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 پیراپزشکی کرمانشاه دانشکده

 تکنولوژی جراحی قلب و عروق ترمی طرح درس
 

                                                          دانشجویان کارشناسی اتاق عمل  مخاطبان:     قلب،عروق و توراکسجراحی  تکنولوژی جراحی در عنوان درس:
 

                            ، تشریح، آسیب شناسی1 فیزیولوژیدرس و پیش نیاز:                                      واحد نظری 3تعدادواحد:
 

آقای ًصرتی کارؼٌاظی ارؼذ اتاق  مدرس:                                       11-11شنبه ها :زمان ارائه درس

 عول

 

 

 حیْای ّایریْا ٍ تکٌیکْای  جراحی در جراآؼٌایی داًؽجَ با کلیات ٍ هفاّین بیوا:ّذف کلی درض

 هراقبت ّای هربَطٍِ تَراکط ٍ  قلب،عرٍق

 
 :ّذاف کلی جلعات ا

 را کاهال ؼرح دّذ. قلب، اصطالحات ٍ ابسار جراحی هَرد اظتفادُ در جراحی قلب ٍ فیسیَلَشیآًاتَهی  -1

 را ؼرح دّذ. قلبی ّای هَرد اظتفادُ در جراح یدارٍّاٍ  قلبهعایٌات ٍ اقذاهات تؽخیصی هربَط بِ  -2

را تَضیح  قلبٍ تجْیسات هَرد اظتفادُ در جراحی ّای  واریبرٍغ بیَْؼی برغ ّا،ّا،  هراقبتی، آهادُ ظاز -3

 دّذ.

 را ؼرح دّذ. ک ّای جراحی ّای هربَط بِ جراحی عرٍق کرًٍری قلب اًَاع تکٌی -4

 را ؼرح دّذ. آًصیَگرافی قلب  تکٌیک ّای جراحی ّای هربَط بِ  اًَاع -5

 را ؼرح دّذ.  جراحی دریچِ ّای قلبیاًَاع تکٌیک ّای جراحی ّای هربَط بِ  -6

 را ؼرح دّذ.  بیواری ّای هادرزادی قلباًَاع تکٌیک ّای جراحی ّای هربَط بِ  -7

 دظتگاُ پیط هیکر،اًَاع ٍ هراقبت ّای آى را تَضیح دّذ -8

 ریِ ٍ اجسای آى را تَضیح دّذ.-دظتگاُ پوپ قلب -9

 را کاهال ؼرح دّذ تَراکط، اصطالحات ٍ ابسار جراحی هَرد اظتفادُ در جراحی تَراکط ٍ فیسیَلَشیآًاتَهی  -11

 را ؼرح دّذ. تَراکطهَرد اظتفادُ در جراحی ّای  یدارٍّاتَراکط ٍ هعایٌات ٍ اقذاهات تؽخیصی هربَط بِ  -11

را  تَراکطی ٍ تجْیسات هَرد اظتفادُ در جراحی ّا واریبرٍغ بیَْؼی ، برغ ّاّا،  هراقبتی، آهادُ ظاز -12

 تَضیح دّذ.

 را ؼرح دّذ. ک جراحی پٌَهکتَهی تکٌی -13

 اهتحاى هیاى ترم -14

 را ؼرح دّذ. ک جراحی لَبکتَهی تکٌی -15

 را ؼرح دّذ. ک جراحی ظگوٌکتَهی تکٌی -16

 را ؼرح دّذ. ک ّای جراحی ّای هربَط بِ جراحی ترٍهای قفعِ ظیٌِ اًَاع تکٌی -17

 ظتیٌَظکَپی ٍ تَراکَظکَپی را ؼرح دّذ.برًٍکَظکَپی،هذیا ک ّای جراحی ّایاًَاع تکٌی -18

 را کاهال ؼرح دّذ. عرٍق، اصطالحات ٍ ابسار جراحی هَرد اظتفادُ در جراحی عرٍق ٍ فیسیَلَشیآًاتَهی  -19

 را ؼرح دّذ. عرٍقهَرد اظتفادُ در جراحی ّای  یدارٍّاعرٍق ٍ هعایٌات ٍ اقذاهات تؽخیصی هربَط بِ  -21

را تَضیح  عرٍقٍ تجْیسات هَرد اظتفادُ در جراحی ّای  واریببیَْؼی  رٍغبرغ ّا،ّا،  هراقبتی، آهادُ ظاز -21
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 دّذ.

