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شتي ردماني جهرم  دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا

(و غیرحضوری  )حضوری رتکیبي دوره طرح  

Course plan           
 

 

 

 تهيه کنندگان:

 جراحی گروهاساتيد 

و    

کاری   و مرکز آموزش مجازی   مطالعات و توسعه آموزش زپشكي مرکز ربانهم رزیی ردسي  كمیته با هم

 خانم دکتر حق بين-جناب آقای دکتر سپيدکار:بازنگری 

 

0011سال  

 

 علوم پزشکی جهرم دانشگاه / دانشکده
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 2تئوری بالینی جراحی -6حی کاراموزی جرا-8کارورزی جراحی  : تعداد واحد : کارورزی جراحی --کاراموزی جراحی -تئوری بالینی جراحی نام درس :

  ماه 2 :مدت زمان ارائه درس   پزشکی،کارآموزی و کارورزی رشته و مقطع تحصیلی :

-دکتر قائدی،دکتر رمضانیدکتر سپیدکار، دکتر حق بین، دکتر طاهری، :  و استاد مربوطه اساتید همکار ،مسئول درس 

 دکتر دهقانی
 ماه 2ابتدای هر ماه، هر از  زمان شروع و پايان :

 بیمارستان پیمانیهآموزش غیر حضوری :  آموزش:فضای  مقاطع علوم پايه و فیزيوپاتولوژی یشنیاز :پ

مانه یدادگیری  و در طی این درس متناسب با ساعات لحاظ شده به تددری  محتدوای مجدادی در سدا     دراین درس جهت دانشجویان ورودی ...... بصورت تیمی )چنداستاد(بصورت غیرحضوری ارائه می گرددشرح دوره : 

بادخورد اد استاد به منظور اردیابی تکوینی اد یادگیری دانشجو انجام خواهد گرفت الکترونیک به صورت افالین یا آنالین قرار می گیرد شایان ذکر است براساس این طرح دوره تعامالت دانشجویان و دریافت بادخورد و ارائه 

 آنالین و یا حضوری برگزار خواهد شد. و پس آدمون نهایی متناسب با شرایط به صورت .
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 ف نهايی دوره: اهدا
 

 ف نهايی دورهاهدا رديف
 دانشجو باید بتواند با کارکنان و سایر اعضای تیم سالمت به نحو شایسته همکاری کند. 0

خصوصا در شرایط مختلف بالینی، نشان دهدد کده مسدیولیت رد،یری،      ویژگی های رفتار حرفه ای مناسب را در تعامالت خود به نحو مطلوب نشان دهد.  2

 ورزیدگی و اعتماد به نفس الزم برای انجام وظایف حرفه ای را به دست آورده است.

مهم را فهرسدت   از بیمار مبتال به عالئم و شکایات شایع و مهم در این بخش شرح حال بگیرد، معاینات فیزیکی الزم را انجام دهد، تشخیص های افتراقی 3

حدل  کند، اقدامات ضروری برای تشخیص و مدیریت مشکل بیمار را در حد مورد انتظار از رزشکان عمومی و متناسب با استاندارد هدای بخدش بدالینی م   

 آموزش، زیر نظر استاد مربوطه انجام دهد.

ر اساس شواهد علمی و گایدد الیدن هدای بدومی در مدورد اقددامات       مشکالت بیماران مبتال به بیماری های شایع و مهم در این بخش را تشخیص دهد. ب 0

یمدار را  ریشگیری مشتمل بر درمان و توانبخشی بیمار در حد مورد انتظار از رزشک عمومی استدالل و ریشنهاد نماید و مراحل مدیریت و درمان مشکل ب

 بر اساس استاندارد های بخش با نظارت سطوح باالتر انجام دهد.

