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 پسشکی :/ مرکس آمًزشی درماویداوشکذٌ

 علًم تشریح گريٌ آمًزشی:

  Course Plan ديرٌطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پسضکیرضتِ تحصیلی:  قلة ٍ ػرٍقػلَم تطریح  ػٌَاى ٍاحذ درسی:

 دکترای حرفِ ایهقطغ تحصیلی:  اختصاصی )اجثاری(ًَع ٍاحذ درسی: 

 ًظری:  ٍاحذ
 5/0 ػولی:

 ذٍاح
 دٍمترم تحصیلی:  کارٍرزی: کارآهَزی: 

 ،ساػت

 هاُ یارٍز
 ًظری: 

 ػولی:

 ساػت
 تخص: سال: کارآهَز  کارٍرزی: کارآهَزی: 

 کذ درس:

 

 پیطٌیاز: 

 ًذارد

ترًاهِ آهَزضی  جذیذتریي تاریخ تصَیة

 01/05/1316 تَسط ٍزارت تْذاضت:

 تخص: سال: کارٍرز 

 تخص: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 ػلَم تطریح رضتِ تحصیلی:  دکتر ایرج جؼفری اًارکَلیًام ٍ ًام خاًَادگی: 

 استادرتثِ ػلوی:  Ph.Dدکترای تخصصی  هقطغ تحصیلی: 

 01120531041ضوارُ تواس: 
                           پست الکترًٍیک:

anarkool@zums.ac.ir     
 

 گرٍُ ػلَم تطریح-کی داًطکذُ پسض   آدرس هحل کار:

 ٍحیذ اتراّیویدکتر ًام ٍ ًام خاًَادگی سایر هذرساى:  

 :تاریخ تذٍیي طرح درس :رٍش ترگساری ترًاهِ

 06/06/1318 
 تازًگری تر اساس ًیاز جاهؼِ:

 ترکیثی هجازی حضَری

 تصَیة تاریخ

 :EDCتَسط ضَرای  

00/00/1318 

 

 

 ضوارُ جلسات

 تازًگری ضذُ:
  تاریخ تأییذ

 :EDOتَسط ضَرای 

00/00/1318 

 اَذاف آمًزشی
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   ّذف کلی:

 در پایاى ترًاهِ آهَزضی، اًتظار هی رٍد فراگیراى قادر تاضٌذ: اّذاف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیطِ ضٌاختی 

 عولی است. فقط درس 

 :حیطِ رٍاًی حرکتی 

 ن کٌذ.قسوتْای هختلف هیکرٍسکَج ًَری را تطٌاسذ ٍ آًْا را تِ کار تردُ ٍ تٌظی 

 الم ّای هختلف را در استیج هیکرٍسکَج قرار دّذ ٍ تتَاًذ تا تسرگٌوایی ّای هختلف تافت ٍ جایگاُ هَرد ًظر را تا ٍضَح تاال تثیٌذ  ٍ

 .قسوت ّای تافت را ضٌاسایی کٌذ

 طاى دّذ.کردُ ٍ ً ذایجسذ پ ایهَالش  یرا تراساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍ ٌِیهختلف قفسِ س یًَاح 

 . استخَاى  ایهَالش  یرا تراساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍ ّای تطکیل دٌّذُ قفسِ سیٌِهختلف استخَاى  یتخص ّا

 کردُ ٍ ًطاى دّذ. ذایپ یعیطث

  عضالت ًاحیِ قفسِ سیٌِدر هَرد origin ،insertionایهَالش  یرا تراساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍ یری، ٍ عصة گ 

 کردُ ٍ ًطاى دّذ. ذایجسذ پ

 کردُ ٍ  ذایجسذ پ ایهَالش  یرا تراساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍ یٍ خلف یاًیه ،یقذاه ،یفَقاً ٌِیس اىیه يیت قیهرز دق

 ًطاى دّذ.

 َجسذ  ایهَالش  یضذُ در کالس تر رٍتراساس هٌاتع ٍ هطالة رکر  یرا از لحاظ آًاتَه یفَقاً ٌِیس اىیه اتیهحتَ تیٍ هَقع اتیهحت

 کردُ ٍ ًطاى دّذ. ذایپ

 َذایجسذ پ ایهَالش  یتراساس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍ یرا از لحاظ آًاتَه هیاًی ٌِیس اىیه اتیهحتَ تیٍ هَقع اتیهحت 

 کردُ ٍ ًطاى دّذ.

 َذایجسذ پ ایهَالش  یاس هٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍتراس یرا از لحاظ آًاتَه خلفی ٌِیس اىیه اتیهحتَ تیٍ هَقع اتیهحت 

 کردُ ٍ ًطاى دّذ.

 ( قلة را تراساس یریٍ عصثگ یذیٍر ِیتخل ،یریساختواى، سطَح، کٌارّا، رأس، قاعذُ، هجاٍرات، ًحَُ خًَگ ت،یهطخصات )هَقع

 .کردُ ٍ ًطاى دّذ ذایجسذ پ ایهَالش  یهٌاتع ٍ هطالة رکر ضذُ در کالس تر رٍ

  ِػاطفیحیط: 
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 اصَل اخالقی کار تا جسذ را تذاًذ ٍ کاهال تِ آى عول کٌذ. 