 را ؼرح دّذ.  اع تکٌیک ّای جراحی ّای هربَط بِ عرٍق هحیطیاًَ -22

 را ؼرح دّذ. ک جراحی اًذآرتکتَهی کارٍتیذ تکٌی -23

 را ؼرح دّذ. ک جراحی آهبَلکتَهی تکٌی -24

 ّر جلعِ:کلی اّذاف ٍیصُ بِ تفکیک اّذاف 

را کاهال  لبق، اصطالحات ٍ ابسار جراحی هَرد اظتفادُ در جراحی  قلب فیسیَلَشیٍ  آًاتَهی جلعِ اٍل: ّذف کلیا

 ؼرح دّذ.

 اّذاف ٍیصُ جلعِ اٍل: 

 :در پایاى داًؽجَ قادر باؼذ

 آًاتَهی ٍ فیشیَلَصی قلة را تَمیح دّذ -1-1

 دریچِ ّای قلة را ؽٌاعایی کٌذ -1-2

 گزدػ خَى کزًٍزی را تؾٌاعذ -1-3

 ی قلة را تَمیح دّذ.عیغتن ّذایت -1-4

  .میح دّذتَتزهیٌَلَصی عیغتن قلة ٍ عزٍق را  1-5

را  قلبهَرد اظتفادُ در جراحی ّای  یدارٍّاٍ  قلبهعایٌات ٍ اقذاهات تؽخیصی هربَط بِ  ّذف کلی جلعِ دٍم:

 ؼرح دّذ.

 اّذاف ٍیصُ جلعِ دٍم:

 داًؽجَ قادر باؼذ: اىیدر پا

 .را ؽزح دّذ.تَجْات کلی در جزاحی ّای قلة  -1-2

 ٍعایل ٍ تجْیشات عول جزاحی قلة را تؾٌاعذ. -2-2

 .را تیاى کٌذ قلثیاًَاع دارٍّای -3-2

 هَرد اعتفادُ در اعوال قلثی را ًام تثزد. اقذاهات تؾخیقی -4-2

ٍ تجْیسات هَرد اظتفادُ در جراحی  واریبرٍغ بیَْؼی برغ ّا،ّا،  هراقبتی، آهادُ ظاز :ّذف کلی جلعِ ظَم

 را تَضیح دّذ. قلبّای 

 اّذاف ٍیصُ جلعِ ظَم:

 در پایاى داًؽجَ قادر باؼذ:

 تَمیح دّذ.قلة خَسیؾي قزارگیزی تیوار ٍ هزاقثت ّای خاؿ جزاحی ّای  -1-3

 را ؽزح دّذ.قلة در جزاحی ّای رٍػ ّای هختلف تیَْؽی را  -2-3

  را تیاى کٌذ.در جزاحی ّای قلثی وی در اًجام خزج ٍ درج افَل عل-3-3
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 را ؽزح دّذ.  قلثیاًَاع عَسى ّا ٍ ًخ ّای هَرد اعتفادُ در جزاحی -4-3

  را ؼرح دّذ.جراحی عرٍق کرًٍری قلب اًَاع تکٌیک ّای : ّذف کلی جلعِ چْارم

 اّذاف ٍیصُ جلعِ چْارم:

 در پایاى داًؽجَ قادر باؼذ:

 جزاحی تای خظ عزٍق کزًٍز ؽزح دّذ.آهادگی تیوار را جْت  -1-4

 جزاحی تای خظ عزٍق کزًٍز تَمیح دّذیل السم جْت جزاحی ٍعا -2-4

 تای خظ عزٍق کزًٍز را کاهل ؽزح دّذهزاحل جزاحی  -3-4

 را ؼرح دّذ. آًصیَگرافی قلب  اًَاع تکٌیک ّای جراحی ّای هربَط بِ : ّذف کلی جلعِ پٌجن

