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 اّذاف كلي درض: 

 جلعِ( 1)آؼٌبیي آًبتَهي ٍ فیسیَلَشی ظیعتن گَارغ ٍ غذد  -1

 جلعِ( 1اداهِ آؼٌبیي ثب آًبتَهي ظیعتن گَارغ ٍ ترهیٌبلَشی  ) -2

 جلعِ( 1) آهبدگي ثرای اًجبم جراحي ّبی دظتگبُ گَارغ ٍ جراحي ػوَهي   -3

 جلعِ(  1اًذٍظکَپي ٍ الپبرٍظکَپي  )آؼٌبئي ثبرٍغ  -4

 جلعِ( 1اًَاع ّرًي  ٍجراحي ّرًي)آؼٌبئي ثب -5

 جلعِ ( 1ترٍهبّبی ؼکوي  )آؼٌبئي ثب -6

 جلعِ( 1جراحي ّبی هری )آؼٌبئي ثب  -7

 جلعِ 1ثیوبریْب ٍجراحي ّبی هؼذُ )آؼٌبئي ثب -8

 جلعِ(1ثیوبریْبٍجراحي رٍدُ كَچک)آؼٌبئي ثب -9

 جلعِ(1ثیوبریْبی رٍدُ ثسرگ ٍراظت رٍدُ ٍجراحي كَلَى)آؼٌبئي ثب -10

 جلعِ(1جراحي آًَركتبل)آؼٌبئي ثب -11

 جلعِ(1اظتَهبّبی رٍدُ ای )آؼٌبئي ثب -12      

 جلعِ(1ثیوبریْبٍجراحي كجذ،كیعِ ـفرا ٍهجبری ـفراٍی) آؼٌبئي ثب– 13     

   جراحی کیسه صفرا و هجاری صفراوی آؼٌبئي ثب -14     

 جلعِ(1ثیوبریْبٍجراحي طحبل ٍپبًکراض) آؼٌبئي ثب-15     

 جلعِ(1ثیوبریْب ٍكبًعر پعتبى ٍتیرٍئیذ)آؼٌبئي ثب -16     

 جلعِ(1پعتبى ٍ تیرٍئیذ ٍ پبراتیرٍئیذ )جراحي آؼٌبئي ثب -17     

 آزهَى پبیبى ترم-18     

 *هدف کلی جلسه اول:

 آشنایی با آناتوهی و فیسیولوشی دستگاه گوارش و غدد گوارشی  



درپایاى دانشجو قادرباشد:اهداف ویصه:  

آًبتَهي قعوت ّبی هختلف ظیعتن گَارغ را ثِ طَر خالـِ ثیبى كٌذ -1  

فیسیَلَشی دظتگبُ گَارغ را ثِ طَر هختفر ؼرح دّذ -2  
 

 *هدف کلی جلسه دوم:

 اداهِ آؼٌبیي ثب آًبتَهي ظیعتن گَارغ ٍ ترهیٌبلَشی  

 درپایاى دانشجو قادرباشد اهدافویصه:

اـطالحبت رایج در ػلن جراحي گَارغ ٍ غذد را تَضیح دّذ-1  

تَضیح دّذ.اختفبرات رایج در ػلن جراحي گَارغ ٍ غذد را  -2  
 

 *هدف کلی جلسه سوم:

 آهادگی برای انجام جراحی های دستگاه گوارش و جراحی های عووهی   

 درپایاى دانشجو قادرباشد اهداف ویصه:

اًَاع ظت ّبی جراحي هَرد اظتفبدُ در جراحي گَارغ ٍ غذد را لیعت ًوبیذ  -1  

ذد را تَضیح دّذ كبرثرد اًَاع اثسارّبی هَرد اظتفبدُ در جراحي گَارغ ٍ غ-2   

پَزیؽي ّبی ثِ كبر گرفتِ در اًَاع جراحي ػوَهي را ًبم ثجرد  -3  

رٍغ ّبی هختلف پرح كردى در جراحي گَارغ ٍ غذد را تَضیح دّذ -4  

ًحَُ درح كردى در اًَاع جراحي گَارغ را تَضیح دّذ  -5  

م ثجرد. ثرغ ّبی جراحي در اًَاع جراحي ّبی گَارغ را ثرحعت كبرثرد ّر یک ًب -6  

 *هدف کلی جلسه چهارم:    

