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داًطکذُ 

ترهی  قالب ًگارش طرح درس

 98-99  لاٍ ًیوسال
 

 (آًبتَهی) للت ٍ ػزٍقتؾزیح :  عٌَاى درس 

 زٍمتزم پشؽکی  زاًؾجَیبى :هخاطباى

ٍاحس  75/0: ٍریئت :سْن استاد از ٍاحذ                                      ٍاحس 5/1: ٍاحذتعذاد

( ٍاحسی 25/0رٍُ گ 6) ٍاحس 5/1 :عولی                   

 آساز :پاسخگَیی بِ سَاالت فراگیر ساعت

  8-10 ّب ؽٌجِ عِ: زهاى ارائِ درس

همسهبت ػلَم  :پیص ًیاز                                                           ایرج رضیذیدکتر  :هذرس

 تؾزیحی

  ًفز  92 :تعذاد داًطجَیاى 

 

.  را یبز ثگیززی اجشای هرتلف زعتگبُ للت ٍ ػزٍق ر آًبتَهیکعبذتبزاًؾجَ ثبیس،  :ٍرُّذف کلی د

 

 

( جْت ّر جلسِ یک ّذف: )اّذاف کلی جلسات 

اعترَاى ثٌسی لفغِ عیٌِ ٍ زًسُ ّب ٍ هْزُ ّبی عتَى هْزُ ای کلیبت  آؽٌبیی زاًؾجَیبى ثب :جلسِ اٍل -1

 

فبفل، هفبفل لفغِ عیٌِ ٍ  ًکبت ثبلیٌی اعترَاى اعتزًَم، تمغین ثٌسی مآؽٌبیی زاًؾجَیبى ثب  :جلسِ دٍم-2

هزثَط ثِ اعترَاى ثٌسی لفغِ عیٌِ ٍ هفبفل آى 

 

ػضالت تٌفغی ٍ هجبٍر ٍ زیبفزاگن : ػضالت جسار لفغِ عیٌِ ؽبهلآؽٌبیی زاًؾجَیبى ثب : جلسِ سَم -3

 

 ػزٍق ٍ اػقبة جسار لفغِ عیٌِآؽٌبیی زاًؾجَیبى ثب : جلسِ چْارم -4

 

هسیبعتیٌَم ٍ عبذتبر للت  تمغین ثٌسی زاًؾجَیبى ثب ی آضٌای: جلسِ پٌجن -5
 

عیغتن ّسایتی للت، پزیکبرزیَم، ؽجکِ ّبی للجی، عیٌَط ّبی پزیکبرزی ٍ  آؽٌبیی زاًؾجَیبى ثب: ضطنجلسِ  -6

 آًبتَهی عغحی للت ٍ فسای زریچِ ّبی للت
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 ؽزیبى ّبی ثسىآؽٌبیی زاًؾجَیبى ثب  :ّفتنجلسِ -7

 

ٍریسّبی ثسى یی زاًؾجَیبى ثب آؽٌب: ّطتنجلسِ  -8

 

: اّذاف ٍیژُ بِ تفکیک اّذاف کلی ّر جلسِ

اعترَاى ثٌسی لفغِ عیٌِ ٍ زًسُ ّب ٍ هْزُ ّبی عتَى هْزُ کلیبت  آؽٌبیی زاًؾجَیبى ثب :ّذف کلی جلسِ اٍل

ای 

هْزُ تمغین ثٌسی اعترَاى ّبی ثسى، لغوت ّبی هرتلف یک  ثب اىیزاًؾجَ ییآؽٌب :اٍلاّذاف ٍیژُ جلسِ 

تیپیک، تفبٍت ّبی اًبتَهیکی هْزُ ّبی ًبحیِ ی گززى، عیٌِ ٍ کوز، عبذتبر آًبتَهیکی ٍ تمغین ثٌسی زًسُ ّب، 

. ًکبت ثبلیٌی اعترَاى ثٌسی لفغِ ی عیٌِ

 

اعترَاى اعتزًَم، تمغین ثٌسی هفبفل، هفبفل لفغِ عیٌِ ٍ  ًکبت آؽٌبیی زاًؾجَیبى ثب  :دٍمّذف کلی جلسِ 

