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 پسضکی / مرکسداوطکذٌ

 ػلًم تطریحگريٌ آمًزضی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 آوبتًمی ػىًان ياحذ درسی:
 داوطکذٌ / مرکس آمًزضی درمبوی:داوطکذٌ

 پرستبری

 پرستبری رضتٍ تحصیلی: اختصبصی )اجببری( ياحذ درسی: وًع

 تؼذاد ياحذ

2 

 وظری:

1.5 

  ػملی:

0.5 
 ضىبسیکبر مطقغ تحصیلی: کبريرزی: کبرآمًزی:

         تؼذاد سبػت

  وظری:

26 

 سبػت

  ػملی:

 سبػت 17

برای َر 

 گريٌ

 کبريرزی: کبرآمًزی:
ترم 

 تحصیلی
 سبیر کبريرز کبرآمًز

    یک وذاردپیطىیبز:   کذ درس:

 سبیر: سبیر:

 مشخصات مسؤل درس

 ػلًم تطریحی صیلی:رضتٍ تح 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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 س ویبز جبمؼٍ:ببزوگری بر اسب :تبریخ تذيیه طرح درس وحًٌ برگساری ديرٌ:

 ضمبرٌ جلسبت ببزوگری ضذٌ: تبریخ  .9961.60 ترکیبی مجبزی حضًری

      

 اهذاف آموزشی

  َذف کلی:

 تٌاظلی ّر دٍ خٌط  -ّای اظکلتی، ػضالًی، تٌفعی، للب ٍ ػرٍق، گَارغ، ادراری ُاارّای ػوَهی اـلی بذى ؼاهل دظتگظاخت کعب داًػ الزم درخفَؾ

 ٍ ظیعتن ػفبی.

 ًگرغ هٌاظب در فراگیراى دربارُ ارتباط بیي هباحث هربَطِ ٍ بیواریْا ٍ ًاٌّداریْا در کارّای بالیٌی در آیٌذُ ایداد 

  بِ کار گیری ـحیح آى در کارّای بالیٌی آیٌذُ ظیعتن ّای رکر ؼذُارتما ظطح هْارت فراگیراى در تؽخیؿ ـحیح ٍ 

 :)قادر باشند: (ان)نتظار می رود فراگیر، ابرنامه آموزشی در پایان اَذاف اختصبصی )رفتبری 

 :حیطٍ ضىبختی 

  را  ظیعتن ػفبی ٍ تٌاظلی ّر دٍ خٌط -، گَارغ، ادراریگردغ خَىارّای ػوَهی اـلی بذى ؼاهل دظتگاُ ّای اظکلتی، ػضالًی، تٌفعی، ظاختٍظایف

 .بیاى ًوایذ

 ظیعتن اظکلتی را تمعین بٌذی ًوایذ. 

  ٍ از ّرکذام هثالی بسًذ. اظتخَاى ّا را تمعین بٌذی ًوایذ 

  ًوایذهففل را تؼریف. 

  .تمعین بٌذی هفاـل را بیاى کٌذ 

  را تمعین بٌذی ًوایذ ػضالًیظیعتن. 

   را تمعین بٌذی ًوایذ ٍ از ّرکذام هثالی بسًذ. ػضالت 

 .تؼریف، تمعیوات ٍ هحتَیات هذیاظتیٌَم را بیاى ًوایذ 

 .ًوای کلی آًاتَهی دظتگاُ تٌفط را ؼرح دّذ 

 تن تٌفعی را تمعین بٌذی ًوایذ.ظیع 

 .فضای خٌب ٍ رظط ّای آى را بیاى ًوایذ 

 ( را بؽٌاظذ.ٍ ریِ ّا ظاختار آًاتَهیک، هَلؼیت ٍ هداٍرات دظتگاُ تٌفط ) بیٌی، حلك، حٌدرُ، ًای 

 .ؼرح ٍظایف ٍ ػولکرد ظیعتن تٌفعی را بِ ؼکل خاهغ ؼرح دّذ 
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  ُدّذ.را ؼرح  ػرٍلی-للبی ًوای کلی آًاتَهی دظتگا 

