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6 
آ٘بتٛٔی ٚ فیسیِٛٛشی 

 ظیعتٓ ٌٛارغ

 : داوشجً بتًاود 

 حیطٍ شىاختی:
 بتٛٔی ظیعتٓ ٌٛارغ را ثؽٙبظذا٘-1
 فیسیِٛٛشی دظتٍبٜ ٌٛارغ راؼرح دٞذ-2

 حیطٍ عاطفی:

 .دٞذدر ٍٞٙبْ تذریط ثٝ درض تٛجٝ داؼتٝ ٚ ثب دلت ٌٛغ  .1

 .ٕ٘بیذٕٞراٞی ٔجبحث ٔطرح ؼذٜ ثب جذیت ؼروت ٚ در  .2

شىاختی ي 

 عاطفی

-ظخٙرا٘ی، ٔجبحثٝ

ٌرٚٞی  –ای 
 وٛچه

 ٚایت ثرد
 ٔبشیه

 ٚیذئٛ پرٚشوتٛر
 ٔمبِٝوتبة، 
 Power٘رْ افسار 

point 

09 

پرظػ ٚ پبظخ 
در ا٘تٟبی 

 -والض
آٔبدٌی ثرای 
 جّعٝ آیٙذٜ

 آغازیه

 

2 

ترمیىالًشی ي  
 مطالعات 

پارا کلیىیکی 

سیستم گًارش ،بلع 

 دداوشجً  بتًاو

 حیطٍ شىاختی :  
 رح دٞذرٚؼٟبی تؽخیصی ظیعتٓ ٌٛارغ را ؼ-1
 اصطالحبت رایج ٔرتجط ثب ایٗ ظیعتٓ را ثیبٖ وٙذ-2

 ٔرالجتٟبی الزْ ثرای ٞر تىٙیه تؽخیصی را ثذا٘ذ-3

شىاختی ي 

 عاطفی
-ظخٙرا٘ی، ٔجبحثٝ

 ای

 ثردٚایت 
 ٔبشیه

 ٚیذئٛ پرٚشوتٛر
 وتبة، ٔمبِٝ

 Power٘رْ افسار 

09 

پرظػ ٚ پبظخ 
در ا٘تٟبی 

 -والض
آٔبدٌی ثرای 
 جّعٝ آیٙذٜ

 تکًیىی
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باریم .اوديسکپی 

ي  ,،کًلًوسکپی.

 فلًسکپی سیستم..

 حیطٍ عاطفی :
 .دٞذثٝ درض تٛجٝ داؼتٝ ٚ ثب دلت ٌٛغ  طیدر ٍٞٙبْ تذر-1

 .ٕ٘بیذ یؼروت ٚ ٕٞراٞ تیٔجبحث ٔطرح ؼذٜ ثب جذ در -2

point 

3 

آٔبدٌی ثرای ا٘جبْ 
جراحی ٞبی دظتٍبٜ 
ٌٛارغ ،غذدٚ جراحی 
عٕٛٔی .ا٘ٛاع ثرؼٟبی 
جراحی عٕٛٔی ا٘ٛاع 
پٛزیؽٟٙبی ثٝ وبر 

رفتٝ در اعٕبَ جراحی 
   عٕٛٔی

 : داوشجً بتًاود 

 حیطٍ شىاختی:
 ا٘ٛاع ثرؼٟبی جراحی را ٘بْ ثجرد-1
 آٔبدٌی ٞبی الزْ ثرای جراحیٟبی عٕٛٔی را ؼرح دٞذ-2
 عّت اظتفبدٜ از ثرؼٟبی خبؾ ثرای دظترظی را ؼرح دٞذ-3

 حیطٍ عاطفی:

