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 اّذاف آهَزضی

 ّذف کلی: 

ٞب در حذ  ٚ ٔؼبیٙٝ ٔٙبعت ا٘جبْ دادٜ ٚ تؾخیص افتزالی را ٔغزح وزدٜ ٚ ٘حٜٛ تؾخیص ٚ درٔبٖ ثز اعبط ؽٛاٞذ ػّٕی ٚ ٌبیذ الیٗؽزح حبَ  -1

 ا٘تظبر اس پشؽه ػٕٛٔی اعتذالَ ٚ پیؾٟٙبد ٕ٘بیذ.

 وبروٙبٖ ثٝ ٘حٛ ؽبیغتٝ ارتجبط ثزلزار وٙذ ٚ ثب ٔزاجؼبٖ ثیٕبراٖ -2

 عغٛح ثبالتز ا٘جبْ دٞذ ٕٞىبراٖ ضزٚری را ثب رػبیت اصَٛ ایٕٙی ٚ تحت ٘ظبرت  پزٚعیجزٞبی -3

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

 حیطِ ضٌبختی:

 آؽٙبیی ثب ثیٕبریٟبی ؽبیغ جزاحی-1

 ٚ ػالئٓ ثبِیٙی ثیٕبریٟبی جزاحیتظبٞزات تغّظ ٚ آؽٙبیی ثٝ  -2

 آؽٙبیی ثب ا٘ٛاع الذأبت تؾخیصی ٚ درٔب٘ی ثیٕبریٟبی جزاحی   -3

 حیطِ عبطفی:

 ؽبیغتٝ ارتجبط ثزلزار وٙذ.جؼبٖ ٚ ثیٕبراٖ ٚ وبروٙبٖ ثٝ ٘حٛ اثب ٔز-1

 پشؽىی داؽتٝ ثبؽٙذحزفٝ ی ٔمذط ظبٞزی آراعتٝ ٚ ٔٙبعت ثب ؽئٛ٘بت  -2       

 حفظ حزیٓ ثیٕبرٚ راس داری -3       

 رفتبر ٞب ٚ حفظ آرأؼ در ٔٛاجٟٝ ثب ثیٕبراٖ جزاحی اعف وٙتزَ احغبعبت ٚ ػٛ- 4       

 دِغٛسی ٚ ٔحجت ثٝ ثیٕبراٖ ٚ ٕٞزاٞبٖ  -5        

 :رٍاًی حرکتیحیطِ 

 ثذ حبَ ثیٕبراٖ ٔٙبعت احیبء  -1

 ثب ثیٕبراٖ اٚرصا٘ظ ٚ اِىتیٛالذاْ ٔٙبعت در ثزخٛرد  -2

 ثبالتز ثیٕبر ثٝ عغٛحٔٙبعت ٚ ٘حٜٛ ارجبع اػشاْ  ا٘ذیىبعیٖٛ -3

 ثیٕبراٖ عزحبَ ا٘جٜٛ  ٔذیزیت صحیح در ثزخٛرد ثب -4

 

 رٍش ّبی تذریس

 ایفبی ٘مؼ ثحث ٌزٚٞی پزعؼ ٚ پبعخ عخٙزا٘ی

 پبُ٘  PBLٕ٘بیؼ ػّٕی وبرٌبٜ آٔٛسؽی 

 ٌزٜٚ وٛچه                       جٛر٘بَ والة       ٌشارػ صجحٍبٞی                    ٌزدػ ػّٕی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion ٝعبسی ؽذٜ ثیٕبر ؽجی 

   Skill lab    سبیر رٍش ّبی تذریس:

 هَاد ٍ ٍسبیل آهَزضی

 پبٚرپٛیٙت جشٜٚ وتبة
ٚایت 

 ثٛرد
 ٕ٘ٛدار/ چبرت وبتبِٛي/ ثزٚؽٛر تصٛیز/ ػىظ

 ثیٕبر ٚالؼی ثیٕبر اعتب٘ذارد ؽذٜ اؽیبء ٚالؼی ٔبوت ٘زْ افشار فیّٓ آٔٛسؽی فبیُ صٛتی

 وسایل و ابسارهای جراحی  سبیر مًاد ي يسبیل آمًزضی:

 هکبى ثرگساری آهَزش

 والط 
عبِٗ 

وٙفزا٘ظ 

عبیت 

 ایٙتز٘ت

ٚة ) 