  را تمعین بٌذی ًوایذ. ػرٍلی -للبیظیعتن 

 .پریکارد ٍ فضای پریکارد را بیاى ًوایذ 

 .ظاختار آًاتَهیک، هَلؼیت ٍ هداٍرات للب را بؽٌاظذ 

  را بِ ؼکل خاهغ ؼرح دّذ. للبػولکرد 

 .ػرٍق اـلی ٍ بسرگ بذى را بؽٌاظذ 

  ؼرح دّذ.ٍظایف ٍ ػولکرد ػرٍق بذى ) ؼاهل ؼریاى ّا، ٍریذّا ٍ لٌف( را 

 .ًوای کلی آًاتَهی دظتگاُ گَارغ را ؼرح دّذ 

 .ظیعتن گَارغ را تمعین بٌذی ًوایذ 

 .ظاختار آًاتَهیک، هَلؼیت ٍ هداٍرات هْن لَلِ گَارؼی ٍ غذد ضویوِ را ؼرح دّذ 

  را بِ ؼکل خاهغ ؼرح دّذ. ظیعتن گَارغػولکرد 

 .ـفاق، فضاّای ـفالی ٍ بي بعت ّای هْن را بیاى کٌذ 

 تٌاظلی را ؼرح دّذ. -لی آًاتَهی دظتگاُ ادراریًوای ک 

 تٌاظلی را تمعین بٌذی ًوایذ. -ظیعتن دظتگاُ ادراری 

 .ظاختار آًاتَهیک،هَلؼیت ٍ هداٍرات دظتگاُ ادراری هرد را بؽٌاظذ 

 ظاختار آًاتَهیک،هَلؼیت ٍ هداٍرات دظتگاُ تٌاظلی هرد را بؽٌاظذ 

 ُادراری زى را بؽٌاظذ. ظاختار آًاتَهیک،هَلؼیت ٍ هداٍرات دظتگا 

 ظاختار آًاتَهیک،هَلؼیت ٍ هداٍرات دظتگاُ تٌاظلی زى را بؽٌاظذ 

  بِ ؼکل خاهغ ؼرح دّذ. در ّر دٍ خٌط را ظیعتن ادراریػولکرد 

 .ػولکرد ظیعتن تٌاظلی را در ّر دٍ خٌط بِ ؼکل خاهغ ؼرح دّذ 

 .ًوای کلی آًاتَهی دظتگاُ ػفبی را ؼرح دّذ 

 بٌذی ًوایذ. ظیعتن ػفبی را تمعین 

 .ظاختار پردُ ّای هغس را بیاى ًوایذ 

 .ظاختار آًاتَهیک،هَلؼیت ٍ هداٍرات دظتگاُ ػفبی ) ًخاع، بفل الٌخاع، هخچِ، پل هغسی، هغس هیاًی ٍ هخ( را بؽٌاظذ 

 .ٍظایف ٍ ػولکرد ظیعتن ػفبی را بِ ؼکل خاهغ ؼرح دّذ 

 :حیطٍ ػبطفی 

  آیٌذُ کاری خَد اظتفادُ ًواییذ فراگیر هیتَاًذ از ػلن هربَطِ، در رًٍذ. 
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 :حیطٍ رياوی حرکتی 

 تؽخیؿ دّذ ٍ ٍیصگیْای بالیٌی آًْا را  اظکلتیظیعتن تَاًذ ظاختار ظالن ٍ ػولکرد ـحیح  فراگیر هی. 

 ک تؽخیؿ دّذبر رٍی کلیؽِ یا تفاٍیر رادیَلَشی ٍ ٍیصگیْای بالیٌی آًْا را ظیعتن اظکلتی تَاًذ ظاختار ظالن ٍ ػولکرد ـحیح  فراگیر هی. 

  را در بذى فرد زًذُ ٍ کاداٍر ؼٌاظایی کٌذ. ػضالًیظیعتن ًؽاًِ ّای بالیٌی 

 تؽخیؿ دّذ ٍ ٍیصگیْای بالیٌی آًْا را  اًذام ػضالتتَاًذ ظاختار ظالن ٍ ػولکرد ـحیح  فراگیر هی. 