 .دٞذدر ٍٞٙبْ تذریط ثٝ درض تٛجٝ داؼتٝ ٚ ثب دلت ٌٛغ  .1

 .ٕ٘بیذروت ٚ ٕٞراٞی در ٔجبحث ٔطرح ؼذٜ ثب جذیت ؼ .2

شىاختی ي 
 عاطفی

-ظخٙرا٘ی، ٔجبحثٝ

ٌرٚٞی  –ای 
 –وٛچه، ٕ٘بیؽی 

 حُ ٔعئّٝ

 ٚایت ثرد
 ٔبشیه

 ٚیذئٛ پرٚشوتٛر
 وتبة، ٔمبِٝ

 Power٘رْ افسار 

point 

09 

پرظػ ٚ پبظخ 
در ا٘تٟبی 

 -والض
Quiz  در

 جّعٝ آیٙذٜ

 تکًیىی

4 
ا٘ذٚظىٛپی ٚ 

 الپبرٚظىٛپی  

  داوشجً بتًاود 

 شىاختی : حیطٍ
 تىٙیىٟبی ا٘ذٚظىپی رایج را ٘بْ ثجرد-1
 الپبراظىپی ،ا٘ذیىبظیٟٛ٘ب ٚ ٔسایبی اٖ را ثیبٖ وٙذ-2
 تىٙیه ایجبد پٙٛٔٛپریتٛئٗ را ؼرح دٞذ 3

 ا٘ذیىبظیٖٛ اظتفبدٜ از ٞر وذاْ از رٚؼٟبی ا٘ذٚظىپیه را ثیبٖ وٙذ-4

 :یعاطف طٍیح

 .دٞذٌٛغ  ثٝ درض تٛجٝ داؼتٝ ٚ ثب دلت طیدر ٍٞٙبْ تذر -1

 .ٕ٘بیذ یؼروت ٚ ٕٞراٞ تی.در ٔجبحث ٔطرح ؼذٜ ثب جذ2

شىاختی ي 

 عاطفی
-ظخٙرا٘ی، ٔجبحثٝ

 ای

 ٚایت ثرد
 ٔبشیه

 ٚیذئٛ پرٚشوتٛر
 وتبة، ٔمبِٝ

 Power٘رْ افسار 

point 

129 

پرظػ ٚ پبظخ 
در ا٘تٟبی 

 -والض
آٔبدٌی ثرای 
 جّعٝ آیٙذٜ

 تکًیىی

5 

ٞر٘ی ٚ ترٚٔبٞبی 
 ؼىٕی
ٓ فتك تىٙیىٟبی ترٔی

از لجیُ ٔه ٚی ٚ 
 ثبظیٙی  

 داوشجً بتًاود 

 حیطٍ شىاختی :
 فتك را تعریف وردٜ ٚ ا٘ٛاع فتك را ٘بْ ثجرد-1
 تىٙیىٟبی ترٔیٓ فتك از لجیُ ثبظیٙی ٚ ٔه ٚی را ؼرح دٞذ-2
 ؼیٜٛ ثرخٛرد ثب ترٚٔبٞبی ؼىٕی را ؼرح دٞذ-3

 ٘مػ ٚ ٚظیفٝ اظىراة ٚ ظیروِٛر را حیٗ جراحی ثذا٘ذ-4

شىاختی ي 

 عاطفی

-ظخٙرا٘ی، ٔجبحثٝ

پرظػ ٚ  –ای 
 پبظخ

 ٚایت ثرد
 ٔبشیه

 ٚیذئٛ پرٚشوتٛر
وتبة، فیّٓ آٔٛزؼی، 

 عىط،

129 
پرظػ ٚ پبظخ 

در ا٘تٟبی 
 -والض

 تکًیىی
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 :یعاطف طٍیح

 .دٞذثٝ درض تٛجٝ داؼتٝ ٚ ثب دلت ٌٛغ  طیدر ٍٞٙبْ تذر -1

 .ٕ٘بیذ یؼروت ٚ ٕٞراٞ تی.در ٔجبحث ٔطرح ؼذٜ ثب جذ2

 

6 

راحی ٞبی ج
ٔری،٘یعٗ 

فب٘ذٚپّیىؽٗ،ٔیٛتٛٔی 
 ّٞر

 داوشجً بتًاود 

 حیطٍ شىاختی : 
 آؼبالز ی،دیٛتیىَٛ ٚ فتك ٞیبتبَ را ؼر دٞذ  -1

 پرٚظیجر جراحی دیٛرتیىِٛىتٛٔی را ثیبٖ وٙذ -2

 ٔرالجتٟبی ٚیصٜ در حیٗ جراحی ٔری را ثیبٖ وٙذ -3

 حیطٍ عاطفی:

