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آشنایی با کلیات و مفاهیم بیماري ها، اشتایی با کلیات و مفاهیم و تکنیک هاي جراحی در جراحی هاي اعصاب و مراقبت هاي قبل و بعد از  :کلی هدف
  گردد.جراحی آشنا 

  اهداف رفتاري

  دانشجو اناتومی فیزیولوژي سیستم قلب تنفسی را شرح دهد.

  دانشجو با ترمینولوژي بیماري هاي قلبی تنفسی اشنا گردد

  دانشجو با بیماري هاي رایج تنفسی اشنا شود

  هاي رایج قلبی اشنا شوددانشجو با بیماري 

  دانشجو با اصول و روش هاي تشخیص بیماري هاي تنفسی اشنا شود

  دانشجو با ابزار هاي جراحی توراکس و کاربرد ان اشنا شود

  دانشجو با انواع برش هاي جراجی توراکس اشنا شود

  دانشجو اقدامات تهاجمی در چراحی توراکس را شرح دهد

  دانشجو با اصول تشخیصی در بیماري هاي عروق اشنا گردد

  مدرس  حیطه   ارزیابی  وسایل موردنیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري  جلسه  تاریخ
  استادملکی   شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  دانشجوآناتومی و فیزیولوژي قلب و تنفس را شرح دهد  1  26/6/98

راشرح دانشجوباترمینولوژي بیماري هاي تنفسی و قلبی   2  3/7/98
  دهد

  استادملکی   شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث

  استادملکی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  دانشجوبیماري هاي تنفسی را شرح دهد  3  10/7/98
  استادملکی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  دانشجوبیماري هاي قلبی را شرح دهد  4  17/7/98
دانشجوبااصول و روش هاي تشخیصی بیماري هاي   5  24/8/98

  تنفسی آشناگردد
  استادکیاء  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث

دانشجوبااصول و روش هاي تشخیصی بیماري هاي   6  7/8/98
  قلبی آشناگردد

  استادکیاء  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث

  استادکیاء  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  دانشجوبا ابزارهاي جراحی توراکس آشناگردد  7  14/8/98
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  استادکیاء  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  دانشجوبا انوع برش  هاي توراکس آشناگردد  8  21/8/97

 گر.ه ارشداتاق عمل  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  جراحی هاي قلبکارگاه تخخصی   10  28/8/98

 توراکس جراحی اعمال و تهاجمی اقداماتدانشجوبا   11  5/9/98
  اشناگردد

 استادکیاء  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث

 استادکیاء  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  دانشجوباجراحی بیماري هاي عروق محیطی آشناگردد  12  12/9/98

  جراحی اعمال در تشخیصی اقدامات دانشجو با  13  19/9/98
  آشنا گردد محیطی عروق

 استادکیاء  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث

 استادکیاء  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  دانشجوباابزارهاي جراحی در عروق محیطی آشناگردد  14  26/9/98

 اعمـال و تهـاجمی اقدامات ها، بیماريدانشجو با  15  3/10/98
  آشناگردد محیطی عروق به مربوط جراحـی

 استادکیاء  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث

10/10/98  
  

 اعمـال و تهـاجمی اقدامات ها، بیماريدانشجو با  16
  آشناگردد محیطی عروق به مربوط جراحـی

 استادکیاء  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث

 استادکیاء          میان ترم    17/10/98
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