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0 //0411 

آشنایي با 

آناتومي و 

فیزیولوژي 

كلي سیستم 

 گوارش

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )الف

الیه هاي مختلف شكم رانام برده .0

و در ارتباط با ساختار هریك به 

 .اختصار توضیح دهد
عضالت دیواره قدامي شكم را  .2

نام برده ودر ارتباط با ساختار 

 .دهریك به اختصار توضیح ده
عضالت دیواره خلفي شكم را نام .3

 .ببرد
عضالت تشكیل دهنده كف لگن را  .4

 .نام برده و به اختصارتشریح كند
انواع مختلف توپوگرافي سطحي .5

 .دیواره شكم را نام ببرد
توپوگرافي چهار قسمتي بدن را .6

ترسیم كرده و احشا واقع شده 

 .درهربخش را نام ببرد

ن را قسمتي بد 9توپوگرافي  .7

ترسیم كرده و احشا واقع شده 

-شناختی

  عاطفی
 سخنرانی

پرسش و  -

، پاسخ

بحث 

 گروهی

 

د، اسالی

فیلم، 

 کتاب

91 

 دقیقه

پاسخ دهی 

به 

 سئواالت

 آزمون آغازین

                                                   

 گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی   


ای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف توانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون  

آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط دانشجویان( برگزار یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع  نیشناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایا

 گردد.
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 .درهربخش را نام ببرد
با آناتومي بخش هاي مختلف .8

لوله گوارش آشنا شود و هر قسمت 

 .را مختصرا تشریح كند
نحوه خونرساني و عصب رساني  .9

 .لوله گوارش را تشریح كند

 عاطفی حیطه )ب

شارکت .01 شده م طرح  حث م در مبا

 باشد. فعال داشته

طرح شده حین تدریس به نکات م.00

 با عالقه توجه کند.

2 6//0411 

با  ییآشنا

 یاصالحات جراح

 گوارش و غدد

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )الف
را  گوارش یانواع اصطالحات جراح.0

 شرح دهد.

های 2 به بیماری بوط  صطالحات مر . ا

 ح دهد.گوارش را شر

 عاطفی حیطه )ب

در مباحثث مطثرح شثثده مشثارکت .3

 باشد. فعال داشته

تدریس .4 حین  شده  طرح  کات م به ن

 با عالقه توجه کند.

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی 

بحث -

، گروهی

پرسش و 

 پاسخ
د، اسالی

فیلم، 

 کتاب

پاسخ دهی  91

به 

 سئواالت

کوینیت  

3 //0411 

 

اختالالت مربوط 

 به معده

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )الف

آناتومي بخش هاي . بامرور0 

 .مختلف معده ودئودنوم آشنا شود
تفاوت بین امنتوم ومزوي روده .2

 .رادرك كند
.بیماری های معده،عالئم و درمان 3

 آنها را شرح دهد.

.راههثای تشخیصثثی بیمثثاری هثثای 4

   توضیح دهد.را  معده

 عاطفی حیطه ب(

در مباحثث مطثرح شثثده مشثارکت .5

 باشد. فعال داشته

تدریس .6 حین  شده  طرح  کات م به ن

 با عالقه توجه کند.

 

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی 

پرسش و  -

، پاسخ

بحث 

 گروهی

د، اسالی 

فیلم، 

 کتاب

پاسخ دهی  91

به 

  -سئواالت

 تکوینی

4 //0411 

 
با  ییآشنا

 یهایجراح

 معده

 جو قادر باشد:دانش

 شناختی حیطه )الف
 یو مراقبتها یگاسترکتوم یجراح.0

.مربوط به آن را شرح دهد . 
.را شرح دهد 2و0 لروتیب.2  

.معده را شرح دهد یعوارض جراح.3  
آشنا با انواع واگوتومي معده  .4

-شناختی

یعاطف  
-سخنرانی
پرسش و 

 ،پاسخ

بحث 

 گروهی

 

د، اسالی 

فیلم، 

 کتاب

پاسخ دهی  91

به 

 سئواالت

 تکوینی
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 شود

روش جراحي واگوتومي تنه اي .25

.را توضیح دهد  

انواع روشها و اندیكاسیون هاي .6

ي پیلوروپالستي را بداندجراح . 
انواع پروسیجر هاي جراحي  .7

پیلوروپالستي را به اختصار توضیح 

 دهد.

 رکولرینقش پرستار اسکراب و س .8

 .را در آن شرح دهد

 عاطفی حیطه )ب

در مباحثث مطثرح شثثده مشثارکت .9

 باشد. فعال داشته

به نکات مطرح شده حین تدریس .01

 با عالقه توجه کند.

