
  
 ح درسطر

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  :هدف كلي دوره 
 )هت هر جلسه يک هدفج( : اهداف کلی جلسات

 ن با انواع ترومای سر و گردندانشجوياآشنايی -١
ست آن به مراکز رد اوليه تروما و ارجاع mongeتوانايی -٢

 باالتر
 :اهداف ويژه رفتاری به تفکيک اهداف کلی هر جلسه 

 
  :كلي جلسه اول هدف 

  :ه اول اهداف ويژه رفتاری جلس
 :در پايان دانشجو قادر باشد 

 ترومای بافت نرم و سخت را درست طبقه بندی کند-١-١
 شناسايی کند و حنوه درمان درست خوبمهم را و ناک عالئم خطر-١-٢

  موارد پيچيده را بداندو ساده و حنوه افرتاق
 شواتز : منابع 

 :روش تدريس 
  pawer point :رسانه های کمک آموزشی 

  و ارزشيابيسنجش 
  ساعت  تاريخ  نمره  روش آزمون  آزمون
      يزکوئ

آزمون ميان 
 دوره 

    
آزمون 

 پايان ترم
سئوال چهار 

 گزينه ای
   

 
  :مقررات درس و انتظارات از دانشجو 

 رعايت نظم
  

 
 
 
 

   دانشجويان پزشكي:مخاطبان                     و گردن        تروماي سر: عنوان درس 
  :ساعت پاسخگويي به سئواالت فراگير                                                    واحد75/6: تعداد واحد 

  شهرام فاضليدكتر : مدرس               نوبت در سال                      2  :زمان ارائه درس
  :مشخص بودن درس پيش نياز 

  دانشجويان پزشكي:مخاطبان                                                             جراحي : عنوان درس 
  :ساعت پاسخگويي به سئواالت فراگير                                                               واحد75/6: تعداد واحد 

  سليمانی... حشمت ادکرت : مدرس                                                دو بار در سال     :زمان ارائه درس 
  :مشخص بودن درس پيش نياز 



  
 ح درسطر

 
 
 
 
 
 

  :هدف كلي دوره 
 )هت هر جلسه يک هدفج( : اهداف کلی جلسات

ژی و عالئم کلينيکی شکم حاد و آشنايی با آناتومی ، پاتولو-١
 الکتيو

 :اهداف ويژه رفتاری به تفکيک اهداف کلی هر جلسه 
 شناخت آناتومی ، پاتولوژی و عاليم بيماريهای شکم

  :هدف كلي جلسه اول 
 :اهداف ويژه رفتاری جلسه اول 
 :در پايان دانشجو قادر باشد 

ا ذکر حنوه برخورد با بيماران دچار شکم حاد و الکتيو ر-١-١
 کنيد

 علل جراحی و غير جراحی شکم حاد و الکتيو را توضيح دهد-١-٢
فيزيوپاتولوژی بيماريهای شکمی حاد و الکتيو را معاينه -١-٣

 منايد
 

  شوارتز: منابع 
 سخنرانی:روش تدريس 

 power point – کامپيوتر –  اساليد:رسانه های کمک آموزشی 
 

  سنجش و ارزشيابي
  ساعت  تاريخ  نمره  روش آزمون  آزمون
     يزکوئ

آزمون ميان 
 دوره 

    
آزمون 

 پايان ترم
سئوال چهار 

 جوابی
   

 
 

  :مقررات درس و انتظارات از دانشجو 
 حضور منظم در کالس درس -
 مطالعه منابع ذکر شده -
 حضور در جلسه آزمون -

  
  

 
 
 
 
 
 

  دانشجويان پزشكي: مخاطبان                              تئوري جراحي عمومي   :  عنوان درس 
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 ح درسطر

 
 
 

  :هدف كلي دوره 
 )هت هر جلسه يک هدفج( : اهداف کلی جلسات

 ا حنوه برخورد با بيمار دچار انسداد رودهآشنايی ب-١
 آشنايی با علل انسداد روده-٢

 :اهداف ويژه رفتاری به تفکيک اهداف کلی هر جلسه 
 آموزش حنوه تشخيص علل انسداد روده

  :هدف كلي جلسه اول 
 :اهداف ويژه رفتاری جلسه اول 
 :در پايان دانشجو قادر باشد 

 دبربعلل شايع انسداد روده را نام -١-١
نسداد روده و اقدامات تشخيص حنوه برخورد با بيمار دچار ا-١-٢

 الزم
 

  شوارتز: منابع 
  lectureحبث گروهی ، :روش تدريس 

  power point –اساليد :رسانه های کمک آموزشی 
 

  سنجش و ارزشيابي
  ساعت  تاريخ  نمره  روش آزمون  آزمون
     يزکوئ

آزمون ميان 
 دوره 

    
آزمون 

 مپايان تر
سئوال چهار 

 گزينه ای
   

 
 