 ُ اعترَاى ثٌسی لفغِ عیٌِ ٍ هفبفل آىثبلیٌی هزثَط ة

آؽٌبیی زاًؾجَیبى ثب عبذتبر آًبتَهیکی اعترَاى اعتزًَم ٍ ًحَُ ی اتقبل زًسُ ّب ثب  :دٍماّذاف ٍیژُ جلسِ 

اعتزًَم، کلیبتی هزثَط ثِ هفبفل ثسى، اًَاع هفبفل زر لفغِ ثٌسی عیٌِ، ًکبت ثبلیٌی زر ارتجبط ثب زًسُ ّب، فضبّبی 

.   ،عتَى هْزُ ّب ٍ هفبفل لفغِ ی عیٌِثیي زًسُ ای 

  

  ػضالت تٌفغی ٍ هجبٍر ٍ زیبفزاگن: ػضالت جسار لفغِ عیٌِ ؽبهلآؽٌبیی زاًؾجَیبى ثب  :سَمّذف کلی جلسِ 

آؽٌبیی زاًؾجَیبى ثب ففحبت ثسى، فضبّبی ثیي زًسُ ای، ػضالت تٌفغی جسار لفغِ ی  :سَماّذاف ٍیژُ جلسِ 

ُ ای، ػضالت هجبٍر لفغِ ی عیٌِ، عبذتبر آًبتَهیکی زیبفزاگن ،عَراخ ّبی زیبفزاگن ٍ عیٌِ ثَیضُ ػضالت ثیي زًس

 .  ػٌبفز ػجَری اس آًْب، ػول ػضالت تٌفغی، فتك ّبی هزثَط ثِ عَراخ ّبی زیبفزاگن

 

 ػزٍق ٍ اػقبة جسار لفغِ عیٌِآؽٌبیی زاًؾجَیبى ثب  :چْارمّذف کلی جلسِ 

ؽزیبى ّبی تغذیِ کٌٌسُ جسار لفغِ ی عیٌِ ؽبهل ؽزیبًْبی  ثب اًؾجَیبىآؽٌبیی ز: چْارماّذاف ٍیژُ جلسِ 

آگشیالری ، عبثکالٍیي، آئَرتبی عیٌِ ای، عیٌِ ای زاذلی، اػقبة حزکتی ػضالت جسار لفغِ عیٌِ ٍ زیبفزاگن ٍ 

رای اػقبة حغی جسار لفغِ ی عیٌِ، اػقبة ثیي زًسُ ای ٍ ػقت فزًیک، ٍریسّبی آسیگَط ٍ ّوی آسیگَط ٍ هج

. عیٌِ ای

 

هسیبعتیٌَم ٍ عبذتبر للت  تمغین ثٌسی زاًؾجَیبى ثب آضٌایی  :پٌجنّذف کلی جلسِ 
 

آؽٌبیی زاًؾجَیبى ثب هسیبعتٌَم ٍ تمغین ثٌسی آى، هحتَیبت هسیبعتیٌَم فَلبًی ٍ  :پٌجناّذاف ٍیژُ جلسِ 

زّلیش چپ ٍ ثغي چپ، عبذتبر فضبی زرًٍی زّلیش راعت، ثغي راعت، ػٌبفز تحتبًی، عغَح ٍ کٌبرُ ّبی للت، 

 .ؽبذِ ّبی ؽزیبى کَرًٍزی، ٍریسّبی للجی زریچِ ّبی للت،

 

ؽجکِ ّبی للجی، عیٌَط ّبی  ، پزیکبرزیَم،للت عیغتن ّسایتی آؽٌبیی زاًؾجَیبى ثب :ضطنّذف کلی جلسِ 

 ٍ فسای زریچِ ّبی للت ٍ آًبتَهی عغحی للت پزیکبرزی
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گزُ ّبی عیٌَعی زّلیشی ٍ زّلیشی ثغٌی، الیِ ّبی پزیکبرزیَم  یبى ثبآؽٌبیی زاًؾجَ :ضطناّذاف ٍیژُ جلسِ 

آًبتَهی عغحی للت، هحل ؽٌیسى  ؽجکِ ّبی عغحی ٍ ػومی للت، عیٌَط ّبی پزیکبرزی هبیل ٍ ػزضی،  للت،