5 //0411 

 

آشنایی با 

بیماری های 

 روده

 

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )الف
بامرورآناتومي بخش هاي مختلف .0

.آشنا شودروده   

،عالئم و درمان روده یها یماریب.3

.آنها را شرح دهد  

 یها یماریب یصیتشخ یها.راه4

 را توضیح دهد.  روده

 عاطفی حیطه )ب

در مباحثث مطثرح شثثده مشثارکت .5

 باشد. فعال داشته

تدریس .6 حین  شده  طرح  کات م به ن

 با عالقه توجه کند.

-شناختی

 عاطفی

 -یسخنران

پرسش و 

 -پاسخ

بحث 

 گروهی

د، اسالی

فیلم، 

 کتاب

پاسخ دهی  91

به 

 -سئواالت
و  یبررس

مطالعه 

 شتریب

مباحث 

 مطرح شده

 تکوینی

6 //0411 

 با آشنایی

جراحی های 

 روده کوچک

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )الف

انواع روش های جراحی .0

 آپاندکتومی را توضیح دهد.

. اختالل دیورتیکول و جراحی آن 2

 را شرح دهد.
اندیكاسیون هاي ایلئوستومي به .3

روش لوپ وآمادگي هاي قبل ازعمل 

.ام ببردآن را ن  

روش جراحي ایلئوستومي به روش .4

.لوپ را توضیح دهد  

 علل وروش هاي جراحي .5

انتروستومي روده كوچك را نام 

برده و هر یك را به اختصار 

 تشریح كند.

 رکولرینقش پرستار اسکراب و س .6

 را در آن شرح دهد.

 عاطفی حیطه )ب

-شناختی

 عاطفی

 -سخنرانی

پرسش و 

، پاسخ

بحث 

 گروهی

د، اسالی 

فیلم، 

 کتاب

پاسخ دهی  91

به 

-سئواالت  

 تکوینی
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در مباحثث مطثرح شثثده مشثارکت .7

 باشد. فعال داشته

تدریس به .8 حین  شده  طرح  کات م ن

 با عالقه توجه کند.

7 //0411 

آشنایی با 

جراحی کیسه 

 صفرا

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )الف

صفرا .0 سه  ئم کی ها و عال ماری  بی

 را شرح دهد.
ش های تشخیصی در بیماری های رو.2

 کیسه صفرا را شرح دهد.
انثثواع روش هثای جراحثثی کیسثه .3

 صفرا را توضیح دهد.

 رکولرینقش پرستار اسکراب و س .4

 .را در آن شرح دهد

 عاطفی حیطه )ب

در مباحثث مطثرح شثثده مشثارکت .5

 باشد. فعال داشته

تدریس .6 حین  شده  طرح  کات م به ن

 با عالقه توجه کند.

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی 

پرسش و  -

، پاسخ

بحث 

 گروهی 

، داسالی 

فیلم، 

 کتاب

پاسخ دهی  91

به 

 سئواالت

 تکوینی

8 //0411 

آشنایی با 

الپاراتومی 

 تشخیصی

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )الف
اندیکاسثثیون هثثای الپثثاراتومی .0

 تشخیصی را نام ببرد.

صی 2 پاراتومی تشخی حی ال . روش جرا

 را توضیح دهد.

 رکولرینقش پرستار اسکراب و س .3

 را در آن شرح دهد.

 عاطفی حیطه )ب
در مباحثث مطثرح شثثده مشثارکت .4

 باشد. فعال داشته

تدریس 5 حین  شده  طرح  کات م به ن .

 با عالقه توجه کند.

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی 

پرسش و  -

، پاسخ

بحث 

 گروهی

د، اسالی

فیلم، 

 کتاب

پاسخ دهی  91

به 

 سئواالت

 تکوینی

9 //0410 

با  ییآشنا

آماده کردن 

 یبرا ماریب

گوارش  یجراح

 و غدد

 :دانشجو قادر باشد

 شناختی حیطه )الف

.انواع پوزیشن های جراحی گوارش 0

 را بشناسد

. اقثثدامات قبثثل از عمثثل را 2

 بشناسد

های گوارش 3 نواع ستهای جراحی . ا

 . و غدد را بشناسد
سکوپی را 4 سایل الپارا نواع و . ا

 بشناسد.

 عاطفی حیطه )ب

در مباحثث مطثرح شثثده مشثارکت .5

 باشد. فعال داشته

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی 

پرسش و  -

، پاسخ

بحث 

 گروهی

د، اسالی

فیلم، 

 کتاب

پاسخ دهی  91

به 

 سئواالت

 تکوینی



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

حی6 شده  طرح  کات م به ن تدریس . ن 

 با عالقه توجه کند.

