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 پسضکی داًطکذُ/ هرکس آهَزضی درهاًی:

 ػلَم تطریحگرٍُ آهَزضی: 

  Course Plan دٍرُطرح 

 هطرصبت فراگیراى هطرصبت زرس

 پسضکی رضتِ تحصیلی: تٌفستطریح دستگاُ ػلَم  ػٌَاى ٍاحذ درسی:

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

 99-100دٍم سال تحصیلیترم تحصیلی:  کارٍرزی: ارآهَزی: ک 0.25ػولی:  ًظری:  ٍاحذ

 ،ساػت

 هاُیا رٍز
 تخص: سال: کارآهَز  کارٍرزی: کارآهَزی:  ػولی:  8ًظری: 

 کذ درس:

 

 پیطٌیاز: 

هقذهات ػلَم 

 تطریح

ترًاهِ آهَزضی  جذیذتریي تاریخ تصَیة

 01/05/1396تَسط ٍزارت تْذاضت: 

 تخص: سال: کارٍرز 

 تخص: ال:س دستیار

 سایر: سایر:

 هطرصبت هسؤل زرس

 ػلَم تطریحرضتِ تحصیلی:   دکتر ایرج جؼفری اًارکَلیًام ٍ ًام خاًَادگی: 

 استادرتثِ ػلوی:  دکترای تخصصیهقطغ تحصیلی:  

 anarkool@zums.ac.ir پست الکترًٍیک: 09120539041ضوارُ تواس: 
 

 یحداًطکذُ پسضکی, ػلَم تطر   آدرس هحل کار:

 دکتر ٍحیذ اتراّیویًام ٍ ًام خاًَادگی سایر هذرساى:  

 تاریخ تذٍیي طرح درس: رٍش ترگساری ترًاهِ:

 19/05/98 
 تازًگری تر اساس ًیاز جاهؼِ:

 ترکیجی هجبزی حضَری

 تاریخ تصَیة

 :EDCتَسط ضَرای  

00/00/1398 

 

 

 ضوارُ جلسات

 تازًگری ضذُ:
 تاریخ تأییذ 

 :EDOتَسط ضَرای 

00/00/1398 

 اّذاف آهَزضی



2 
 

 زر دبیبى ثرًبهِ آهَزضی، اًتظبر هی رٍز فراگیراى قبزر ثبضٌس: اّذاف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیطِ ضٌاختی 

  است. ػولیزرس فقط 

 :حیطِ رٍاًی حرکتی 

 سُ زر کالس استرَاى ّبیی کِ سقف، کف، جسار زاذلی ٍ ذبرجی حفرُ ثیٌی را تطکیل هی زٌّس ثراسبس هٌبثغ ٍ هطبلت شکر ض

 ثر رٍی هَالش یب جسس دیسا کرزُ ٍ ًطبى زّس.

  ضبذک ّب ٍ هئبتَس ّبی هَجَز زر ّر یک از حفرات ثیٌی را ثراسبس هٌبثغ ٍ هطبلت شکر ضسُ زر کالس ثر رٍی هَالش یب جسس

 دیسا کرزُ ٍ ًطبى زّس.

 ُزر کالس ثر رٍی هَالش یب جسس دیسا کرزُ ٍ  ضریبى ّبیی کِ حفرات ثیٌی را ذًَسّی هی کٌٌس ثراسبس هٌبثغ ٍ هطبلت شکر ضس

 ًطبى زّس.

  اػصبثی کِ حفرات ثیٌی را ػصجسّی هی کٌٌس ثراسبس هٌبثغ ٍ هطبلت شکر ضسُ زر کالس ثر رٍی هَالش یب جسس دیسا کرزُ ٍ ًطبى

 زّس.

 شکر ضسُ زر کالس ثر رٍی  سیٌَس ّبی اطراف حفرُ ثیٌی ٍ هحل ثبز ضسى سَراخ آًْب ثِ حفرُ ثیٌی را ثراسبس هٌبثغ ٍ هطبلت

 هَالش یب جسس دیسا کرزُ ٍ ًطبى زّس.

 .سبذتوبى ٍ جبیگبُ حٌجرُ را ثراسبس هٌبثغ ٍ هطبلت شکر ضسُ زر کالس ثر رٍی هَالش یب جسس دیسا کرزُ ٍ ًطبى زّس 

  ًُطبى زّس.اًَاع غضرٍف ّبی حٌجرُ را ثراسبس هٌبثغ ٍ هطبلت شکر ضسُ زر کالس ثر رٍی هَالش یب جسس دیسا کرز ٍ 

 .هفبصل ثیي غضرٍف ّبی حٌجرُ را ثراسبس هٌبثغ ٍ هطبلت شکر ضسُ زر کالس ثر رٍی هَالش یب جسس دیسا کرزُ ٍ ًطبى زّس 

   ُزر هَرز ػضالت حٌجرorigin ،insertion ػصت گیری را ثراسبس هٌبثغ ٍ هطبلت شکر ضسُ زر کالس ثر رٍی هَالش یب ٍ ،

 جسس دیسا کرزُ ٍ ًطبى زّس.