 َالش ٍ کاداٍر ؼٌاظایی کٌذ.را در بذى فرد زًذُ، ه ػضالتًؽاًِ ّای بالیٌی ػضالت ٍ ػولکرد ـحیح یر هی تَاًذ فراگ 

 تؽخیؿ دّذ ٍ ٍیصگیْای بالیٌی آًْا را  دظتگاُ تٌفعیتَاًذ ظاختار ظالن ٍ ػولکرد ـحیح  فراگیر هی. 

 بر رٍی کلیؽِ یا تفاٍیر رادیَلَشیک رًگی ٍ اختفاـی تؽخیؿ ٍ ٍیصگیْای بالیٌی آًْا را دظتگاُ تٌفعی تَاًذ ظاختار ظالن ٍ ػولکرد ـحیح  فراگیر هی 

 .دّذ

  را در بذى فرد زًذُ، هَالش ٍ کاداٍر ؼٌاظایی کٌذ.دظتگاُ تٌفعی ًؽاًِ ّای بالیٌی هفاـل ٍ ػولکرد 

 تؽخیؿ دّذ ػرٍلی ٍ ٍیصگیْای بالیٌی آًْا را  -دظتگاُ للبیتَاًذ ظاختار ظالن ٍ ػولکرد ـحیح  فراگیر هی. 

 بر رٍی کلیؽِ یا تفاٍیر رادیَلَشیک رًگی ٍ اختفاـی  لی ٍ ٍیصگیْای بالیٌی آًْا را ػرٍ -دظتگاُ للبیتَاًذ ظاختار ظالن ٍ ػولکرد ـحیح  فراگیر هی

 .تؽخیؿ دّذ

  را در بذى فرد زًذُ، هَالش ٍ کاداٍر ؼٌاظایی کٌذ.ػرٍلی  -دظتگاُ للبیًؽاًِ ّای بالیٌی هفاـل ٍ ػولکرد 

 .ًبض ؼریاى ّای رایح را در ًَاحی هختلف اًذام در فرد زًذُ بگیرد 

 .ٍریذّای ظطحی هْن کِ در تسریمات هَرد اظتفادُ لرار هیگیرد را رٍی کاداٍر ٍ هَالش ًؽاى دّذ 

 تؽخیؿ دّذ دظتگاُ گَارغ ٍ ٍیصگیْای بالیٌی آًْا را تَاًذ ظاختار ظالن ٍ ػولکرد ـحیح  فراگیر هی. 

 ْا را بر رٍی کلیؽِ یا تفاٍیر رادیَلَشیک رًگی ٍ اختفاـی تؽخیؿ دظتگاُ گَارغ ٍ ٍیصگیْای بالیٌی آًتَاًذ ظاختار ظالن ٍ ػولکرد ـحیح  فراگیر هی

 .دّذ

  را در بذى فرد زًذُ، هَالش ٍ کاداٍر ؼٌاظایی کٌذ.دظتگاُ گَارغ ًؽاًِ ّای بالیٌی هفاـل ٍ ػولکرد 

 تؽخیؿ دّذ را تٌاظلی ّر دٍ خٌط ٍ ٍیصگیْای بالیٌی آًْا  -دظتگاُ ادراریتَاًذ ظاختار ظالن ٍ ػولکرد ـحیح  فراگیر هی. 

