
  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  5 از      1 صفحه 

 واحد مشهد

 طرح درس روزانه
 :تاريخ ارائه درس  92-91: سال تحصيلي 

 نظري:  نوع درس پزشكي : دانشكده
 شاياندكتر : نام مدرس پزشكي عمومي : رشته /مقطع

 نفر 38: تعداد دانشجو ارتوپدي): واحد(نام درس
 دقيقه 100: مدت كالس : نيمسال

 
 5از   1: شماره جلسه  • توپديهاي متفرقه ار استئوكندروزها و بيماري: عنوان جلسه •
 اينترنت  -2008ارتوپدي كمپل : منابع كمكي درس • 2001ارتوپدي آدامز : منبع اصلي درس •
 ديتا پروژكتور – كامپيوتر :امكانات آموزشي •
آرنج  –منجم شانه  –بيماري آزكوشالتر و ساير استئوكندروزها  –بيماري كين باخ  –بيماري پرتس  - كليات استئوكندروز: عناوين درس •

 سندروم قوس دردناك شانه –تنيس بازان 
درمان پيشگيري  پيش آگهي بيماري  –تشخيص  –عوارض  –اپيدميولوژي بيماري زايي  –اتيولوژي  –تعريف با آشنايي : هدف كلي درس •

 بروسلوزيس
  :دانشجوبايدقادرباشددرپايان كالس مواردزيرراتوضيح دهد: اهداف جزئي •

  عالئم باليني و تصويربرداري در استئوكندروزها پاتولوژي مكانيزم، ◊
  عالئم، نشانه ها و درمان بيماري كين باخ  ◊
 عالئم، نشانه ها و درمان بيماري پرتس  ◊
 عالئم، نشانه ها و درمان بيماري آزگود شالتر  ◊
 عالئم، نشانه ها و درمان بيماري استئوكندروز ها  ◊
 عالئم، نشانه ها و درمان شانه منجمد  ◊
 نشانه ها و درمان قوس دردناك شانهعالئم،  ◊
 .عالئم ، نشانه ها و درمان آرنج تنيس بازان ◊
 

 دانشكده پزشكي: محل برگزاري كالس • و پرسش و پاسخ سخنرا ني: روش آموزش •
 : اجزا وشيوه اجراي درس •

 دقيقه 10: مدت زمان : مقدمه
  :كليات درس
o بخش اول درس  
o پرسش و پاسخ و استراحت  
o بخش دوم درس  

  
  دقيقه 35: دت زمانم

  دقيقه   5: مدت زمان
 دقيقه  35: مدت زمان

 دقيقه 10: مدت زمان جمع بندي و نتيجه گيري
 حضور منظم و مطالعه مباحث درس جلسه آينده : وظايف و تكاليف دانشجو •
 دقيقه 10: مدت زمان پرسش وپاسخ در پايان جلسه آينده : ارزشيابي درس  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  5 از      2 صفحه 

 واحد مشهد

 طرح درس روزانه
 :تاريخ ارائه درس  92-91: سال تحصيلي 

 تئوري:  نوع درس پزشكي : دانشكده
 شاياندكتر : نام مدرس پزشكي عمومي : رشته /مقطع

 : تعداد دانشجو ارتوپدي): واحد(نام درس
 دقيقه 100: مدت كالس : نيمسال

 5از   2: شماره جلسه  • آنومالي هاي مادرزادي: عنوان جلسه •
الول  -2008ارتوپدي كمپل : منابع كمكي درس • 2001ارتوپدي آدامز : منبع اصلي درس •

2007  
 ديتا پروژكتور – كامپيوتر :امكانات آموزشي •
پلي - سين داكتيلي-آرتروگريپوز–كالب فوت –ديسپالزي هيپ  - استئوژنزيس ايمپر فكتا - كليات : عناوين درس •

 ساير آنومالي ها-داكتيلي
سين -آرتروگريپوز–كالب فوت –ديسپالزي هيپ  -ايمپر فكتااستئوژنزيس –ات با كليآشنايي : هدف كلي درس •

 ساير آنومالي ها- پلي داكتيلي-داكتيلي
  :دانشجوبايدقادرباشددرپايان كالس مواردزيرراتوضيح دهد: اهداف جزئي •