 .فساّبی زریچِ ّبی للت

 

 ؽزیبى ّبی ثسىآؽٌبیی زاًؾجَیبى ثب  :ّفتنّذف کلی جلسِ 

 

تمغین ثٌسی آئَرت، ؽبذِ ّبی آئَرت فؼَزی، ؽبذِ ّبی لَط  ؽٌبیی زاًؾجَیبى ثبآ :ّفتناّذاف ٍیژُ جلسِ 

.  آئَرت، ؽبذِ ّبی آتَرتبی عیٌِ ای، ؽبذِ ّبی آئَرتبی ؽکوی

  

ٍریسّبی ثسى آؽٌبیی زاًؾجَیبى ثب  :ّطتنّذف کلی جلسِ 

 

ر، ٍریسّبی اًسام فَلبًی ٍتحتبًی، ًٍبکبٍاعَپزیَر، ًٍبکبٍا ایٌفزیَآؽٌبیی زاًؾجَیبى ثب  :ّطتناّذاف ٍیژُ جلسِ 

 ٍریسّبی عغحی اًساهْب،ٍریس پَرتبل 

 

: در پایاى داًطجَ قادر باضذ

تفبٍتْبی هْزُ ّبی گززًی، عیٌِ ای ٍ کوزی را . لغوت ّبی هرتلف یک هْزُ ی تیپیک را تَضیح زّس -1-1

  . ثِ هْزُ ّب ثساًس لغوت ّبی هرتلف یک زًسُ را تَضیح زّس ٍ هحل هفقل ؽسى زًسُ ّب را. ثساًس

هحل . ساٍیِ لَییظ را ثؾٌبعس ٍ هَارز اعتفبزُ ی آًزا زر کلیٌیک ثساًس. لغوت ّبی هرتلف اعتزًَم را تَضیح زّس -2-1

هحل . ًؾبى زّسحسٍز هْزُ ای ػٌبفز هْن را اس رٍی ساٍئس ذبری هْزُ ّب را . ترلیِ هبیغ پلَرال را زر فضبی ثیي زًسُ ای ثساًس

 .اس ًوبی پؾتی ثیوبر ًؾبى زّس یغ هغشی ًربػی راترلیِ ی هب
 

لغوت ّبی هرتلف زیبفزاگن ٍ اتقبالت آًزا  .ثرقَؿ ػضالت ثیي زًسُ ای را تَضیح ثسّس ػضالت تٌفغی -3-1

اًَاع فتك ّب را . عَراذْبی زیبفزاگن ٍ ػٌبفز ػجَری اس آًزا ثؾٌبعس .ػولکزز ػضالت تٌفغی را ثلس ثبؽس. تَضیح زّس

. ثؾٌبعس

 

اػقبة ثیي . ؽبذِ ّبی هرتلف ؽزیبى تَراعیک زاذلی را ثساًس. هٌؾب ؽزیبًْبی جسار تَراکظ را تَضیح زّس -4-1

هغیز ٍریسّبی . ریؾِ ّب، هغیز ٍ ًَاحی تغذیِ کٌٌسُ ثَعیلِ ػقت فزًیک را ثؾٌبعس. زًسُ ای را تَضیح زّس

. آسیگَط ٍ ّوی آسیگَط را تَضیح زّس

 

. هحتَیبت هسیبعتیٌَم فَلبًی، ذلفی، هیبًی ٍ لساهی را ثؾٌبعس. یوبت آًزا تَضیح زّسهسیبعتتیٌَم ٍ تمظ -5-1

زریجِ ّبی زّلیشی ثغٌی ٍ زریچِ ّبی . ػٌبفز زرًٍی زّلیش راعت را ثلس ثبؽس. عغَح ٍ ًبرُ ّبی للت را ثلس ثبؽس

.   ؽزیبًْبی کَرًٍزی راعت ٍ چپ ٍ ؽبذِ ّبی آًزا ؽزح زّس. عیٌی را تَضیح زّس

 

. الیِ ّبی پزیکبرزیَم را ثؾٌبعس. هَلؼیت ٍ ػولزز گزُ ّبی عیٌَعی زّلیشی ٍ زّلیشی ثغٌی را تَضیح زّس -6-1