 بر رٍی کلیؽِ یا تفاٍیر رادیَلَشیک  تٌاظلی ّر دٍ خٌط ٍ ٍیصگیْای بالیٌی آًْا را  -دظتگاُ دظتگاُ ادراریتَاًذ ظاختار ظالن ٍ ػولکرد ـحیح  فراگیر هی

 .رًگی ٍ اختفاـی تؽخیؿ دّذ

  فرد زًذُ، هَالش ٍ کاداٍر ؼٌاظایی کٌذ. را در بذىتٌاظلی ّر دٍ خٌط  -دظتگاُ ادراریًؽاًِ ّای بالیٌی هفاـل ٍ ػولکرد 

  را در بذى فرد زًذُ، هَالش ٍ کاداٍر ؼٌاظایی کٌذ.تٌاظلی -دظتگاُ ادراریًؽاًِ ّای بالیٌی هفاـل ٍ ػولکرد 
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 تؽخیؿ دّذ ظیعتن ػفبی ٍیصگیْای بالیٌی آًْا را تَاًذ ظاختار ظالن ٍ ػولکرد ـحیح  فراگیر هی. 

 بر رٍی کلیؽِ یا تفاٍیر رادیَلَشیک رًگی ٍ اختفاـی تؽخیؿ دّذ ظیعتن ػفبی ٍیصگیْای بالیٌی آًْا را ٍ ػولکرد ـحیح  تَاًذ ظاختار ظالن فراگیر هی. 

  را در بذى فرد زًذُ، هَالش ٍ کاداٍر ؼٌاظایی کٌذ.ظیعتن ػفبی ًؽاًِ ّای بالیٌی هفاـل ٍ ػولکرد 

  رد زًذُ، هَالش ٍ کاداٍر ؼٌاظایی کٌذ.را در بذى فظیعتن ػفبی ًؽاًِ ّای بالیٌی هفاـل ٍ ػولکرد 

 آیٌذُ کاری خَد( تؽخیؿ ٍ درهاى بیواریْا ٍ ًاٌّداریْا ٍ...  اظتفادُ ًواییذ. تَاًذ از ػلن هربَطِ، در رًٍذ ) فراگیر هی 

 

 ريش َبی تذریس:

                                                   بحث گريَی                                   پرسص ي پبسخ                                   سخىراوی

 مًاد ي يسبیل آمًزضی:

 ایٌترًتاظالیذ پاٍر پَیٌت، فیلن، 

 

 یبدگیری )حیه تذریس(:ي تکبلیف تجبرة 

 کار با ٍظایل کوک آهَزؼی هَخَد در ظالي تؽریح،

 دظتگاُ ّای رکر ؼذُتؽخیؿ  

 

 ذرسضًابط آمًزضی ي سیبست َبی م

 اوتظبرات:

 کالض رػایت ًظن ٍ اًضباطحضَر بِ هَلغ در کالض ٍ  -

 بَدى تلفي ّای ّوراُ در طَل کالض  یا ظایلٌت خاهَغ -

 خلعات تذریط در گَغ دادى فؼال ٍ تَخِ بِ درض -

 بِ خاطر ظپردى ٍ داؼتي آهادگی الزم با هطالؼِ هطالب تذریط ؼذُ -

 اًدام بِ هَلغ تکالیف هحَلِ -

 ٍظایل کوک آهَزؼیاظتفادُ ـحیح از  -

 ارائِ اًتماد ٍ پیؽٌْاد برای افسایػ کیفیت کاری ٍ یادگیری کالض -

-  

 : مجبزَب
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 ٍرٍد ٍ خرٍج در کالض -

 محذيدیتُب:

 ػذم ـحبت با تلفي ّوراُ -

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

 ط یا فیلن در ظالي تؽریح.احتیاط در حیي کار با هَالش ٍ اخعاد، هوٌَع بَدى تْیِ ّرگًَِ ػک

 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

  --------- 
 ػیىی تطریحی

   چُبر گسیىٍ ای کًتبٌ پبسخ 

  نمره(: 02بارم بنذی نمره ) از 

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

 حضًر ي غیبة کالسی:

  حضًر در تمبم جلسبت کالس 
 . ي پريشٌ: ػملی اوجبم تکبلیف 0مطبرکت کالسی:

 02امتحبن پبیبن ترم: 0 امتحبن میبن ترم: 0 کًئیس:
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  :مًارد سبیر

 

