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 ديرٌفرم طرح 

                                                                                                                                                                            
فیسیَپاتَلَشی ٍ بیواری های : ًام درس

  جراحی

 ٍاحذ 1 ٍاحد: تعداد

  هاهائییلی:رشته تحص

 

 هقطع تحصیلی داًشجَیاى:
 کارشٌاسی پیَسته
 

 هحل برگساری: 

 4کالس 

  :یيهدرس

 ًیّری سویه خاًن
 6971-79تحصیلی  دٍمًیوسال 

 هدف کلی
 شًَد.آشٌا هی، چشن، گَش ٍ حلق ٍ بیٌی  غددجراحی های  ، با کلیات جراحی، هایعات بدى، تعادل اسید ٍ باز یاى داًشجَ

ضمبرٌ 

 جلسٍ
 بریخ جلسٍت

اَذاف میبوی  )رئًس 

 مطبلب(

اَذاف يیژٌ )بر اسبس سٍ حیطٍ اَذاف آمًزضی: ضىبختی، 

 عبطفی، ريان حرکتی(

حیطٍ 

 اَذاف

 ريش یبددَی

 یبدگیری

مًاد ي يسبیل 

 آمًزضی

زمبن 

 جلسٍ
 ارزضیببیوحًٌ تکبلیف داوطجً

1 99/11/1996 

کلیننی اآشننیی با ننیا
آباواا-جراحنننننب
االکترولیتاهی

اییختبحیطهاش
 داًؾجَ قبدر ثبؽد  

 اًَاع اختالالت الکتزلیتی را ًبم ثجزد
 ارسیبثی قجل اس جزاحی در ثیوبراى را اًجبم دّد

 

احیطهاعیطفب
 داًؾجَ ثب اًگیشُ ثِ درط گَػ دّد

اّبی کالط ؽزکت کٌدداًؾجَ فؼبالًِ در ثحث
ا

 ضىبختی

 عبطفی

 -سخىراوی

 پرسص ي پبسخ

 -يایت برد

 ومبیص اسالیذ
 دقیقٍ 99

 حضًر فعبل

ضرکت در 

 بحث گريَی

 آغبزیه

9 96/19/1996 

ا
تعننی  اآشننیی با ننیا

ا یز-اسید
تغذ نها  ااآشیی با یاا

احیطهاشییختب
 داًؾجَ قبدر ثبؽد  

 تغذیِ در ثیوبراى تحت ػول جزاحی را تَضیح دّد
 ػلل اعیدٍس ٍ آلکبلَس هتبثَلیک را ًبم ثجزد

 ضىبختی

 عبطفی

 -سخىراوی

 پرسص ي پبسخ

 -يایت برد

 ومبیص اسالیذ
 دقیقٍ 99

 حضًر فعبل

ضرکت در 

 بحث گريَی

 تکًیىی

                                                 

 گردش علوی، آزهبیطی  –پرسص ٍ پبسخ  –حل هسئلِ  –گرٍّی مَچل، ًوبیطی  –ای تَاًذ ضبهل: سخٌراًی، هببحثِیبدگیری هی –رٍش یبددّی   


یب تراموی )پبیبى یل دٍرُ یب هقطع آهَزضی بب ّذف قضبٍت در هَرد تسلط  ًی)در فرایٌذ تذریس بب ّذف ضٌبسبیی قَت ٍ ضعف داًطجَیبى( ٍ آزهَى پبیبای یب تنَیٌی تَاًٌذ بِ صَرت آزهَى ٍرٍدی )آگبّی از سطح آهبدگی داًطجَیبى( هرحلِّب بر اسبس اّذاف هیآزهَى  

 داًطجَیبى( برگسار گردد.
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 ا ًبم ثجزدًحَُ درهبى اعیدٍس ٍ آلکبلَس هتبثَلیک راجراحب

احیطهاعیطفب
 در هجبحث هطزح ؽدُ در کالط هؾبرکت داؽتِ ثبؽد

 در ٌّگبم تدریظ ثب ػالقِ گَػ دّد
 

9 19/19/1996 

اهموستیزاآشیی با یا
آشننننیی با نننننیاااا

اجراحباهییخونر سی
ا ا ا ی -عفوننتاآشیی ب

اهییاجراحب

احیطهاشییختب
 داًؾجَ قبدر ثبؽد  

 ًحَُ ّوَعتبسی جزاحی را ثیبى ًوبید
 ػَاهل هَثز ثز ّوَعتبس را ًبم ثجزد

 ّبی حبد را ًبم ثجزدخًَزیشی
 ّبی جزاحی را ثیبى کٌددرهبى خًَزیشی

 ػلل ػفًَت ّبی جزاحی را تَضیح دّد
 ی جزاحی را تَضیح دّدراُ ّبی پیؾگیزی اس ػفًَت ّب