.  هحل ؽٌیسى فساّبی زریچِ ّبی للت را اس رٍی لفغِ ی عیٌِ ًؾبى زّس. آًبتَهی عغحی للت را ثلس ثبؽس

 

ؽزیبًْبی تغذیِ کٌٌسُ اًسام فَلبًی را . ثلس ثبؽسؽبذِ ّبی لَط ائَرت را . آئَرت ٍ اًؾؼبثبت آًزا تَضیح زّس -7-1

. ؽبذِ ّبی آئَرتبی ؽکوی ٍ هحل تغذیِ ّزیک را ثلس ثبؽس. ؽبذِ ّبی آئَرتبی تَراعیک را ًب ثجزز. ثؾٌبعس
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. ؽزیبًْبی اًسام تحتبًی را ًبم ثجزز

 

ٍریسای عغحی . ا تَضیح زّسٍریسّبی عَپزیَر ًٍبکبٍا ٍ ایٌفزیَر ًٍبکبٍا ٍ ؽبذِ ّبی تؾکیل زٌّسُ ی آًز -8-1

  .ٍریس پَرتبل را ؽزح زّس. اًسام ّب را ثؾٌبعس

 

 

: هٌابع

( آًبتَهی تٌِ ٍ آًبتَهی عزٍگززى) آًبتَهی گزی ثزای زاًؾجَیبى 

اعترَاى ؽٌبعی زکتز ثْزام الْی 

 

: رٍش تذریس

رکت زاًؾجَیبى زر تکزار هؾبا پزعؼ ٍ پبعد اس زاًؾجَیبى ٍ تسریظ ثِ ؽیَُ ارائِ عرٌزاًی تَعظ اعتبز ّوزاُ ة

. هغبلت هْن پظ اس تسریظ اعتبز زر ّوبى جلغِ ٍ جلغبت ثؼس

 

  .ٍیسیَ پزٍصکتَر ٍ ٍایت ثَرزاًیویؾي ٍ فیلن آهَسؽی ثب پبٍرپَیٌت، اعتفبزُ اس  :آهَزضی  ٍسایل

 

 

 سٌجص ٍ ارزضیابی آزهَى

 

عْن اس  رٍػ       آسهَى

ًوزُ 

ثز )کل

حغت 

 (زرفس

 عبػت تبرید 

تؾزیحی جَاة  ئیشکَ

 کَتبُ

ّز جلغِ  زرفس 25

 زر کالط ػولی

 

//////////////////////// 

 //////////////////////// ثیي تزم زرفس 25 چٌسگشیٌِ ای هیبى تزم 

آسهَى 

 پبیبى تزم

 //////////////////////// آذز تزم زرفس 50 چٌسگشیٌِ ای

 

 

 

 

: ٍ اًتظارات از داًطجَکالس هقررات 
 

پزعؼ ّبی فؼبل زاًؾجَیبى زر کالط، هغبلؼِ هغبلت زرعی ّز جلغِ پظ اس تسریظ ٍ آهبزگی جْت حضَر 

کالعی 
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 (اتَهیآى) تطریح سیستن قلب ٍ عرٍق جذٍل زهاًبٌذی درس

                                     

   8-10ضٌبِ  سِ :رٍز ٍ ساعت جلسِ 

              

 استاد هٌضٌع تذریس تاریخردیف 
دکتر رشیذی  هقذهو، ترهینٌلٌژی 2/7/98 1

دکتر رشیذی  اداهو ترهینٌلٌژی 9/7/98 2

دکتر رشیذی  (دنذه ىا ً هيره ىا)استخٌان تنذی قفسو سینو  16/7/98 3

دکتر رشیذی  (استرنٌم، هفاصل، نکات تالینی)استخٌان تنذی قفسو سینو  23/7/98 4

دکتر رشیذی  (نفسی ً هجاًر، دیافراگنعضالت ت)عضالت جذار قفسو سینو  30/7/98 5

دکتر رشیذی  عرًق ً اعصاب جذار قفسو سینو  14/8/98 6

دکتر رشیذی  (ساختارخارجی ً فضای درًنی حفرات قلة)هذیاستینٌم، قلة  21/8/98 7

سیستن ىذایتی قلة، پریکاردیٌم، آناتٌهی سطحی ً صذای دریچو )قلة  28/8/98 8

 (ىا

دکتر رشیذی 

دکتر رشیذی  (شریانيای تذن)دستگاه گردش خٌن  5/9/98 9

دکتر رشیذی  (ًریذىای تذن)دستگاه گردش خٌن  12/9/98 10

 

