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 پسضکی / مرکسداوطکذٌ

 ػلًم تطریحگريٌ آمًزضی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پرستبری ي مبمبیی داوطکذٌ :داوطکذٌ آوبتًمی یک ػىًان ياحذ درسی:

 اتبق ػمل رضتٍ تحصیلی: اختصبصی )اجببری( ياحذ درسی: وًع

 2 تؼذاد ياحذ
 وظری:

1.1  

 ػملی:

0.1  
 کبرضىبسی مطقغ تحصیلی: کبريرزی: آمًزی:کبر

         تؼذاد سبػت

  وظری:

22 

 سبػت

  ػملی:

 سبػت 11

برای َر 

 گريٌ

 کبريرزی: کبرآمًزی:
ترم 

 تحصیلی
 سبیر کبريرز کبرآمًز

    یک وذاردپیطىیبز:   کذ درس:

 سبیر: سبیر:

 مشخصات مسؤل درس

 ػلًم تطریحی رضتٍ تحصیلی: زَرا ػبذی وبم ي وبم خبوًادگی:

 استبدیبر  رتبٍ ػلمی: دکتری مقطغ تحصیلی:

 zabdi@zums.ac.ir پست الکتريویک: 472داخلی  -داوطکذٌ پسضکی  تمبس: ضمبرٌ

 داوطگذٌ پسضکی   محل کبر:

 زَرا ػبذی  :(بن)مذرسوبم ي وبم خبوًادگی مذرس
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 جبمؼٍ: ببزوگری بر اسبس ویبز :تبریخ تذيیه طرح درس وحًٌ برگساری ديرٌ:

 ضمبرٌ جلسبت ببزوگری ضذٌ: تبریخ  1201.10.11 ترکیبی مجبزی حضًری

       

 اهذاف آموزشی

  َذف کلی:

 کهتیْبی اع ِبدعتگ آَبتٕيیکبسْبی عبخت ٔ تبسیخچّ ٔ افطالزبت سایح دس آَبتٕيی کغب داَؼ الصو دسخقٕؿ- 

 .ػضالَی، تُفغی ٔ لهب ٔ ػشٔق

 ببسِ استببط بیٍ يببزث يشبٕطّ ٔ بیًبسیٓب ٔ َبُْدبسیٓب دس کبسْبی ببنیُی دس آیُذِایدبد َگشػ يُبعب دس فشاگیشاٌ دس 

  بّ کبس گیشی فسیر آٌ دس کبسْبی ببنیُی  عیغتى ْبی رکش ؽذِاستمب عطر يٓبست فشاگیشاٌ دس تؾخیـ فسیر ٔ

 آیُذِ

 :)در باشند:لا (ان)، انتظار می رود فراگیربرنامه آموزشی در پایان اَذاف اختصبصی )رفتبری 

 :حیطٍ ضىبختی 

 ٔظبيف عیغتى اعكهتي سا بیبٌ ًَبيذ. 

 عیغتى اعكهتي سا تمغیى بُذي ًَبيذ. 