احیطهاعیطفب
 در هجبحث هطزح ؽدُ در کالط هؾبرکت داؽتِ ثبؽد

ادر ٌّگبم تدریظ ثب ػالقِ گَػ دّد
ا

 ضىبختی

 عبطفی

 -سخىراوی

 پرسص ي پبسخ

 -يایت برد

 ومبیص اسالیذ
 دقیقٍ 99

 حضًر فعبل

ضرکت در 

 بحث گريَی

 تکًیىی

4 99/19/1996 
ا ا -جراحنباآشیی با ی

اهییاغد 

ایختبحیطهاشی
 داًؾجَ قبدر ثبؽد  

 را ثداًدفیشیَپبتَلَصی ثیوبری ّبی تیزٍئید 
 تَضیح دّدارسیبثی ثیوبری ّبی تیزٍئید در ثبرداری را 

 درهبى ثیوبری ّبی تیزٍئید در ثبرداری ثب ثیبى کٌد
 جزاحی تیزٍئیدکتَهی را تَضیح دّد

ح را تَضی ّبیپزپبراتیزٍئیدیغن در دٍراى ثبرداریارسیبثی ٍ درهبى 
 دّد

 درهبى فئَکزٍهَعیتَهب را تَضیح دّد
 ػالئن ثبلیٌی ٍ درهبى عٌدرم کَؽیٌگ را ًبم ثجزد

اآدرًبلکتَهی را ثیبى ًوبید جزاحی ًحَُ

 ضىبختی

 عبطفی

 -سخىراوی

 ص ي پبسخپرس

 -يایت برد

 ومبیص اسالیذ
 دقیقٍ 99

 حضًر فعبل

ضرکت در 

 بحث گريَی

 تکًیىی
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احیطهاعیطفب
 داًؾجَ ثب توزکش حَاط در طَل کالط هغبئل را پیگیزی کٌد

اداًؾجَ ثب اًگیشُ در کالط هؾبرکت داؽتِ ثبؽد
ا

5 19/91/1997 
ا ا -بجراحناآشیی با ی

اENTاایهی

احیطهاشییختب
 داًؾجَ قبدر ثبؽد  

 درهبى عیٌَسیت را تَضیح دّد
 ثب اًَاع ٍ ًحَُ جزاحی ّبی عیٌَط آؽٌب گزدد

 ػلل جزاحی آدًَتبًغیلکتَهی را ًبم ثجزد
 رض جزاحی آدًَتبًغیلکتَهی را ثیبى ًوبیدػَا

 درهبى آثغِ پزی تًَغیالر را تَضیح دّد
 درهبى الرًضیت را تَضیح دّد

اآؽٌب ؽَد (CPAP)ثب اًدیکبعیَى اعتفبدُ اس 
ا

احیطهاعیطفب
 داًؾجَ ثِ هجبحث هطزح ؽدُ ػالقِ ًؾبى دّد

اداًؾجَ ثب توزکش حَاط گَػ دّد
ا

 ضىبختی

 عبطفی

 -سخىراوی

 بسخپرسص ي پ

 -يایت برد

 ومبیص اسالیذ
 دقیقٍ 99

 حضًر فعبل

ضرکت در 

 بحث گريَی

 تکًیىی

6 96/91/1997 
ا ا ی -جراحنباآشیی ب

 گوشا-ENTهییا

احیطهاشییختب
 داًؾجَ قبدر ثبؽد  

 ػلل اعپبعن ٍ فلج حٌجزُ را ثیبى کٌد
 اًَاع عزطبى ّبی حٌجزُ را ًبم ثجزد

 ًحَُ درهبى عزطبى حٌجزُ را ثبیي کٌد
 ثب ًحَُ جزاحی تیوپبًَپالعتی آؽٌب ؽَد

 اًَاع اختالالت کبّؼ ؽٌَایی را اس ّن افتزاق دّد
ادرهبى جغن خبرجی در گَػ ٍ هزاقجت ّبی آى را فزاگیزد

ا
احیطهاعیطفب

 ضىبختی

 عبطفی

 

