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 پسضکی / هرکسداًطکذُ

 ػلَم تطریحگرٍُ آهَزضی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پسضکی / هرکس آهَزضی درهبًی:داًطکذُ  هغس ٍ اػصبةتطریح دستگبُ ػلَم  ػٌَاى ٍاحذ درسی:

 ػلَم تششیح رضتِ تحصیلی: اختصبصی )اجببری( ٍاحذ درسی: ًَع

 کاسشٌاػی اسشذ هطقغ تحصیلی: کبرٍرزی: کبرآهَزی: 5/0 ػولی: 2 :ًظری تؼذاد ٍاحذ

 سبیر کبرٍرز کبرآهَز ترم تحصیلی کبرٍرزی: کبرآهَزی: 17 ػولی: 34 ًظری:        تؼذاد سبػت

    سَّم  هقذهبت ػلَم تطریحپیطٌیبز:   کذ درس:

 سبیر: سبیر:

 مشخصات مسؤل درس

 ػلَم تششیح رضتِ تحصیلی: فشی اًاسکَلیایشج جؼدکتش  ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:

 اػتاد  رتبِ ػلوی: Ph.Dدکتشای تخصصی  هقطغ تحصیلی:

 anarkool@zums.ac.ir پست الکترًٍیک: 19091509190 توبس: ضوبرُ

 گشٍُ ػلَم تششیح-داًشکذُ پضشکی    هحل کبر:

 ػیذُ هَهٌِ هحوذیٍ دکتش  ، دکتش هیتشا آسیي هٌشیػؼیذ شکشدکتش  ،دکتش ایشج جؼفشی اًاسکَلی  :(بى)هذرسًبم ٍ ًبم خبًَادگی هذرس

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

 ضوبرُ جلسبت ببزًگری ضذُ: تبریخ   ترکیبی هجبزی حضَری

 √  15/06/1311 00/00/1317  
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 اهذاف آموزشی

 شٌاػی ٍ آًاتَهی دػتگاُ قلة ٍ ػشٍق ٍ هَاسد تالیٌی هشتثط تا آى شٌاخت کاهل ًحَُ تکاهل، تافت ّذف کلی:

 :)قادس تاشٌذ: (اى)، اًتظاس هی سٍد فشاگیشتشًاهِ آهَصشی دس پایاى اّذاف اختصبصی )رفتبری 

 :حیطِ ضٌبختی 

 جٌیي شٌاػی ػیؼتن ػصثی سا تشاػاع هٌاتغ ٍ هطالة رکش شذُ دس کالع تیاى کٌذ. -

 تشاػاع هٌاتغ ٍ هطالة رکش شذُ دس کالع تیاى کٌذ. تافت شٌاػی ػیؼتن ػصثی سا -

 .کٌذ اىیتشاػاع هٌاتغ ٍ هطالة رکش شذُ دس کالع تکلیات آًاتَهی هغض ٍ اػصاب سا  -

 .کٌذ اىیتشاػاع هٌاتغ ٍ هطالة رکش شذُ دس کالع تآًاتَهی ػاختواى ظاّشی ٍ داخلی ًخاع سا  -

 .کٌذ اىیاػاع هٌاتغ ٍ هطالة رکش شذُ دس کالع تتشآًاتَهی ػاختواى ظاّشی ٍ داخلی تصل الٌخاع سا   -

  .کٌذ اىیتشاػاع هٌاتغ ٍ هطالة رکش شذُ دس کالع تسا  پل هغضیآًاتَهی ػاختواى ظاّشی ٍ داخلی  -

 .کٌذ اىیتشاػاع هٌاتغ ٍ هطالة رکش شذُ دس کالع تسا  هغض هیاًیآًاتَهی ػاختواى ظاّشی ٍ داخلی  -

 .کٌذ اىیتشاػاع هٌاتغ ٍ هطالة رکش شذُ دس کالع تچْاسم( سا  آًاتَهی حفشُ هشکضی هغض خلفی )تطي -

 .کٌذ اىیتشاػاع هٌاتغ ٍ هطالة رکش شذُ دس کالع تسا  هخچِ آًاتَهی ػاختواى ظاّشی ٍ داخلی  -