 :)تئًری ي ػملی( جذيل زمبوی ارائٍ بروبمٍ

ضمبرٌ 

 جلسٍ

ريش 

 ارائٍ

 تبریخ

 ارائٍ 

سبػت 

 ارائٍ 

مکبن 

 ارائٍ
 مذرس )مذرسبن(  ػىًان جلسٍ 

داًؽکذُ  8-01 ؽٌبِیک  1

 پرظتاری

 دکتر ػبذی اـطالحات آًاتَهی تاریخچِ ػلن آًاتَهی ٍ آؼٌایی با 

داًؽکذُ  8-01 یکؽٌبِ  2

 پرظتاری

 دکتر ػبذی یی با ظیعتن اظکلتیآؼٌا

داًؽکذُ  8-01 یکؽٌبِ  3

 پرظتاری

 دکتر ػبذی آؼٌایی با ظیعتن ػضالًی

داًؽکذُ  8-01 یکؽٌبِ  4

 پرظتاری

 دکتر ػبذی آؼٌایی با ظیعتن تٌفعی

داًؽکذُ  8-01 یکؽٌبِ  5

 پرظتاری

 دکتر ػبذی اداهِ ظیعتن تٌفعی

داًؽکذُ  8-01 یکؽٌبِ  6

 پرظتاری

 دکتر ػبذی با للب ٍ گردغ خَى آؼٌایی

داًؽکذُ  8-01 یکؽٌبِ  7

 پرظتاری

 دکتر ػبذی اداهِ للب ٍ گردغ خَى

داًؽکذُ  8-01 یکؽٌبِ  8

 پرظتاری

 دکتر ػبذی با ظیعتن گَارؼی آؼٌایی

داًؽکذُ  8-01 یکؽٌبِ  9

 پرظتاری

 دکتر ػبذی ظیعتن گَارؼی اداهِ 

داًؽکذُ  8-01 یکؽٌبِ  11

 پرظتاری

 دکتر ػبذی یی با ظیعتن ادراری ّر دٍ خٌطآؼٌا

داًؽکذُ  8-01 یکؽٌبِ  11

 پرظتاری

 دکتر ػبذی آؼٌایی با ظیعتن ادراری ّر دٍ خٌط

داًؽکذُ  8-01 یکؽٌبِ  12

 پرظتاری

 دکتر ػبذی آؼٌایی با ظیعتن ػفبی

         تبریخ امتحبن پبیبن ترم:                    تبریخ امتحبن میبن ترم: 
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ضمبرٌ 

 جلسٍ

ريش 

 ارائٍ

 تبریخ

 ارائٍ 

سبػت 

 ارائٍ 

مکبن 

 ارائٍ
 مذرس )مذرسبن(  )ػملی(ػىًان جلسٍ 

داًؽکذُ  8-01 یکؽٌبِ  1

 پرظتاری

 دکتر ػبذی اظکلتی  دظتگاُ

داًؽکذُ  8-01 یکؽٌبِ  2

 پرظتاری

 دکتر ػبذی ظیعتن ػضالًی

داًؽکذُ  8-01 یکؽٌبِ  3

 پرظتاری

 دکتر ػبذی یظیعتن تٌفع

داًؽکذُ  8-01 یکؽٌبِ  4

 پرظتاری

 دکتر ػبذی ظیعتن للب ٍ گردغ خَى

داًؽکذُ  8-01 یکؽٌبِ  5

 پرظتاری

 دکتر ػبذی اداهِ ظیعتن للب ٍ گردغ خَى

داًؽکذُ  8-01 یکؽٌبِ  6

 پرظتاری

 دکتر ػبذی ظیعتن گَارؼی

داًؽکذُ  8-01 یکؽٌبِ  7

 پرظتاری

تر ػبذیدک ظیعتن ادراری ّر دٍ خٌط  

داًؽکذُ  8-01 یکؽٌبِ  8

 پرظتاری

 دکتر ػبذی ّر دٍ خٌط تٌاظلیآؼٌایی با ظیعتن 

داًؽکذُ  8-01 یکؽٌبِ  9

 پرظتاری

 دکتر ػبذی ظیعتن ػفبی

         تبریخ امتحبن پبیبن ترم:                    تبریخ امتحبن میبن ترم: 

 