 آهادگی برای اعوال آندوسکوپی و الپاروسکوپی 

:درپایاى دانشجو قادرباشد ویصه اهداف  

آًذٍظکَپي در جراحي گَارغ را تَضیح دّذ -1  

دالیل اظتفبدُ از اًذٍظکَپي در جراحي گَارغ را ثیبى ًوبیذ -2  

پرٍظیجر ظیگوَئیذٍظکَپي ٍ كَلًََظکَپي را ؼرح دّذ -3  

هسایب ٍ هؼبیت الپبرٍظکَپي را ثیبى ًوبیذ  -4  

هَارد هٌغ كبرثرد الپبرٍظکَپي در جراحي گَارغ را ًبم ثجرد  -5  

تجْیسات ٍ اثسار هَرد اظتفبدُ در الپبرٍظکَپي را لیعت ًوبییذ  -6  

رح دّذ رٍغ ّبی ّوَظتبز در الپبرٍظکَپي را ؼ -7  



   

 *هدف کلی جلسه پنجن:

 آشنائی باانواع هرنی و جراحی هرنی     

 :درپایاى دانشجو قادرباشد اهداف ویصه:

ّرًي را تؼریف كٌذ  -1  

اًَاع ّرًي را از ًظر جبیگبُ ایجبد آًْب ًبم ثجرد  -2  

ّرًیَرافي ٍ ّرًیَتَهي را تَضیح دّذ.  -3  

را هرحلِ ثِ هرحلِ ؼرح دّذ.پرٍظیجر جراحي ترهین فتق ایٌگَیٌبل -4  

پرٍظیجر جراحي ترهین فتق ایٌگَیٌبل را از طریق الپبرٍظکَپي ؼرح دّذ. -5  

ػالئن فتق فوَرال را ثیبى ًوبیذ -6  

هراحل اًجبم ترهین فتق راًي ٍ ًبفي ٍ ّیبتبل را ؼرح دّذ  -7  

هراقجت ّبی پرظتبری ثؼذ از اًجبم ّرًیَرافي را ؼرح دّذ -8  

  ه ششن:*هدف کلی جلس

 وانواع آى)بازوبسته آؼٌبئي ثبترٍهبّبی ؼکوي

 :درپایاى دانشجو قادرباشد ( ادهف ویصه:

 پرٍظیجر الپبراتَهي تؽخیفي در هَارد اٍرشاًط را ؼرح دّذ -1

 ًقػ پرظتبر اظکراة در اًجبم الپبرٍتَهي تجععي ٍ تؽخیفي را تَضیح دّذ .  -2

 *هدف کلی جلسه هفتن:

 هریآؼٌبئي ثبجراحي ّبی 

 :درپایاى دانشجو قادرباشد ( اهداف ویصه:

دٍ رٍغ جراحي رزكعیَى هری را تَضیح دّذ  -1  

ریعک فبكتَرّبی ثرٍز ظرطبى هری را ًبم ثجرد  -2  

تجْیسات ٍ اثسار هَرد كبرثرد در جراحي هری را ًبم ثجرد  -3  

دالیل ٍ ًحَُ اًجبم دیالتبظیَى هری را ؼرح دّذ   -4  

ا تؼریف ًوَدُ ٍ دالیل ایجبد آى را ًبم ثجرد؟دیَرتیکَل هری ر -5  

اًَاع رٍغ ّبی دیَرتیکَلکتَهي را تَضیح دّذ  -6  

. آؼبالزی را تؼریف ًوَدُ ٍ ًحَُ درهبى ٍ جراحي در آى را تَضیح دّذ.7  

  



 *هدف کلی جلسه هشتن:

  آؼٌبئي ثب ثیوبریْبٍجراحي  هؼذُ

 :درپایاى دانشجو قادرباشد ( :اهداف ویصه

اًَاع ثیوبریْبی هؼذُ را ثب ركر ػالئن ٍ رٍغ ّبی تؽخیفي ثب یکذیگر هقبیعِ ًوبییذ  -1  