 .کٌذ اىیتشاػاع هٌاتغ ٍ هطالة رکش شذُ دس کالع تتخش ّای هختلف دیاًؼفالَى سا ٍ ػاختواى ظاّشی ٍ حذٍد  -

 .کٌذ اىیتشاػاع هٌاتغ ٍ هطالة رکش شذُ دس کالع تشکضی دیاًؼفالَى )تطي ػَم( سا آًاتَهی حفشُ ه -

 .کٌذ اىیتشاػاع هٌاتغ ٍ هطالة رکش شذُ دس کالع تًاتَهی ػاختواى ظاّشی تالًؼفالَى ٍ حذٍد آى سا آ -

 .کٌذ اىیتشاػاع هٌاتغ ٍ هطالة رکش شذُ دس کالع تآًاتَهی حفشُ هشکضی تالًؼفالَى )تطي ّای طشفی( سا  -

 .کٌذ اىیتشاػاع هٌاتغ ٍ هطالة رکش شذُ دس کالع تًیوکشُ ّای هخ سا ٍ داخلی )هادُ ػفیذ ٍ ّؼتِ ّای قاػذُ ای( آًاتَهی ػاختواى ظاّشی  -

 .کٌذ اىیتشاػاع هٌاتغ ٍ هطالة رکش شذُ دس کالع تآًاتَهی دػتگاُ لیوثیک سا  -

 .کٌذ اىیتشاػاع هٌاتغ ٍ هطالة رکش شذُ دس کالع تًخاع سا قؼوت ّای هختلف هغض ٍ ٍ تخلیِ ٍسیذی ًحَُ خَى سػاًی  -

 .کٌذ اىیتشاػاع هٌاتغ ٍ هطالة رکش شذُ دس کالع تسا )پشدُ ّای هٌٌظ ٍ تطي ّای هغضی( آًاتَهی ػاختواى ّای حفاظتی هغض ٍ ًخاع  -

 .کٌذ اىیٌاتغ ٍ هطالة رکش شذُ دس کالع تتشاػاع هسا  ٍ اختصاصی( ساُ ّای حشکتی )ّشهی ٍ خاسج ّشهی( ػوَهی)آًاتَهی ساُ ّای حؼی  -

 .کٌذ اىیتشاػاع هٌاتغ ٍ هطالة رکش شذُ دس کالع تآًاتَهی ػیؼتن ػصثی خَدکاس سا  -

 :حیطِ ػبطفی 

خًاَىذ داشت،  یي کار يرز ی....... کار آمًز مغس ي اعصاب، ايرشاوس ي ICU یدر تخش َا یتعذ یترم َا یدر ط انیداوشجً -
 تٍ آوُا گفتٍ ي وشان دادٌ خًاَذ شذ. یمًارد عاطف هیتىاترا

 

 :حیطِ رٍاًی حرکتی 
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تافت شٌاػی تخش ّای هختلف ػیؼتن ػصثی هشکضی ٍ هحیطی سا تشاػاع هٌاتغ ٍ هطالة رکش شذُ دس کالع ػولی دس صیش هیکشٍػکَج ًَسی تش  -

 سٍی الم ّای تافت ًشاػی پیذا کشدُ ٍ ًشاى دّذ.

 یطی سا تشاػاع هٌاتغ ٍ هطالة رکش شذُ دس کالع تش سٍی جؼذ یا هَالط پیذا کشدُ ًٍشاى دّذ.قؼوت ّای هختلف ػیؼتن ػصثی هشکضی ٍ هح -

تشاػاع هٌاتغ ٍ هطالة رکش شذُ دس کالع تش سٍی جؼذ یا ًخاع سا هشخصات ظاّشی )اًتْاّا، ػطَح ٍ شیاسّا( ٍ داخلی )هادُ ػفیذ ٍ خاکؼتشی(  -

 هَالط پیذا کشدُ ًٍشاى دّذ.

تشاػاع هٌاتغ ٍ هطالة رکش شدذُ دس کدالع تدش سٍی    ْاّا، ػطَح ٍ شیاسّا( ٍ داخلی )هادُ ػفیذ ٍ خاکؼتشی( تصل اًخاع سا هشخصات ظاّشی )اًت -

 جؼذ یا هَالط پیذا کشدُ ًٍشاى دّذ.