 های ضروری مرتبط با این بخش را با رعایت اصول ایمنی بیمار به طور مستقل با نظارت مناسب انجام دهد. رروسیجر 5

رسیدن به  در مواجهه با هر یک از عالئم و شکایات شایع و مهم تعریف آن را بیان کند ، تشخیص های افتراقی مهم را مطرح کند و گام های ضروری برای 6

 مار را ریشنهاد دهد. تشخیص و مدیریت مشکل بی

ی بیماری را شرح دهد. مشکالت بیماران مبتال به بیماری های شایع و مهم را توضیح دهد. ژدر مورد بیماری های شایع و مهم تعریف، اتیولوژی و اریدمیولو 7

بخشی بیمار را بر اساس شواهد علمی و  روش های تشخیص بیماری را شرح دهد. مهم ترین اقدامات ریشگیری در سطوح مختلف مشتمل بر درمان و توان

 گاید الین های بومی در حد مورد انتظار  از رزشک عمومی توضیح دهد.

شخیصدی یدا   در مواجهه با سناریو یا شرح موارد بیماران مرتبط با این بیماری ها دانش آموخته شده را برای استدالل بالینی و ریشنهاد رویکدرد هدای ت   8

 درمانی به کار بندد.

 نسبت به مسائل مهمی که مراعات آن در محیط بالینی این حیطه ضرورت دارد توجه کند. 9

 

 

 

 



 4 

 

 جدول زمانبندي دروس
روش ها و مدلهای ارائه **** نام استاد سرفصل مطالب

 درس بصورت غیر مجازی

ابزارهای تعاملی استاد با دانشجو *** نوع محتوا*

 جهت ارائه محتوای درس

)فضای آموزش 

 ضوری(غیرح

ساعت 

 ارائه

آموزشهای **

 حمایتی و مکمل

 روش ارزشیابی

 )تکوینی و پایانی(

 سطح یادگیری

***** 

 کشاله و شکم جدار های فتق

 ران

-سدامانه نویدد  -راوررورینت دروس جراحی راند،کنفرانس،حضوری دکترسپیدکار

 ادوب کانکت

گروه  ساعت2 حضوری

 واتساپ

آزمددددددددون 

کتبی+فرم نمره 

دهی+فعالیدددت 

+مینی بخشدددی

 آسکی

دانش،نگرش؛

 عملکرد

 صدفراوی  مجاری های یماریب

 صفرا سنگ بر تأکید با

-سامانه نوید-راوررورینت دروس جراحی راند،کنفرانس،حضوری دکترسپیدکار

 ادوب کانکت

گروه  ساعت2 حضوری

 واتساپ

آزمون 

کتبی+فرم نمره 

دهی+فعالیت 

بخشی+مینی 

 آسکی

دانش،نگرش؛

 عملکرد

 ردری  و آندوس  هدای  بیماری

 آبسدده، درد، خددارش، -آنددال

-فیسدتول  هموروئید، فیشر،

 سرطان

-سامانه نوید-راوررورینت دروس جراحی راند،کنفرانس،حضوری دکترسپیدکار

 ادوب کانکت

گروه  ساعت2 حضوری

 واتساپ

آزمون 

کتبی+فرم نمره 

دهی+فعالیت 

بخشی+مینی 

 آسکی

دانش،نگرش؛

 عملکرد

-سامانه نوید-راوررورینت دروس جراحی د،کنفرانس،حضوریران دکترسپیدکار اصول جراحی های مینور

 ادوب کانکت

گروه  ساعت2 حضوری

 واتساپ

آزمون 

کتبی+فرم نمره 

دهی+فعالیت 

بخشی+مینی 

 آسکی

 

دانش،نگرش؛

 عملکرد
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-سامانه نوید-راوررورینت دروس جراحی راند،کنفرانس،حضوری دکترسپیدکار روده انسداد

 ادوب کانکت

گروه  ساعت2 حضوری

 واتساپ

آزمون 

کتبی+فرم نمره 

دهی+فعالیت 

بخشی+مینی 

 آسکی

دانش،نگرش؛

 عملکرد

-سامانه نوید-راوررورینت دروس جراحی راند،کنفرانس،حضوری دکترسپیدکار شکم حاد درد

 ادوب کانکت

گروه  ساعت2 حضوری

 واتساپ

آزمون 

کتبی+فرم نمره 

دهی+فعالیت 

بخشی+مینی 

 آسکی

دانش،نگرش؛

 عملکرد

بدددخیم و  -کبدددتددوده هددای 

خددوش خددیم، کیسددت هددا و 

 بیماری های شایع در کشور

-سامانه نوید-راوررورینت دروس جراحی راند،کنفرانس،حضوری دکترسپیدکار

 ادوب کانکت

گروه  ساعت2 حضوری

 واتساپ

آزمون 

کتبی+فرم نمره 

دهی+فعالیت 

بخشی+مینی 

 آسکی

دانش،نگرش؛

 عملکرد

گروه  ساعت2 سامانه نوید حضوری-اسکای روم دروس جراحی یوسناراساس  بر حق بیندکتر مزمن و حاد رانکراتیت