 کرز ػضالت حٌجرُ را ثر ثراسبس هٌبثغ ٍ هطبلت شکر ضسُ زر کالس ثر رٍی هَالش یب جسس ًطبى زّس.ػول 

 .ًحَُ ذًَگیری ٍ ػصت گیری حٌجرُ را ثراسبس هٌبثغ ٍ هطبلت شکر ضسُ زر کالس ثر رٍی هَالش یب جسس دیسا کرزُ ٍ ًطبى زّس 

 ٍ هطبلت شکر ضسُ زر کالس ثر رٍی هَالش یب جسس دیسا کرزُ ٍ  هحسٍزُ ثرص ّبی هرتلف فضبی زاذلی حٌجرُ را ثراسبس هٌبثغ

 ًطبى زّس.

 .طٌبثْبی صَتی ٍ زّلیسی حٌجرُ را ثراسبس هٌبثغ ٍ هطبلت شکر ضسُ زر کالس ثر رٍی هَالش یب جسس دیسا کرزُ ٍ ًطبى زّس 

  ُزر کالس ثر رٍی هَالش یب جسس حسٍز، سبذتبر، ذًَگیری، ػصجگیری ٍ هجبٍرات هْن ًبی را ثراسبس هٌبثغ ٍ هطبلت شکر ضس

 دیسا کرزُ ٍ ًطبى زّس.

  .ًَاحی هرتلف قفسِ سیٌِ را ثراسبس هٌبثغ ٍ هطبلت شکر ضسُ زر کالس ثر رٍی هَالش یب جسس دیسا کرزُ ٍ ًطبى زّس 

 ٍی هَالش یب هرز زقیق ثیي حفرات جٌجی ریَی راست ٍ چخ را ثب حفرُ هیبى سیٌِ ثراسبس هٌبثغ ٍ هطبلت شکر ضسُ زر کالس ثر ر

 جسس دیسا کرزُ ٍ ًطبى زّس.

 .هحتَیبت حفرات جٌجی ریَی را ثراسبس هٌبثغ ٍ هطبلت شکر ضسُ زر کالس ثر رٍی هَالش یب جسس دیسا کرزُ ٍ ًطبى زّس 
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  هطرصبت ریِ ّبی راست ٍ چخ )سطَح، کٌبرّب، رأس ٍ قبػسُ( را ثراسبس هٌبثغ ٍ هطبلت شکر ضسُ زر کالس ثر رٍی هَالش یب

 دیسا کرزُ ٍ ًطبى زّس. جسس

 .اذتالفبت ریِ ّبی راست ٍ چخ را ثراسبس هٌبثغ ٍ هطبلت شکر ضسُ زر کالس ثر رٍی هَالش یب جسس دیسا کرزُ ٍ ًطبى زّس 

 ( درزُ جٌت، حفرُ جٌت، هجبٍرات، تقسین ثٌسی، ذن ّبیReflexion درزُ جٌت را ثراسبس هٌبثغ ٍ هطبلت شکر ضسُ زر کالس )

 جسس دیسا کرزُ ٍ ًطبى زّس. ثر رٍی هَالش یب

 .قسوتْبی هرتلف هیکرٍسکَح ًَری را ثطٌبسس ٍ آًْب را ثِ کبر ثرزُ ٍ تٌظین کٌس 

  الم ّبی هرتلف را زر استیج هیکرٍسکَح قرار زّس ٍ ثتَاًس ثب ثسرگٌوبیی ّبی هرتلف ثبفت ٍ جبیگبُ هَرز ًظر را ثب ٍضَح ثبال

 ثجیٌس ٍ قسوت ّبی ثبفت را ضٌبسبیی کٌس.

 

 

 :حیطِ ػاطفی 

 َیزر ثرص ّب یثؼس یترم ّب یزر ط بىیزاًطج ICUذَاٌّوس زاضوت،    یٍ کوبر ٍرز  ی....... کبر آهوَز  ی، اٍرشاًس ٍ جراح ی، زاذل

 ثِ آًْب گفتِ ٍ ًطبى زازُ ذَاّس ضس. یهَارز ػبطف يیثٌبثرا

 

 رٍش ّای تذریس

 ایفبی ًقص ثحث گرٍّی پرسص ٍ پاسخ سخٌراًی

 دبًل PBL یص ػولیًوا کبرگبُ آهَزضی 

 گرٍُ کَچک              جَرًبل کالة                گسارش صجحگبّی                    گرزش ػلوی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion ُثیوبر ضجیِ سبزی ضس 

 سایر رٍش ّای تذریس:

 هَاد ٍ ٍسایل آهَزضی

 ًوَزار/ چبرت ثرٍضَر کبتبلَگ/ تصَیر/ ػکس ٍایت تَرد پاٍرپَیٌت جسٍُ کتاب

 ثیوبر ٍاقؼی ثیوبر استبًسارز ضسُ اضیبء ٍ لَازم ٍاقؼی هبکت ًرم افسار فیلن آهَزضی فبیل صَتی

 سایر هَاد ٍ ٍسایل آهَزضی:  