ع تدش سٍی  تشاػاع هٌاتغ ٍ هطالدة رکدش شدذُ دس کدال    هشخصات ظاّشی )اًتْاّا، ػطَح ٍ شیاسّا( ٍ داخلی )هادُ ػفیذ ٍ خاکؼتشی( پل هغضی سا  -

 جؼذ یا هَالط پیذا کشدُ ًٍشاى دّذ.

تشاػاع هٌاتغ ٍ هطالدة رکدش شدذُ دس کدالع تدش سٍی      هشخصات ظاّشی )اًتْاّا، ػطَح ٍ شیاسّا( ٍ داخلی )هادُ ػفیذ ٍ خاکؼتشی( هغض هیاًی سا  -

 جؼذ یا هَالط پیذا کشدُ ًٍشاى دّذ.

تشاػاع هٌاتغ ٍ هطالة رکش شذُ دس کالع تش سٍی جؼذ یا هدَالط  تشی( هخچِ سا هشخصات ظاّشی )ػطَح ٍ شیاسّا( ٍ داخلی )هادُ ػفیذ ٍ خاکؼ -

 پیذا کشدُ ًٍشاى دّذ.

هَقؼیت، شکل، ػقف، کف ٍ جذاسّای هختلف تطي چْاسم سا تشاػاع هٌاتغ ٍ هطالة رکش شذُ دس کالع تش سٍی جؼذ یا هَالط پیذا کشدُ ًٍشداى   -

 دّذ.

ّشی ػٌاصش تشکیل دٌّذُ آى )تاالهَع، ّیپَتاالهَع، اپدی تداالهَع ٍ ػداب تداالهَع( سا تشاػداع      هحذٍدُ دیاًؼفالَى ٍ هشخصات ػاختواى ظا -

 هٌاتغ ٍ هطالة رکش شذُ دس کالع تش سٍی جؼذ یا هَالط پیذا کشدُ ًٍشاى دّذ.

َالط پیدذا کدشدُ ًٍشداى    م سا تشاػاع هٌاتغ ٍ هطالة رکش شذُ دس کالع تش سٍی جؼذ یا هػَهَقؼیت، شکل، ػقف، کف ٍ جذاسّای هختلف تطي  -

 دّذ.

حذٍد تالًؼفالَى ٍ قؼوت ّای هختلف تشکیل دٌّذُ آى سا تشاػاع هٌاتغ ٍ هطالة رکش شذُ دس کالع تش سٍی جؼذ یدا هدَالط پیدذا کدشدُ ًٍشداى       -

 دّذ.

س کدالع تدش سٍی جؼدذ یدا     هشخصات ػاختواى ظاّشی ًیوکشُ ّای هخ )ػطَح، کٌاسّا، شیاسّا ٍ شکٌج ّا( سا تشاػاع هٌاتغ ٍ هطالة رکش شذُ د -

 هَالط پیذا کشدُ ًٍشاى دّذ.

هَقؼیت، شکل، ػقف، کف، ٍ جذاسّای تخش ّای هختلف تطي ّای جاًثی ٍ ّوچٌیي هحل استثاط آى تا یکذیگش ٍ تا تطي ػَم سا تشاػداع هٌداتغ    -

 ٍ هطالة رکش شذُ دس کالع تش سٍی جؼذ یا هَالط پیذا کشدُ ًٍشاى دّذ.

 هَقؼیت هادُ ػفیذ ٍ خاکؼتشی ًیوکشُ ّای هخ سا تشاػاع هٌاتغ ٍ هطالة رکش شذُ دس کالع تش سٍی جؼذ یا هَالط پیذا کشدُ ًٍشاى دّذ. -

 ػاختواى ّا آًاتَهیک هشتَط تِ ػیؼتن لیوثیک سا تشاػاع هٌاتغ ٍ هطالة رکش شذُ دس کالع تش سٍی جؼذ یا هَالط پیذا کشدُ ًٍشاى دّذ. -

 ختلف تغزیِ کٌٌذُ هغض ٍ ًخاع سا تشاػاع هٌاتغ ٍ هطالة رکش شذُ دس کالع تش سٍی جؼذ یا هَالط پیذا کشدُ ًٍشاى دّذ.ششیاى ّای ه -