 واتساپ

آزمون 

کتبی+فرم نمره 

دهی+فعالیت 

بخشی+مینی 

+ارائه آسکی

 سناریو

دانش،نگرش؛

 عملکرد

 بر تأکید با رانکراس های توده

 سرطان

گروه  ساعت2 سامانه نوید حضوری-اسکای روم دروس جراحی سناریواساس بر  حق بیندکتر

 واتساپ

آزمون 

ی+فرم نمره کتب

دهی+فعالیت 

بخشی+مینی 

+ارائه آسکی

دانش،نگرش؛

 عملکرد
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 سناریو

 

 خدوش  رسدتان  هدای  بیماری

 بدخیم و خیم

کنفرانس،کالس  حق بیندکتر

 وارونه،کارگاه

گروه  ساعت2 راورروینت حضوری دروس جراحی

 واتساپ

دارس آزمون 

+آزمون 

کتبی+فرم 

+فعالیت عملی

بخشی+مینی 

+الگ آسکی

 بوک

انش،نگرش؛د

 کردعمل

 و سدینه  قفسده  هدای  بیماری

 رلور و تراشه ریه،

گروه  ساعت2 راورروینت حضوری دروس جراحی TBLکنفرانس،راند، حق بیندکتر

 واتساپ

آزمون 

کتبی+فرم نمره 

دهی+فعالیت 

بخشی+مینی 

 آسکی

دانش،نگرش؛

 عملکرد

 و ردددورت هایپرتانسدددیون

 آن از ناشی عوارض

گروه  ساعت2 راورروینت ضوریح دروس جراحی کنفرانس،راند حق بیندکتر

 واتساپ

آزمون 

کتبی+فرم نمره 

دهی+فعالیت 

بخشی+مینی 

 آسکی

دانش،نگرش؛

 عملکرد

 مددوارد– کودکددان جراحددی

 ها اورژانس و شایع

گروه  ساعت2 راورروینت حضوری-سامانه نوید دروس جراحی کنفرانس حق بیندکتر

 واتساپ

آزمون 

کتبی+فرم نمره 

دهی+فعالیت 

بخشی+مینی 

 آسکی

 

 

دانش،نگرش؛

 عملکرد
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 محیطی، عروق های بیماری