 هکاى ترگساری آهَزش

 کالس 
 سبیت

 ایٌترًت 

سبلي 

 کٌفراًس

 سبلي

 آهفی تأتر 

 سبلي 

 هَالش
 Media آزهبیطگبُ

Lab 
Skill 

Lab 
زرهبًگبُ/ 

 ثرص ثبلیٌی

ػرصِ 

 ثْساضت
 جبهؼِ

 سایر هکاى ّای آهَزضی:  

 تجارب یادگیری )هرتثط تا استاد(
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  کالسکبر ثب ٍسبیل کوک آهَزضی هَجَز زر 
 هَالش کبر ثب ٍسبیل کوک آهَزضی هَجَز زر سبلي 

 کبر ثب هیکرٍسکَح هَجَز زر تبالر هیکرٍسکَح 

 هَزضی زر هَرز کبر ثب جسس ٍ هَالشزاضتي تجرثِ کبری ٍ آ 

 تکالیف یادگیری) هرتثط تا فراگیر(

 هطبلؼِ هجبحث ّر جلسِ قجل از کالس 

  ضرکت زر کالس زرس 

  حضَر فؼبل زر ثحث ّب 

 اًجبم تکبلیف کالسی 

 )حضَر فؼبل زر ثحث ّبی گرٍّی ذَز) گرٍُ کَچک 

 ضَاتط آهَزضی ٍ سیاست ّای هذرس

 فؼبل زر کالس ّب حضَر ثِ هَقغ ٍاًتظارات: 

 ٍرٍز ٍ ذرٍج از کالس زر صَرت اضطرار: هجازّا

 چک کرزى ٍ ّویٌطَر صحجت کرزى ثب هَثبیل هحذٍدیتْا:

  

 (/تالیٌی/ػرصِّای ایوٌی )درٍس ػولی/آزهایطگاّیتَصیِ

 

 فْرست هٌاتغ درسی
 Clinical Anatomy by region (Snell)                                           

   Gray's anatomy for medical student 

 )اطلس ًتر )سیجب 

 اطلس زٍثَتب 

 جٌیي ضٌبسی الًگوي 

  جبى کَئیرادبیِ ثبفت ضٌبسی 

 ثبفت ضٌبسی جؼفر سلیوبًی 

 Larsen’s Human Embryology   
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 ُاطلس ثبفت ضٌبسی زیفیَر 

 رٍش ارزضیاتی

 هصبحجِ چک لیست لطصحیح / غ جَرکرزًی چٌذ گسیٌِ ای کَتِ پاسخ گسترزُ دبسد

Key Feature OSCE Short Case Long Case Mini CEX DOPS Clinical Work 

Sampling 
Log Book 360

 0
 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 پر کردى جا خالی سایر رٍش ّای ارزضیاتی:

 ........... (..،  ًورُ،  ػولی:  20.... ًورُ: ًظری ........20) از ........تارم تٌذی ًورُ 

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

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

 ًورُ ػولی تافت ضٌاسی
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 ولیػترًاهِ ترتیة ٍ تَالی ػٌاٍیي جذٍل 

ضوارُ 

 جلسِ
 هالحظات ػٌَاى جلسِ 

 زکتر جؼفری اًبرکَلی  یٌیٍ هجبٍرات ث یسبذتبر آًبتَه 1

 زکتر جؼفری اًبرکَلی یحٌجرُ ٍ ًب، قلٍ هجبٍرات ح یسبذتبر آًبتَه 2

 زکتر جؼفری اًبرکَلی یحٌجرُ ٍ ًب، قلٍ هجبٍرات ح یسبذتبر آًبتَهازاهِ  3

 زکتر جؼفری اًبرکَلی ٍ دلَرا ِیٍ هجبٍرات ر یسبذتبر آًبتَه 4

 زکتر جؼفری اًبرکَلی ٍ دلَرا ِیٍ هجبٍرات ر یسبذتبر آًبتَهازاهِ  5

 زکتر جؼفری اًبرکَلی آًبتَهی کبرثرزی ٍ رازیَلَشیک زستگبُ تٌفس 6

 زکتر ٍحیس اثراّیوی ضٌبسی ثیٌی، حلق ٍ حٌجرُ ثبفت 57

 زکتر ٍحیس اثراّیوی ریِ( ضٌبسی زستگبُ تٌفس )ًبی، تقسیوبت زرذت ثرًٍطی ٍ ثبفت 8

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

 فراگیراى رساًیذُ خَاّذ ضذ.
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 جذٍل ترتیة ٍ تَالی ػٌاٍیي ترًاهِ ػولی

ضوارُ 

 جلسِ
 هالحظات ػٌَاى جلسِ 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

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

 فراگیراى رساًیذُ خَاّذ ضذ.
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 جذٍل ارائِ ترًاهِ کارآهَزی/کارٍرزی 

 *طَل دٍرُ
 ذرس )هذرساى( ه هکاى ارائِ ػٌَاى ترًاهِ آهَزضی

 هاُ رٍز ساػت

   
   

      

      

      

      

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

  فراگیراى رساًیذُ خَاّذ ضذ.

 

 