 .دٞذ در ٍٞٙبْ تذریط ثٝ درض تٛجٝ داؼتٝ ٚ ثب دلت ٌٛغ .1

 .ٕ٘بیذدر ٔجبحث ٔطرح ؼذٜ ثب جذیت ؼروت ٚ ٕٞراٞی  .2

شىاختی ي 

 عاطفی

-ظخٙرا٘ی، ٔجبحثٝ

 ای
 ،پرظػ ٚ پبظخ

 ٚایت ثرد
 ٔبشیه

 ٚیذئٛ پرٚشوتٛر
وتبة، فیّٓ آٔٛزؼی، 

 عىط،

 Power٘رْ افسار 

poin 

09 

پرظػ ٚ پبظخ 
در ا٘تٟبی 

والض ٚارایٝ 
 تحمیك

 تکًیىی

7 

جراحی ٞبی 
 2ٚ  1ٔعذٜ،ثیّرٚت

ٌبظتروتٛٔی ،
،ٚاٌٛتٛٔی 

 ،پیّٛرٚپالظتی

 داوشجً بتًاود 

 حیطٍ شىاختی :
 ا ؼرح دٞذرزخٓ پپتیه -1
 ا٘ٛاع جراحی ٞبی ٔعذٜ را ٘بْ ثجرد-2
 رٚغ پیّٛرٚپالظتی ،ثیّرٚت ٚ ٚ پبٌٛتٛٔی را ؼرح دٞذ-3

 حیطٍ عاطفی:

 .دٞذدر ٍٞٙبْ تذریط ثٝ درض تٛجٝ داؼتٝ ٚ ثب دلت ٌٛغ  .1

 ٕ٘بیذثب جذیت ؼروت ٚ ٕٞراٞی  در ٔجبحث ٔطرح ؼذٜ -2
 

شىاختی ي 
 عاطفی

-ظخٙرا٘ی، ٔجبحثٝ

 ای
 ثحث ٌرٚٞی

 ٚایت ثرد
 ٔبشیه

 ٚیذئٛ پرٚشوتٛر
وتبة، فیّٓ آٔٛزؼی، 

 عىط،
 Power٘رْ افسار 

poin 

09 

پرظػ ٚ پبظخ 
در ا٘تٟبی 

ارائٝ -والض
 تحمیك والظی

 تکًیىی

8 
 آزٖٔٛ ٔیبٖ ترْ

جراحیٟبی رٚدٜ 
 وٛچه

 داوشجً بتًاود 

 حیطٍ شىاختی :
 ا٘ٛاع جراحی ٞبی رٚدٜ وٛچه را ٘بْ ثجرد-1
 ا٘ذیىبظیٖٛ جراحی رٚدٜ وٛچه را ثذا٘ذ-2

 ا٘ٛاشیٙبظیٖٛ ِِٚٛٛض ٚ اظذاد دیٙبٔیه ٚ ادیٙبٔیه را ؼرح دٞذ-3

 حیطٍ عاطفی:

شىاختی ي 
 عاطفی

-ظخٙرا٘ی، ٔجبحثٝ

 ای
 ثحث ٌرٚٞی

 ٚایت ثرد
 ٔبشیه

 ٚیذئٛ پرٚشوتٛر
وتبة، فیّٓ آٔٛزؼی، 

 عىط،
 Power٘رْ افسار 

poin 

09 
پرظػ ٚ پبظخ 

در ا٘تٟبی 
 والض

 پایاوی
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 .دٞذدر ٍٞٙبْ تذریط ثٝ درض تٛجٝ داؼتٝ ٚ ثب دلت ٌٛغ  .1

 ٕ٘بیذی در ٔجبحث ٔطرح ؼذٜ ثب جذیت ؼروت ٚ ٕٞراٞ -2

 

9 

جراحی ٞبی 
وِٖٛٛ،وِٛىتٛٔی 
،پرٚوتٛوِٛىتٛٔی 
،ٕٞی ،وِٛىتٛٔی  

ثیٕبری ورٖٚ ٚوِٛیت 
 اِٚعرٚز

 جً بتًاود داوش

 حیطٍ شىاختی :