 بیماری ها، شریان آنوریسم

 و (DVT وریددددی هدددای

 (واریس

 کنفرانس،کالس وارونه، حق بیندکتر

TBL " اتومی آنارائه

 "عروق توسط دانشجو

گروه  ساعت2 راورروینت حضوری دروس جراحی

 واتساپ

آزمون 

کتبی+فرم نمره 

دهی+فعالیت 

بخشی+مینی 

 آسکی

نگرش؛دانش،

 عملکرد

گروه  ساعت2 راورروینت حضوری دروس جراحی BPL-کنفرانس حق بیندکتر روست بدخیم ضایعات

 واتساپ

آزمون 

کتبی+فرم نمره 

دهی+فعالیت 

بخشی+مینی 

 آسکی

دانش،نگرش؛

 عملکرد

 –بیماری های روده باریدک  

 خوش خیم و بدخیم

گروه  ساعت2 راورروینت حضوری دروس جراحی کنفرانس،راند دکتر طاهری

 واتساپ

آزمون 

کتبی+فرم نمره 

دهی+فعالیت 

بخشی+مینی 

 آسکی

دانش،نگرش؛

 عملکرد

 روده-معددده هددای بیمدداری

 خددوش – بدددخیم -بددزرگ

 دیورتیکول ،,IBDخیم

گروه  ساعت2 راورروینت حضوری دروس جراحی کنفرانس،راند دکتر طاهری

 واتساپ

آزمون 

کتبی+فرم نمره 

دهی+فعالیت 

بخشی+مینی 

 آسکی

انش،نگرش؛د

 عملکرد

گروه  ساعت2 راورروینت حضوری دروس جراحی کنفرانس،راند دکتر طاهری آدرنال های بیماری

 واتساپ

آزمون 

کتبی+فرم نمره 

دهی+فعالیت 

بخشی+مینی 

 آسکی

دانش،نگرش؛

 عملکرد
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 حدال،  شرح گرفتن توانایی

 عالئدم  بدا  آشدنایی  معاینه،

 گرفتن plan و بالینی

-راند-آموزش همتا دکتر طاهری

 کنفرانس

 راورروینت حضوری دروس جراحی

 

گددددددروه  ساعت2

 واتساپ

 361ارزیددددابی 

 mini-درجدده

CEX 
 

دانش،نگرش؛

 عملکرد

 راورروینت حضوری دروس جراحی کنفرانس،کارگاه دکتر طاهری جراحی در رادیولوژی

 

گددددددروه  ساعت2

 واتساپ

آزمددددددددون 

کتبی+فرم نمره 

دهی+فعالیدددت 

بخشدددی+مینی 

 آسکی

دانش،نگرش؛

 ردعملک

 راورروینت سامانه نوید دروس جراحی کنفرانس،راند  دکتر طاهری جراحی بیماران در تغ،یه

 

گددددددروه  ساعت2

 واتساپ

آزمددددددددون 

کتبی+فرم نمره 

دهی+فعالیدددت 

 بخشی

دانش،نگرش؛

 عملکرد

 غددد  و طحدال  های بیماری

 نواحی لنفادنوراتی -لنفاوی

 ران کشاله و اگزیال گردن،

 راورروینت حضوری دروس جراحی کنفرانس،راند  دکتر طاهری

 

گددددددروه  ساعت2

 واتساپ

آزمددددددددون 

کتبی+فرم نمره 

دهی+فعالیدددت 

 بخشی

دانش،نگرش؛

 عملکرد

 و الکترولیددددت و آب اداره

 جراحی بیمار در باز اسیدو

 راورروینت حضوری دروس جراحی کنفرانس،کارگاه،راند دکتر طاهری

 

گددددددروه  ساعت2

 واتساپ

آزمددددددددون 

کتبی+فرم نمره 

دهی+فعالیدددت 

 بخشی

دانش،نگرش؛

 عملکرد

 راورروینت حضوری دروس جراحی کنفرانس دکتر طاهری چاقی

 

گددددددروه  ساعت2

 واتساپ

آزمددددددددون 

کتبی+فرم نمره 

دهی+فعالیدددت 

 بخشی

 

دانش،نگرش؛

 عملکرد
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 راورروینت سامانه نوید دروس جراحی کنفرانس دکتر قائدی سوختگی

 

گددددددروه  ساعت2

 واتساپ

آزمددددددددون 

کتبی+فرم نمره 

دهی+فعالیدددت 

 بخشی

دانش،نگرش؛

 عملکرد

اداره زخم ها و ترمیم زخدم  

 و زخم دیابتی

 راورروینت حضوری دروس جراحی ،کارگاهکنفرانس دکتر قائدی

 

گددددددروه  ساعت2

 واتساپ

آزمددددددددون 

کتبی+فرم نمره 

دهی+فعالیدددت 

 بخشی

دانش،نگرش؛

 عملکرد

 -تیروئیددد هددای بیمدداری

 بدخیم و خیم خوش

 راورروینت ریحضو دروس جراحی کنفرانس دکتر قائدی

 

گددددددروه  ساعت2

 واتساپ

آزمددددددددون 

کتبی+فرم نمره 

دهی+فعالیدددت 

 بخشی

دانش،نگرش؛

 عملکرد

 راورروینت حضوری دروس جراحی کنفرانس دکتر قائدی راراتیروئید های بیماری

 

