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 پسضکی / مرکسداوطکذٌ

 ػلًم تطریحگريٌ آمًزضی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پرستبری ي مبمبیی داوطکذٌ :داوطکذٌ آوبتًمی  ػىًان ياحذ درسی:

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

 تؼذاد ياحذ

2.5 

 وظری:

2  

 ػملی:

0.5  
 پیًستٍوب کبرضىبسی مطقغ تحصیلی: کبريرزی: ی:کبرآمًز

         تؼذاد سبػت

  وظری:

32 

 سبػت

  ػملی:

 سبػت 17

برای َر 

 گريٌ

 کبريرزی: کبرآمًزی:
ترم 

 تحصیلی
 سبیر کبريرز کبرآمًز

    دي وذاردپیطىیبز:   کذ درس:

 سبیر: سبیر:

 مشخصات مسؤل درس

 ػلًم تطریحی یلی:رضتٍ تحص 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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 ویبز جبمؼٍ: ببزوگری بر اسبس :تبریخ تذيیه طرح درس وحًٌ برگساری ديرٌ:

 ضمبرٌ جلسبت ببزوگری ضذٌ: تبریخ  1401.10.11 ترکیبی مجبزی حضًری

       

 اهذاف آموزشی

  َذف کلی:

 تٌاضلی ُر دّ  -ارُای ػوْهی اؾلی بذى غاهل دضتگاٍ ُای  گْارظ، ادراریضاخت کطب داًع الزم درخؿْؼ

 ّ فضاُای لگي.ّ بطْر ّیژٍ دربارٍ اضتخْاى،ػضالت ،هذتْیات  جٌص ّ ضیطتن ػؿبی

 ٍایجاد ًگرظ هٌاضب در فراگیراى دربارٍ ارتباط بیي هبادث هربْطَ ّ بیواریِا ّ ًاٌُجاریِا در کارُای بالیٌی در آیٌذ 

  بَ کار گیری ؾذیخ آى در کارُای بالیٌی  ضیطتن ُای رکر غذٍارتما ضطخ هِارت فراگیراى در تػخیؽ ؾذیخ ّ

 آیٌذٍ

 :)قادر باشنذ: (ان)، انتظار می رود فراگیربرنامه آموزشی اندر پای اَذاف اختصبصی )رفتبری 

 :حیطٍ ضىبختی 

 .ضیطتن تٌفطی را تمطین بٌذی ًوایذ 

 .فضای جٌب ّ رضص ُای آى را بیاى ًوایذ 

 .ضاختار آًاتْهیک، هْلؼیت ّ هجاّرات دضتگاٍ تٌفص ) بیٌی، دلك، دٌجرٍ، ًای ّ ریَ ُا( را بػٌاضذ 

 ٌفطی را بَ غکل جاهغ غرح دُذ.غرح ّظایف ّ ػولکرد ضیطتن ت 

  ػرّلی را غرح دُذ.-ًوای کلی آًاتْهی دضتگاٍ للبی 

 ػرّلی را تمطین بٌذی ًوایذ. -ضیطتن للبی 

 .پریکارد ّ فضای پریکارد را بیاى ًوایذ 

 .ضاختار آًاتْهیک، هْلؼیت ّ هجاّرات للب را بػٌاضذ 

 .ػولکرد للب را بَ غکل جاهغ غرح دُذ 

 ى را بػٌاضذ.ػرّق اؾلی ّ بسرگ بذ 

 .ّظایف ّ ػولکرد ػرّق بذى ) غاهل غریاى ُا، ّریذُا ّ لٌف( را غرح دُذ 

 .ًوای کلی آًاتْهی دضتگاٍ گْارظ را غرح دُذ 

 .ضیطتن گْارظ را تمطین بٌذی ًوایذ 

 .ضاختار آًاتْهیک، هْلؼیت ّ هجاّرات هِن لْلَ گْارغی ّ غذد ضویوَ را غرح دُذ 

 ل جاهغ غرح دُذ.ػولکرد ضیطتن گْارظ را بَ غک 

 .ؾفاق، فضاُای ؾفالی ّ بي بطت ُای هِن را بیاى کٌذ 

 تٌاضلی را غرح دُذ. -ًوای کلی آًاتْهی دضتگاٍ ادراری 

 تٌاضلی را تمطین بٌذی ًوایذ. -ضیطتن دضتگاٍ ادراری 
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 .ضاختار آًاتْهیک،هْلؼیت ّ هجاّرات دضتگاٍ ادراری هرد را بػٌاضذ 