  :مقررات درس و انتظارات از دانشجو 
 حضور منظم در کالس  -
 شرکت در حبث گروهی -
 مطالعه رفرانس -

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  :هدف كلي دوره 
 )هت هر جلسه يک هدفج( : اهداف کلی جلسات

  دانشجويان پزشكي: مخاطبان                                                              جراحي    :  عنوان درس 
  : ساعت پاسخگويي به سئواالت فراگير                                                                  واحد75/6 :تعداد واحد 

  كتر محمدباقر حيدريد: مدرس        دو بار در سال                                                : زمان ارائه درس 
  :مشخص بودن درس پيش نياز 



  
 ح درسطر

 
 آشنايی با شکم حاد-١
٢- 

ل شناخت عل:اهداف ويژه رفتاری به تفکيک اهداف کلی هر جلسه 
 شکم حاد

 
  :هدف كلي جلسه اول 

 :اهداف ويژه رفتاری جلسه اول 
 :در پايان دانشجو قادر باشد 

 جزئيات ذکر کندبا را حنوه برخورد با شکم حاد -١-١
 علل جراحی و غير جراحی شکم حاد را نام بربد-١-٢
 

  شوارتز: منابع 
 سخنرانی:روش تدريس 

  power point –  کامپيوتر–اساليد  :رسانه های کمک آموزشی 
 

  سنجش و ارزشيابي
  ساعت  تاريخ  نمره  روش آزمون  آزمون
     يزکوئ

آزمون ميان 
 دوره 

    
آزمون 

 پايان ترم
سئوال چهار 

 گزينه ای
   

 
  :مقررات درس و انتظارات از دانشجو 

 حضور در کالس -
 حضور در جلسه امتحان -
 استقبال از منابع ذکر شده -

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  :ه هدف كلي دور
 )هت هر جلسه يک هدفج : اهداف کلی جلسات

 آشنايی با بيماريهای شايع جراحی-١
 اورژانس جراحیآشنايی با بيماريهای شايع  -٢

شناخت :اهداف ويژه رفتاری به تفکيک اهداف کلی هر جلسه 
 بيماريهای مهم جراحی

  دانشجويان پزشكي: مخاطبان                                         جراحي عمومي: عنوان درس 
  : ساعت پاسخگويي به سئواالت فراگير                                                       واحد75/6:  تعداد واحد 

  دكتر آرش گلپذير:  مدرس    ابتداي هر سال                                        :زمان ارائه درس 
  : بودن درس پيش نياز مشخص



  
 ح درسطر

 
 

  :هدف كلي جلسه اول 
 :اهداف ويژه رفتاری جلسه اول 

 :در باشد در پايان دانشجو قا
 حنوه تشخيص بيماريهای  شايع جراحی عمومی-١-١
١-٢-approchو درمان بيماريهای شايع جراحی عمومی  
 

  شوارتز: منابع 
  سخنرانی:روش تدريس 

  power point–اساليد  :رسانه های کمک آموزشی 
 

  سنجش و ارزشيابي
  ساعت  تاريخ  نمره  روش آزمون  آزمون
     يزکوئ

آزمون ميان 
 دوره 

    
آزمون 

 پايان ترم
سئوال چهار 

 گزينه ای
   

 
 

  :مقررات درس و انتظارات از دانشجو 
 حضور منظم در کالسها-
  مطالعه رفرنس های بطور دائم-
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  :هدف كلي دوره 
 )هت هر جلسه يک هدفج : اهداف کلی جلسات

 آشنايی با شتخيص و درمان آمبولی شريانی-١
 )روشهای تشخيصی(  آئورت و آنوريسمورژانس آشنايی و تشخيص ا-٢

 :اهداف ويژه رفتاری به تفکيک اهداف کلی هر جلسه 
 شناخت بيماريهای اورژانسی جراحی

  :هدف كلي جلسه اول 
 :اهداف ويژه رفتاری جلسه اول 
 :در پايان دانشجو قادر باشد 

 حنوه تشخيص بيماريهای شايع جراحی-١-١

  دانشجويان پزشكي:مخاطبان                                        تئوري جراحي عمومي :  عنوان درس 
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  صادقي... دكتر عزت ا: مدرس    سال                                            نيم ابتداي هر :زمان ارائه درس 
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 ح درسطر

 
١-٢-approachيهای شايع جراحی عمومی و درمان بيمار 
 

  شوارتز: منابع 
 سخنرانی:روش تدريس 

  power point–اساليد  :رسانه های کمک آموزشی 
 

  سنجش و ارزشيابي
  ساعت  تاريخ  نمره  روش آزمون  آزمون
     يزکوئ

آزمون ميان 
 دوره 

    
آزمون 

 پايان ترم
چهار گزينه 

 گزينه ای
   

 
 