  ٔجبسی(
Media 

Lab 
Skill 

Lab 
 عرصه

 درمانگاه
 بخش 

 جامعه
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   :مکبن َبی آمًزضیسبیر 

 تجبرة یبدگیری )هرتجط ثب استبد(
 ا٘ٛاع ٚعبیُ وٕه آٔٛسؽی ثب  ثب ثیٕبریٟبی جزاحی تٛعظ ٔذرط آؽٙبیی

 تکبلیف یبدگیری) هرتجط ثب فراگیر(
 ٚ آٔٛسػ ٔجبسی Skill lab رجٛع ثٝ ٔٙبثغ ػّٕی یبدٌیزی اس عزیك ایٙتز٘ت، تٕزیٗ ٚ آٔٛسػ درثب یبدٌیزی ٔغبِت ارائٝ ؽذٜ 

 ضَاثط آهَزضی ٍ سیبست ّبی هذرس

 حضٛر ثٝ ٔٛلغ در أتحب٘بت - تىبِیف آٔٛسؽی تؼییٗ ؽذٜحضٛر ثٝ ٔٛلغ ٚ فؼبَ در والعٟبی آٔٛسػ ا٘جبْ اوتظبرات: 

 : مجبزَب

 غیز ٔجبس در ٔٛثبیُ ٚ ػذْ اعتفبدٜ   -جٌّٛیزی اس خٛردٖ ٚ آؽبٔیذٖ –ثب ٔٛثبیُ ٚ ٕٞىبری در والط رػبیت عىٛت ٚ ٘ظٓ  صحجت ػذْ  محذيدیتُب:
 اینترنت

  

 ّبی ایوٌی )درٍس عولی/آزهبیطگبّی/ثبلیٌی/عرصِ(تَصیِ
 رٚتىُ ثٟذاؽتی رػبیت ثب تزؽحبت ثیٕبر ٚ  اس آِٛدٌی ثب جٌّٛیزی  -ثز٘ذٜ ٚ تیش فزٚ رفتٗ اس اجغبْ جٌّٛیزی اس 

 فْرست هٌبثع درسی
 ؽٛارتش -ٔغبِت ارائٝ ؽذٜ در والط -الر٘ظ جزاحی

 رٍش ارزیبثی

 وٛتٝ پبعخ ٌغتزدٜ پبعخ
چٙذ ٌشیٙٝ 

 ای
 OSCE Long Case صحیح / غّظ جٛروزد٘ی

 

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

 

Clinical Work 
Sampling 

 PMP SCT CRP PUZZLE ٔصبحجٝ چه ِیغت 
 Skill lab     درتوریي : تکبلیف عولی   سبیر:

 ( 8ومرٌ،  ػملی:   12 ومرٌ: وظری 20) از ثبرم ثٌذی ًورُ 

 ومرٌ 8کبر ػملی:  ومرٌ: تکبلیف کالسی ومرٌ: حضًر ي مطبرکت فؼبل

 ومرٌ  12 :/ ديرٌامتحبن پبیبن ترم ومرٌ :/ ديرٌامتحبن میبن ترم ومرٌ    کًئیس:

 سبیر مًارد:
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 جذٍل ترتیت ٍ تَالی عٌبٍیي ثرًبهِ ًظری
 تطکیل کالس : ثیوبرستبى آیت ا.. هَسَی

 10-12ٍ  8-10رٍزّبی پٌج ضٌجِ: سبعت 11 -11ٍ  8-12سبعت   :رٍز ٍسبعت تطکیل کالس : رٍزّبی ضٌجِ تب چْبرضٌجِ 

 ًحَُ ارزیبثی: اهتحبى تستی                                      الرًسهحل ثرگساری اهتحبى : داًطکذُ پسضکی                                                   رفراًس:کتبة 

 سبعت 88جوع سبعبت :    

 
 

 ٔجحث ٔذت تذریظ اعتبد تبریخ رٚس ردیف

 ؽٛن ٌزْ ٔٙفی -تزٚٔبی عزٌٚزدٖ -ؽٛن ٕٞٛراصیه  عبػت3 دوتز ٔحٕذی   1

2 
  

 عبػت2 دوتز ٔحٕذی
 (1ٔزی )