 ا٘ٛاع جراحی ٞبی وِٖٛٛ را ٘بْ ثجرد-1
 عالیٓ ثیٕبری ورٖٚ ٚ وِٛیت اِٚعرٚز را ٘بْ ثجرد-2

 تىٙیىٟبی جراحی رٚدٜ ثسري را ؼرح دٞذ-3

 حیطٍ عاطفی:

 .دٞذدر ٍٞٙبْ تذریط ثٝ درض تٛجٝ داؼتٝ ٚ ثب دلت ٌٛغ  .2

 یذٕ٘بدر ٔجبحث ٔطرح ؼذٜ ثب جذیت ؼروت ٚ ٕٞراٞی  -2
 

شىاختی ي 

 عاطفی

-ظخٙرا٘ی، ٔجبحثٝ

پرظػ ٚ –ای 
 پبظخ

 ٚایت ثرد
 ٔبشیه

 ٚیذئٛ پرٚشوتٛر
وتبة، فیّٓ آٔٛزؼی، 

 عىط،
 Power٘رْ افسار 

point 

129 

پرظػ ٚ پبظخ 
در ا٘تٟبی 

ارائٝ -والض
 تحمیك والظی

 تکًیىی

61 

جراحیٟبی ا٘ٛروتبَ 
ؼبُٔ ٕٞٛرٚئیذ ،آثعٝ 

ا٘ٛروتبَ ،فیعتَٛ 
 روتْٛ ٚؼمبق

 وشجً بتًاود دا

 حیطٍ شىاختی 
 ا٘ٛاع ٕٞٛرٚئیذ ٚ درٔبٖ جراحی ٔرتجط را ثیبٖ وٙذ-1
 فعتیٛاَ روتْٛ را ؼرح دٞذ-2

 حیطٍ عاطفی:

 .دٞذدر ٍٞٙبْ تذریط ثٝ درض تٛجٝ داؼتٝ ٚ ثب دلت ٌٛغ  .3

 ٕ٘بیذدر ٔجبحث ٔطرح ؼذٜ ثب جذیت ؼروت ٚ ٕٞراٞی  -2

 

شىاختی 

 عاطفی

-ظخٙرا٘ی، ٔجبحثٝ

ای ٚ پرظػ ٚ 
 پبظخ

 ٚایت ثرد
 ٔبشیه

 ٚیذئٛ پرٚشوتٛر
 وتبة،جسٜٚ آٔٛزؼی،

 Power٘رْ افسار 

point 

09 
پرظػ ٚ پبظخ 

در ا٘تٟبی 
 والض

 تکًیىی

66 

جراحیٟبی ا٘ٛروتبَ 
ؼبُٔ آثعٝ ا٘ٛروتبَ 

،فیعتَٛ روتْٛ 
 ٚؼمبق

 داوشجً بتًاود 

 حیطٍ شىاختی 

 پرٚظیجر جراحی آثعٝ را ؼرح دٞذ-1
 فیعتَٛ ا٘ٛروتبَ را ؼرح دٞذؼمبق ٚ  پرٚظیجر جراحی-2

 حیطٍ عاطفی:

 .دٞذدر ٍٞٙبْ تذریط ثٝ درض تٛجٝ داؼتٝ ٚ ثب دلت ٌٛغ  .4

شىاختی 
 عاطفی

-ظخٙرا٘ی، ٔجبحثٝ

ای ٚ پرظػ ٚ 
 پبظخ

 ٚایت ثرد
 ٔبشیه

 ٚیذئٛ پرٚشوتٛر
 وتبة،جسٜٚ آٔٛزؼی،

 Power٘رْ افسار 

point 

09 
پرظػ ٚ پبظخ 

در ا٘تٟبی 
 والض

 تکًیىی
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 ٕ٘بیذدر ٔجبحث ٔطرح ؼذٜ ثب جذیت ؼروت ٚ ٕٞراٞی  -2

 