 -سخىراوی

 پرسص ي پبسخ

 -يایت برد

 ومبیص اسالیذ
 دقیقٍ 99

 حضًر فعبل

ضرکت در 

 بحث گريَی

 تکًیىی
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 داًؾجَ ثب توزکش حَاط در طَل کالط هغبئل را پیگیزی کٌد
اداًؾجَ ثب اًگیشُ در کالط هؾبرکت داؽتِ ثبؽد

ا

7 99/99/1997 
ا ا ی -بجراحناآشیی ب

اچشماایهی

احیطهاشییختب
 داًؾجَ قبدر ثبؽد  

 فیشیَپبتَلَصی ثیوبری ّبی چؾن آؽٌب ؽَدثب 
 ًحَُ درهبى ؽبالسیَى ٍ َّردئَلَم را تَضیح دّد

ًحَُ درهبى اًغدداد هجدزای اؽدکی در ًدَساداى ٍ      اًدیکبعیَى ٍ
 ثشرگغبالى ثیبى کٌد

 جزاحی داکزیَعیغتَریٌَعتَهی را تَضیح دّد
 ػلل ثیوبری ّبی دصًزاتیَ قزًیِ را تَضیح دّد

 

احیطهاعیطفب
 داًؾجَ ثب توزکش حَاط در طَل کالط هغبئل را پیگیزی کٌد

اداًؾجَ ثب اًگیشُ در کالط هؾبرکت داؽتِ ثبؽد
ا

 بختیضى

 عبطفی

 -سخىراوی

 پرسص ي پبسخ

 -يایت برد

 ومبیص اسالیذ
 دقیقٍ 99

 حضًر فعبل

ضرکت در 

 بحث گريَی

 تکًیىی

8 99/99/1997 
ا ا ی -جراحنباآشیی ب

اهییاچشم

احیطهاشییختب
 داًؾجَ قبدر ثبؽد  

 ػلل گلَکَم را ثیبى کٌد
 اًَاع گلَکَم را ًبم ثجزد

 درهبى گلَکَم را ثیبى ًوبید
 گلَکَم را ًبم ثجزدرٍػ ّبی جزاحی 

 ػلل جداؽدگی ؽجکیِ را ثیبى ًوبید
 درهبى جداؽدگی ؽجیکِ را تَضیح دّد
 درهبى ػیَة اًکغبری چؾن را ًبم ثجزد

 ػلل ایجبد پتزصیَم را ًبم ثجزد
 درهبى پتزصیَم را ثِ اختصبر تَضیح دّد

 

 ضىبختی

 عبطفی

 -سخىراوی

 پرسص ي پبسخ

 -يایت برد

 ومبیص اسالیذ
 دقیقٍ 99

 حضًر فعبل

ضرکت در 

 بحث گريَی

 تکًیىی



 

 حیذریٍتربت  علًم پسضکی داوطگبٌ پسضکی ي تًسعٍ آمًزش بتمرکس مطبلع          
 

5 

 

احیطهاعیطفب
 داًؾجَ ثب توزکش حَاط در طَل کالط هغبئل را پیگیزی کٌد

اَ ثب اًگیشُ در کالط هؾبرکت داؽتِ ثبؽدداًؾج

9  

جوغ ثٌدی هطبلت 

ٍ اهتحبى  کالعی

 پبیبى تزم

 اًتظبر هی رٍد داًؾجَ ثتَاًد،
 کزدُ ثبؽد.ّدف اس ارائِ ایي ٍاحد درعی را ثِ خَثی درک  -

 ثب اًگیشُ ٍ اؽتیبق در اهتحبى پبیبى تزم ؽزکت کٌد. -

 

-ؽٌبختی
 199 - حل مسئلٍ اػبطفی

حل مسبئل 

 دادٌ ضذٌ
 آسهَى پبیبًی

 

 وحًٌ ارزضیببی:

 گردد. هبًذُ در اهتحبى پبیبى ترم هحبسبِ هی% ببقی00% مل ًورُ بب استفبدُ از مَئیس ٍ 20ارزضیببی بِ صَرت متبی مِ 
 

 محبسبٍ ومرٌ کل: وحًٌ

 % مل ًور00ُ   آزهَى پبیبى ترم
 % مل ًور20ُ  مَئیس ٍ تنبلیف درسی

 مىببع:
ضب دمتر علیر-: اف.چبرلس برًٍینبردی، جبى ّبًتر، دیٌب آًذرسيسٌذُیًَ-(: هالحظبت پبیِ: آة ٍ النترٍلیت، ّوَستبز، ضَك، عفًَت، ترٍهب، سَختگی، ترهین زخن1)جلذ 2010اصَل جراحی ضَارتس  .1
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