  تعريف و اتيولوژي ايجاد آنومالي ها ◊
  عالئم، نشانه ها و درمان استئوژنزيس ايمپر فكتا  ◊
 ،پاتولوژي و درمان ديسالزي هيپنشانه ها عالئم،  ◊
 عالئم، نشانه ها و درمان كالب فوت  ◊
 عالئم، نشانه ها و درمان آرتروپروز مولتيپلكس كنژنيتا  ◊
 عالئم، نشانه ها و درمان سين داكتيلي و پلي داكتيلي ◊
 عالئم، نشانه ها و درمان ساير آنومالي ها ◊
 

 دانشكده پزشكي: برگزاري كالسمحل  • و پرسش و پاسخ سخنرا ني: روش آموزش •
 : اجزا وشيوه اجراي درس •

 دقيقه 5: مدت زمان : مقدمه
  :كليات درس
o بخش اول درس  
o پرسش و پاسخ و استراحت  
o بخش دوم درس  

  
  دقيقه 35: مدت زمان
  دقيقه  5: مدت زمان
 دقيقه  35: مدت زمان

 دقيقه  10: مدت زمان جمع بندي و نتيجه گيري
 حضور منظم و مطالعه مباحث درس جلسه آينده : دانشجووظايف و تكاليف  •
 دقيقه  10: مدت زمان پرسش وپاسخ در پايان جلسه درس : ارزشيابي درس  •
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  5 از      3 صفحه 

 واحد مشهد

 طرح درس روزانه
 :تاريخ ارائه درس  92-91: سال تحصيلي 

 تئوري:  نوع درس پزشكي : دانشكده
 نشايادكتر : نام مدرس پزشكي عمومي : رشته /مقطع

 38: تعداد دانشجو ارتوپدي): واحد(نام درس
 دقيقه 100: مدت كالس : نيمسال

 5از   3: شماره جلسه  • آنومالي هاي مادرزادي: عنوان جلسه •
الول  -2008ارتوپدي كمپل : منابع كمكي درس • 2001ارتوپدي آدامز : منبع اصلي درس •

2007  
 ديتا پروژكتور – كامپيوتر :امكانات آموزشي •
 تومورهاي شايع استخواني –مطالعات تشخيصي درتومورهاي استخواني  -تومورهاي استخواني كليات : ين درسعناو •
تومورهاي –مطالعات تشخيصي درتومورهاي استخواني  -تومورهاي استخواني كليات با آشنايي : هدف كلي درس •

 شايع استخواني
  :اتوضيح دهددانشجوبايدقادرباشددرپايان كالس مواردزيرر: اهداف جزئي •

  تقسيم بندي تومورهاي استخواني ◊
  معاينه فيزيكي و شرح حال در تومورهاي استخواني ◊
  ام آر آي و اسكن استخوان درتومورهاي استخواني –سيتي اسكن  –تفسير راديوگرافي ساده  ◊
 اصول ودرمان تورمورهاي استخواني ◊
 عالئم ، نشانه ها و درمان استئوكندروم ◊
 عالئم، نشانه ها و درمان اگزوستوز ◊
- NOF ،ABC-ديسپالزي فيبروز- استنوئيد استئوما- عالئم ، نشانه ها ودرمان كيست ساده استخوان ◊

 ژانت سل تومور
 عالئم ، نشانه ها و درمان ساير آنومالي ها ◊
  

 دانشكده پزشكي: محل برگزاري كالس • و پرسش و پاسخ سخنرا ني: روش آموزش •
 : اي درساجزا وشيوه اجر •

 دقيقه 5: مدت زمان : مقدمه
  :كليات درس
o بخش اول درس  
o پرسش و پاسخ و استراحت  
o بخش دوم درس  

  
  دقيقه 35: مدت زمان
  دقيقه  5: مدت زمان
 دقيقه 35: مدت زمان

 دقيقه 10: مدت زمان جمع بندي و نتيجه گيري
 ده حضور منظم و مطالعه مباحث درس جلسه آين: وظايف و تكاليف دانشجو •
 دقيقه 10: مدت زمان پرسش وپاسخ در پايان جلسه درس : ارزشيابي درس  •
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  5 از      4 صفحه 

 واحد مشهد

 طرح درس روزانه
 :تاريخ ارائه درس  92-91: سال تحصيلي 

 تئوري:  نوع درس پزشكي : دانشكده
 شاياندكتر : نام مدرس پزشكي عمومي : رشته /مقطع

 نفر38:  تعداد دانشجو ارتوپدي): واحد(نام درس
 دقيقه 100: مدت كالس : نيمسال

 
 5از   4: شماره جلسه  • كليات تومورهاي بدخيم استخواني: عنوان جلسه •
  2007الول  -2008ارتوپدي كمپل : منابع كمكي درس • 2001ارتوپدي آدامز : منبع اصلي درس •
 ديتا پروژكتور – كامپيوتر :امكانات آموزشي •
 تومورهاي متاستاتيك به استخوان - مولتيپل ميولوما - ساركوم يونينگ -يبروساركوماف - آشنايي با استئوساركوما: عناوين درس •
 تومورهاي متاستاتيك به استخوان - مولتيپل ميولوما -ساركوم يونينگ - فيبروساركوما - آشنايي با استئوساركوما: : هدف كلي درس •
  :دانشجوبايدقادرباشددرپايان كالس مواردزيرراتوضيح دهد: اهداف جزئي •

