بسمه تعالي

فرم طرح درش

داًشکدٍ پسشکي

رّزاًَ
گرٍّ تْضؼَ آهْزظ
داًشگاٍ ػلْم پسشکي هشِد

شوارٍ جلطَ:
ػٌْاى جلطَ :بیواریِای تیرّئیس ّ پاراتیرّئیس

ً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
ُسف کلی :آضٌایی زاًطجْیاى با غسٍ تیرّئیس ّ
پاراتیرّئیس ّ بیواریِای ضایع آى
اُساف اختصاصي:

رزیف

ضٌاذتی

1

زاًطجْ بایستی بتْاًس آًاتْهی تیرّئیس ّ
پاراتیرّئیس را تْضیح زُس



2

زاًطجْ بایستی بتْاًس جٌیي ضٌاسی تیرّئیس ّ
پارتیرّئیس را تْضیح زُس



3

زاًطجْ بایستی بتْاًس فعالیت غسٍ تیرّئیس زر بسى
را تْضیح زُس



4

زاًطجْ بایستی بتْاًس فعالیت غسٍ پاراتیرّئیس زر
بسى را تْضیح زُس



5

زاًطجْ بایستی بتْاًس عالئن ّ ًطاًَ ُای پرکاری
تیرّئیس را تْضیح زُس



هِارتی

(اُساف اذتصاصی)







ًگرشی

عٌْاى

ًْع حیطَ
یازگیری







6

زاًطجْ بایستی بتْاًس عالئن ّ ًطاًَ ُای کوک کاری
تیرّئیسرا تْضیح زُس



7

زاًطجْ بایستی بتْاًس عالئن پرکاری پاراتیرّئیس را
تْضیح زُس



8

زاًطجْ بایستی بتْاًس عالئن کوک کاری پاراتیرّئیس
را تْضیح زُس



9

زاًطجْ بایستی بتْاًس برذْرز ّ هسیریت ضکایت تْزٍ
تیرّئیس را تْضیح زُس.



10

زاًطجْ بایستی بتْاًس اًْاع تْزٍ ُای تیرّئیس را
تْضیح زُس.



11

زاًطجْ بایستی بتْاًس اًْاع سرطاى تیرّئیس ّ
هطرصات آًِا را تْضیح زُس.



12

زاًطجْ بایستی بتْاًس اصْل زرهاى سرطاًِای
تیرّئیس را تْضیح زُس.



13

زاًطجْ بایستی بتْاًس برذْرز ّ هسیریت پرکاری
پاراتیرّئیس را تْضیح زُس.



14

زاًطجْ بایستی بتْاًس علل ُیپرکلسمی را تْضیح
زُس.



15

زاًطجْ بایستی بتْاًس اصْل زرهاى جراحی زر پرکاری
پاراتیرّئیس را تْضیح زُس.



16

زاًطجْ بایستی بتْاًس علل ُیپرکلسوی را تْضیح
زُس.



17

زاًطجْ بایستی بتْاًس اصْل زرماى جراحی زر پرکاری
پاراتیرّئیس را تْضیح زُس.
















رّظ آهْزظ  /رّظ تدریص :سرٌراًی -پرسص ّ پاسد
ّضایل ّ تجِیسات آهْزظ هْرد ًیاز :دیتا پرّژکتْر
تکالیف ّ ّظایف داًشجْیاى (تجارب یادگیری) :حضْر فعال
زر کالس-ضرکت زر بحث گرُّی ّ پرسص ّ پاسد
ًحٍْ ارزشیابی داًشجّیاى در پایاى کالش  :اهتحاى چٌد
گسیٌَ ای
هٌابغ :
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