 (1آپب٘ذیغیت ) عبػت 2 دوتز ٔمیٕی   3

4 
  

 عبػت 2 دوتز ٔٙب٘ی
 تزٚٔبی ػزٚق ؽبُٔ تزٚٔبی جٍٙی

 

 عبػت 2 دوتزٔٙب٘ی   5
 ا٘غذاد ػزٚق احؾبی -2ا٘غذادػزٚق  فٕٛرٚپبپّئیتبَ    -1

6  
 

 عبػت2 دوتزوی خبِی
 دادٖ غیز عجیؼی ٔبیؼبت ثذٖ ، ؽیفت ٔبیؼبت ، ٘مصبٖ ٚاسدیبد حجٓ ٔبیؼبتاس دعت -1

 تؼبدَ اعیذ ٚثبس ، اعیذٚس ٚآِىبِٛس ٔتبثِٛیه ٚتٙفغی -2ذٖ ث

7  

 

 عبػت2 دوتزوی خبِی

ٚاِىتزِٚیت  آة ٚاِىتزِٚیتٟبدرثیٕبر ػُٕ ؽذٜ،تزویت عجیؼی ٔبیؼبت ثذٖ،آة

ٔٛجت ٘مصبٖ تغییزٔیشاٖ احتیبج ٔی ٔٛرد ٘یبسثیٕبراٖ ػُٕ ؽذٜ،فبوتٛرٞبیی وٝ 

 ؽٛ٘ذ

 آ٘ٛریغٓ ٞب،آئٛرت، ٔحیغی،احؾبیی عبػت2 دوتزعزفی   8

 جزاحی ػزٚق ثشري -2جزاحی لّت   -1 عبػت2 دوتزعزفی   9

10 
  

 (2آپب٘ذیغیت ) عبػت 2 دوتز ٔمیٕی

 عٛختٍیٟب عبػت3 دوتز ٔمیٕی   11

12  
 

 عبػت3 دوتزعٛثبیی
 خبرج جٕجٕٝ،  ثیٕبریٟبی ٚریذی ِٚٙفبتیه،ٚاریغٟب،ثیٕبریٟبی ػزٚق ٔغشی 

 تزٚٔجٛ فّجیت حبد

 ٞیپزتب٘غیٖٛ -آٔجِٛی ؽزیب٘ی  -ا٘غذاد ػزٚق آئٛرتٛ ایّیبن  عبػت 3 دوتز عٛثبیی   13

14 
  

 (2ٔزی ) عبػت2 دوتز ٔحٕذی

15   
 عبػت2 دوتز ٔحٕذی

ٚغیز٘بفذ, ضبیؼبت ضزثٝ ٞبی ؽىٕی,خٛ٘زیشیٟبی داخُ ؽىٓ, ضزثٝ ٞبی ٘بفذ 

 (1) جٍٙی داخُ ؽىٓ

16   
 عبػت 2 دوتز ٔمیٕی

 تٛٔٛرٞبی رٚدٜ ثشري

17 
  

 عبػت2 دوتزٔٙب٘ی
 ثیٕبریٟبی آ٘ضیٛاعپبعتیه -2ثیٕبریٟبی ثٛرٌز-1

 

18 
  

 ثیٕبریٟبی عحبَ عبػت2 دوتز ٔٙب٘ی

19  
 

 عبػت3 دوتزوی خبِی
 ٌٛارػخٛ٘زیشی دعتٍبٜ  -ثیٕبریٟبی جزاحی غذدفٛق وّیٛی
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 ٔجحث ٔذت تذریظ اعتبد تبریخ رٚس ردیف

20  
 

 عبػت2 دوتزوی خبِی
 ثیٕبریٟبی جزاحی پبراتیزٚئیذ

 

21  
 

 عبػت2 دوتزعیذوجبری
 تزٚٔبی لفغٝ عیٙٝ

 

22  
 

 عبػت2 دوتزعیذوجبری
 تٛٔٛرٞبی ٔذیبعتٗ - 2عزعبٟ٘بی ریٝ -1

 