  .اعتخٕاٌ ْب سا تمغیى بُذي ًَبيذ ٔ اص ْشكذاو يثبني بضَذ 

 .اعتخٕاٌ ْبي اَذاو فٕلبَي سا َبو بشدِ ٔ ْشكذاو سا بطٕس يختقش بیبٌ ًَبیذ 

 كذاو سا بطٕس يختقش بیبٌ ًَبیذ.ٔ ْشاَذاو تستبَي سا َبو بشدِ  یاعتخٕاٌ ْب 

 .خًدًّ سا تؼشيف كشدِ ٔ اعتخٕآَبي فٕست ٔ كبعّ عش سا َبو ببشد 

 .خًدًّ سا دس ًَبْبي يختهف بیبٌ ًَبیذ 

 .عتٌٕ يٓشِ اي ٔخقٕفیبت يؾتشن يٓشِ ْب سا بیبٌ ًَبيذ 

 .يؾخقبت يٓشِ ْبي گشدَي ـ پؾتي ـ كًشي ٔ خبخي سا بیبٌ ًَبيذ 

 ٔ يؾخقبت دَذِ ْب سا بطٕس يختقش بیبٌ ًَبیذد. اعتخٕاٌ خُبؽ 

 .يفقم سا تؼشيف كشدِ ٔ إَاع آَشا َبو ببشد 

  .تمغیى بُذی يفبفم سا بیبٌ کُذ 

  .خقٕفیبت ٔ إَاع يفقم عیُٕيبل سا ركش كشدِ ٔ اصْشكذاو يثبني بضَذ 

 إَاع ببفتٓبي يبْیچّ اي ٔ يسم آَٓب سا َبو ببشد 

 اعكهتي( ٔ َسِٕ َبيگزاسي آَٓب سا دس بذٌ بیبٌ كُذ. ٔيژگیٓبي ببفت يبْیچّ اي يخطظ( 

 .ػضالت اَذاو فٕلبَي سا گشِٔ بُذي ًَبيذ 

  ػضالتي كّ اَذاو فٕلبَي سا بّ عتٌٕ يٓشِ اي ٔفم يي كُذ َبو بشدِ ٔ بیبٌ ًَبیذ. 

  .ػضالتي كّ اَذاو فٕلبَي سا بّ لفغّ عیُّ ٔفم يي كُذ َبو بشدِ ٔ بیبٌ ًَبیذ 
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  ف سا َبو بشدِ ٔ بیبٌ ًَبیذ.ػضالت َبزیّ كت 

  .ػضالت َبزیّ ببصٔ سا َبو بشدِ ٔ بیبٌ ًَبیذ 

  .ػضالت َبزیّ عبػذ سا َبو بشدِ ٔ بیبٌ ًَبیذ 

  .ػضالت َبزیّ دعت سا َبو بشدِ ٔ بیبٌ ًَبیذ 

 .ػضالت اَذاو تستبَي سا گشِٔ بُذي ًَبيذ 

  ػضالت َبزیّ گهٕتئبل سا َبو بشدِ ٔ بیبٌ ًَبیذ. 

  ساٌ سا َبو بشدِ ٔ بیبٌ ًَبیذػضالت َبزی ّ. 

  ػضالت َبزیّ عبق سا َبو بشدِ ٔ بیبٌ ًَبیذ. 

  .ػضالت َبزیّ پب سا َبو بشدِ ٔ بیبٌ ًَبیذ 

 گشْٔٓبي يبْیچّ اي كّ دس تضسيمبت يٕسد اعتفبدِ لشاس يي گیشد، يؾخـ ًَبيذ 

 .ػضالت َبزیّ عشٔگشدٌ سا تمغیى بُذی کشدِ ٔ َبو ببشد 

 ٕست سا َبو بشدِ ٔ ػًم آَٓب سا ركش ًَبيذ.ػضالت زبنت دُْذِ ف 

 .ػضالت خَٕذِ سا َبو بشدِ ، يسم ٔ ػقب آَٓب سا ركش ًَبيذ 

 .ػضالت َبزیّ گشدٌ سا تمغیى بُذي ًَٕدِ ٔ ػًم آَٓب سا ركش ًَبيذ 

 .ػضالت تُّ سا گشِٔ بُذي ًَبيذ 

 ػضالت داخهي ٔ خبسخي لفغّ عیُّ سا َبو بشدِ ٔ يؾخقبت ْشكذاو سا ركش كُذ. 

  .ػضالت ؽكى سا َبو بشدِ ٔ يؾخقبت ْشكذاو سا ركش كُذ 

  .ػضالت نگٍ سا َبو بشدِ ٔ يؾخقبت ْشكذاو سا ركش كُذ 

 .ػضالت خذاس خهفي تُّ سا دس اليّ ْبي يختهف َبو بشدِ ٔ يؾخقبت ْشكذاو سا ركش كُذ 

 .تؼشیف، تمغیًبت ٔ يستٕیبت يذیبعتیُٕو سا بیبٌ ًَبیذ 

 ِتُفظ سا ؽشذ دْذ. ًَبی کهی آَبتٕيی دعتگب 

 .عیغتى تُفغی سا تمغیى بُذی ًَبیذ 

 .فضبی خُب ٔ سعظ ْبی آٌ سا بیبٌ ًَبیذ 

 ( سا بؾُبعذ.ٔ سیّ ْب عبختبس آَبتٕيیک، يٕلؼیت ٔ يدبٔسات دعتگبِ تُفظ ) بیُی، زهك، زُدشِ، َبی 

