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  داًطکذُ پیراپسضکیداًطکذُ پیراپسضکی  ––داًطگاُ ػلَم پسضکی لرستاى داًطگاُ ػلَم پسضکی لرستاى 

  گرٍُ اتاق ػول ٍ َّضبری ٍ فَریتْاگرٍُ اتاق ػول ٍ َّضبری ٍ فَریتْا

  ((CCoouurrssee  PPllaannطرح برًاهِ درسی ) طرح برًاهِ درسی ) 

  اتاق ػول در چطن ٍ هراقبت ّای آىاتاق ػول در چطن ٍ هراقبت ّای آىتکٌَلَشی تکٌَلَشی ًام درس:ًام درس:

  ًظریًظری  ٍاحذٍاحذ  11تؼذاد ٍاحذ:تؼذاد ٍاحذ:

  کارضٌاسی پیَستِکارضٌاسی پیَستِ  ––داًطجَیاى ترم پٌجن اتاق ػول داًطجَیاى ترم پٌجن اتاق ػول هخاطباى:هخاطباى:

  9966--9977ًیوسال اٍل ًیوسال اٍل   اری) ًیوسال تحصیلی(:اری) ًیوسال تحصیلی(:زهاى برگسزهاى برگس

  جَادیجَادیًام استاد یا ّواٌّگ کٌٌذُ درس:ًام استاد یا ّواٌّگ کٌٌذُ درس:

  ضرح هختصری از درس ) هَضَع یا هَضَػات اساسی ، اّویت درس، چگًَگی چارچَب هباحث(:ضرح هختصری از درس ) هَضَع یا هَضَػات اساسی ، اّویت درس، چگًَگی چارچَب هباحث(:

ی قبل ٍ بؼذ از ػول آضٌا ی قبل ٍ بؼذ از ػول آضٌا در ایي درس داًطجَ بیواریْای چطن را کِ ًیازهٌذ جراحی است هی ضٌاسذ ٍ با اػوال جراحی هربَط بِ آى ٍ هراقبتْادر ایي درس داًطجَ بیواریْای چطن را کِ ًیازهٌذ جراحی است هی ضٌاسذ ٍ با اػوال جراحی هربَط بِ آى ٍ هراقبتْا

  هیطَد.هیطَد.

  تکٌیکْای جراحی در جراحیْای چطنتکٌیکْای جراحی در جراحیْای چطن  ٍٍاضٌایی با کلیات ٍ هفاّین بیواریْا اضٌایی با کلیات ٍ هفاّین بیواریْا ّذف کلی درس:ّذف کلی درس:

  اّذاف رفتاری:اّذاف رفتاری:

  را شرح دهد.را شرح دهد.  های چشم های چشم اندیکاسیون ، پوزیشن ، بیهوشی،   روش انسزیون ، وسایل مورد استفاده و نحوه جراحی اندیکاسیون ، پوزیشن ، بیهوشی،   روش انسزیون ، وسایل مورد استفاده و نحوه جراحی بیماریها ،بیماریها ،    ((11

  بحث ٍ هطارکت داًطجَیاى بحث ٍ هطارکت داًطجَیاى   ––خٌراًی خٌراًی سس  ضیَُ)ّای ( تذریس:ضیَُ)ّای ( تذریس:

  کاهپیَتر ٍ اسالیذ کاهپیَتر ٍ اسالیذ   ––ٍایت برد ٍایت برد   رساًِ ّا ٍ یا هَاد آهَزضی:رساًِ ّا ٍ یا هَاد آهَزضی:

  --------کالس کالس هکاى برگساری درس:هکاى برگساری درس:

  رٍش ّا ٍ زهاى سٌجص ٍارزضیابی داًطجَرٍش ّا ٍ زهاى سٌجص ٍارزضیابی داًطجَ

  ساػتساػت  تاریختاریخ  ًورًُورُ  رٍشرٍش

      %%2020  هیاى ترم هیاى ترم   آزهَىآزهَى

      %%7070  آزهَى پایاى دٍرُآزهَى پایاى دٍرُ

      %  %  1100  ٍ ضرکت فؼال در کالس ٍ ضرکت فؼال در کالس   اًجام تکالیفاًجام تکالیف
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  زهاى بٌذی ٍ هَضَػات درسزهاى بٌذی ٍ هَضَػات درس
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