 ّرات دضتگاٍ تٌاضلی هرد را بػٌاضذضاختار آًاتْهیک،هْلؼیت ّ هجا 

 .ضاختار آًاتْهیک،هْلؼیت ّ هجاّرات دضتگاٍ ادراری زى را بػٌاضذ 

 ضاختار آًاتْهیک،هْلؼیت ّ هجاّرات دضتگاٍ تٌاضلی زى را بػٌاضذ 

 .ػولکرد ضیطتن ادراری را در ُر دّ جٌص بَ غکل جاهغ غرح دُذ 

 غ غرح دُذ.ػولکرد ضیطتن تٌاضلی را در ُر دّ جٌص بَ غکل جاه 

 .ًوای کلی آًاتْهی دضتگاٍ ػؿبی را غرح دُذ 

 .ضیطتن ػؿبی را تمطین بٌذی ًوایذ 

  ضاختار آًاتْهیک،هْلؼیت ّ هجاّرات دضتگاٍ ػؿبی ) ًخاع، بؿل الٌخاع، هخچَ، پل هغسی، هغس هیاًی ّ هخ( را

 بػٌاضذ.

 .ضاختار پردٍ ُای هغس را بیاى ًوایذ 

 غکل جاهغ غرح دُذ.ّظایف ّ ػولکرد ضیطتن ػؿبی را ب َ 

 ی تػکیل دٌُذٍ لگي را بػٌاضذ ّ اطالػات دلیك دربارٍ آى ّ هفاؾل لگي بیاى ًوایذ.اضتخْاى ُا 

  ًادیَ لگي را بطْر دلیك غرح دُذ.ػضالت 

  .فضای ُای هربْط بَ لگي را بطْر دلیك تمطین بٌذی ّ غرح دُذ 

  ي را دلیك غرح دُذ.هذتْیات لگي را ًام ببرد ّ هذتْیات هربْط بَ فضاُای لگ 

 :حیطٍ ػبطفی 

 در هْرد هبادث بالیٌی  ؛فراگیر هیتْاًٌذ در جلطات کالش در هبادث گرُّی ّ پرضع ّ پاضخ غرکت ًواییذ

 )بیواریِا، ًاٌُجاریِا ّ...(ّ ارتباط آى با آًاتْهی بذث کٌذ.

 ٌی پی ببرد.فراگیر هیتْاًذ بَ ارتباط بیي یادگیری آًاتْهی ّ تػخیؽ بِتر در کارُای بالی 

 :حیطٍ رياوی حرکتی 

  تػخیؽ دُذ دضتگاٍ تٌفطی ّ ّیژگیِای بالیٌی آًِا را فراگیر هیتْاًذ ضاختار ضالن ّ ػولکرد ؾذیخ. 

  دضتگاٍ تٌفطی ّ ّیژگیِای بالیٌی آًِا را بر رّی کلیػَ یا تؿاّیر فراگیر هیتْاًذ ضاختار ضالن ّ ػولکرد ؾذیخ

 .دُذرادیْلْژیک رًگی ّ اختؿاؾی تػخیؽ 

  را در بذى فرد زًذٍ، هْالژ ّ کاداّر غٌاضایی کٌذ.دضتگاٍ تٌفطی ًػاًَ ُای بالیٌی هفاؾل ّ ػولکرد 

  تػخیؽ دُذ دضتگاٍ للبی ّ ػرّلی ّ ّیژگیِای بالیٌی آًِا را فراگیر هیتْاًذ ضاختار ضالن ّ ػولکرد ؾذیخ. 

