بسمه تعالي

فرم طرح درش

داًشکدٍ پسشکي

رّزاًَ
گرٍّ تْضؼَ آهْزظ
داًشگاٍ ػلْم پسشکي هشِد

ػٌْاى

شوارٍ جلطَ:
جلطَ :ىرنی کطالو ران
ًام درش (ّاحد) :جراحی ػوْهی
ًْع درشً:ظری
هقطغ /رشتَ :دکترای حرفَ ای پسشکی
ترم:
ًام هدرش یا هدرضیي :دکتر حطیي شباٌُگ

هدت زهاى کالش درش یا آهْزظ ػولي یا بالیٌي (بَ دقیقَ):
 120دقیقَ
ىذف کلی :آشٌایی داشٌجْیاى با ُرًی کشالَ راى ّ اصْل
درهاى آى
اىذاف اختصاصي:
نٌع حیطو
يادگیری
رديف

ضناختی

2

دانطجٌ بايستی
دىذ

بتٌانذ تعريف ىرنی را تٌضیح



3

دانطجٌ بايستی بتٌانذ انٌاع ىرنی کطالو ران
را تٌضیح دىذ



4

دانطجٌ بايستی بتٌانذ عالئم ً نطانو ىای
ىرنی کطالو ران را تٌضیح دىذ



5

دانطجٌ بايستی بتٌانذ علل مستعذ کننذه ىرنی
کطالو ران را تٌضیح دىذ



ميارتی

دانطجٌ بايستی بتٌانذ آناتٌمی ناحیو کطالو
ران را تٌضیح دىذ









نگرشی

1

عنٌان

(اىذاف اختصاصی)







6

دانطجٌ بايستی بتٌانذ عٌارض ىرنی کطالو ران
را تٌضیح دىذ



7

دانطجٌ بايستی بتٌانذ ضیٌع انٌاع ىرنی
کطالو ران را بر حسب سن را تٌضیح دىذ



8

دانطجٌ بايستی بتٌانذ ضیٌع انٌاع ىرنی
کطالو ران را بر حسب جنس را تٌضیح دىذ



9

دانطجٌ بايستی بتٌانذ معاينو ىرنی کطالو
ران را تٌضیح دىذ.



10

دانطجٌ بايستی بتٌانذ افتراق ىرنی کطالو
ران ساده از استرانگٌلو را تٌضیح دىذ.



11

دانطجٌ بايستی بتٌانذ افتراق ىرنی کطالو
ران ساده از اينکارسره را تٌضیح دىذ.



12

دانطجٌ بايستی بتٌانذ تکنیک  taxisرا در ىرنی
اينکارسره را تٌضیح دىذ.



13

دانطجٌ بايستی بتٌانذ اصٌل درمان ىرنی ىای
کطالو ران را تٌضیح دىذ.



























رّظ آهْزظ  /رّظ تدریص :سخنرانی -پرسص ً پاسخ
ّضایل ّ تجِیسات آهْزظ هْرد ًیاز :دیتا پرّژکتْر
تکالیف ّ ّظایف داًشجْیاى (تجارب یادگیری) :حضٌر فعال
در کالس-ضرکت در بحث گرًىی ً پرسص ً پاسخ
ًحٍْ ارزشیابی داًشجْیاى در پایاى کالش  :اهتحاى چٌد
گسیٌَ ای
هٌابغ :
1- F. Charles Brunicardi, Dana K. Andersen, Timothy R. Billiar, David L. Dunn, John G. Hunter,
Jeffrey B. Matthews, et al, Schwartz's Principles of Surgery, Ninth Edition by The McGraw-Hill
Companies, Inc, 2010.

تِیَ ّ تٌظین :دکتر حطیي شباٌُگ
تاریخ تِیَ طرح درش1390/11/15 :