 (1ثیٕبریٟبی وجذ ) عبػت 2 دوتز ػٕبری   23

24  
 (2ثیٕبریٟبی وجذ ) عبػت 2 ػٕبریدوتز  

 ٘ٛرٚثالعتٛٔب -2تٛٔٛر ٚیّٕش -1 عبػت2 وتزاعٕبػیّی ساٜد   25

 ا٘غذادرٚدٜ ٚ٘بٞٙجبریٟبی اثٙی ػؾزدراعفبَ عبػت2 وتزاعٕبػیّی ساٜد   26

27 
  

 عبػت2 دوتز ٔحٕذی
ضزثٝ ٞبی ؽىٕی,خٛ٘زیشیٟبی داخُ ؽىٓ, ضزثٝ ٞبی ٘بفذ ٚغیز٘بفذ, ضبیؼبت 

 (2)  داخُ ؽىٓجٍٙی 

28 
  

 عبػت 2 دوتز ٔحٕذی
 حفزٜ صفبق ٚپزیتٛاٖ ) ؽبُٔ پزیتٛ٘یت عّی ،پزیتٛ٘یت حبد، پزفٛراعیٟٛ٘بی

 ( 1) احؾبیی، تٛٔٛرٞب، فتك ٞب(

 ثیٕبریٟبی جزاحی ٔمؼذٚروتْٛ عبػت 2 دوتز ٔمیٕی   29

 وّیبت ػفٛ٘تٟبی جزاحی عبػت2 دوتز حغیٙی   30

 إٞیت تغذیٝ در ثیٕبر جزاحی ٚ تغذیٝ ٚریذی عبػت2 دوتزحغیٙی   31

32  
 

 دوتز ػٕبری
 (1ٔؼذٜ ٚ اثٙی ػؾز) عبػت2

 

33  
 

 دوتز ػٕبری
 (2ٔؼذٜ ٚ اثٙی ػؾز) عبػت2

 

34  
 

 دوتز ػٕبری
 ا٘غذاد رٚدٜ ثبریه عبػت2

 

35  
 ویغت ٞیذاتیه ریٝ  -عٙذرْٚ تٛراعیه اٚت ِت  -ثیٕبریٟبی دیبفزآٌ عبػت3 دوتزعیذوجبری 

 

36  

 

 عبػت2 دوتزعیذوجبری

آٔجِٛی ریٛی،ا٘غذاد ٚریذ  ٘برعبیی ٔشٔٗ ریٛی، وّیبت جزاحی لفغٝ عیٙٝ،

 اجٛف فٛلب٘ی

 

37 
  

 عبػت2 دوتز ٘بظٕی
 (1تٛٔٛرٞبی خٛػ خیٓ ٚثذخیٓ پغتبٖ )

 

38 
  

 عبػت 2 دوتز٘بظٕی
 (2تٛٔٛرٞبی خٛػ خیٓ ٚثذخیٓ پغتبٖ  )

 

39  
 

 عبػت2 وتزاعٕبػیّی ساٜد
 درد ٞبی ؽىٕی در اعفبَ-2اعتفزاؽ در ٔبٟٞبی اَٚ س٘ذٌی -1

 فٛریتٟبی جزاحی اعفبَ -3

40  
 

 عبػت 3 وتزاعٕبػیّی ساٜد
 سٔبٖ جزاحی در اعفبَ -2جزاحی ٞبی ؽبیغ در اعفبَ- 1

 ثیٕبری ٞیزؽپزًٚ٘ -3

41  

 

 عبػت2 دوتز ٔحٕذی

 پزفٛراعیٟٛ٘بیحفزٜ صفبق ٚپزیتٛاٖ ) ؽبُٔ پزیتٛ٘یت عّی ،پزیتٛ٘یت حبد، 

 ( 2) احؾبیی، تٛٔٛرٞب، فتك ٞب(
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 اعتبد تبریخ رٚس ردیف
 ٔذت

 تذریظ
 ٔجحث

42 
  

 عبػت2 دوتز ٔمیٕی
 ثیٕبریٟبی جزاحی رٚدٜ ثشري

 

43 
  

 تٛٔٛرٞبی پٛعتی ٚا٘غبج ٘زْ عبػت2 دوتز حغیٙی

44 
  

 عبػت2 دوتز حغیٙی
 سخٓ ثغتز

 

45   --- --- --- 

46  
 

 عبػت2 دوتز ٘بظٕی
 پب٘ىزاط

47  
 

 عبػت 3 دوتز ٘بظٕی
ٔٛاد , ٕٞٛعتبسٚخٛ٘زیشیٟبی جزاحی، ثزرعی ثیٕبر جزاحی اس ٘ظزخٛ٘زیشی  -1