  ی ّ ّیژگیِای بالیٌی آًِا را بر رّی کلیػَ یا دضتگاٍ للبی ّ ػرّلفراگیر هیتْاًذ ضاختار ضالن ّ ػولکرد ؾذیخ

 .تؿاّیر رادیْلْژیک رًگی ّ اختؿاؾی تػخیؽ دُذ

  را در بذى فرد زًذٍ، هْالژ ّ کاداّر غٌاضایی کٌذ.دضتگاٍ للبی ّ ػرّلی ًػاًَ ُای بالیٌی هفاؾل ّ ػولکرد 

  تػخیؽ دُذ یٌی آًِا را دضتگاٍ گْارظ ّ ّیژگیِای بالفراگیر هیتْاًذ ضاختار ضالن ّ ػولکرد ؾذیخ. 

  دضتگاٍ گْارظ ّ ّیژگیِای بالیٌی آًِا را بر رّی کلیػَ یا تؿاّیر فراگیر هیتْاًذ ضاختار ضالن ّ ػولکرد ؾذیخ
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 .رادیْلْژیک رًگی ّ اختؿاؾی تػخیؽ دُذ

  را در بذى فرد زًذٍ، هْالژ ّ کاداّر غٌاضایی کٌذ.دضتگاٍ گْارظ ًػاًَ ُای بالیٌی هفاؾل ّ ػولکرد 

  تٌاضلی ُر دّ جٌص ّ ّیژگیِای بالیٌی آًِا را  -دضتگاٍ ادراریفراگیر هیتْاًذ ضاختار ضالن ّ ػولکرد ؾذیخ 

 .تػخیؽ دُذ

  تٌاضلی ُر دّ جٌص ّ ّیژگیِای بالیٌی آًِا  -دضتگاٍ دضتگاٍ ادراریفراگیر هیتْاًذ ضاختار ضالن ّ ػولکرد ؾذیخ

 .ی ّ اختؿاؾی تػخیؽ دُذبر رّی کلیػَ یا تؿاّیر رادیْلْژیک رًگ را 

  را در بذى فرد زًذٍ، هْالژ ّ کاداّر غٌاضایی کٌذ.تٌاضلی ُر دّ جٌص  -دضتگاٍ ادراریًػاًَ ُای بالیٌی ػولکرد 

  را در بذى فرد زًذٍ، هْالژ ّ کاداّر غٌاضایی کٌذ.تٌاضلی -دضتگاٍ ادراریًػاًَ ُای بالیٌی ػولکرد 

  تػخیؽ دُذ ضیطتن ػؿبی ّیژگیِای بالیٌی آًِا را فراگیر هیتْاًذ ضاختار ضالن ّ ػولکرد ؾذیخ. 

  بر رّی کلیػَ یا تؿاّیر  ضیطتن ػؿبی ّیژگیِای بالیٌی آًِا را فراگیر هیتْاًذ ضاختار ضالن ّ ػولکرد ؾذیخ

 .رادیْلْژیک رًگی ّ اختؿاؾی تػخیؽ دُذ

 را در بذى فرد زًذٍ، هْالژ ّ کاداّر غٌاضایی کٌذ.ضیطتن ػؿبی  ًػاًَ ُای بالیٌی هفاؾل ّ ػولکرد 

  را در بذى فرد زًذٍ، هْالژ ّ کاداّر غٌاضایی کٌذ.ضیطتن ػؿبی ًػاًَ ُای بالیٌی هفاؾل ّ ػولکرد 

  را در بذى فرد زًذٍ ّ کاداّر غٌاضایی کٌذ.اضتخْاى ُا تػکیل دٌُذٍ لگي ًػاًَ ُای بالیٌی 

 تػخیؽ دُذ لگي ّ ّیژگیِای بالیٌی آًِا را  ػضالتر ضالن ّ ػولکرد ؾذیخ فراگیر هیتْاًذ ضاختا. 

