشج جعفشی اًاسکَلی استخَاى جٌاغعولی  7

 اًاسکَلی ایشج جعفشی دًذُ ّاعولی  8

 ایشج جعفشی اًاسکَلی عولی استخَاى ّای ستَى هْشُ ّا 9

 ایشج جعفشی اًاسکَلی عضالت سش ٍ صَستعولی  01

 ایشج جعفشی اًاسکَلی عضالت ًاحیِ گشدىعولی  00

 ایشج جعفشی اًاسکَلی عضالت قفسِ سیٌِعولی  09

 ایشج جعفشی اًاسکَلی عضالت پطت تٌِعولی  00

 ایشج جعفشی اًاسکَلی  ًاحیِ ضکن عضالتعولی  09

 ایشج جعفشی اًاسکَلی عضالت ًاحیِ لگيعولی  05

 ایشج جعفشی اًاسکَلی هشٍس آًاتَهی عولی دستگاُ ّای هختلف 06

 ایشج جعفشی اًاسکَلی هشٍس آًاتَهی عولی دستگاُ ّای هختلف 07

         تاریخ امتحان پایان ترم:          تاریخ امتحان میان ترم:  01

 