 حلقِ ٍیلیغ ٍ ششیاى ّای تشکیل دٌّذُ آى سا تشاػاع هٌاتغ ٍ هطالة رکش شذُ دس کالع تش سٍی جؼذ یا هَالط پیذا کشدُ ًٍشاى دّذ. -

ٌذُ خَى ٍسیذی ًخاع ٍ هغض سا تشاػاع هٌاتغ ٍ هطالة رکش شذُ دس کدالع تدش سٍی جؼدذ یدا هدَالط پیدذا کدشدُ        ٍسیذّای اصلی ٍ تضسگ تخلیِ کٌ -

 ًٍشاى دّذ.

ذ ػیٌَع ّای هغضی تشکیل شذُ تیي الیِ ّای ػخت شاهِ ٍ ًحَُ استثاط آًْا تا یکذیگش سا تشاػاع هٌاتغ ٍ هطالة رکش شذُ دس کالع تش سٍی جؼ -

 ى دّذ.یا هَالط پیذا کشدُ ًٍشا

ُ الیِ ّای هختلف پشدُ هٌٌظ )ػخت شاهِ، ػٌکثَتیِ ٍ ًشم شاهِ( سا تشاػاع هٌاتغ ٍ هطالة رکش شدذُ دس کدالع تدش سٍی جؼدذ یدا هدَالط پیدذا کدشد         -

 ًٍشاى دّذ.
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 رٍش ّبی تذریس:

                                                                                     ًوبیص ػولی                                                         ایفبی ًقص                                                                         بحث گرٍّی                                                                                             پبسخپرسص ٍ                                                                           سخٌراًی
                             Bedside teaching                       ضبیِ سبزی ضذُ        بیوبر                                                                              کبرگبُ آهَزضی 

    ) بٌَیسیذ(:                                         سبیر 

 هَاد ٍ ٍسبیل آهَزضی:

  ، مًالش ي جسذ.، اویمیشهاسالیذ، پاير پًیىت، يایت تًرد

 تجبرة یبدگیری )حیي تذریس(:

 تذریس(:تکبلیف یبدگیری )بؼذ 

 تًضیح ي وشان دادن مطالة وشان دادٌ شذٌ ريی مًالش ي جسذ ترای َمکالسی َا.

 ضَابط آهَزضی ٍ سیبست ّبی هذرس

 َا در کالسي فعال کامل  ،حضًر تٍ مًقعاًتظبرات: 

 : هجبزّب

  هحذٍدیتْب:

 (:/ببلیٌی/ػرصِ/آزهبیطگبّیػولیّبی ایوٌی )درٍس تَصیِ

 فْرست هٌببغ درسی:

 Clinical Neuroanatomy (Snell)  

   Gray's Clinical Neuroanatomy  

 )اطلس ًتر )سیبب 

 اطلس زٍبَتب 

  

 روش ارزیابی:
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 هطبّذُ ػولکرد

 )چک لیست( 

 هصبحبِ 

 ) ضفبّی(
 آزهَى کتبی

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

 ػیٌی تطریحی

گستردُ 

 پبسخ
 صحیح / غلط جَرکردًی چٌذ گسیٌِ ای کردى جبخبلیپر

  نمره(: 02ی نمره ) از بارم بنذ

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

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

  اهتحبى پبیبى ترم: اهتحبى هیبى ترم:  کَئیس:

گرفتِ کِ در پبیبى ترم  ػولیخص ًورُ ب 5ٍ ًورُ پبیبى ترم(  10ًورُ هیبى ترم ٍ  5)ًورُ بخص تئَری  15 :هَارد سبیر

 5/6ًورُ برای دکتر جؼفری ٍ 5/6)ًورُ برای ًَرٍآًبتَهی  12ًورُ برای ببفت ٍ جٌیي ،  2ًورُ تئَری  15از  ضَد. هی

 ًورُ برای ػولی ًَرٍآًبتَهی. 4ًورُ برا ی ػولی ببفت ضٌبسی ٍ  1ًورُ ػولی ّن  5.  از ًورُ برای دکتر ضکری(