 .ؽشذ ٔظبیف ٔ ػًهکشد عیغتى تُفغی سا بّ ؽکم خبيغ ؽشذ دْذ 

 سا ؽشذ دْذ. ػشٔلی-لهبی ِ ًَبی کهی آَبتٕيی دعتگب 

  سا تمغیى بُذی ًَبیذ. ػشٔلی -لهبیعیغتى 

 .پشیکبسد ٔ فضبی پشیکبسد سا بیبٌ ًَبیذ 

 .عبختبس آَبتٕيیک، يٕلؼیت ٔ يدبٔسات لهب سا بؾُبعذ 

  سا بّ ؽکم خبيغ ؽشذ دْذ. لهبػًهکشد 

 .ػشٔق افهی ٔ بضسگ بذٌ سا بؾُبعذ 

  ٌْب، ٔسیذْب ٔ نُف( سا ؽشذ دْذ.ٔظبیف ٔ ػًهکشد ػشٔق بذٌ ) ؽبيم ؽشیب 

 

 :حیطٍ ػبطفی 

 دس يٕسد يببزث ببنیُی  ؛فشاگیش يیتٕاَُذ دس خهغبت کالط دس يببزث گشْٔی ٔ پشعؼ ٔ پبعخ ؽشکت ًَبییذ
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 )بیًبسیٓب، َبُْدبسیٓب ٔ...(ٔ استببط آٌ بب آَبتٕيی بسث کُذ.

  کبسْبی ببنیُی پی ببشد.فشاگیش يیتٕاَذ بّ استببط بیٍ یبدگیشی آَبتٕيی ٔ تؾخیـ بٓتش دس 

 :حیطٍ رياوی حرکتی 

  تؾخیـ دْذ ٔ ٔیژگیٓبی ببنیُی آَٓب سا  اعکهتیعیغتى فشاگیش يیتٕاَذ عبختبس عبنى ٔ ػًهکشد فسیر. 

  بش سٔی کهیؾّ یب تقبٔیش  ٔ ٔیژگیٓبی ببنیُی آَٓب سا عیغتى اعکهتی فشاگیش يیتٕاَذ عبختبس عبنى ٔ ػًهکشد فسیر

 .ذسادیٕنٕژیک تؾخیـ دْ

  ؽُبعبیی کُذ. يٕالژسا دس بذٌ فشد صَذِ ٔ  ػضالَیعیغتى َؾبَّ ْبی ببنیُی 

 َؾبَّ ْبی ببنیُی يفبفم سا دس بذٌ فشد صَذِ ٔ يٕالژ ؽُبعبیی کُذ 

  تؾخیـ دْذ ٔ ٔیژگیٓبی ببنیُی آَٓب سا  اَذاو ػضالتفشاگیش يیتٕاَذ عبختبس عبنى ٔ ػًهکشد فسیر. 

 سا دس بذٌ فشد صَذِ، يٕالژ ؽُبعبیی کُذ. ػضالتد فسیر َؾبَّ ْبی ببنیُی ػضالت ٔ ػًهکش 

  تؾخیـ دْذ ٔ ٔیژگیٓبی ببنیُی آَٓب سا  دعتگبِ تُفغیفشاگیش يیتٕاَذ عبختبس عبنى ٔ ػًهکشد فسیر. 

  بش سٔی کهیؾّ یب تقبٔیش  ٔ ٔیژگیٓبی ببنیُی آَٓب سا دعتگبِ تُفغی فشاگیش يیتٕاَذ عبختبس عبنى ٔ ػًهکشد فسیر

 .یک سَگی ٔ اختقبفی تؾخیـ دْذسادیٕنٕژ

  سا دس بذٌ فشد صَذِ، يٕالژ ؽُبعبیی کُذ.دعتگبِ تُفغی َؾبَّ ْبی ببنیُی يفبفم ٔ ػًهکشد 

  تؾخیـ دْذ ػشٔلی ٔ ٔیژگیٓبی ببنیُی آَٓب سا  -دعتگبِ لهبیفشاگیش يیتٕاَذ عبختبس عبنى ٔ ػًهکشد فسیر. 