62 
 اظتٛٔبٞبی رٚدٜ ای

،ِیٍبظیٖٛ ٚ 
 اظتریپیًٙ ٚریذی

 داوشجً بتًاود 

 حیطٍ شىاختی :
 ا٘ٛاع اظتٛٔبٞبی رٚدٜ ای را ٘بْ ثجرد-1
 تىٙیه وٛن پٛچ در اظتٛٔبی رٚدٜ ثسري را ؼرح دٞذ-2
 تفبٚت اظتٛٔبی ٔٛلت ٚ دائٕی را تحّیُ وٙذ-3
 تىٙیه ِیٍبظیٖٛ ٚ اظتریپیًٙ را ؼرح دٞذ-4

 حیطٍ عاطفی:

 .دٞذدر ٍٞٙبْ تذریط ثٝ درض تٛجٝ داؼتٝ ٚ ثب دلت ٌٛغ  .5

 ٕ٘بیذدر ٔجبحث ٔطرح ؼذٜ ثب جذیت ؼروت ٚ ٕٞراٞی  -2

 

شىاختی 

 عاطفی

-ظخٙرا٘ی، ٔجبحثٝ

ای ٚ پرظػ ٚ 
 پبظخ

 ٔبشیه
 ٚیذئٛ پرٚشوتٛر

 وتبة،جسٜٚ آٔٛزؼی،
 Power٘رْ افسار 

point 

 تکًیىی  پرظػ ٚ پبظخ 09

63 

آ٘بتٛٔی ٚ فیسیِٛٛشی 
ظیعتٓ وجذ ،ویعٝ 

صفرا ،پب٘ىراض ، 
تیرٚئیذ ، پعتبٖ ، 

 طحبَ

 داوشجً بتًاود  :

 حیطٍ شىاختی:
 ا٘بتٛٔی ظیعتٓ غذد را ثؽٙبظذ-1
 فیسیِٛٛشی دظتٍبٜ غذدراؼرح دٞذ-2

 حیطٍ عاطفی:

 .دٞذدر ٍٞٙبْ تذریط ثٝ درض تٛجٝ داؼتٝ ٚ ثب دلت ٌٛغ 

 .ٕ٘بیذٕٞراٞی ٔجبحث ٔطرح ؼذٜ ثب جذیت ؼروت ٚ در 
 

شىاختی ي 
 عاطفی

-ظخٙرا٘ی، ٔجبحثٝ

ٌرٚٞی  –ای 
 وٛچه

 ٚایت ثرد
 ٔبشیه

 ٚیذئٛ پرٚشوتٛر
 وتبة، ٔمبِٝ

 Power٘رْ افسار 

point 

09 

پرظػ ٚ پبظخ 
در ا٘تٟبی 

 -والض
آٔبدٌی ثرای 
 جّعٝ آیٙذٜ

 آغازیه
 

64 
جراحیٟبی 

 وجذ،ترٚٔبی وجذ 

 اوشجً بتًاود د

 حیطٍ شىاختی :
 ؼیٜٛ ثرخٛرد جراحی در ترٚٔبی وجذ را ؼرح دٞذ-1
 ثرخٛرد جراحی در ترٚٔبی وجذی را ؼرح دٞذ-2

 حیطٍ عاطفی:

 .دٞذدر ٍٞٙبْ تذریط ثٝ درض تٛجٝ داؼتٝ ٚ ثب دلت ٌٛغ  -1

 ٕ٘بیذدر ٔجبحث ٔطرح ؼذٜ ثب جذیت ؼروت ٚ ٕٞراٞی  -2

شىاختی 
 عاطفی

-ثٝظخٙرا٘ی، ٔجبح

ای ٚ پرظػ ٚ 
 پبظخ

 ٔبشیه
 ٚیذئٛ پرٚشوتٛر

 وتبة،جسٜٚ آٔٛزؼی،
 Power٘رْ افسار 

point 

 تکًیىی  پرظػ ٚ پبظخ 09
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 جراحیٟبی پیٛ٘ذ وجذ 65

 داوشجً بتًاود 

 حیطٍ شىاختی :
 ٚظبیف اصّی فرد اظىراة در پیٛ٘ذ وجذ را ثیبٖ وٙذ-1
 ٜ را ثٍٛیذدٞذتىٙیه ٞبرٚظت وجذ از فرد -2
 ٕی ظرد در پیٛ٘ذ را ثیبٖ وٙذؼیٜٛ ایعى-3

 حیطٍ عاطفی:

 .دٞذدر ٍٞٙبْ تذریط ثٝ درض تٛجٝ داؼتٝ ٚ ثب دلت ٌٛغ  -1

 ٕ٘بیذدر ٔجبحث ٔطرح ؼذٜ ثب جذیت ؼروت ٚ ٕٞراٞی  -2

شىاختی 

 عاطفی

-ظخٙرا٘ی، ٔجبحثٝ

ای ٚ پرظػ ٚ 
 پبظخ

 ٔبشیه
 ٚیذئٛ پرٚشوتٛر

 وتبة،جسٜٚ آٔٛزؼی،
 Power٘رْ افسار 

point 

 تکًیىی  ػ ٚ پبظخپرظ 09

66 

جراحیٟبی ویعٝ 

صفرا،وِٛٝ 

ظیعتىتٛٔی،وِٛٝ 

ظیعتٛظتٛٔی 

،ERCP 

 داوشجً بتًاود 

 حیطٍ شىاختی :
 وِٛٝ ظیعتىتٛٔی را ؼرح دٞذ-1
 ٔرلجتٟبی حیٗ جراحی را ثیبٖ وٙذ-2

 حیطٍ عاطفی:

 .دٞذدر ٍٞٙبْ تذریط ثٝ درض تٛجٝ داؼتٝ ٚ ثب دلت ٌٛغ  -1

 ٕ٘بیذجذیت ؼروت ٚ ٕٞراٞی  در ٔجبحث ٔطرح ؼذٜ ثب -2

 

شىاختی 

 عاطفی

-ظخٙرا٘ی، ٔجبحثٝ

ای ٚ پرظػ ٚ 
 پبظخ

 ٔبشیه 
 ٚیذئٛ پرٚشوتٛر

 وتبة،جسٜٚ آٔٛزؼی،
 Power٘رْ افسار 

point 

 تکًیىی پرظػ ٚ پبظخ 09

67 
جراحیٟبی وِٛٝ 

ظیعتٛظتٛٔی 

،ERCP 

 داوشجً بتًاود 

 حیطٍ شىاختی :

 ٘بْ ثجردا٘ذیىبظیٟٛ٘بی وِٛٝ ظیعتٛظتٛٔی را -1
3-ERCP را تعریف وٙذٚ وبرثرد آ٘را ثیبٖ وٙذ 
 ٔرلجتٟبی حیٗ جراحی را ثیبٖ وٙذ-4

 حیطٍ عاطفی:

 .دٞذدر ٍٞٙبْ تذریط ثٝ درض تٛجٝ داؼتٝ ٚ ثب دلت ٌٛغ  -1

 ٕ٘بیذدر ٔجبحث ٔطرح ؼذٜ ثب جذیت ؼروت ٚ ٕٞراٞی  -2

 

شىاختی 
 عاطفی

-ظخٙرا٘ی، ٔجبحثٝ

ای ٚ پرظػ ٚ 
 پبظخ

 ٔبشیه 
 ئٛ پرٚشوتٛرٚیذ

 وتبة،جسٜٚ آٔٛزؼی،
 Power٘رْ افسار 

point 

 تکًیىی پرظػ ٚ پبظخ 09
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68 
آشىایی با پاوکراتیت 

حاد ي مسمه ي 

 سرطان پاوکراس 

 داوشجً بتًاود 

 حیطٍ شىاختی:
 را تٛضیح دٞذ. پب٘ىراتیت حبد ٚ ٔسٔٗ  ٚ إٞیت ثرخٛرد اٚرشا٘عی-1
 د را ثذا٘ذدر پب٘ىراتیت حب إٞیت ثرخٛرد اٚرشا٘عی -2

 حیطٍ عاطفی:

 .دٞذدر ٍٞٙبْ تذریط ثٝ درض تٛجٝ داؼتٝ ٚ ثب دلت ٌٛغ  -1

 ٕ٘بیذدر ٔجبحث ٔطرح ؼذٜ ثب جذیت ؼروت ٚ ٕٞراٞی  -2

 