گددددددروه  ساعت2

 واتساپ

آزمددددددددون 

کتبی+فرم نمره 

دهی+فعالیدددت 

 بخشی

دانش،نگرش؛

 عملکرد

 راورروینت حضوری دروس جراحی کنفرانس-راند دکتر دهقانی شوک

 

گددددددروه  ساعت2

 واتساپ

آزمددددددددون 

کتبی+فرم نمره 

دهی+فعالیدددت 

 بخشی

دانش،نگرش؛

 عملکرد

 و فوقانی گوارشی خونریزی

 تحتانی

 راورروینت حضوری دروس جراحی کنفرانس-راند دکتر دهقانی

 

گددددددروه  ساعت2

 واتساپ

آزمددددددددون 

کتبی+فرم نمره 

دهی+فعالیدددت 

 بخشی

 

دانش،نگرش؛

 عملکرد
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 – مدددری هدددای بیمددداری
GERDI Ca 

 راورروینت حضوری دروس جراحی کنفرانس-راند دکتر دهقانی

 

گددددددروه  ساعت2

 واتساپ

آزمددددددددون 

کتبی+فرم نمره 

دهی+فعالیدددت 

 بخشی

دانش،نگرش؛

 عملکرد

 براسدداس مدداژور ترومددای
ATLS 

 راورروینت حضوری دروس جراحی کنفرانس-راند دکتر دهقانی

 

گددددددروه  ساعت2

 واتساپ

آزمددددددددون 

کتبی+فرم نمره 

دهی+فعالیدددت 

+مینی بخشدددی

 آسکی

دانش،نگرش؛

 عملکرد

 راورروینت حضوری دروس جراحی کنفرانس-راند دکتر دهقانی عفونت های جراحی

 

گددددددروه  ساعت2

 واتساپ

آزمددددددددون 

کتبی+فرم نمره 

دهی+فعالیدددت 

+مینی بخشدددی

 آسکی

دانش،نگرش؛

 عملکرد

 راورروینت حضوری دروس جراحی سکنفران-راند دکتر رمضانی N/S در معاینه و حال شرح

 

گددددددروه  ساعت2

 واتساپ

آزمددددددددون 

کتبی+فرم نمره 

دهی+فعالیدددت 

+مینی بخشدددی

 آسکی

دانش،نگرش؛

 عملکرد

Head injury- معایندده ، 

CT،بیمار اداره.. . 

 راورروینت حضوری دروس جراحی کنفرانس-راند دکتر رمضانی

 

گددددددروه  ساعت2

 واتساپ

آزمددددددددون 

کتبی+فرم نمره 

دهی+فعالیدددت 

+مینی بخشدددی

 آسکی

 

دانش،نگرش؛

 عملکرد
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سدتون   ترومدای  بیمار اداره

 ها اورژانس فقرات

 راورروینت حضوری دروس جراحی کنفرانس-راند دکتر رمضانی

 

گددددددروه  ساعت2

 واتساپ

آزمددددددددون 

کتبی+فرم نمره 

دهی+فعالیدددت 

+مینی بخشدددی

 آسکی

دانش،نگرش؛

 عملکرد

 راورروینت حضوری دروس جراحی کنفرانس-راند دکتر رمضانی مغز عروقی های بیماری

 

گددددددروه  ساعت2

 واتساپ

آزمددددددددون 

کتبی+فرم نمره 

دهی+فعالیدددت 

 بخشی

دانش،نگرش؛

 عملکرد

Base skull fx راورروینت حضوری دروس جراحی کنفرانس-راند دکتر رمضانی 

 

گددددددروه  ساعت2

 واتساپ

آزمددددددددون 

کتبی+فرم نمره 

دهی+فعالیدددت 

 بخشی

دانش،نگرش؛

 عملکرد

 وسفالیمننگ و هیدروسفالی

CP_ 

 راورروینت حضوری دروس جراحی کنفرانس-راند دکتر رمضانی

 

گددددددروه  ساعت2

 واتساپ

آزمددددددددون 

کتبی+فرم نمره 

دهی+فعالیدددت 

 بخشی

دانش،نگرش؛

 عملکرد

 هرنیاسدددیون و کمدددردرد

 لومبار دیسک

 راورروینت حضوری دروس جراحی کنفرانس-راند دکتر رمضانی

 

