
 عرح درض

 

 

 

 

حرفِ)تبریخچِ، هَقؼیت کًٌَی ٍ هْبرت ّبی ضغل یببی(: آضٌبیی بب ّدف کلی دٍرُ  

پیراپسضکی جبیگبُ حرفِ ای خَد در اجتوبع ٍ ارتببط آى بب سبیر حرفِ ّبی پسضکی ٍ در ایي درض داًطجَ بب 

 آضٌب هی ضَد

:اّداف کلی جلعات  

سیر تکبهلی جراحی آضٌبیی بب -1  

تَصیف ضغل کبرضٌبض اتبق ػول ٍ حرفِ ّبی هرتبظ آضٌبیی بب -2  

اػضب تین جراحی آضٌبیی بب -3  

ارتببعبت حرفِ ای آضٌبیی بب -4  

هْبرت ّبی ضغل یببی آضٌبیی بب -5  

جٌبِ ّبی فیسیکی هحیظ در یک ٍاحذ جراحی آضٌبیی بب -6  

بیَلَشیکی(-ضیویبیی-حرارتی-خغرات هحیغی)فیسیکی آضٌبیی بب -7  

 

 

 

هخبعببى: داًطجَیبى ترم اٍل کبرضٌبسی پیَستِ اتبق ػول                 هقدهِ ای بر تکٌَلَشی جراحیػٌَاى درض:   

14-13سبػت پبسخگَیی بِ سَاالت فراگیر: یک ضٌبِ ّب سبػت                                                ٍاحذ 1تؼذاد ٍاحذ:   

هذرض: خبًن فتبحی                                      16-18طٌبِ ّب یکزهبى ارایِ درض:  

 درض ٍ پیص ًیبز: ًذارد



:بِ تفکیک اّداف کلی ّر جلعِ اّداف ٍیصُ   

 سیر تکبهلی جراحی آضٌبیی ببّدف کلی جلعِ اٍل: 

 اّداف ٍیصُ جلعِ اٍل:

 در پایاى داًشجَ قادر باشد:

دّذ ضرح را جراحی تبریخچِ .1 

دّذ تَضیح را ّب ػول اتبق اٍلیي سبخت تبریخچِ  -2 

کٌذ بیبى را جراحی پیطرفت ػوذُ دالیل  -3 

دّذ ضرح را ایراى در جراحی تبریخچِ - 4 

تَصیف شغل کارشٌاض اتاق عول ٍ حرفِ ّای هرتبطّدف کلی جلعِ دٍم: آشٌایی با   

 اّداف ٍیصُ جلعِ دٍم:

 در پایاى داًشجَ قادر باشد:

کٌذ بیبى را ػول اتبق کبرضٌبسی رضتِ ضغلی آیٌذُ -1  

دّذ ضرح را برآى حبکن ٍارزضْبی  ػول اتبق رضتِ رسبلت-2  

دّذ تَضیح را ػول اتبق در کبر ضرایظ-3  

ًوبیذ هقبیسِ ّن بب را سیرکَلر ٍ اسکراة جراح، دستیبر ػٌَاى بِ را ػول اتبق کبرضٌبض ًقص -4  

 .دّذ تَضیح هثبل بب را خَد ای حرفِ ٍظبیف-5

 

 اػضب تین جراحیآضٌبیی بب ّدف کلی جلعِ ظَم: 



 اّداف ٍیصُ جلعِ ظَم:

 در پایاى داًشجَ قادر باشد:

کٌذ بیبى را ػول اتبق کبرکٌبى خصَصیبت تریي هْن .1 

ببرد ًبم را ػول اتبق سرپرستبر ٍظبیف   .2 

کٌذ بیبى را ػول اتبق داًطجَیبى ٍ پرستبر ٍظبیف  .3 

..کٌذ هقبیسِ ّن بب را آًْب ٍظبیف ٍ جراحی تین اػضبی.4  

 ارتببعبت حرفِ ایآضٌبیی بب ّدف کلی جلعِ چْارم: 

 اّداف ٍیصُ جلعِ چْارم:

 در پایاى داًشجَ قادر باشد:

 کٌذ. فیارتببط را تؼر -1

 دٌّذُ ارتببط را ضرح دّذ. لیتطک یاصل یاجسا- 2

 دّذ. حیرا تَض یکاله ریٍ غ یارتببط کاله تیًقص ٍ اّو- 3

 کٌذ. بىیرا ب بىیارتببط هَثر بب هذدجَ تیاّو- 4

 هختلف را هثبل بسًذ. یبب ٍاحذّب یارتببط حرفِ ا- 5

 را ضرح دّذ. گریکذیبب  یجراح نیت یارتببط اػضب- 6

 

 هْبرت ّبی ضغل یببیآضٌبیی بب ّدف کلی جلعِ پٌجن: 

 اّداف ٍیصُ جلعِ پٌجن:

 



 در پایاى داًشجَ قادر باشد:

 کبرضٌبسی اتبق ػول را بْوراُ ،احتیبجبت،صالحیت افراد درایي رضتِ را ضرح ٍ تَصیف ًوبیذ.حرفِ -1