  بش سٔی کهیؾّ یب  ػشٔلی ٔ ٔیژگیٓبی ببنیُی آَٓب سا  -بِ لهبیدعتگفشاگیش يیتٕاَذ عبختبس عبنى ٔ ػًهکشد فسیر

 .تقبٔیش سادیٕنٕژیک سَگی ٔ اختقبفی تؾخیـ دْذ

  سا دس بذٌ فشد صَذِ، يٕالژ ؽُبعبیی کُذ.ػشٔلی  -دعتگبِ لهبیَؾبَّ ْبی ببنیُی يفبفم ٔ ػًهکشد 

 .َبض ؽشیبٌ ْبی سایح سا دس َٕازی يختهف اَذاو دس فشد صَذِ بگیشد 

 یذْبی عطسی يٓى کّ دس تضسیمبت يٕسد اعتفبدِ لشاس يیگیشد سا سٔی کبدأس ٔ يٕالژ َؾبٌ دْذ.ٔس 

 ريش َبی تذریس:

                                                   بحث گريَی                                   پرسص ي پبسخ                                   سخىراوی

 اد ي يسبیل آمًزضی:مً

 ٔ يبژیک اعالیذ پبٔس پٕیُت، فیهى، ٔایت بشد

 

 یبدگیری )حیه تذریس(:ي تکبلیف تجبرة 
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 ،يٕالژکبس بب ٔعبیم کًک آيٕصؽی يٕخٕد دس عبنٍ کغب تدشبّ 

  

 

 ضًابط آمًزضی ي سیبست َبی مذرس

 اوتظبرات:

 کالط سػبیت َظى ٔ اَضببطزضٕس بّ يٕلغ دس کالط ٔ  -

 تهفٍ ْبی ًْشاِ دس طٕل کالط  بٕدٌ یهُتیب عب خبيٕػ -
 خهغبت تذسیظ دس گٕػ دادٌ فؼبل ٔ تٕخّ بّ دسط -

 بّ خبطش عپشدٌ ٔ داؽتٍ آيبدگی الصو بب يطبنؼّ يطبنب تذسیظ ؽذِ -
 اَدبو بّ يٕلغ تکبنیف يسٕنّ -

 اعتفبدِ فسیر اص ٔعبیم کًک آيٕصؽی -

 کالط اسائّ اَتمبد ٔ پیؾُٓبد بشای افضایؼ کیفیت کبسی ٔ یبدگیشی -

 : مجبزَب

 ٔسٔد ٔ خشٔج دس کالط -

 محذيدیتُب:

 ػذو فسبت بب تهفٍ ًْشاِ -

 (:/ببلیىی/ػرصٍ/آزمبیطگبَیػملیَبی ایمىی )دريس تًصیٍ

 ازتیبط دس زیٍ کبس بب يٕالژ ،

 فُرست مىببغ درسی:

1- Grey’s Anatomy 41 edition 

2- Moore clinical Anatomy 

3- Snell’s clinical Anatomy 

4- Netter Atlas 

5- Sobota Atlas 

 

 روش ارزیابی:

 مطبَذٌ ػملکرد

 )چک لیست( 

 مصبحبٍ 

 ) ضفبَی(
 آزمًن کتبی
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  --------- 
 ػیىی تطریحی

   چُبر گسیىٍ ای کًتبٌ پبسخ 

  نمره(: 02بارم بنذی نمره ) از 

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

 حضًر ي غیبة کالسی:

در تمبم جلسبت کالس حضًر 

0.1   

 0.1 ي پريشٌ: ػملی اوجبم تکبلیف 1مطبرکت کالسی:

 11امتحبن پبیبن ترم:  امتحبن میبن ترم: 2 کًئیس:

 ومرٌ می ببضذ. 1ومرٌ ي امتحبن ػملی  11امتحبن تئًری  :مًارد سبیر

 

 :جذيل زمبوی ارائٍ بروبمٍ

ضمبرٌ 

 جلسٍ
 ريش ارائٍ

سبػت 

 ارائٍ 
 مذرس )مذرسبن(  ًان جلسٍ ػى مکبن ارائٍ

 دکتر عبذی آشنایی با اصطالحات آناتومی   دانشکذه پرستاری  حضوری 1

 دکتر عبذی استخوان شناسی انذام فوقانی دانشکذه پرستاری  حضوری 4

 دکتر عبذی آشنایی با عضالت انذام فوقانی دانشکذه پرستاری  حضوری 3

پرستاریدانشکذه   حضوری 2  دکتر عبذی استخوان شناسی انذام تحتانی 

 دکتر عبذی آشنایی با عضالت انذام تحتانی دانشکذه پرستاری  حضوری 5

 دکتر عبذی آشنایی با مفاصل انذام فوقانی و تحتانی دانشکذه پرستاری  حضوری 6

 ذیدکتر عب استخوان شناسی سر و گردن دانشکذه پرستاری  حضوری 7

 دکتر عبذی استخوان شناسی قفسه سینه و مهره ها دانشکذه پرستاری  حضوری 8

 دکتر عبذی عضالت سر و گردن و تنه دانشکذه پرستاری  حضوری 9
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 دکتر عبذی آشنایی با سیستم تنفسی دانشکذه پرستاری  حضوری 11

 کتر عبذید ادامه سیستم تنفسی دانشکذه پرستاری  حضوری 11

 دکتر عبذی آشنایی با سیستم للب و عروق دانشکذه پرستاری  حضوری 14

 دکتر عبذی ادامه سیستم للب و عروق دانشکذه پرستاری  حضوری 13

 تبریخ امتحبن پبیبن ترم: 

           آمًزش بٍ داوطجًیبن اطالع رسبوی خًاَذ کرد.

ضمبرٌ 

 جلسٍ
 ريش ارائٍ

سبػت 

 ارائٍ 
 مذرس )مذرسبن(  ػىًان جلسٍ  کبن ارائٍم

 دکتر عبذی استخوان شناسی انذام فوقانی دانشکذه پرستاری  عملی 1

 دکتر عبذی ادامه استخوان انذام فوقانی و شروع عضالت دانشکذه پرستاری  عملی 4

 دکتر عبذی عضالت انذام تحتانی دانشکذه پرستاری  عملی 3

 دکتر عبذی استخوان شناسی انذام تحتانی دانشکذه پرستاری  عملی 2

 دکتر عبذی ادامه استخوان انذام تحتانی و شروع عضالت دانشکذه پرستاری  عملی 5

 دکتر عبذی عضالت انذام تحتانی دانشکذه پرستاری  عملی 6

 دکتر عبذی تانیآشنایی با مفاصل انذام فوقانی و تح دانشکذه پرستاری  عملی 7

 دکتر عبذی استخوان شناسی سر و گردن دانشکذه پرستاری  عملی 8

 دکتر عبذی استخوان شناسی سر و گردنادامه  دانشکذه پرستاری  عملی 9

 دکتر عبذی استخوان شناسی قفسه سینه و مهره ها دانشکذه پرستاری  عملی 11

 دکتر عبذی ضالت سر و گردن و تنهع دانشکذه پرستاری  عملی 11

 دکتر عبذی بینی، حلك و حنجره دانشکذه پرستاری  عملی 14

 دکتر عبذی نای و ریه ها دانشکذه پرستاری  عملی 13

 دکتر عبذی للب و ساختار آن دانشکذه پرستاری  عملی 12
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 ر عبذیدکت ادامه للب وعروق للبی دانشکذه پرستاری  عملی 15

 دکتر عبذی سیستم گردش خون عمومی )شریان و وریدها( دانشکذه پرستاری  عملی 16

      

 تبریخ امتحبن پبیبن ترم: 

           آمًزش بٍ داوطجًیبن اطالع رسبوی خًاَذ کرد.

 