01 //0410 

برش 

الپاروتومي، 

انواع فتق ها 

و روش هاي 

 ترمیم آنها

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )الف

انواع مختلف فتق ها را نام .0

برده وهریك رابه اختصار توضیح 

 دهد.

روش جراحي ترمیم فتق .2

اینگوینال با و بدون استفاده از 

.تشریح كندمش گرافت را   

روش جراحي ترمیم فتق راني با .3

و بدون استفاده از مش گرافت را 

.تشریح كند  

روش جراحي ترمیم فتق نافي را .4

.توضیح دهد  

. روش جراحي فوندوپلیكاسیون 5

جهت ترمیم فتق هیاتال را به 

 اختصار توضیح دهد.

 عاطفی حیطه )ب

در مباحثث مطثرح شثثده مشثارکت .6

 باشد. فعال داشته

به نکات مطرح شده حین تدریس .7

 با عالقه توجه کند.

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی 

پرسش و  -

، پاسخ

بحث 

 گروهی

د، اسالی

فیلم، 

 کتاب

پاسخ دهی  91

به 

 سئواالت

 تکوینی

00 //0410 

اختالالت مربوط 

به مری )جلسه 

 اول(

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )الف

با آناتومي بخش هاي مختلف مري .0

آشنا شده و آن را به طور مختصر 

.تشریح كند  

اختالالت شایع مري را نام برده .2

.شریح كندو هر یك را به اختصارت  

. با مراقبت هاي قبل و بعد از 3

عمل بیماران مبتال به اختالالت مري 

 آشنا شود.

 عاطفی حیطه )ب
در مباحثث مطثرح شثثده مشثارکت .4

 باشد. فعال داشته

تدریس 5 حین  شده  طرح  کات م به ن .

 با عالقه توجه کند.

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی 

پرسش و  -

، پاسخ

بحث 

 گروهی

د، اسالی

فیلم، 

 کتاب

پاسخ دهی  91

به 

 سئواالت

 تکوینی

02 //0410 

اختالالت مربوط 

)جلسه  یبه مر

 (دوم

 :دانشجو قادر باشد

 شناختی حیطه )الف

 پروسیجر جراحي .0

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی 

پرسش و  -

، پاسخ

د، اسالی

فیلم، 

 کتاب

پاسخ دهی  91

به 

 سئواالت

 تکوینی
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ازوفاگوگاستروستومي را به تفصیل 

.تشریح كند  

. با وظایف خود به عنوان 2

اسكراب حین عمل جراحي 

 ازوفاگوگاستروستومي آشنا شود.

 عاطفی حیطه )ب

در مباحثث مطثرح شثثده مشثارکت .3

 باشد. فعال داشته

تدریس 4 حین  شده  طرح  کات م به ن .

 د.با عالقه توجه کن

بحث 

 گروهی

03 //0410 

اختالالت مربوط 

به روده 

بزرگ)جلسه 

 اول(

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )الف

با بیماري پولیپ هاي كولون .0

وراست روده آشنا شده وروش هاي 

.درماني آن را بداند  

با بیماري سرطان كولون وراست .2

روده آشنا شده وروش هاي درماني 

.آن را بداند  

هاي جراحي دردرمان . انواع روش 3

 سرطان كولون را نام ببرد.

 عاطفی حیطه )ب

در مباحثث مطثرح شثثده مشثارکت .4

 باشد. فعال داشته

تدریس 5 حین  شده  طرح  کات م به ن .

 با عالقه توجه کند.

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی 

پرسش و  -

، پاسخ

بحث 

 گروهی

د، اسالی

فیلم، 

 کتاب

پاسخ دهی  91

به 

 سئواالت

 تکوینی

04 //0410 

اختالالت مربوط 

به روده 

بزرگ)جلسه 

 (دوم

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )الف

ستن كولوستومي با روش ایجاد وب.0

.آشنا شود  

اندیكاسیون ها وعلل انجام .2

توتال كولكتومي یا توتال 

.پروكتوكولكتومي را نام ببرد  

. روش هاي مختلف برقراري 3

امتداد روده پس از انجام توتال 

كولكتومي یا توتال 

 پروكتوكولكتومي را نام ببرد.