 ًحَُ ی حرفِ ای ضذى را در رابغِ بب تکٌَلَشی جراحی بیبى کٌذ. -2

 فرصتْبی ضغلی خَدرا بیبى کٌذ. ٍضؼیت ًٍحَُ ی اػتببر بخطی بِ حرفِ، اداهِ تحصیل ٍ-3

 راستبی ارتببط بب ضغل کبرضٌبض اتبق ػول هی ببضذ فْرست ًوبیذ. سبزهبًْب ٍ ضرکتْبیی را کِ در-4

 

 جٌبِ ّبی فیسیکی هحیظ در یک ٍاحذ جراحیآضٌبیی بب ّدف کلی جلعِ ششن: 

 اّداف ٍیصُ جلعِ ششن:

 در پایاى داًشجَ قادر باشد:

 .دّذ تَضیح را ػول اتبق در عراحی اصَل ّبی ٍیصگی-1

 .کٌذ بیبى را جراحی را ػول اتبق در ضرٍری تجْیسات ٍ لَازم-2

 .دّذ ضرح را ػول اتبق در تَْیِ اًَاع- 3

 .ًوبیذ خالصِ را بیَْضی گبزّبی بب َّا آلَدگی ٍ رعَبت حرارت، درجِ کٌترل ًحَُ- 4

 بیَلَشیکی(-شیویایی-حرارتی-خطرات هحیطی)فیسیکیّدف کلی جلعِ ّفتن:آشٌایی با 

 اّداف ٍیصُ جلعِ ّفتن

 قادر باشد:در پایاى داًشجَ 

 را تَضیح دّذ هخبعرات فیسیکی در اتبق ػول-1

 را تَضیح دّذ.  هخبعرات حرارتی ٍ ضیویبیی -2



 را بیبى کٌذ هخبعرات ضیویبیی-3

 هٌببغ:

 

 

1-Surgical technology for the surgical technologist approach.Delmar Publisher, 2012 .-1  

2-Berry&Kohn, operating room technique.Publishermos by 2012 .-2  

.9331عزیز شهرکی، تکنولوژی جراحی برای کارشناسان اتاق عمل،  نشر جامعه نگر، تهران -3  

.9313ساداتی لیال، گلچینی احسان. مقدمات تکنولوژی جراحی برای کارشناسان اتاق عمل، نشر جامعه نگر، تهران -4  

 

:رٍغ تدریط  
 سخٌراًی

 پرسص ٍ پبسخ

 گرٍّیبحث 

 ًوبیص فیلن

 ي هَزش بر رٍی هبًکآ 

 ، اسالیذ، هبًکيفیلن، ٍایت بردٍظایل آهَزشی: 

 

 ظاعت تاریخ ظْن از ًورُ کل رٍغ آزهَى

در بیي جلعات  01 آزهَى کتبی کَئیس

 کالض

 06-08شٌبِ یک

 06-08یکشٌبِ  22/7/97 05 آزهَى کتبی آزهَى هیاى دٍرُ

آزهَى کتبی ٍ  آزهَى پایاى دٍرُ

 عولی

65 01/00/97 01-02 

   5 ارزشیابی اظتادحضَر فعال در 

 



 کالض

   5 ارزشیابی اظتاد تکالیف داًشجَ

 

 هقررات کالض ٍ اًتظارات از داًشجَ:

 ًظری:

 درکالض حضَربِ هَقغ ٍ فؼبل -

 قبل از جلسِ درض اصغالحبت هربَط بِ ّر درضهغبلؼِ  -

 هغبلؼِ خالصِ ّر درض قبل از جلسِ بؼذی -

 هغبلؼبت بر استٌبد بب کالض گرٍّی دربحثْبی ٍضرکت -

 آهَزضی هحَلِ تکبلیف اًجبم -

 

 

 

 

 

 جذٍل زهبًبٌذی درض )ًظری(

 16-18طٌبِ ّب:یک

 جلسِ 

 

 تبریخ هذرض هَضَع ّر جلسِ

0 
 ظیر تکاهلی جراحی

 

25/6/97 فتاحی  

 

 داًطکذُ EDOًبم ٍ اهضبی هذرض:سویرا فتبحی                     ًبم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ:فرضتِ جاللًَذی                  ًبم ٍ اهضبی هسئَل 

                                 

 تبریخ ارسبلتبریخ ارسبل                                        تبریخ تحَیل  

    آیب عرح درض برای اٍلیي ببر تذٍیي ضذُ است؟ بلِ  خیتبییذ هذیرگرٍُ ٍ اهضب  



2 

تَصیف شغل کارشٌاض اتاق عول ٍ حرفِ ّای 

 هرتبط

 

0/7/97 فتاحی  

 

3 
 اعضا تین جراحی

 

8/7/97 فتاحی  

 

4 
 ارتباطات حرفِ ای

 

  فتاحی

05/7/97  

5 
 آزهَى هیاى ترم-هْارت ّای شغل یابی

 

22/7/97 فتاحی  

 

6 

جٌبِ ّای فیسیکی هحیط در یک ٍاحد شٌاخت 

 جراحی

 

29/7/97 فتاحی  

 

7 

-شیویایی-حرارتی-خطرات هحیطی)فیسیکی

 بیَلَشیکی(

 

6/8/97 فتاحی  

 

8 

-شیویایی-حرارتی-خطرات هحیطی)فیسیکی

 بیَلَشیکی(

 

03/8/97 فتاحی  

 



9 
01/00/97 فتاحی آزهَى پایاى ترم  

 

 

 

 