 هْالژ ّ کاداّر غٌاضایی کٌذ.یر ضاختار ضالن هذتْیات ّ فضاُای لگي فراگ 

 ( تػخیؽ ّ درهاى بیواریِا ّ ًاٌُجاریِا ّ...  اضتفادٍ ًواییذ فراگیر هیتْاًذ از ػلن هربْطَ، در رًّذ )آیٌذٍ کاری خْد 

 بی تذریس:ريش َ

                                                   بحث گريَی                                   پرسص ي پبسخ                                   سخىراوی

 مًاد ي يسبیل آمًزضی:

 ّ هاژیک اضالیذ پاّر پْیٌت، فیلن، ّایت برد

 

 ذریس(:یبدگیری )حیه تي تکبلیف تجبرة 

 ،هْالژکار با ّضایل کوک آهْزغی هْجْد در ضالي کطب تجربَ 
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 ضًابط آمًزضی ي سیبست َبی مذرس

 اوتظبرات:

 کالش رػایت ًظن ّ اًضباطدضْر بَ هْلغ در کالش ّ  -
 تلفي ُای ُوراٍ در طْل کالش  بْدى یا ضایلٌت خاهْظ -

 جلطات تذریص در گْظ دادى فؼال ّ تْجَ بَ درش -
 دى ّ داغتي آهادگی الزم با هطالؼَ هطالب تذریص غذٍبَ خاطر ضپر -

 اًجام بَ هْلغ تکالیف هذْلَ -
 اضتفادٍ ؾذیخ از ّضایل کوک آهْزغی -

 ارائَ اًتماد ّ پیػٌِاد برای افسایع کیفیت کاری ّ یادگیری کالش -

 : مجبزَب

 ّرّد ّ خرّج در کالش -

 محذيدیتُب:

 ػذم ؾذبت با تلفي ُوراٍ -

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

 ادتیاط در دیي کار با هْالژ ،

 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(
 کتبی آزمًن

  --------- 
 ػیىی تطریحی

   چُبر گسیىٍ ای کًتبٌ پبسخ 
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  نمره(: 02بارم بنذی نمره ) از 

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

 حضًر ي غیبة کالسی:

حضًر در تمبم جلسبت کالس 

0.5   

 0.5 ي پريشٌ: ػملی اوجبم تکبلیف 1مطبرکت کالسی:

 16امتحبن پبیبن ترم:  ترم: امتحبن میبن 2 کًئیس:

 ومرٌ می ببضذ. 5ومرٌ ي امتحبن ػملی  15امتحبن تئًری  :مًارد سبیر

 :جذيل زمبوی ارائٍ بروبمٍ

ضمبرٌ 

 جلسٍ
 ريش ارائٍ

 تبریخ

 ارائٍ 

سبػت 

 ارائٍ 
 مذرس )مذرسبن(  ػىًان جلسٍ  مکبن ارائٍ

 تر عثذیدک دستگاٌ تىفسی داوشکذٌ پرستاری 8-14 23/11/1441 ترکیبی 1

 دکتر عثذی دستگاٌ للة ي عريق داوشکذٌ پرستاری 8-14 34/11/1441 ترکیبی 4

 دکتر عثذی ادامٍ للة ي عريق داوشکذٌ پرستاری 8-14 40/12/1441 ترکیبی 3

 دکتر عثذی دستگاٌ گًارش شامل دَان ي حلك داوشکذٌ پرستاری 8-14 14/12/1441 ترکیبی 2

ستاریداوشکذٌ پر 8-14 21/12/1441 ترکیبی 5  دکتر عثذی ادامٍ گًارش مری ي معذٌ ي ريدٌ َا 

