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 پسضکی داوطکذٌ

 ػلَم تطریحگريٌ آمًزضی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پسضکی / مرکس آمًزضی درماوی:داوطکذٌ آًاتَهی ػوَهی  ػىًان ياحذ درسی:

 َّضبری رضتٍ تحصیلی: اختصاصی )اجباری( ياحذ درسی: وًع

 تؼذاد ياحذ
 5/1 وظری:

 ياحذ
 کارضٌاسی مطقغ تحصیلی: کاريرزی: ًزی:کارآم 5/0 ػملی:

 سایر کاريرز کارآمًز ترم تحصیلی کاريرزی: کارآمًزی: 11 ػملی: 22 وظری:        تؼذاد ساػت

    ايل پیطىیاز:   کذ درس:

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 ػلَم تطریح رضتٍ تحصیلی: دکتر ایرج جؼفری اًارکَلی وام ي وام خاوًادگی:

 استاد  رتبٍ ػلمی: دکترای تخصصی تحصیلی:مقطغ 

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

 داًطکذُ پسضکی گرٍُ ػلَم تطریح   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  21/02/1311 ترکیبی زیمجا حضًری
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     00/00/1311  

 اهذاف آموزشی

 ضٌاخت کلی آًاتَم کل دستگاُ ّای بذى َذف کلی:

 :)قادر باضٌذ: (اى)، اًتظار هی رٍد فراگیربرًاهِ آهَزضی در پایاى اَذاف اختصاصی )رفتاری 

 :حیطٍ ضىاختی 

  هطالب رکر ضذُ در کالس بیاى کٌذ. براساس هٌابغتؼریف آًاتَهی را ٍ 

 .اًَاع آًاتَهی را براساس هٌابغ ٍ هطالب رکر ضذُ در کالس بیاى کٌذ 

 .هَقؼیت آًاتَهی را براساس هٌابغ ٍ هطالب رکر ضذُ در کالس بیاى کٌذ 

 .هقاطغ )سطَح( آًاتَهی را براساس هٌابغ ٍ هطالب رکر ضذُ در کالس بیاى کٌذ 

 ت ٍ حرکت( در آًاتَهی را براساس هٌابغ ٍ هطالب رکر ضذُ در کالس بیاى کٌذ.اًَاع اصطالحات )هَقؼی 

 .ًحَُ هطالؼِ در آًاتَهی را براساس هٌابغ ٍ هطالب رکر ضذُ در کالس بیاى کٌذ 

  لحاظ آًاتَهی براساس هٌابغ ٍ هطالب رکر ضذُ در کالس بیاى کٌذ.اًَاع دستگاُ ّای بذى را از 

 ػضالًی را براساس هٌابغ ٍ هطالب رکر ضذُ در کالس بیاى کٌذ. –تی بخص ّای هختلف دستگاُ اسکل 

 .اسکلت هحَری ٍ ضویوِ ای را براساس هٌابغ ٍ هطالب رکر ضذُ در کالس بیاى کٌذ 

 .تؼریف، اًَاع ٍ ٍظایف استخَاى را براساس هٌابغ ٍ هطالب رکر ضذُ در کالس بیاى کٌذ 

  هطالب رکر ضذُ در کالس بیاى کٌذ.استخَاى بٌذی اًذام فَقاًی را براساس هٌابغ ٍ 

 .استخَاى بٌذی اًذام تحتاًی را براساس هٌابغ ٍ هطالب رکر ضذُ در کالس بیاى کٌذ 

 .استخَاى بٌذی تٌِ را براساس هٌابغ ٍ هطالب رکر ضذُ در کالس بیاى کٌذ 

 .استخَاى بٌذی جوجوِ را براساس هٌابغ ٍ هطالب رکر ضذُ در کالس بیاى کٌذ 

 تلف دستگاُ تٌفس را براساس هٌابغ ٍ هطالب رکر ضذُ در کالس بیاى کٌذ.بخص ّای هخ 

 .بخص ّای هختلف دستگاُ گردش خَى را براساس هٌابغ ٍ هطالب رکر ضذُ در کالس بیاى کٌذ 
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 :حیطٍ ػاطفی 

 

 :حیطٍ رياوی حرکتی 

 .بخص ّای هختلف دستگاُ اسکلتی ػضالًی را بر رٍی هَالش هطخص کردُ ٍ ًطاى دّذ 

 ی هختلف دستگاُ تٌفس را بر رٍی هَالش هطخص کردُ ٍ ًطاى دّذ.بخص ّا 

 .بخص ّای هختلف دستگاُ گردش خَى را بر رٍی هَالش هطخص کردُ ٍ ًطاى دّذ 

 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:

 عکس و فیلن آهوزشیاسالید، هوالژ، کتاب، پاورپوینت، وایت بورد، 

 تجارب یادگیری )حیه تذریس(:

 تکالیف یادگیری )بؼذ تذریس(:

 

 مذرس ضًابط آمًزضی ي سیاست َای

 انجام به هوقع تکالیف تعیین شده و در دسترس بودن در زهان های اعالم و توافق شده.اوتظارات: 

 : مجازَا

  محذيدیتُا:

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

 فُرست مىابغ درسی:

 ُآًاتَهی ػوَهی دکتر غالهرضا حسي زاد 
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 روش ارزیابی:

 مطاَذٌ ػملکرد

 لیست()چک 

 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: 

 ومرٌ  8 امتحان پایان ترم: ومرٌ  5 امتحان میان ترم: ومرٌ 2 کًئیس:

 ًورُ ّن برای اهتحاى ػولی پایاى ترم خَاّذ بَد. 5 :مًارد سایر

 

 

 :جذيل زماوی ارائٍ بروامٍ

 مذرس )مذرسان(  ػىًان جلسٍ  ضمارٌ جلسٍ
 ایرج جؼفری اًارکَلی کلیات آًاتَهی 0

 ایرج جؼفری اًارکَلی ػضالًی -اُ اسکلتی آًاتَهی دستگ 9

 ایرج جؼفری اًارکَلی ػضالًی -اداهِ آًاتَهی دستگاُ اسکلتی  0

 ایرج جؼفری اًارکَلی ػضالًی -اداهِ آًاتَهی دستگاُ اسکلتی  9

 ایرج جؼفری اًارکَلی ػضالًی -اداهِ آًاتَهی دستگاُ اسکلتی  5

 ایرج جؼفری اًارکَلی ًیػضال -اداهِ آًاتَهی دستگاُ اسکلتی  6

 ایرج جؼفری اًارکَلی آًاتَهی دستگاُ تٌفس 7

 ایرج جؼفری اًارکَلی آًاتَهی دستگاُ تٌفس 8

 ایرج جؼفری اًارکَلی آًاتَهی دستگاُ تٌفس 9

 ایرج جؼفری اًارکَلی آًاتَهی دستگاُ گردش خَى 01

 ایرج جؼفری اًارکَلی اداهِ آًاتَهی دستگاُ گردش خَى 00

 ایرج جؼفری اًارکَلی اداهِ آًاتَهی دستگاُ گردش خَى 09

 ایرج جؼفری اًارکَلی اداهِ آًاتَهی دستگاُ گردش خَى 00

             تاریخ امتحان پایان ترم:  اسکلتی ػضالویآواتًمی جلسٍ بؼذ از پایان      تاریخ امتحان میان ترم: 01
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 مذرس )مذرسان(  ػىًان جلسٍ  ضمارٌ جلسٍ
 ایرج جؼفری اًارکَلی آًاتَهی ػولی اسکلتی ػضالًی  0

 ایرج جؼفری اًارکَلی آًاتَهی ػولی اسکلتی ػضالًی 9

 ایرج جؼفری اًارکَلی آًاتَهی ػولی اسکلتی ػضالًی 0

 ایرج جؼفری اًارکَلی آًاتَهی ػولی اسکلتی ػضالًی 9

 ایرج جؼفری اًارکَلی آًاتَهی ػولی اسکلتی ػضالًی 5

 ایرج جؼفری اًارکَلی هی ػولی اسکلتی ػضالًیآًاتَ 6

 ایرج جؼفری اًارکَلی آًاتَهی ػولی اسکلتی ػضالًی 7

 ایرج جؼفری اًارکَلی آًاتَهی ػولی دستگاُ تٌفس 8

 ایرج جؼفری اًارکَلی آًاتَهی ػولی دستگاُ تٌفس 9

 ایرج جؼفری اًارکَلی آًاتَهی ػولی دستگاُ تٌفس 01

 ایرج جؼفری اًارکَلی تگاُ تٌفسآًاتَهی ػولی دس 00

 ایرج جؼفری اًارکَلی آًاتَهی ػولی دستگاُ گردش خَى 09

 ایرج جؼفری اًارکَلی آًاتَهی ػولی دستگاُ گردش خَى 00

 ایرج جؼفری اًارکَلی آًاتَهی ػولی دستگاُ گردش خَى 09

 ایرج جؼفری اًارکَلی آًاتَهی ػولی دستگاُ گردش خَى 05

 ایرج جؼفری اًارکَلی لی دستگاُ گردش خَىآًاتَهی ػو 06

 ایرج جؼفری اًارکَلی هرٍر 07

         تاریخ امتحان پایان ترم:          تاریخ امتحان میان ترم:  01

 