 یو مراقبتها یلئوستومیا یجراح.4

 .مربوط به آن را شرح دهد
 یو مراقبتها یکلستوم یجراح.5

 .مربوط به آن را شرح دهد

 عاطفی حیطه )ب

در مباحثث مطثرح شثثده مشثارکت .6

 باشد. فعال داشته

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی 

پرسش و  -

، پاسخ

بحث 

 گروهی

د، اسالی

فیلم، 

 کتاب

پاسخ دهی  91

به 

 سئواالت

 تکوینی
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تدریس 7 حین  شده  طرح  کات م به ن .

 با عالقه توجه کند.

05 //0410 

آشنایی با 

بیماري هاي 

مقعدوراست 

  روده

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )الف

بیماري آبسه آنوركتال وروش .0

.جراحي آن را توضیح دهد  

بیماري فیستول مقعدي وروش .2

.جراحي آن را توضیح دهد  

بیماري فیشرمقعدي وروش جراحي .3

.آن را توضیح دهد  

با انواع هموروئیدها و روش .4

.هاي درماني آن ها آشنا شود  

پروسیجر جراحي هموروئیدكتومي .5

.را توضیح دهد  

سینوس پیلونیدال وروش جراحي .6

.آن را توضیح دهد  

 عاطفی حیطه )ب

در مباحثث مطثرح شثثده مشثارکت .7

 باشد. فعال داشته

تدریس 8 حین  شده  طرح  کات م به ن .

 با عالقه توجه کند.

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی 

پرسش و  -

، پاسخ

بحث 

 گروهی

د، اسالی

فیلم، 

 کتاب

پاسخ دهی  91

به 

 سئواالت

 تکوینی

06 //0410 

اختالالت مربوط 

)جلسه به كبد

 اول(

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )الف
ها و. 0 ماری  بدي را  بی ختالالت ك ا

 نام برده توضیح دهد.

های آن را 2 حی  مور کبد و جرا .تو

 شرح دهد.

 عاطفی حیطه )ب

در مباحثث مطثرح شثثده مشثارکت .3

 باشد. فعال داشته

تدریس 4 حین  شده  طرح  کات م به ن .

 با عالقه توجه کند.

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی 

پرسش و  -

، پاسخ

بحث 

 گروهی

د، اسالی

فیلم، 

 کتاب

پاسخ دهی  91

به 

 سئواالت

 تکوینی

07 //0410 
امتحان میان 

 ترم
 

   91   

08 //0410 

اختالالت مربوط 

به کبد)جلسه 

 دوم(

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )الف

اندیكاسیون ها و انواع روش .0

ي را تفسیر هاي جراحي هپاتكتوم

.كند  

اندیكاسیون ها و موارد منع .2

مصرف مطلق پیوند كبد را نام 

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی 

پرسش و  -

، پاسخ

بحث 

 گروهی

د، اسالی

فیلم، 

 کتاب

پاسخ دهی  91

به 

 سئواالت

 تکوینی
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.ببرد  

مراقبت هاي قبل وحین عمل .3

بیمارتحت عمل جراحي پیوند كبدرا 

.توضیح دهد  

 . شرایط انتخاب اهدا كننده كبد4

 .را بیاموزد

 عاطفی
در مباحثث مطثرح شثثده مشثارکت .5

 باشد. فعال داشته

تدریس 6 حین  شده  طرح  کات م به ن .

 با عالقه توجه کند.

09 //0410 

آشنایی 

و  اختالالت با

جراحی های 

ه مربوط ب

 طحال

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )الف

آناتومي و فیزیولوژي طحال را .0

.به طور مختصر توضیح دهد  

. بیماری های مربوط به طحال را 2

 شرح دهد.

اندیكاسیون هاي انجام پروسیجر .3

.اسپلنكتومي را نام ببرد  

حال را 4 شتن ط حي بردا . روش جرا

 تشریح كند.

 عاطفی حیطه )ب

در مباحثث مطثرح شثثده مشثارکت .5

 باشد. فعال داشته

تدریس 6 حین  شده  طرح  کات م به ن .

 با عالقه توجه کند.

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی 

پرسش و  -

، پاسخ

بحث 

 گروهی

د، اسالی

فیلم، 

 کتاب

پاسخ دهی  91

به 

 سئواالت

 تکوینی

21 //0410 

 با ییآشنا

 اختالالت و

های  یجراح

)جلسه پانکراس

 اول(

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )الف

آناتومي و فیزیولوژي پانكراس .0

.را به طور مختصر شرح دهد  

انواع پانكراتیت را شناخته و .2

.در مورد هر كدام توضیح دهد  

علت ایجاد كننده كیست هاي .3

پانكراس را بداند و روش هاي 

.را نام ببرد تخلیه آن  

سرطان 4 نده  جاد كن لل ای با ع  .