دالیل ایجبد ظرطبى هؼذُ را ًبم ثجرد-2  

گبظتركتَهي را تؼریف ًوَدُ ٍ اًَاع آى را ًبم ثجرد  -3  

گبظتركتَهي ثِ رٍغ ثبز ٍ آًذٍظکَپي را ثب یکذیگر هقبیعِ ًوبیذ -4  

ًوَدُ ٍ اًَاع آى را تَضیح دّذ ٍاگَتَهي را تؼریف  -5  

 پیلَرٍپالظتي را تؽریح ًوبیذ -6

 *هدف کلی جلسه نهن:

 آشنائی با بیواریهاوجراحی روده کوچک 

 :درپایاى دانشجو قادرباشد ( اهداف ویصه:

 ثیوبریْبی التْبیت رٍدُ كَچک راتَضیح هي دّذ -1

 دّذتَهَرّبی رٍدُ كَچک ٍهٌؽبء ٍػلل احتوبلي آًْب راتَضیح هي  -2

 اًعذاد رٍدُ كَچک ٍػلل آًراتَضیح هي دّذ -3

دالیل ثرداؼت رٍدُ كَچک ٍ ًحَُ اًجبم آى را تَضیح دّذ -4  

رٍغ ّبی هختلف ششًَظتَهي را تَضیح دّذ -5  

پرٍظیجر اًجبم آپبًذكتَهي را ثِ رٍغ الپبرٍتَهي ٍ الپبراظکَپي ؼرح دّذ .-6  

  هدف کلی جلسه دهن: *

بسرگ وراست روده وجراحی کولوىآشنائی بابیواریهای روده   

 :درپایاى دانشجو قادرباشد ( اهداف ویصه:

ػالئن ٍ ػَارق ظرطبى كَلَى را ثیبى ًوبیذ-1  

ثیوبریْبی اًعذادی كَلَى راتَضیح هي دّذ  -2  

رٍغ ّبی رزكعیَى كَلَى را تَضیح دّذ  -3  

كَلکتَهي ٍ آًبظتَهَز ثِ رٍغ اًتْب ثِ اًتْب را ؼرح دّذ  -4  

 یَى اثذٍهیٌَپریٌئبل را تَضیح دّذرزكع-5

 ّذف كلي جلعِ یبزدّن:

 جراحي آًَركتبلثبهَارد آؼٌبئي



ّوَرٍئیذ را تؼریف ًوَدُ ٍ درجبت آى را ثیبى ًوبیذ -1  

ػالئن ثرٍز ّوَرٍئیذ را ًبم ثجریذ -2  

رٍغ ّبی درهبًي در ّوَرئیذ را ثب یکذیگر هقبیعِ ًوبیذ -3  

ػَاهل ایجبد كٌٌذُ فیعتَل هقؼذی را ًبم ثجرد -4  

پرٍظیجر فیعتَلَتَهي ٍ فیعتَلکتَهي را هقبیعِ ًوبیذ -5  

فیؽر هقؼذی را تؼریف ًوبیذ -6  

رٍغ ّبی جراحي ٍ درهبى فیؽر آًبل را تَضیح دّذ. -7  

. ظیٌَض پبیلًَیذال را تؼریف ًوَدُ ٍ ػلل ثرٍز آى را ًبم ثجرد8  

 دوازدهن:*هدف کلی جلسه 

استوهاهای روده ای آشنائی با  

 :درپایاى دانشجو قادرباشد ( ویصه:اهداف 

اظتَهبی رٍدُ ای را تؼریف ًوبیذ -1  

اًَاع اظتَهبّبی رٍدُ ای را ًبم ثجرد -2  

اًَاع ایلئَظتَهي را ثب یکذیگر هقبیعِ ًوبیذ -3  

 هراقجت ّبی ثؼذ از ػول اظتَهي را تَضیح دّذ-4

 سیسدهن :*هدف کلی جلسه 

 آؼٌبئي ثب ثیوبریْبٍجراحي كجذ،كیعِ ـفرا ٍهجبری ـفراٍی

 :درپایاى دانشجو قادرباشد ( اّذاف ٍیصُ:

 ػلل هٌجر ثِ جراحي كجذراًبم هي ثرد-1

 ثیوبریْبی التْبثي كیعِ ـفرا ٍهجبری ـفراٍی را ثیبى هي كٌذ-2

 ظٌگْبی ـفراٍی ٍػلل زهیٌِ ای آًْبرا ثیبى هي كٌذ.-3

ثیَپعي كجذ را تَضیح دّذپرٍظیجر -4  

رٍغ ترهین پبرگي كجذ را ؼرح دّذ  -5  

دالیل رزكعیَى كجذ را ثیبى ًوبیذ -6  

پرٍظیجر رزكعیَى كجذ را تَضیح دّذ -7  

دالیل پیًَذ كجذ ٍ هراقجت ّبی خبؾ در اًجبم آى را تَضیح دّذ.-8  

 *هدف کلی جلسه چهاردهن: 

 آشنائی باروشهای جراحی کیسه صفرا و هجاری صفراوی 



 :درپایاى دانشجو قادرباشد ( اهداف ویصه:

رٍغ كَالًصیَگرافي ٍ كَلذٍظکَپي را تؽریح ًوبیذ -1  

ػَاهل ثرٍز كَلِ ظیعتیت را ثیبى ًوبیذ  -2  

پرٍظیجر كَلِ ظیتکتَهي ثِ رٍغ ثبز ٍ الپبرٍظکَپي را هقبیعِ ًوبیذ -3  

هراقجت ّبی ثؼذ از ػول جراحي كَلْعیعتکتَهي را تَضیح دّذ -4  

كَلِ ظیعتَظتَهي را تَضیح دّذ.-5  

 *هدف کلی جلسه پانسدهن:

 آؼٌبئي ثب ثیوبریْبٍرٍؼْبی جراحي طحبل ٍپبًکراض

 :درپایاى دانشجو قادرباشد ( اّذاف ٍیصُ:

 ػلل اظپلٌَهگبلي راثیبى هي كٌذ.-1

 ین ٍراّْبی تؽخیؿ پبرگي طحبل راًبم هي ثرد.ػَاهل خطرپبرگي طحبل ٍػال-2

 ػلل ٍػالین پبًکراتیت را ًبم هي ثرد.-3

 اًَاع ثذخیوي ّبی پبًکراض را ثیبى هي كٌذ.-4

اظپلٌکتَهي ثب اظتفبدُ از ثرغ ّبی هختلف را ثب یکذیگر هقبیعِ ًوبیذ .  -5  

ح دّذ.اظپلٌکتَهي ثِ رٍغ ثبز ٍ الپبرٍظکَپي را هرحلِ ثِ هرحلِ تَضی -6  

ًحَُ درهبى كیعت ّبی پبًکراض را تَضیح دّذ.-7  

پبًکراتکتَهي را تؼریف ًوَدُ ٍ اًَاع آى را ثیبى ًوبیذ. -8  

هَارد اًجبم پبًکراتکتَهي را ًبم ثجرد. -9  

ػول ٍیپل را تؼریف هي كٌذ.-10  

 *هدف کلی جلسه شانسدهن:

 آؼٌبئي ثب ثیوبریْب ٍكبًعر پعتبى ٍتیرٍئیذ

 :درپایاى دانشجو قادرباشد ( اّذاف ٍیصُ:

آًبتَهي غذد پعتبى را ؼرح دّذ  -1  

ػَاهل هٌجر ثِ ثرٍز ظرطبى پعتبى را ًبم ثجرد-2  

آًبتَهي ٍكبرغذُ تیرٍئیذ راتَضیح هي دّذ.-3  

آًبتَهي ٍٍظیفِ غذدپبراتیرٍئیذ راثیبى هي كٌذ.-4  

ثیوبریْبی هٌجر ثِ جراحي تیرٍئیذ راثیبى هي كٌذ. -5  

 فذّن:ّذف كلي جلعِ ّ

جراحی پستاى و تیروئید و پاراتیروئید  آؼٌبئي ثبرٍغ  



 :درپایاى دانشجو قادرباشد ( اهداف ویصه:

دالیل اًجبم ثیَپعي پعتبى را ًبم ثجرد -1  

هبظتکتَهي را تؼریف ًوَدُ ٍ اًَاع آى را تَضیح دّذ -2  

پرٍظیجر هبظتکتَهي را تَضیح دّذ. -3  

ػول تیرٍئیذكتَهي راتَضیح هي دّذ. -4  

 جلعِ ّجذّن:

 آزهَى پبیبى ترم
 

 رٍغ تذریط:

ظخٌراًي،پرظػ ٍپبظخ،ارائِ فیلن ٍتفَیر ازهراحل جراحي ّبی هختلف ٍتفَیراثسارّبی 

 هَرداظتفبدُ.

 ٍظبیل آهَزؼي:

 رایبًِ،ٍایت ثَرد،دیتبپرٍشكتَر

 
 آزهوى روش سهن نوره از کل)درصذ تبریخ سبػت

5/9-9 %11 هردوجلسه یکجبر   کوئیس پرسص ضفبهی 

11-9 %31 جلسه هفتن   آزهوى هیبى دوره سواالت چهبرگسینه ای 

%01 جلسه هجذهن   آزهوى پبیبى دوره سواالت چهبرگسینه ای 

  11% حضوروغیبة وضرکت  
 درپرسص وپبسخ

 حضورفؼبل درکالس

  11% یبهقبلهارائه کنفرانس    تکبلیف دانطجو 
 

 هقررات کالس وانتظبرات از دانطجو:
ػذم غیجت غیرهوجه،حضورثه هوقغ درکالس،ضرکت درجلسبت پرسص وپبسخ،رػبیت نظن درزهبى ارائه هطبلت وتوجه ثه 

 آى
 

 

 

 هٌبثغ اـلي تذریط درض هَرد ًظر:    
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 9-12جذٍل زهبًجٌذی درض جراحي گَارغ ٍغذد        یکؽٌجِ ّب ظبػت:

 
نام هذرش     جلسه  تاریخ هىضىع جلسه   

99/6/99 آؼٌبیي آًبتَهي ٍ فیسیَلَشی ظیعتن گَارغ ٍ غذد فخری  اول 

5/7/94  اداهِ آؼٌبیي ثب آًبتَهي ظیعتن گَارغ ٍ ترهیٌبلَشی =  جلسه دوم 

آهبدگي ثرای اًجبم جراحي ّبی دظتگبُ گَارغ ٍ جراحي  =

 ػوَهي
21/7/49 جلسه  

 سىم

99/7/99 اًذٍظکَپي ٍ الپبرٍظکَپي = جلسه  

 چهارم

96/7/99 اًَاع ّرًي  ٍجراحي ّرًي = جلسه  

 پنجن

3/8/99 ترٍهبّبی ؼکوي = جلسه  

 ششن

91/8/99 جراحي ّبی هری = جلسه  

 هفتن

ُثیوبریْب ٍجراحي ّبی هؼذ =  97/8/99 جلسه  

 هشتن

99/8/99 ثیوبریْبٍجراحي رٍدُ كَچک =  جلسه نهن 

كَلَىثیوبریْبی رٍدُ ثسرگ ٍراظت رٍدُ ٍجراحي  =  9/9/99  جلسه دهن 

8/9/99 جراحي آًَركتبل = جلسه  

 یازدهن

91/9/99 اظتَهبّبی رٍدُ ای = جلسه  

 دوازدهن

99/9/99 ثیوبریْبٍجراحي كجذ،كیعِ ـفرا ٍهجبری ـفراٍی = جلسه  

 سیسدهن

29/9/94 جراحي كیعِ ـفرا ٍ هجبری ـفراٍی = جلسه  

 چهاردهن

6/91/99 ثیوبریْبٍجراحي طحبل ٍپبًکراض = جلسه  

 پانسدهن

93/91/99 ثیوبریْب ٍكبًعر پعتبى ٍتیرٍئیذ = جلسه  

 شانسدهن

91/91/99 جراحي پعتبى ٍ تیرٍئیذ ٍ پبراتیرٍئیذ = جلسه  

 هفذهن

جلسه   آزهىن پایان ترم 

 هجذهن

    

 