  عالئم، نشانه ها و درمان استئو ساركوما ◊
 عالئم، نشانه ها و درمان كندرو ساركوما  ◊
 و درمان فيبرو ساركوماعالئم، نشانه ها  ◊
 عالئم، نشانه ها و درمان ساركوم يونينگ  ◊
 عالئم، نشانه ها و درمان مولتيپل ميولوما  ◊
 عالئم، نشانه ها و درمان تومورهاي متاستاتيك به استخوان ◊
 

 دانشكده پزشكي: محل برگزاري كالس • و پرسش و پاسخ سخنرا ني: موزشروش آ •
 : اجزا وشيوه اجراي درس •

 دقيقه 5: مدت زمان : مقدمه
  :كليات درس
o بخش اول درس  
o پرسش و پاسخ و استراحت  
o بخش دوم درس  

  
  دقيقه 35: مدت زمان
  دقيقه 5: مدت زمان
 دقيقه 35: مدت زمان

 دقيقه 10: مانمدت ز جمع بندي و نتيجه گيري
 حضور منظم و مطالعه مباحث درس جلسه آينده : وظايف و تكاليف دانشجو •
 دقيقه 10: مدت زمان پرسش وپاسخ در پايان جلسه درس : ارزشيابي درس  •
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  5 از      5 صفحه 

 واحد مشهد

 طرح درس روزانه
 :تاريخ ارائه درس  92-91: سال تحصيلي 

 تئوري:  نوع درس پزشكي : دانشكده
 شاياندكتر : نام مدرس پزشكي عمومي : رشته /مقطع

 :  تعداد دانشجو ارتوپدي): واحد(نام درس
 دقيقه 100: مدت كالس : نيمسال

 
 5از   5: شماره جلسه  • كليات تروماتولوژي: عنوان جلسه •
  2007راكووو  -2008ارتوپدي كمپل : منابع كمكي درس • 2007شكستگي هاي آدامز : منبع اصلي درس •
 ديتا پروژكتور – كامپيوتر :شيامكانات آموز •
 -نحوه برخورد با بيمار ترومايي -تصوير برداري -عالئم شكستگي -تقسيم بندي شكستگي ها -تعريف انواع تروما: عناوين درس •

 اورژانس هاي ارتوپدي
نحوه برخورد با بيمار  -تصوير برداري -عالئم شكستگي -تقسيم بندي شكستگي ها -آشنايي با تعريف انواع تروما: : هدف كلي درس •

 اورژانس هاي ارتوپدي -ترومايي
  :دانشجوبايدقادرباشددرپايان كالس مواردزيرراتوضيح دهد: اهداف جزئي •

  تعريف شكستگي ،دررفتگي ونيمه دررفتگي ◊
 تقسيم بندي شكستگي ها بر اساس شكل شكستگي و صدمه نسج نرم ◊
 احتمالي وقطعي شكستگي در بالين بيمار عالئم ◊
 مختلف تصويربرداري در بررسي تروماروش هاي  ◊
 نحوه برخورد اوليه با بيمار ترومايي ◊
 اورژانس هاي ارتوپدي و زمان طاليي ◊

 دانشكده پزشكي: محل برگزاري كالس • و پرسش و پاسخ سخنرا ني: روش آموزش •
 : اجزا وشيوه اجراي درس •

 دقيقه 5: مدت زمان : مقدمه
  :كليات درس
o بخش اول درس  
o استراحت پرسش و پاسخ و  
o بخش دوم درس  

  
  دقيقه 35: مدت زمان
  دقيقه 5: مدت زمان
 دقيقه 35: مدت زمان

 دقيقه 10: مدت زمان جمع بندي و نتيجه گيري
 حضور منظم و مطالعه مباحث درس جلسه آينده : وظايف و تكاليف دانشجو •
 دقيقه 10: مدت زمان پرسش وپاسخ در پايان جلسه درس : ارزشيابي درس  •
  
  