 اّذاف ٍیصُ جلعِ پٌجن

 در پایاى داًؽجَ قادر باؼذ:

 را تَمیح دّذ. اًَاع اعتٌت قلثی -1-5

 ٍعایل آًضیَگزافی را ؽزح دّذ -2-5

 هزاحل آًضیَگزافی را تَمیح دّذ. -3-5

 را ؼرح دّذ.  جراحی دریچِ ّای قلبیاًَاع تکٌیک ّای جراحی ّای هربَط بِ  :ّذف کلی جلعِ ؼؽن

 در پایاى داًؽجَ قادر باؼذ:

 .را ؽزح دّذ اًَاع دریچِ ّای هقٌَعی قلة را تَمیح دّذ -1-6

 اًَاع تیواری ّای دریچِ ای را ؽزح دّذ -2-6

 جزاحی ّای تعَیل دریچِ ّای قلثی را ؽزح دّذ -3-6

 هعیارّای اًتخاب ًَع دریچِ را ؽزح دّذ-3-6

 را ؼرح دّذ.  بیواری ّای هادرزادی قلباًَاع تکٌیک ّای جراحی ّای هربَط بِ  جلعِ ّفتن:ّذف کلی 

 ن:ّفتاّذاف ٍیصُ جلعِ 

 قادر باؼذ: در پایاى داًؽجَ

 جزاحی ًقـ دیَارُ تیي دّلیشی را ؽزح دّذ. -1-7

 جزاحی ًقـ دیَارُ تیي تطٌی را ؽزح دّذ. -2-7

 جزاحی هجزای تاس ؽزیاًی را ؽزح دّذ. -3-7

 جزاحی تتزالَصی فالَت را ؽزح دّذ. -4-7

 دظتگاُ پیط هیکر،اًَاع ٍ هراقبت ّای آى را تَضیح دّذ: ّؽتنّذف کلی جلعِ 

 ن:ّؽتصُ جلعِ اّذاف ٍی
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 در پایاى داًؽجَ قادر باؼذ:

 اًَاع دعتگاُ خیظ هیکز را تَمیح دّذ -1-8

 هزاقثت اس خیظ هیکز در تیواراى تحت عول جزاحی را تَمیح دّذ -2-8

 رٍػ جزاحی کاؽت خیظ هیکز را تَمیح دّذ -3-8

 ریِ ٍ اجسای آى را تَضیح دّذ.-دظتگاُ پوپ قلبًْن: ّذف کلی جلعِ 

 :ًْنُ جلعِ اّذاف ٍیص

 در پایاى داًؽجَ قادر باؼذ:

 اجشای دعتگاُ خوح قلة ریِ را تَمیح دّذ -1-9

 ًحَُ تکارتزدى خوح قلة ریِ را تَمیح دّذ -2-9

 عَارك دعتگاُ خوح قلة ریِ را تَمیح دّذ -3-9

را  تَراکطاحی ، اصطالحات ٍ ابسار جراحی هَرد اظتفادُ در جرتَراکط ٍ فیسیَلَشیآًاتَهی : دّنّذف کلی جلعِ 

 کاهال ؼرح دّذ

 :دّناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 در پایاى داًؽجَ قادر باؼذ:

 آًاتَهی تَراکظ را کاهل ؽزح دّذ.  -1-11
 آًاتَهی ریِ ّا را کاهل ؽزح دّذ. -2-11
 تزهیٌَلَصی هزتَه تِ عیغتن تٌفظ را تیاى کٌذ -3-11

هَرد اظتفادُ در جراحی ّای  یدارٍّاتَراکط ٍ  هعایٌات ٍ اقذاهات تؽخیصی هربَط بِ: یازدّنّذف کلی جلعِ 

 را ؼرح دّذ. تَراکط

 :یازدّناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 در پایاى داًؽجَ قادر باؼذ:

 ارسیاتی ّای  قثل اس عول تَراکظ را ًام تثزد -1-11
 تغتْای تؾخیقی قثل اس عول تَراکظ را ؽزح دّذ. -2-11
 اتاق عول تَراکظ را تؾٌاعذٍعایل  -3-11

 دارٍّای هَرد اعتفادُ در جزاحی ّای تَراکظ را ؽزح دّذ. -3-11

ٍ تجْیسات هَرد اظتفادُ در  واریبرٍغ بیَْؼی ، برغ ّاّا،  هراقبتی، آهادُ ظاز: دٍازدّنّذف کلی جلعِ 

 را تَضیح دّذ. تَراکطجراحی ّای 

 :دٍازدّناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 در پایاى داًؽجَ قادر باؼذ:

 ادُ در جزاحی ّای تَراکظ را ًام تثزد.تجْیشات هَرد اعتف -1-12
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 تزػ خَعتزٍلتزال تَراکَتَهی را ؽزح دّذ. -2-12
 تزػ اًتزٍلتزال تَراکَتَهی را رؽح دّذ.  -3-12
 تزػ اگشیالری تَراکَتَهی را ؽزح دّذ. -4-12
 تَراکَتَهی سیز خغتاًی قذاهی چح را ؽزح دّذ.  -5-12
 تزػ کالهؾل را ؽزح دّذ. -6-12
 ذیي اعتزًَتَهی را ؽزح دّذه  -7-12

 را ؼرح دّذ. ک جراحی پٌَهکتَهی تکٌی: ظیسدّنّذف کلی جلعِ 

 :ظیسدّناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 در پایاى داًؽجَ قادر باؼذ:

 جزاحی خٌَهکتَهی را ؽزح دّذ.ٍعایل هَرد ًیاس عول اًَاع  -1-13

 ؽزح دّذ.خٌَهکتَهی جزاحی آهادگی تیوار را جْت  -2-13

 تَمیح دّذخٌَهکتَهی السم جْت جزاحی  تتجْیزا -3-13

 کاهل ؽزح دّذخٌَهکتَهی هزاحل جزاحی  -4-13

 اهتحاى هیاى ترم: چْاردّنّذف کلی جلعِ 

 ارزیابی داًؽجَ:چْاردّناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 را ؼرح دّذ. ک جراحی لَبکتَهی تکٌی: پاًسدّنّذف کلی جلعِ 

 :پاًسدّناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 باؼذ: در پایاى داًؽجَ قادر

 جزاحی لَتکتَهی را ؽزح دّذ.اًَاع ٍعایل هَرد ًیاس عول  -1-15

 ؽزح دّذ.لَتکتَهی جزاحی آهادگی تیوار را جْت  -2-15

 تَمیح دّذلَتکتَهی السم جْت جزاحی  تجْیزات -3-15

 کاهل ؽزح دّذلَتکتَهی هزاحل جزاحی  -4-15

 ّذ. را ؼرح دک جراحی ظگوٌکتَهی تکٌی: ؼاًسدّنّذف کلی جلعِ 

 :ؼاًسدّناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 در پایاى داًؽجَ قادر باؼذ:

 را ؽزح دّذ. یعگوٌکتَهجزاحی اًَاع ٍعایل هَرد ًیاس عول  -1-16

 ؽزح دّذ. یعگوٌکتَهجزاحی آهادگی تیوار را جْت  -2-16

 تَمیح دّذ یعگوٌکتَهالسم جْت جزاحی  تجْیزات -3-16

 ذکاهل ؽزح دّ یعگوٌکتَههزاحل جزاحی  -4-16

 را ؼرح دّذ. ک ّای جراحی ّای هربَط بِ جراحی ترٍهای قفعِ ظیٌِ اًَاع تکٌی: ّفذّنّذف کلی جلعِ 
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 :ّفذّناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 در پایاى داًؽجَ قادر باؼذ:

 .اًَاع تزٍهاّای تَراکظ را ًام تثزد -1-17

 آًزا ؽزح دّذ. نیخٌَهَتَراکظ ٍ عال -2-17

 کٌذ. اىیآى را ت تیزیٍ هذ ٌِیقفغِ ع یتزٍها -3-17

 کاهل ؽزح دّذ چغت تیَب گذاری راهزاحل جزاحی  -4-17

ک ّای جراحی ّای برًٍکَظکَپی،هذیاظتیٌَظکَپی ٍ تَراکَظکَپی را اًَاع تکٌی: ّجذّنّذف کلی جلعِ 

 ؼرح دّذ.