پثثانكراس آشثنا شثثده و روش هثثاي 

 درماني آن را نام ببرد.

 عاطفی حیطه )ب 

در مباحثث مطثرح شثثده مشثارکت .5

 باشد. فعال داشته

تدریس 6 حین  شده  طرح  کات م به ن .

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی 

پرسش و  -

، پاسخ

بحث 

 گروهی

د، اسالی

فیلم، 

 کتاب

پاسخ دهی  91

به 

 سئواالت

 تکوینی
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 با عالقه توجه کند.

20 //0410 

با  ییآشنا

اختالالت و 

 یها یجراح

پانکراس)جلسه 

 (دوم

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )الف

روش هاي جراحي تخلیه كیست هاي .0

.پانكراسي را به تفسیر شرح دهد  

اندیكاسیون استفاده از روش .2

جراحي پانكراتیكوژژونوستومي را 

بیان كرده و روش جراحي آن را 

دهد. توضیح  

اندیكاسیون استفاده از روش .3 .

جراحي پانكراتیكودئودنوستومي را 

بیان كرده و روش جراحي آن را 

دهد. توضیح  

. روش جراحثثثثي برداشثثثثتن دم 4

تال  پانكراتكتومي تو پانكراس و 

با  یك را  جام هر سیون ان اندیكا

 شرح دهد.

 عاطفی حیطه )ب

در مباحثث مطثرح شثثده مشثارکت .5

 باشد. فعال داشته

تدریس 6 حین  شده  طرح  کات م به ن .

 با عالقه توجه کند.

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی 

پرسش و  -

، پاسخ

بحث 

 گروهی

د، اسالی

فیلم، 

 کتاب

 تکوینی  91

22 //0410 

آشنایی با 

اختالالت و 

غدد جراحی 

و تیروئید 

 پاراتیروئید

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )الف

آناتومي و فیزیولوژي .0

را به  غددتیروئید و پاراتیروئید

 .طور مختصر شرح دهد
و  روییدتی غدد بیماریهای.2

را  هاآن درمانو  پاراتیروئید

.شرح دهد  

و  تیرویید غده روشهای جراحی .3

را مراقبت های قبل و بعد از عمل 

 .شرح دهد
 تیرویید پارا غده روشهای جراحی.4

و مراقبت های قبل و بعد از عمل 

 .را شرح دهد

 عاطفی حیطه )ب

در مباحثث مطثرح شثثده مشثارکت .5

 باشد. فعال داشته

تدریس 6 حین  شده  طرح  کات م به ن .

 با عالقه توجه کند.

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی 

پرسش و  -

، پاسخ

بحث 

 گروهی

د، اسالی

فیلم، 

 کتاب

پاسخ دهی  91

به 

 سئواالت

 تکوینی

23 //0410 
 دانشجو قادر باشد:اختالالت و 

 شناختی حیطه )الف

د، اسالیسخنرانی -شناختی

فیلم، 
 تکوینیپاسخ دهی  91
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جراحی های 

مربوط به 

پستان)جلسه 

 اول(

را  پستانآناتومي و فیزیولوژي .0

 .به طور مختصر شرح دهد
و و سرطان پستان  بیماریهای.2

.را شرح دهد هاآن درمان  

روش های نمونه گیری از پستان  .3

 را شرح دهد.

 عاطفی حیطه )ب

در مباحثث مطثرح شثثده مشثارکت .4

 باشد. فعال داشته

تدریس 5 حین  شده  طرح  کات م به ن .

 با عالقه توجه کند.

پرسش و  - عاطفی

، پاسخ

بحث 

 گروهی

به  کتاب

 سئواالت

24 //0410 

جراحی های 

مربوط به 

پستان)جلسه 

 (دوم

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )الف

 برش هاي مختلف براي با محل.0

.آشنا شودجراحی پستان   
جراحي ماستكتومي توتال  روش.2

.ساده را به تفسیر شرح دهد  
جراحي رادیكال ماستكتومي  روش .3

 تفسیر شرح دهد.تعدیل شده را به 

ماموپالستی کاهشی و  روش جراحی.4

 .افزایشی را شرح دهد

 عاطفی حیطه )ب

در مباحثث مطثرح شثثده مشثارکت .5

 باشد. فعال داشته

تدریس 6 حین  شده  طرح  کات م به ن .

 با عالقه توجه کند.

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی 

پرسش و  -

، پاسخ

بحث 

 گروهی

د، اسالی

فیلم، 

 کتاب

پاسخ دهی  91

به 

 سئواالت

 تکوینی
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