شىاختی 

 عاطفی

-ظخٙرا٘ی، ٔجبحثٝ

ای ٚ پرظػ ٚ 
 پبظخ

 ٔبشیه
 ٚیذئٛ پرٚشوتٛر

 وتبة،جسٜٚ آٔٛزؼی،
 Power٘رْ افسار 

point 

  تکًیىی پرظػ ٚ پبظخ  09

69 

آشىایی حراحیهای 

پاوکراس،پاوکراتیکً

 ش

شوًستًمی ،جراحی 

 يیپل،

 داوشجً بتًاود 

 حیطٍ شىاختی:
 تىٙیه جراحی ٚیپُ را ؼرح دٞذ-1
 ظبیر جراحی ٞبی پب٘ىراض را ٘بْ ثجرد-2
 اظپّٙىتٛٔی را ؼرح دٞذ-3

 حیطٍ عاطفی:

 .دٞذدر ٍٞٙبْ تذریط ثٝ درض تٛجٝ داؼتٝ ٚ ثب دلت ٌٛغ  -1

 ٕ٘بیذجبحث ٔطرح ؼذٜ ثب جذیت ؼروت ٚ ٕٞراٞی در ٔ -2

 

شىاختی 

 عاطفی

-ظخٙرا٘ی، ٔجبحثٝ

ای ٚ پرظػ ٚ 
 پبظخ

 ٔبشیه
 ٚیذئٛ پرٚشوتٛر

 وتبة،جسٜٚ آٔٛزؼی،
 Power٘رْ افسار 

point 

 تکًیىی  پرظػ ٚ پبظخ  09

جراحیهای تیريئید  21

 ي پاراتیريئید

 داوشجً بتًاود  1

 حیطٍ شىاختی
 احی تیرٚئیذ را ؼرح دٞذٔرالجتٟبی حیٗ جر-1
 ثحراٖ تیرٚتٛوعیه را ؼرح دٞذ-2
 تىٙیه جراحی تیرٚئیذوتٛٔی ٚ ٚظبیف اظىراة ٚ ظیروِٛر را ثذا٘ذ-3

 حیطٍ عاطفی:

 .دٞذدر ٍٞٙبْ تذریط ثٝ درض تٛجٝ داؼتٝ ٚ ثب دلت ٌٛغ  -1

 ٕ٘بیذدر ٔجبحث ٔطرح ؼذٜ ثب جذیت ؼروت ٚ ٕٞراٞی  -2

 

شىاختی  

 عاطفی 

-بحثٝظخٙرا٘ی، ٔج

ای ٚ پرظػ ٚ 
 پبظخ

 ٔبشیه
 ٚیذئٛ پرٚشوتٛر

 وتبة،جسٜٚ آٔٛزؼی،
 Power٘رْ افسار 

point 

 تکًیىی  پرظػ ٚ پبظخ  09
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 جراحیهای پستان. 26

 داوشجً بتًاود 

  حیطٍ شىاختی
 ثجردا٘ٛاع جراحیٟبی پعتبٖ را ٘بْ -1
 را ثیبٖ وٙذ جراحیٟبی پعتبٖ ا٘ذیىبظیٖٛ -2

 حیطٍ عاطفی:

 .دٞذذریط ثٝ درض تٛجٝ داؼتٝ ٚ ثب دلت ٌٛغ در ٍٞٙبْ ت -1

 ٕ٘بیذدر ٔجبحث ٔطرح ؼذٜ ثب جذیت ؼروت ٚ ٕٞراٞی  -2
 

شىاختی  
 عاطفی 

-ظخٙرا٘ی، ٔجبحثٝ

ای ٚ پرظػ ٚ 
 پبظخ

 ٔبشیه
 ٚیذئٛ پرٚشوتٛر

 وتبة،جسٜٚ آٔٛزؼی،
 Power٘رْ افسار 

point 

 تکًیىی  پرظػ ٚ پبظخ  09

22 

جراحیهای 

پستان.ماستکتًمی 

یکال،ماستکتًمراد

ی تعدیل 

شدٌ،المپکتًمی،اوًا

 ع بیًبسی پستان

 داوشجً بتًاود 

  حیطٍ شىاختی
 رٚؼٟبی ثیٛثعی پعتبٖ را ثیبٖ وٙذ-1
 ٔرالجتٟبی ثعذ از ٔبظتىتٛٔی را ؼرح دٞذ-2