 ضذا٘ؼمبدی ، آؽٙبیی یب ػٛارض حبد تشریك خٖٛ

 

48 

  
 عبػت2 دوتز ٔمیٕی

 ثیٕبریٟبی جزاحی تیزٚئیذ

 

49 
  

 عبػت 2 دوتز ٔمیٕی
 ثیٕبریٟبی ویغٝ صفزاٚ ٔجبری صفزاٚی

 

50   --- --- --- 

 آؽٙبیی ثب جزاحی ٞبی اػصبة عبػت 4 دوتزثٟزٚسٔحٕذی   51

 

 

 هذیرگرٍُ جراحی عوَهی  

 
 *تٛجٝ: تبریخ ؽزٚع ٚ پبیبٖ، در سٔبٖ آغبس ثز٘بٔٝ آٔٛسؽی، تٛعظ ٔغؤَٚ درط/ وبرؽٙبط آٔٛسػ، ثٝ اعالع فزاٌیزاٖ رعب٘یذٜ خٛاٞذ ؽذ.
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 تَالی عٌبٍیي ثرًبهِ عولیجذٍل ترتیت ٍ 

ضمبرٌ 

 جلسٍ
 مالحظبت ػىًان جلسٍ 

 Skill lab سًَذاش 1
 Skill lab رگ گیری 2
3 Nutube Skill lab 
 Skill lab استریلساسیَى  4
 Skill lab ٍسبیل سبدُ جراحی 5
6   

7   

8   

9   

مسؤيل درس/ کبرضىبس آمًزش، بٍ اطالع *تًجٍ: تبریخ ضريع ي پبیبن، در زمبن آغبز بروبمٍ آمًزضی، تًسط 

 فراگیران رسبویذٌ خًاَذ ضذ.
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 جذٍل ارائِ ثرًبهِ کبرآهَزی/کبرٍرزی 
 

 

 8/8الی  8/7ّررٍزضٌجِ تب چْبرضٌجِ ← ← ← ← ← ← ←هَرًیگ صجحگبّی 

******** 

 ّر رٍز ضٌجِ تب چْبرضٌجِ ثعذ از هَرًیگ تَسط دستیبراى ← ← ← ← ←کٌفراًس کبرآهَزاى   

******** 

 8/12الی 10ّررٍزضٌجِ تب چْبرضٌجِ ثب اسبتیذ  ← ← ← ← ← ← ← ←راًذ کبرآهَزاى 

******** 

 ثخص ٍ ثلعکسBگرٍُ –درهبًگبُ Aگرٍُ  ← ← ← ← ←(  A-Bکبرآهَزاى دٍگرٍُ )

******** 

 ٍیسیت ثیوبراى تَسط اتٌذآى رٍز درهبًگبُ ← ← ← ←درهبًگبAُکبرآهَزاى گرٍُ 

******** 

 راًذ ثیوبراى تَسط دستیبراى آى رٍزثخص ← ← ← ←ثخص Bکبرآهَزاى  گرٍُ 

******** 

 راًذ ثیوبراى تَسط دستیبراى آى رٍزثخص ← ← ← ←ثخص Bکبرآهَزاى  گرٍُ 

******** 

 (B(یک ّفتِ )گرٍُ  Aثرای استجرّب یک ّفتِ)گرٍُ  Skill lab ← ← ←چْبرضٌجِ ی ّرّفتِ   

******** 

                                                                   در تبین آزاد استجر ّب ثب دستیبرآى رٍز اٍرشاًس  ← ← ←تب ضرح حبل از ثیوبراى 1تبکطیک ٍ  1                  

                                                                         ******** 

 درآخریي رٍز پرکردى فرم  ًظرخَاّی کبرآهَزاى از عولکرد آهَزضی اعضبء جراحی عوَهی                  

 

 *تٛجٝ: تبریخ ؽزٚع ٚ پبیبٖ، در سٔبٖ آغبس ثز٘بٔٝ آٔٛسؽی، تٛعظ ٔغؤَٚ درط/ وبرؽٙبط آٔٛسػ، ثٝ اعالع فزاٌیزاٖ رعب٘یذٜ خٛاٞذ ؽذ. 

 هبُ (2ثر ًبهِ کبرآهَزاى گرٍُ جراحی عوَهی در)