 

 ريش َای تذریس

 ایفای ًقص تحث گرٍّی پرسص ٍ پاسخ سخٌراًی

 پاًل PBL ًوایص عولی کارگاُ آهَزضی 

 گرٍُ کَچک              جَرًال کالب                گسارش صثحگاّی                    گردش علوی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion ُتیوار ضثیِ سازی ضذ 

 سایر رٍش ّای تذریس:

 مًاد ي يسایل آمًزشی

 ًوَدار/ چارت ترٍضَر کاتالَگ/ تصَیر/ ػکس ٍایت تَرد پاٍرپَیٌت جسٍُ کتاب

 تیوار ٍاقعی ارد ضذُتیوار استاًذ اضیاء ٍ لَازم ٍاقعی هاکت ًرم افسار فیلن آهَزضی فایل صَتی

 جسذ، هیکرٍسکَج ٍ الم  سایر هَاد ٍ ٍسایل آهَزضی:

 مکان ترگساری آمًزش

 کالس 
 سایت

 ایٌترًت 

سالي 

 کٌفراًس

 سالي

 آهفی تأتر 
 سالي 

 هَالش
 Media آزهایطگاُ

Lab 

Skill 

Lab 

درهاًگاُ/ 

 تالیٌی تخص

 عرصِ

 تْذاضت
 جاهعِ

 داًطکذُ پسضکی تاالر هیکرٍسکَج سالي تطریح ٍ  :هکاى ّای آهَزضیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتثط تا استاد(

  کالسکار تا ٍسایل کوک آهَزضی هَجَد در 
 هَالش کار تا ٍسایل کوک آهَزضی هَجَد در سالي 

 کار تا هیکرٍسکَج هَجَد در تاالر هیکرٍسکَج 

 داضتي تجرتِ کاری ٍ آهَزضی در هَرد کار تا جسذ ٍ هَالش 

 مرتثط تا فراگیر( تکالیف یادگیری)
 هطالعِ هثاحث ّر جلسِ قثل از کالس 

  ضرکت در کالس درس 

  حضَر فعال در تحث ّا 

 اًجام تکالیف کالسی 

 )حضَر فعال در تحث ّای گرٍّی خَد) گرٍُ کَچک 
 تَضیح ٍ ًطاى دادى هطالة ًطاى دادُ ضذُ رٍی هَالش ٍ جسذ ترای ّوکالسی ّا 
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 ضًاتط آمًزشی ي سیاست َای مذرس
 ی عولیحضَر تِ هَقع، کاهل ٍ فعال در کالس ّاظارات: اًت

 خرٍج از کالس در هَاقع اضطرار: هجازّا

 استفادُ از هَتایلخَردى، آضاهیذى ٍ  هحذٍدیتْا:

  

 (/تالیىی/عرصٍَای ایمىی )دريس عملی/آزمایشگاَیتًصیٍ

 

 فُرست مىاتع درسی
 Wheater’s Functional Histology 
 یَرُاطلس تافت ضٌاسی دیف 

 ريش ارزشیاتی

 هصاحثِ چک لیست صحیح / غلط جَرکردًی چٌذ گسیٌِ 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 

  سایر ريش َای ارزشیاتی:

 ( .......20....ًورُ،  ػولی:   ....، 0...... ًورُ: ًظری .....20.......ز ) اتارم تىذی ومرٌ 

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

 .... :/ دٍرُاهتحاى هیاى ترم ..... ًورُ کَئیس:
 2ًورُ ػولی آًاتَهی ٍ  18  :/ دٍرُاهتحاى پایاى ترم

 لی تافت ضٌاسیًورُ ػو

  سایر هَارد:
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 جذيل ترتیة ي تًالی عىايیه تروامٍ عملی

ضوارُ 

 جلسِ
 هالحظات ػٌَاى جلسِ 

 دکتر جعفری اًارکَلی دًذُ ّا ٍ جٌاغ 1

 دکتر جعفری اًارکَلی ستَى هْرُ ّا 2

 دکتر جعفری اًارکَلی عضالت جذار تَراکس )اصلی ٍکوکی تٌفس( 3

 دکتر جعفری اًارکَلی ٍ عصة گیری جذار قفسِ سیٌِ خًَرساًی، تخلیِ ٍریذی 4

 دکتر جعفری اًارکَلی عضالت پطت تٌِ 5

 دکتر جعفری اًارکَلی پستاى 6

 دکتر جعفری اًارکَلی قلة 7

 دکتر جعفری اًارکَلی قلة 8

 دکتر جعفری اًارکَلی قلة 9

 دکتر جعفری اًارکَلی هذیاستیٌَم فَقاًی  10

 دکتر جعفری اًارکَلی هذیاستیٌَم خلفی 11

 دکتر جعفری اًارکَلی اعصاب قفسِ سیٌِ )فرًیک ٍ ٍاگ( 12

 دکتر جعفری اًارکَلی زًجیرُ سوپاتیک قفسِ سیٌِ 13

14 Review دکتر جعفری اًارکَلی 

15 Review دکتر جعفری اًارکَلی 

 ٍحیذ اتراّیویدکتر  تافت ضٌاسی ضریاى ٍ ٍریذ 16

 ٍحیذ اتراّیویدکتر  تافت ضٌاسی سیستن لٌفاٍی  17

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 تروامٍ کارآمًزی/کاريرزی 

 *طَل دٍرُ
 هذرس )هذرساى(  هکاى ارائِ ػٌَاى ترًاهِ آهَزضی

 هاُ رٍز ساػت

      

      

      

      

      

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

  فراگیراى رساًیذُ خَاّذ ضذ.

 

 