 حیطٍ عاطفی:

 .دٞذدر ٍٞٙبْ تذریط ثٝ درض تٛجٝ داؼتٝ ٚ ثب دلت ٌٛغ  -1

 ٕ٘بیذٚ ٕٞراٞی در ٔجبحث ٔطرح ؼذٜ ثب جذیت ؼروت  -2
 

شىاختی  

 عاطفی 

-ظخٙرا٘ی، ٔجبحثٝ

ای ٚ پرظػ ٚ 
 پبظخ

 ٔبشیه
 ٚیذئٛ پرٚشوتٛر

 وتبة،جسٜٚ آٔٛزؼی،
 Power٘رْ افسار 

point 

 تکًیىی  پرظػ ٚ پبظخ  09

23 
 جراحیٟبی طحبَ

 

 داوشجً بتًاود  :

 حیطٍ شىاختی:
 ٛد.ؼب ترٚٔبی طحبَ اؼٙ ITP ثب ا٘ذیىبظیٟٛ٘بی طحبَ ثرداری از جّٕٝ-1
 ا٘ذیىبظیٟٛ٘بی طحبَ ثرداری را ؼرح دٞذ-2

 حیطٍ عاطفی:

 .دٞذدر ٍٞٙبْ تذریط ثٝ درض تٛجٝ داؼتٝ ٚ ثب دلت ٌٛغ  -1

 ٕ٘بیذدر ٔجبحث ٔطرح ؼذٜ ثب جذیت ؼروت ٚ ٕٞراٞی  -2
 

شىاختی  
 عاطفی 

-ظخٙرا٘ی، ٔجبحثٝ

ای ٚ پرظػ ٚ 
 پبظخ

 ٔبشیه
 ٚیذئٛ پرٚشوتٛر

 وتبة،جسٜٚ آٔٛزؼی،
 Powerار ٘رْ افس

point 

 تکًیىی  پرظػ ٚ پبظخ  09

24 
 جراحیٟبی طحبَ

 

 داوشجً بتًاود  :

 حیطٍ شىاختی:
 تىٙیه جراحی طحبَ ثرداری را ثذا٘ذ- 1

شىاختی  
 عاطفی 

-ظخٙرا٘ی، ٔجبحثٝ

ای ٚ پرظػ ٚ 
 پبظخ

 ٔبشیه
 ٚیذئٛ پرٚشوتٛر

 وتبة،جسٜٚ آٔٛزؼی،
 تکًیىی  پرظػ ٚ پبظخ  09
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 ؼرح دٞذ٘مػ اظىراة ٚ ظیروٛر در ایٗ جراحی را  -2

 حیطٍ عاطفی:

 .دٞذدر ٍٞٙبْ تذریط ثٝ درض تٛجٝ داؼتٝ ٚ ثب دلت ٌٛغ  -1

 ٕ٘بیذٜ ثب جذیت ؼروت ٚ ٕٞراٞی در ٔجبحث ٔطرح ؼذ -2

 Power٘رْ افسار 

point 

25 
جمع بىدی کلی 

 مطالب ي رفع مشکل

 داوشجً بتًاود  :
 ثذٞذ.ٔطبِت ارائٝ ؼذٜ در طَٛ ترْ را تٛضیح جبٔعی  -1

 ٔعبئُ ٔختّف ارائٝ ؼذٜ در طَٛ ترْ را حُ ٕ٘بیذ. -2

 .ٞذف از ارائٝ ایٗ ٚاحذ درظی را ثٝ خٛثی درن وردٜ ثبؼذ -3
 ثب اٍ٘یسٜ ٚ اؼتیبق در أتحبٖ پبیبٖ ترْ ؼروت وٙذ.

شىاختی 
 عاطفی

-ظخٙرا٘ی، ٔجبحثٝ

ای ٚ پرظػ ٚ 
 پبظخ

 ٚایت ثرد
 ٔبشیه

 ٚیذئٛ پرٚشوتٛر
 وتبة،جسٜٚ آٔٛزؼی،

 Powerر ٘رْ افسا

point 

09 
پرظػ ٚ پبظخ 
، حُ ٔعبئُ 

 دادٜ ؼذٜ
 پایاوی
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