   :مقررات درس و انتظارات از دانشجو
 حضور منظم در کالسها -
 مطالعه رفرنس ها بطور دائم -

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  :هدف كلي دوره 
 )هت هر جلسه يک هدفج( : اهداف کلی جلسات

 و ترومای قفسه سينهآشنايی با مباحث جراحی توراکس -١
٢- 

 :اهداف ويژه رفتاری به تفکيک اهداف کلی هر جلسه 
 

  :هدف كلي جلسه اول 
 :ه اول اهداف ويژه رفتاری جلس

 :در پايان دانشجو قادر باشد 
در برخورد با بيماران ترومای قفسه سينه و کليات -١-١

  آگاهی داشته باشدبيماريهای قفسه سينه
١-٢- 
 

  : منابع 
  شوارتز:روش تدريس 

 :رسانه های کمک آموزشی 

   دانشجويان پزشكي: مخاطبان                       تئوري جراحي عمومي :  عنوان درس 
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  سيدمحمدعلي حساميدكتر :  مدرس          بار در سال                                 2 :زمان ارائه درس 
  :مشخص بودن درس پيش نياز 



  
 ح درسطر

 
 

  سنجش و ارزشيابي
  ساعت  تاريخ  نمره  روش آزمون  آزمون
     يزکوئ

آزمون ميان 
  دوره

    
آزمون 

 پايان ترم
سئوال چهار 

 گزينه ای
   

 
 

  :مقررات درس و انتظارات از دانشجو 
  رعايت نظم و انضباط-
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :هدف كلي دوره 
 )هت هر جلسه يک هدفج( : اهداف کلی جلسات

 آشنايی با علل خونريزی دستگاه گوارشی-١
٢- 

 :سه اهداف ويژه رفتاری به تفکيک اهداف کلی هر جل
 شناخت علل خونريزی دستگاه گوارشی

  :هدف كلي جلسه اول 
 :اهداف ويژه رفتاری جلسه اول 
 :در پايان دانشجو قادر باشد 

 علل خونريزی دستگاه فوقانی و حتتانی را فراگيرد-١-١
 حنوه برخورد صحيح و تشخيصی آنرا بشناسد-١-٢
 

  شوارتز: منابع 
  ترانس پرنسی- کامپيوتر:روش تدريس 

 :رسانه های کمک آموزشی 
 

  سنجش و ارزشيابي
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 ح درسطر

 
  ساعت  تاريخ  نمره  روش آزمون  آزمون
     يزکوئ

آزمون ميان 
 دوره 

    
آزمون 

 پايان ترم
سئوال چهار 

 گزينه ای
   

 
 

  :مقررات درس و انتظارات از دانشجو 
 حضور مبوقع و منظم در کالس -

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  :هدف كلي دوره 
 )ت هر جلسه يک هدفهج( : اهداف کلی جلسات

 آشنايی با بيماريهای شايع و اورژانسی و جراحی اطفال-١
٢- 

 :اهداف ويژه رفتاری به تفکيک اهداف کلی هر جلسه 
 شناخت بيماريهای مهم جراحی اطفال

  :هدف كلي جلسه اول 
 :اهداف ويژه رفتاری جلسه اول 
 :در پايان دانشجو قادر باشد 

  در جراحی کودکانتشخيص بيماريهای مهم شايع-١-١
 حنوه برخورد و درمان با بيماريهای شايع جراحی کودکان-١-٢
 

  شوارتز: منابع 
 سخنرانی:روش تدريس 

  power point – کامپيوتر –اساليد  :رسانه های کمک آموزشی 
 
 

  سنجش و ارزشيابي
  ساعت  تاريخ  نمره  روش آزمون  آزمون
     يزکوئ

آزمون ميان 
 دوره 

    
آزمون 
 ن ترمپايا

سئوال چهار 
 گزينه ای
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 ح درسطر

 
 
 

  :مقررات درس و انتظارات از دانشجو 
 حضور منظم در کالس -
 مطالعه منابع مورد نظر -
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  :هدف كلي دوره 
 )هت هر جلسه يک هدفج : اهداف کلی جلسات

١- 
٢- 

 :اهداف ويژه رفتاری به تفکيک اهداف کلی هر جلسه 
 

  :هدف كلي جلسه اول 
 :فتاری جلسه اول اهداف ويژه ر

 :در پايان دانشجو قادر باشد 
١-١- 
١-٢- 
 

  : منابع 
 :روش تدريس 

 :رسانه های کمک آموزشی 
 

  سنجش و ارزشيابي
  ساعت  تاريخ  نمره  روش آزمون  آزمون
     کوتيز

آزمون ميان 
 دوره 

    
آزمون 

 پايان ترم
    

 
 

  :مقررات درس و انتظارات از دانشجو 
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