 دکتر عثذی ضمائم گًارشی -ادامٍ گًارش  داوشکذٌ پرستاری 8-14 28/12/1441 ترکیبی 6

 دکتر عثذی دستگاٌ ادراری داوشکذٌ پرستاری 8-14 24/41/1442 ترکیبی 7

 ثذیدکتر ع ادامٍ دستگاٌ ادراری داوشکذٌ پرستاری 8-14 20/41/1442 ترکیبی 8

43/42/1442 ترکیبی 9  دکتر عثذی دستگاٌ تىاسلی زن داوشکذٌ پرستاری 14-8 

14/42/1442 ترکیبی 11  دکتر عثذی دستگاٌ تىاسلی مرد داوشکذٌ پرستاری 14-8 

10/42/1442 ترکیبی 11  دکتر عثذی آشنایی با سیستم عصبی داوشکذٌ پرستاری 14-8 

23/42/1442 ترکیبی 14  دکتر عثذی مه سیستم عصبی )نخاع و عملکرد(ادا داوشکذٌ پرستاری 14-8 
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31/42/1442 ترکیبی 13  دکتر عثذی استخًان شىاسی لگه داوشکذٌ پرستاری 14-8 

40/43/1442 ترکیبی 12  14-8  دکتر عثذی ادامٍ استخًان لگه ي اتعاد ي اوًاع لگه داوشکذٌ پرستاری 

14/43/1442 ترکیبی 15  14-8  دکتر عثذی هعضالت ي فضاَای لگ داوشکذٌ پرستاری 

21/43/1442 ترکیبی 16  14-8  دکتر عثذی محتًیات لگه داوشکذٌ پرستاری 

 

 تبریخ امتحبن پبیبن ترم:

  آمًزش بٍ داوطجًیبن اطالع رسبوی خًاَذ کرد.

 

 

          

ضمبرٌ 

 جلسٍ
 ريش ارائٍ

 تبریخ

 ارائٍ 

سبػت 

 ارائٍ 
 مذرس )مذرسبن(  ػىًان جلسٍ  مکبن ارائٍ

 دکتر عثذی دستگاٌ تىفسی داوشکذٌ پرستاری 14-12 23/11/1441 عملی 1

14-12 34/11/1441 عملی 4  دکتر عثذی دستگاٌ للة ي عريق داوشکذٌ پرستاری 

14-12 40/12/1441 عملی 3  دکتر عثذی دستگاٌ گًارش شامل دَان ي حلك داوشکذٌ پرستاری 

14-12 14/12/1441 عملی 2  دکتر عثذی ريدٌ َا ادامٍ گًارش مری ي معذٌ ي داوشکذٌ پرستاری 

14-12 21/12/1441 عملی 5  دکتر عثذی ضمائم ي عريق ي اعصاب گًارش داوشکذٌ پرستاری 

14-12 28/12/1441 عملی 6  دکتر عثذی دستگاٌ ادراری  داوشکذٌ پرستاری 

14-12 24/41/1442 عملی 7  دکتر عثذی دستگاٌ تىاسلی مرد داوشکذٌ پرستاری 

14-12 20/41/1442 عملی 8 پرستاری داوشکذٌ   دکتر عثذی دستگاٌ تىاسلی زن 

43/42/1442 عملی 9  12-14  دکتر عثذی سیستم عصبی ساختار مغس داوشکذٌ پرستاری 

14/42/1442 عملی 11  12-14  دکتر عثذی ادامه سیستم عصبی ساختار نخاع داوشکذٌ پرستاری 

14/42/1442 عملی 11  12-14  دکتر عثذی ادامه سیستم عصبی الیه های مننژ داوشکذٌ پرستاری 

10/42/1442 عملی 14  12-14  دکتر عثذی عروق و اعصاب سیستم عصبی  داوشکذٌ پرستاری 
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10/42/1442 عملی 13  12-14  دکتر عثذی استخًان شىاسی لگه داوشکذٌ پرستاری 

23/42/1442 عملی 12  12-14  دکتر عثذی ادامٍ استخًان لگه ي اتعاد ي اوًاع لگه داوشکذٌ پرستاری 

23/42/1442 عملی 15  12-14  دکتر عثذی عضالت ي فضاَای لگه داوشکذٌ پرستاری 

10/43/1442 عملی 16  12-14  دکتر عثذی محتًیات لگه داوشکذٌ پرستاری 

       

 تبریخ امتحبن پبیبن ترم:  

           آمًزش بٍ داوطجًیبن اطالع رسبوی خًاَذ کرد.

 