 

 

 

 

 

 

برًاهِ عولیاتی هربَط بِ ٍاحذ برًاهِ ریسی آهَزضی  
 *********************************************

S12 اّذاف کَتاُ هذت :

ثزای هزکش هْبرت ثبلیٌی ثب اّساف ایجبز اًگیشُ ٍ حفظ  اًتقبة هغئَل ثلجت ثب حکن اعترساهی -

( یک هبُ)ثجبت زر هغئَل هزکش اس عزف هؼبًٍت آهَسؽی زاًؾگبُ 

هؾرـ ؽسى هٌبثغ تبهیي ثَزجِ هَرز ًیبس هزکش هْبرتْبی ثبلیٌی ٍ هٌبثغ تبهیي تجْیشات هَرز  -

هبُ  3-4( هؼزفی هٌجغ ثبثت)ًیبس هزکش 

 

دحِ هرکس هْارتْای بالیٌی هطخص ضذى هٌابع تاهیي بَ

: اّذاف دراز هذت ٍ برًاهِ عولیاتی 

( یکغبل)تغییز هحل هزکش هْبرت ثبلیٌی اس هحل فؼلی ثِ ػلت کن ثَزى فضبی فیشیکی فؼلی  -
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تبهیي حسالل پزعٌل پزعتبری ٍ ذسهبت هَرز ًیبس هزکش کِ ًیزٍی عزحی ٍ گذرا ًجَزُ ٍ ًیزٍی  -

( یکغبل)ػاللوٌس ٍ ثبثت ثبؽٌس 

آهَسػ عویَالتَرّبی حزفِ ای ٍ تبهیي ٍ اذتقبؿ هجلغ ثبثت جْت ػمس لزارزاز یب عویَالتَرّب  -

( یکغبل) OSCEثزای آهَسػ زاًؾجَیبى ٍ اعتفبزُ زر اهتحبًبت 

( یکغبل)اذتقبؿ چبرت عبسهبًی ثِ هزکش هْبرت ثبلیٌی -

 (هبُ 3-4)اذتقبؿ ثَزجِ ذبؿ ثزای هزکش هْبرتْبی ثبلیٌی زر ّز عبل هبلی  -

S16 ُافسایص تَاًوٌذی ّیات علوی جْت تذٍیي طرح درس ٍ طرح دٍر :

( حسالل یکغبل)کلیِ اعبتیس زر زرجِ اٍل ثبلیٌی ٍ ػلَم پبیِ  ارائِ عزح زرط تَعظ -1: ّسف

ارائِ عزح زٍرُ تَعظ هسیزگزٍُ یب ًوبیٌسُ گزٍّْبی پبیِ یب ثبلیٌی ثب ؽزط تبییس اکثزیت اػضبی  -2

( هبُ 8-12)گزٍُ هزثَعِ 

:  برًاهِ عولیاتی

عغح ز ًحَُ تسٍیي عزح زرط ٍ عزح زٍرُ ثب اعتفبزُ اس اعبتیستَاًوٌس زاّْبی هتغگکبر گذاؽتي -

کؾَر 

کبرؽٌبعی ػلوی عزح زرط ٍ عزح زٍرُ ّبی تسٍییي ؽسُ ٍ زازى فیسثک ثِ فبحجبى عزح  -

جْت رفغ هؾکالت 

ز کِ السام ثِ تسٍیي عزح زرط ًوَزُ اًس ٍ ایجبز اعتفبزُ اس عیغتن تؾَیك ٍ یب ارتمبء ثزای افزا-

اًگیشُ زر عبیز ّوکبراى 

:  فراگیراى

( ًظز عٌجی)اس هٌسرجبت عزح زرط تجؼیت هی کٌٌس "اعویٌبى اس ایٌکِ اعبتیس ًگبرًسُ عزح ٍالؼب

  

   

 
 


