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  شرح درس:

آنها قادر خواهند بود که از  در این درس دانشجو با مرور گزارش هاي بیماران با جراحی ها و بیهوشی هاي خاص و مرور مطالب نظري مرتبط با
  مطالب آموخته شده در اتجام وظایف حرفه اي خود بهره ببرند.

   :کلی هدف

  صورت گیرد مرور مطالب آموخته شده در طی دروس نظري و عملی و کارآموزي به صورت گزارش و بررسی موارد واقعی

  :اهداف رفتاري

  : که بود خواهد قادر دانشجو هر درس این پایان در

  ارائه دهد. بیماران با بیهوشی و جراحی هاي خاص گزارشی از 

  را مرور و بررسی نماید. حوادث و اتفاقات و عوارض نادر در طی اعمال جراحی و بیهوشی بیماران

 

  :دانشجو ارزشیابی روش

  نمره4 تکالیف کالسی                  نمره16 ترم پایان ازمون

  . کند اعمال نمره به نسبت را خود اعتراض تواند می دانشجو سایت در نمره اعمال از پس روز 5 حداکثر

  درس مسئول اختیار در آن نتایج و شود می انجام ترم هر در پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز توسط آزمون سوااالت وتحلیل تجزیه

  .گیرد می قرار

  درس قوانین و ها سیاست

  .است الزامی کالس در موقع به حضور و اي حرفه ، اسالمی اخالق اصول رعایت

  .باشد می بخشش  قابل موجه غیبت جلسه  یک

  .گردد می کسر ترم پایان نمره از نمره1 غیبت جلسه یک هر ازاي به



  دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول دانشکده علوم پزشکی   
  دانشکده علوم پزشکی واحد علی آباد کتول 

  .نماید اعتراض نمره به نسبت سایت طریق از روز7 تا تواند می دانشجو درسی نمره به اعتراض درصورت

  تاریخ برگزاري جلسات:

  مدرس  اهداف رفتاري  ساعت  تاریخ  جلسه
1  15/11/98  13 -12  دکتر مظفري نیا گزارش هاي  بیماران با بیهوشی هاي خاص 

2  22/11/98  13 -12  دکتر مظفري نیا گزارش هاي  بیماران با بیهوشی هاي خاص 

3  29/11/98  13 -12  دکتر مظفري نیا گزارش هاي  بیماران با بیهوشی هاي خاص 

4  13/12/98  13 -12  دکتر مظفري نیا ارائه تکالیف کالسی در مورد بیهوشی هاي خاص 

5  20/12/98  13 -12  دکتر مظفري نیا جراحی هاي خاص 

6  19/1/99  13 -12  دکتر مظفري نیا جراحی هاي خاص 

7  26/1/99  13 -12  دکتر مظفري نیا جراحی هاي خاص 

8  2/2/99  13 -12  دکتر مظفري نیا ارائه تکالیف کالسی در مورد جراحی هاي خاص 

9  9/2/99  13 -12 مرور و بررسی حوادث و اتفاقات و عوارض نادر در طی اعمال جراحی و  
  بیهوشی

 دکتر مظفري نیا

10  16/2/99  13 -12 مرور و بررسی حوادث و اتفاقات و عوارض نادر در طی اعمال جراحی و  
 بیهوشی

 دکتر مظفري نیا

11  23/2/99  13 -12 مرور و بررسی حوادث و اتفاقات و عوارض نادر در طی اعمال جراحی و  
 بیهوشی

 دکتر مظفري نیا

12  30/2/99  13 -12 مرور و بررسی حوادث و اتفاقات و عوارض نادر در طی اعمال جراحی و  
 بیهوشی

 دکتر مظفري نیا

13  6/3/99  13 -12 مرور و بررسی حوادث و اتفاقات و عوارض نادر در طی اعمال جراحی و  
 بیهوشی

 دکتر مظفري نیا

14  13/3/99  13 -12 حوادث و اتفاقات و عوارض نادر در طی  ارائه تکالیف کالسی در مورد 
  اعمال جراحی و بیهوشی

 دکتر مظفري نیا

15  20/3/99  13 -12 حوادث و اتفاقات و عوارض نادر در طی  ارائه تکالیف کالسی در مورد 
  اعمال جراحی و بیهوشی

 دکتر مظفري نیا

 