 :برًبهِ جذٍل زهبًی ارائِ

ضوبرُ 

 جلسِ
 هذرس )هذرسبى(  ػٌَاى جلسِ 

 آسیي هٌشدکتش  ()جٌیي شٌاػیکلیات ػیؼتن ػصثی  0

 دکتش هحوذی کلیات ػیؼتن ػصثی )تافت شٌاػی ( 9

 دکتش جؼفشی اًاسکَلی ًخاع )ػاختواى ظاّشی ٍ داخلی( 0

 لیدکتش جؼفشی اًاسکَ ػاقِ هغض )تصل الٌخاع: ػاختواى ظاّشی ٍ داخلی( 9

 دکتش جؼفشی اًاسکَلی ػاقِ هغض )پل هغضی: ػاختواى ظاّشی ٍ داخلی( ٍ تطي چْاسم 5

 دکتش جؼفشی اًاسکَلی ػاقِ هغض )هغض هیاًی: ػاختواى ظاّشی ٍ داخلی( ٍ ساُ ّا 6

 جؼفشی اًاسکَلیدکتش  هخچِ )ػاختواى ظاّشی ٍ داخلی( ٍ استثاطات آى 7

 دکتش جؼفشی اًاسکَلی ( ٍ تطي ػَمدیاًؼفال )ػاختواى ظاّشی ٍ داخلی 8

 جؼفشی اًاسکَلیدکتش  تالًؼفال )ػاختواى ظاّشی ًیوکشُ ّای هخ( 9

 شکشیدکتش  ٍ ػولکشد قششهخداخلی ػاختواى  01

 شکشیدکتش  تشکیالت هشثک ٍ ػیؼتن لیوثیک 00

 شکشیدکتش  ّؼتِ ّای قاػذُ ای ٍ استثاطات آًْا 09

 کشیشدکتش  دػتگاُ ػصثی خَدکاس 00
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 شکشیدکتش  (، شٌَائی، تَیائی ٍ چشائیتیٌایی ساُ ّای حؼی اختصاصی) 09

 شکشیدکتش  CSFػیؼتن تطٌی ٍ هایغ  -پشدُ ّای هٌٌظ هغض ٍ ًخاع  05

 شکشیدکتش  خًَشػاًی ٍ تخلیِ ٍسیذ ػیؼتن ػصیی هشکضی   هجاصی 06

         :    تئَری پبیبى ترم تبریخ اهتحبى 20/01/11         : تئَری تبریخ اهتحبى هیبى ترم 

ضوبرُ 

 جلسِ
 هذرس )هذرسبى(  ػٌَاى جلسِ 

 دکتش هحوذی  تافت شٌاػی ػیؼتن ػصثی 0

 دکتش هحوذی تافت شٌاػی ػیؼتن ػصثی 9

 دکتش جؼفشی اًاسکَلی ًخاع 0

 دکتش جؼفشی اًاسکَلی تصل الٌخاع 9

 دکتش جؼفشی اًاسکَلی پل هغضی 0

 شی اًاسکَلیدکتش جؼف هغض هیاًی 9

 دکتش جؼفشی اًاسکَلی هخچِ 5

 دکتش جؼفشی اًاسکَلی دیاًؼفال 6

 دکتش جؼفشی اًاسکَلی ػاختواى ظاّشی تالًؼفال 7

 شکشیدکتش  ػاختواى داخلی )ّؼتِ ّای قاػذُ ای ........( تالًؼفال 8

 شکشیدکتش  تشکیالت هشثک ٍ ػیؼتن لیوثیک 9

 شکشیدکتش  ّؼتِ ّای قاػذُ ای 01

 شکشیدکتش  دػتگاُ ػصثی خَدکاس 00

 شکشیدکتش  ساُ ّای حؼی اختصاصی 09

 شکشیدکتش  تطي ّای هغضی –پشدُ ّای هٌٌظ هغض ٍ ًخاع  00

 شکشیدکتش  ػیؼتن ػصیی هشکضی ششیاى ّا ٍ ٍسیذّای 09

         :    ػولی تبریخ اهتحبى پبیبى ترم          تبریخ اهتحبى هیبى ترم:  08

 


