ثٌبم خذا
داًطگبُ ػلَم پسضکی کرهبًطبُ
داًطکذُ پیراپسضکی
طرح درس
هخبطجبى :داًطجَیبى ترم  6کبرضٌبسی پیَستِ رضتِ َّضجری

ػٌَاى درس  :هؼرفی ثیوبر
تؼذاد ٍاحذ( :یب سْن استبد از ٍاحذ)ٍ 1 :احذ

سبػت پبسخگَیی ثِ سَاالت فراگیر :ضٌجِ ّب سبػت 8تب 11

زهبى ارائِ درس( :رٍز،سبػت ٍ ًیوسبل تحصیلی):چْبرضٌجِ ّب سبػت  16تب 18

هذرس :فَزیِ خذادادی

درٍس پیص ًیبز :رٍش ثیَْضی ّ ،4وسهبى ثب کبرآهَزی
اّذاف کلی جلسبت :
-1هرٍر هطبلت آهَختِ ضذُ در طی درٍس ًظری ،ػولی ٍ کبرآهَزی ثِ صَرت گسارش
-2ضرح هَارد ٍالؼی  ٍ case presentationثررسی تجبرة ثبلیٌی ٍ ثیوبراى دیذُ ضذُ در ثیوبرستبى ّب
-3هرٍر ًکبت آهَزضی ثراسبس ثیوبراى ٍالؼی

اّذاف اخت صبصی :داًطجَیبى پس از طی دٍرُ ثبیذ در راستبی ّر ّذف کلی ،ثِ اّذاف رفتبری زیر دست یبثٌذ:
 .1-1هرٍر هطبلت ًظری آهَختِ ضذُ
 .2-1ثحث پیراهَى ػَارض ثیوبری ثراسبس تجبرة ثبلیٌی
 .3-1ارایِ ثیوبراى ٍالؼی ثراسبس تجبرة لجلی
 .4-1هرٍر رٍش ّبی هبًیتَریٌگ آهَختِ ضذُ
 .5-1ارایِ ثیوبراى ٍالؼی ثراسبس ًتبیج رٍش ثیَْضی ٍ جراحی
 .6-1هرٍر ًکبت ػولی ٍ رٍش ّبی ثیَْضی آهَختِ ضذُ
 .7-1ارایِ ثیوبراى ٍالؼی ثر هجٌبی هرالجت ّبی پس از ثیَْضی ٍ جراحی
 .8-1ثحث پیراهَى ًکبت آهَزضی ثیوبراى ثر ػَالت ٍ ًتبیج ثیوبری

1

هٌبثغ:
ثیَْضی هیلر
ًکبت کلیذی در للت ٍ  ICUتبلیف دکتر هحسي هیرهحوذ صبدلی داًطیبر گرٍُ جراحی للت ٍ ػرٍق داًطگبُ ػلَم پسضکی اصفْبى
رٍش تذریس:
داًطجَ ثب هرٍر گسارش ّبی ثیوبراى خَد ٍ سبیر داًطجَیبى در لبلت ثیوبراى ٍالؼی در جراحی ّب ٍ ثیَْضی ّبی خبظ یب هَاردی کِ دچبر ػبرضِ ضذُ اًذ
ثِ ارایِ ًکبت آهَزضی آى ّب هی پردازد.
ٍسبیل آهَزضی :
ٍیذئَپرٍشکتَر ،تختِ ٍایت ثرد ،ایٌترًت
سٌجص ٍ ارزضیبثی
آزهَى

رٍش

سْن از ًورُ کل(ثر حست درصذ)

تبریخ

آزهَى پبیبى ترم

چهار گسینه ای

 66درصد

تکبلیف داًطجَ

حضور فعال در کالس و
معرفی بیمار

 36درصد

طی جلسات

چهار گسینه ای

 66درصد

طی جلسات

کَئیس

سبػت
 66الی 68

همررات کالس ٍ اًتظبرات از داًطجَ:
حضَر هٌظن ٍ دلیك در کالسضرکت فؼبل در کالسضٌبخت ثیوبراى هَرد ثحث ٍ هطبلؼِ لجلی پیراهَى هَضَػبت درسیخبهَش کردى تلفي ّوراُ در کالس-در صَرت ػذم تطکیل کالس ثِ ّر ػلتی ،کالس ججراًی ثب ّوبٌّگی آهَزش تطکیل خَاّذ ضذ.

ٍظبیف ٍ تکبلیف داًطجَ:
ارایِ گسارش ثیَْضی ٍ جراحی ثیوبراى ٍالؼی
ثحث در هَرد رٍش ثیَْضی ،جراحی ،هبًیتَریٌگ ثیوبر ٍ پیطگیری از ثرٍز ػَارض ٍ درهبى ػَارض احتوبلی

2

 66الی 68

جذٍل زهبًجٌذی درس هؼرفی ثیوبر
رٍز ٍ سبػت جلسِ  :ضٌجِ ّب سبػت  16الی 18
جلسِ

تبریخ

هَضَع ّر جلسِ
ثیوبری ّبی للجی ،ثیَْضی در جراحی ّبی للت

6

هذرس
خدادادی

99/66/66
ثیوبری ّبی ریَی ،ثیَْضی در جراحی ّبی ریِ ٍ تَراکس

2

خدادادی

99/66/68
ثیوبری ّبی استخَاى ٍ هفبصل ،ثیَْضی در جراحی ّبی ارتَپذی

3

خدادادی

99/66/25
4

99/62/62

ثیوبری ّبی اٍرٍلَشی ،ثیَْضی در جراحی ّبی اٍرٍلَشی

خدادادی

5

99/62/69

ثیوبری ّبی هغس ٍ اػصبة ،ثیَْضی در جراحی ّبی هغس ٍ اػصبة ٍ

خدادادی

6

99/62/66

ستَى فمرات
ثیوبری ّبی زًبى ٍ هبهبیی ،ثیَْضی در جراحی ّبی زًبى ٍ اٍرشاًس

خدادادی

ّبی آى

7

99/62/23

ثیَْضی در جراحی ّبی چطن ٍ گَش ٍ حلك ٍ ثیٌی

خدادادی

8

6666//64

اصَل احیبی للجی ریَی ٍ ثیَْضی از راُ دٍر

خدادادی

ًبم ٍ اهضبی هذرس:
تبریخ تحَیل:

فوزیه خدادادی

ًبم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ:
تبریخ ارسبل:

ابراهیم عستی

ًبم ٍ اهضبی هسئَل EDOداًطکذُ:
تبریخ ارسبل :

