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 داوشکذٌ پسشکی

 جراحی عمًمیآمًزشی گريٌ 

 کبريرزی  Course Plan ديرٌطرح 

 مشخصبت فراگیران مشخصبت درس

 رضتٍ تحصیلی:  کاريرزی ػىًان ياحذ درسی:

 مقطغ تحصیلی:  کاريرزیوًع ياحذ درسی: 

  ترم تحصیلی:  کاريرزی:  کارآمًزی:  ػملی:  8 : وظری ياحذ

 بخص: سال: کارآمًز  کاريرزی: کارآمًزی:   ػملی: وظری:  ساػت

 کذ درس: 
 پیطىیاز: 

 

بروامٍ آمًزضی تًسط  تاریخ تصًیب

 00/00/1300 يزارت بُذاضت:

 بخص: سال: کاريرز 

 بخص: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 ل درسئًمشخصبت مس

 جراحی ػمًمی  رضتٍ تحصیلی: محمذحسیه مقیمی وام ي وام خاوًادگی:

 استادیار رتبٍ ػلمی: بًرد جراحی ػمًمی مقطغ تحصیلی:

 00121412490 ضمارٌ تماس:
                          پست الکتريویک:

mohammadhosein_moghimi@yahoo.com             
 

 بخص جراحی آیت ا.. بیمارستان مًسًی   آدرس محل کار:

 -دکترسیذکباری -دکتروجات حسیىی-دکترواظمی-دکترمحمذی ارباطی  -محمذحسیه مقیمیدکتر وام ي وام خاوًادگی سایر مذرسان:  

 دکترضقاقی-دکترالدن -دکترمىاوی -دکترکیخالی -دکترطًبایی

تًسط  تاریخ تذيیه طرح درس وحًٌ برگساری ديرٌ:

 01/09/1400  :مذرس

 بازوگری بر اساس ویاز جامؼٍ:

 حضوری

 

 مجازی

 

 

 ترکیبی

 

 

تصًیب تًسط  تاریخ

 :EDCضًرای 

 

 

 

 ضمارٌ جلسات

 بازوگری ضذٌ: 
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 اَذاف آمًزشی

  :َذف کلی 

 ّوکبری ضبیستِ ثباسبتیذ ٍ کبرکٌبى -1

 اػتوبد ثِ ًفس در اًجبم ٍظبیف حزفِ ای ثذست آهذُ ثبضذ –ٍرسیذگی هسئَلیت پذیزی ٍ جولِ اس  رفتبر حزفِ ای هٌبست در تؼبهالت  -2

ضزح حبل ٍ هؼبیٌِ هٌبست اًجبم دادُ ٍ تطخیص افتزاقی را هغزح کزدُ ٍ ًحَُ تطخیص درهبى را ثز اسبس ضَاّذ ػلوی ٍ گبیذ الیي ّبی ثَهی  -3

 در حذ اًتظبر پشضکی ػوَهی استذالل ٍ پیطٌْبد ًوبیذ

 سغَح ثبالتز اًجبم دّذ ّوکبراى  تحت ًظبرت  رػبیت اصَل ایوٌی ٍپزٍسیجزّبی ضزٍری را ثب -4 

 :اهداف اختصاصی )رفتاری(: در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیران قادر باشند 

 :حیطٍ شىبختی 

 آضٌبی ثب ثیوبریْبی جزاحی-1

 ٍ ػالئن ثبلیٌی ثیوبریْبی جزاحی  تظبّزات تسلظ ٍ آضٌبیی ثِ -2

 اًَاع اقذاهبت تطخیصی ٍ درهبًی ثیوبریْبی جزاحی آضٌبیی ثب -3

 :حیطٍ عبطفی 

 ثب هزاجؼبى ٍ ثیوبراى ٍ کبرکٌبى ثِ ًحَ ضبیستِ ارتجبط ثزقزار کٌذ-1

 پشضکی داضتِ ثبضذحزفِ ی هقذس ظبّز آراستِ ٍ هٌبست ثب ضئًَبت  -2

  اى ٍ راس داری  حفظ حزین ثیوبر -3

 ثذ حبلآراهص در هَاجِْ ثب ثیوبراى  ظکٌتزل احسبسبت ٍ رفتبر ٍ ػَاعف ٍ حف-4

 دلسَسی ٍ هحجت ثِ ثیوبر ٍ ّوزاّبى -5

  ٍرياوی حرکتیحیط: 

 احیبء هٌبست ثیوبراى ثذ حبل-1

 ثیوبراى اٍرصاًس ٍ الکتیَ ثب اقذاهبت هٌبست در ثزخَرد -2

 سغَح ثبالتز ثِ اًذیکبسیَى ٍ ًحَُ هٌبست ارجبع ثیوبراى  -3

 ثیوبراى ثذحبل   اًجَُ هذریت صحیح در ثزخَرد ثب -4

 

 ريش َبی تذریس

 ایفبی ًقص ثحث گزٍّی پزسص ٍ پبسخ سخٌزاًی

 پبًل  PBLًوبیص ػولی کبرگبُ آهَسضی 

 گزٍُ کَچک                           جَرًبل کالة   گشارش صجحگبّی                    گزدش ػلوی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion ُثیوبر ضجیِ سبسی ضذ 

 Skill labسایر ريش َای تذریس:
 مًاد ي يسبیل آمًزشی

 ًوَدار/ چبرت کبتبلَگ/ ثزٍضَر تصَیز/ ػکس ٍایت ثَرد پبٍرپَیٌت جشٍُ کتبة

 ثیوبر ٍاقؼی ثیوبر استبًذارد ضذُ اضیبء ٍاقؼی هبکت ًزم افشار فیلن آهَسضی فبیل صَتی

 ابسارَای جراحی  سایر مًاد ي يسایل آمًزضی:

 مکبن ثرگساری آمًزش

 کالس 
سبلي 

 کٌفزاًس

سبیت 

 ایٌتزًت

 ٍة ) هجبسی(
 

Media Lab 
Skill 

Lab 
 ػزصِ

 درهبًگبُ
 ثخص

 جبهؼِ



3 
 

 سایر مکان های آموزشی:  

 تجبرة یبدگیری )مرتجط ثب استبد(
 رٍضْبی هختلفآضٌبی ثب ثیوبریْبی جزاحی تَسظ هذرس ثب 

 تکبلیف یبدگیری) مرتجط ثب فراگیر(
 ثیوبر ٍ  ثبلیي  Skill labٍ آهَسش در  توزیي  -  ایٌتزًت –رجَع ثِ هٌبثغ ػلوی  –یبدگیزی هغبلت ارائِ ضذُ 

 ضًاثط آمًزشی ي سیبست َبی مذرس

 حضَر ثِ هَقغ ٍ فؼبل در کالسْبی آهَسش ٍ ثبلیٌی ثیوبراوتظارات: 

 حضَر ثِ هَقغ در اهتحبًبت -تؼییي ضذُ اًجبم تکبلیف آهَسضی : مجازَا

ػذم استفبدُ غیز هجبس اس  -ٍ آضبهیذىرػبیت سکَت السم ٍ جلَگیزی اس خَردى -کالس ثب هَثبیل ٍ ّوکبراى درػذم صحجت محذيدیتُا: 

 ایٌتزًت ٍ هَثبیل 

 (/ثبلیىی/عرصٍَبی ایمىی )دريس عملی/آزمبیشگبَیتًصیٍ
استفبدُ هٌبست اس ٍسبیل ٍ ثب  –آلَدگی ثب تزضحبت ثیوبر ٍ رػبیت پزٍتکل ّبی ثْذاضتی فزٍ رفتي اجسبم ثزًذُ ٍ جلَگیزی اس جلَگیزی اس 

     ایوٌیحفظ 

 فُرست مىبثع درسی
 ٍ ضَارتشهغبلت ارائِ ضذُ در کالس ٍ ثزًبهِ ّبی آهَسضی  -الرًس

 ريش ارزیبثی

 کَتِ پبسخ گستزدُ پبسخ
چٌذ گشیٌِ 

 ای
 OSCE Long Case صحیح / غلظ جَرکزدًی

 

Log Book Portfolio 360 0 Key Feature Mini CEX DOPS 
Short Case 

 

Clinical Work 
Sampling 

 PMP SCT CRP PUZZLE چک لیست ِهصبحج 

 تکبلیف عملی   سبیر:

 ًوزُ فؼبلیت در ثخص ٍ اقذاهبت ػولی 10 -ًوزُ تئَری ٍ ػولی 10   : ( 8،  ومرٌ،  عملی:  20ومرٌ: وظری  02) از ثبرم ثىذی ومرٌ 

 کار ػملی: ومرٌ ومرٌ: تکالیف کالسی ومرٌ : حضًر ي مطارکت فؼال

 ومرٌ  :/ ديرٌامتحان پایان ترم ومرٌ :/ ديرٌامتحان میان ترم ومرٌ    کًئیس:

   سایر مًارد:
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 جذيل ترتیت ي تًالی عىبيیه ثروبمٍ وظری
ضمارٌ 

 جلسٍ
 مالحظات ػىًان جلسٍ 

 Skill lab استزیلشاسیَى 1

 Skill lab آضٌبیی ثب ٍسبیل جزاحی 2

 Skill lab سَچَر 3

 Skill lab کبت داى  4

5 Chest Tube Skill lab 

 Skill lab آهَسش ثز ثبلیي ثیوبر 6

کارضىاس آمًزش، بٍ اطالع  *تًجٍ: تاریخ ضريع ي پایان، در زمان آغاز بروامٍ آمًزضی، تًسط مسؤيل درس/

 فراگیران رساویذٌ خًاَذ ضذ.
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 مًرویگ صجحگبَی 5/8الی  5/7چُبرشىجٍشىجٍ تب

******** 

 شىجٍ تب چُبرشىجٍ کىفراوس کبريرزان ثعذ از مًرویگ تًسط دستیبران    

******** 

 22الی  5/8پىجشىجٍ راوذ اسبتیذ  ثب کبريرزان شىجٍ تب 

******** 

 5/20الی  22شىجٍ تب پىجشىجٍ درمبوگبٌ اسبتیذ +دستیبران  + کبريرزان 

******** 

 مًرتبلیتٍ ي مًرثیذیتٍ  –شيروبل کالة  –ديشىجٍ َب گراوذراوذ 

******** 

 Skill lab  22-20 ← ← ←چُبرشىجٍ َرَفتٍ   

                                                                   ******** 

 ثًک کالة ي راوذ آمًزشی کبريرزان  –پىجشىجٍ َب َر َفتٍ                                    

                                                                   ******** 

 زان از عملکرد آمًزشی اعضبء جراحی عمًمی يرردن فرم  وظرخًاَی کبردرآخریه ريز پرک

 

 *تَجِ: تبریخ ضزٍع ٍ پبیبى، در سهبى آغبس ثزًبهِ آهَسضی، تَسظ هسؤٍل درس/ کبرضٌبس آهَسش، ثِ اعالع فزاگیزاى رسبًیذُ خَاّذ ضذ. 

 مبٌ (0ثر وبمٍ کبريرزان  گريٌ جراحی عمًمی در)