 :ّجذّناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 در پایاى داًؽجَ قادر باؼذ:

 را ؽزح دّذ.ی ًکَعکَختزٍجزاحی اًَاع ٍعایل هَرد ًیاس عول  -1-18

 ؽزح دّذ.ی تزًٍکَعکَخجزاحی آهادگی تیوار را جْت  -2-18

 .تَمیح دّذ یٌَعکَخیاعتیهذٍعایل السم جْت جزاحی  -3-18

 .کاهل ؽزح دّذ یتَراکَعکَخهزاحل جزاحی  -4-18

را  عرٍقجراحی  ، اصطالحات ٍ ابسار جراحی هَرد اظتفادُ درعرٍق ٍ فیسیَلَشیآًاتَهی : ًَزدّنّذف کلی جلعِ 

 کاهال ؼرح دّذ.

 :ًَزدّناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 در پایاى داًؽجَ قادر باؼذ:

 ؽزح دّذرا ًام  عزٍق یَلَصیشیٍ ف یآًاتَه -1-19
 تَمیح دّذرا  عزٍقارسیاتی ّای  قثل اس عول  -2-19
 را ؽزح دّذ. عزٍقهَرد اعتفادُ در جزاحی ّای  افطالحات -3-19
 را تؾٌاعذ ٍقعزاتاق عول ٍعایل  -4-19

هَرد اظتفادُ در جراحی ّای  یدارٍّاعرٍق ٍ هعایٌات ٍ اقذاهات تؽخیصی هربَط بِ : بیعتنّذف کلی جلعِ 

 را ؼرح دّذ. عرٍق

 :بیعتناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 در پایاى داًؽجَ قادر باؼذ:

 را ؽزح دّذ. عزٍقتغتْای تؾخیقی قثل اس عول  -1-21
 را ؽزح دّذ. عزٍقحی ّای دارٍّای هَرد اعتفادُ در جزا -2-21
 را ؽزح دّذ. عزٍقتؾخیقی قثل اس عول  هعایٌات  -3-21

ٍ تجْیسات هَرد اظتفادُ  واریبرٍغ بیَْؼی برغ ّا،ّا،  هراقبتی، آهادُ ظاز: بیعت ٍ یکنّذف کلی جلعِ 
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 را تَضیح دّذ. عرٍقدر جراحی ّای 

 :بیعت ٍ یکناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 در پایاى داًؽجَ قادر باؼذ:

 را ًام تثزد عزٍقارسیاتی ّای  قثل اس عول  -1-21

 هزاقثت ٍ آهادُ عاسی تیواراى دارای جزاحی عزٍق را تَمیح دّذ. -2-21

 را تؾٌاعذ عزٍقجْیشات اتاق عول  -3-21

 را ؼرح دّذ.  اع تکٌیک ّای جراحی ّای هربَط بِ عرٍق هحیطیاًَ: بیعت ٍ دٍمّذف کلی جلعِ 

 

 :دٍم بیعت ٍاّذاف ٍیصُ جلعِ 

 در پایاى داًؽجَ قادر باؼذ:

 کاهل ؽزح دّذ را ٍاریظجزاحی  اًَاع تکٌیک ّای -1-22

 