گددددددروه  ساعت2

 واتساپ

آزمددددددددون 

ه کتبی+فرم نمر

دهی+فعالیدددت 

 بخشی

دانش،نگرش؛

 عملکرد

تومورهای مغز)انواع،نشدانه  

 ها،یافته ها،رروگنوز(

 راورروینت حضوری دروس جراحی کنفرانس-راند دکتر رمضانی

 

گددددددروه  ساعت2

 واتساپ

آزمددددددددون 

کتبی+فرم نمره 

دهی+فعالیدددت 

+مینی بخشدددی

 آسکی

دانش،نگرش؛

 عملکرد
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 راورروینت حضوری وس جراحیدر کنفرانس-کارگاه دکتر رمضانی رادیولوژی

 

گددددددروه  ساعت2

 واتساپ

آزمددددددددون 

کتبی+فرم نمره 

دهی+فعالیدددت 

+مینی بخشدددی

 آسکی

دانش،نگرش؛

 عملکرد

 راورروینت حضوری دروس جراحی کنفرانس-راند دکتر رمضانی دورال ساب

 

گددددددروه  ساعت2

 واتساپ

آزمددددددددون 

کتبی+فرم نمره 

دهی+فعالیدددت 

+مینی بخشدددی

 آسکی

دانش،نگرش؛

 عملکرد

 
 

 

 
 
 
 
 

 (و شکبه های اجتماعیadobe connect ، ،آمودش آنالینپادکست، ویدئوکست،مالتی مدیا، آدمونهای آنالین )نوع محتوا: شامل : *
  

 (،استفاده اد کتابخانه های دیجیتال استفاده اد شبکه اجتماعی )واتساپ، اینستا، تلگرام،آرمان و ایبوک ها)آمودشهای حمایتی و مکمل :  **
 

  (fcc،اسکایپ،دوم ،روم ،اسکایکانکتادوب اده اد محیط استف)زارهای تعاملی استاد با دانشجو: اب ***

 (... و pbl، مدلهای یادگیری ترکیبی ، فلیپ ، آمودش در گروههای کوچک )روشها و مدلهای ارائه درس بصورت غیرمجادی : **** 

 (تجلیل، نقد واردیابی ، ترکیب قضاوتسطح یادگیری : دانش:)به یادسپاری، فهمیدن، کاربرد، ***** 

 (حیطه نگرش عاطفی :)دریافت و توجه ، واکنش نشان دادن ، اردشگذاری، سادماندهی اردشها، درونی سادی 

حیطه روان حرکتی : )تقلید، اجرای مستقل، سرعت و دقت ، هماهنگی حرکتی ، عادی شدن (
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، کمتژیاای سپرینگ  ، نرم افزاراسنگیت  ن مثال صداگذاری روی اسالیدنرم افزار بکارگرفته شده در تولید محتوا : به عنوا

 استوری الین
 

 منابع درسی : 

 2109الرنس -0
 Medscapeو  up to date و راند :  جهت استفاده درمانگاهی-2

 

 نحوه ارزشيابی :

 ارزشیابی تکوينی و ارزشیابی پايانی : 

  جام تکالیف محوله و حضور مستمر)فرم ارزشیابی(بر اساس فعالیت دانشجو در بخش و انارزشیابی تکوينی : -

 در صورت تکالیف مجازی: 

 راسخ به موقع به تکالیف فردی از فضای یادگیری الکترونیک-0

 شرکت فعال در تعامالت انالین و تاالر گفتگو-2

 مشارکت فعاالنه در کوئیزهای ثبت شده در سامانه-3

 

 ارزشيابی پایانی:
 (system base)آدمون کتبی-0

 یابیفرم اردش-2

3-DOPS 

0- Mini CEX 

 ارائه سناریو-5

 درجه 361اردیابی -6

 مینی آسکی -7

 

 مقررات : 
 نمره 02حد نمره قبولی : 

  جلسه  3تعداد دفعات مجاد غیبت در کالس 

 مشارکت دانشجویان در کلیه آدمونهای حین ترم، کوئیزها و امتحان پایانی ضروری است 
 