 کاهل ؽزح دّذ تای خظ عزٍق هحیطی اًَاع هزاحل جزاحی -2-22

 کاهل ؽزح دّذ آًاعتَهَس عزٍق هحیطیهزاحل جزاحی  -3-22

 ذاًَاع دعتزعی عزٍقی هاًٌذ ؽٌت گذاری ٍ ؽالذٍى ٍ ...را تَمیح دّ-3-22

 را ؼرح دّذ. ک جراحی اًذآرتکتَهی کارٍتیذ تکٌی: َمظبیعت ٍ ّذف کلی جلعِ 

 

 :َمظبیعت ٍ اّذاف ٍیصُ جلعِ 

 در پایاى داًؽجَ قادر باؼذ:

 را ؽزح دّذ. ذیکارٍت یاًذآرتکتَهجزاحی اًَاع ٍعایل هَرد ًیاس عول  -1-23

 ذ.ؽزح دّ ذیکارٍت یاًذآرتکتَهجزاحی آهادگی تیوار را جْت  -2-23

 تَمیح دّذ ذیکارٍت یاًذآرتکتَهالسم جْت جزاحی  تجْیزات -3-23

 کاهل ؽزح دّذرا  ذیکارٍت یاًذآرتکتَههزاحل جزاحی  -4-23

 را ؼرح دّذ. ک جراحی آهبَلکتَهی تکٌی: چْارمبیعت ٍ ّذف کلی جلعِ 

 :چْارمبیعت ٍ اّذاف ٍیصُ جلعِ 

 در پایاى داًؽجَ قادر باؼذ:

 را ؽزح دّذ. یآهثَلکتَهجزاحی رد ًیاس عول اًَاع ٍعایل هَ -1-24

 ؽزح دّذ. یآهثَلکتَهجزاحی آهادگی تیوار را جْت  -2-24

 تَمیح دّذ یآهثَلکتَهالسم جْت جزاحی  تجْیشات -3-24
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 کاهل ؽزح دّذ یآهثَلکتَههزاحل جزاحی  -4-24

 

 

 برای مطالعه:  منابع
1- Surgical Technology for the surgical Technologist, Publisher Delmar Learning. 
2- Pocket guide to the operating room. Publisher F.A. Davis, ISBN. 
3-Berry & Kohn, operating Room. Techniqiue. Publishermos by 2012 
4. Alexander's surgical procedures/ Jane C. Rothrock PhD RN CNOR FAAN 
(Author), Sherri Alexander CST (Author) / Mosby; 1 edition/ ISBN: 978032307555 

 آخریي چاپ، ًگر جاهعِ اًتؽارات ظاداتی، لیال جراحی ّای تَراکط،قلب ٍ عرٍق در جراحی تکٌَلَشی-5

 یادگیری -ّیدؼیَُ یاد

 ًوایؼ فیلن -خزعؼ ٍ خاعخ –تحث گزٍّی  –عخٌزاًی 

 رظاًِ ّای آهَزؼی

 اسالید -کتاب -ویدیو پروژکتور -وایت برد
 

  ظٌجػ ٍ ارزؼیابی داًؽجَیاى

 نمره   14          ون پایان ترمآزم

 نمره  3آزمون میان دوره         

 نمره 1  حضور فعال در کالش 

 نمره 1کوئیس                        
 هنمر 1تکالیف                       

 
 

 ظاعت تاریخ ظْن از ًورُ کل رٍغ آزهَى

   3 آزهَى کتبی اى دٍرُآزهَى هی

آزهَى کتبی ٍ  آزهَى پایاى دٍرُ

 عولی

14   

حضَر فعال در 

 کالض

   1 ارزؼیابی اظتاد

   1 ارزؼیابی اظتاد تکالیف داًؽجَ

   1 آزهَى کتبی کَئیس

 

 هقررات کالض ٍ اًتظارات از داًؽجَ:
 حضور به موقع و منظم در تمام جلسات درس

 در کالسعدم غیبت بیش از حد مجاز 
 شرکت فعال در بحث های گروهی
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 مراجعه به منابع اعالم شده و مطالعه موضوعات مرتبط 
 
 

 دانشکده:EDOنام و امضای مدرس:سهراب نصرتی           نام و امضای مدیر گروه:فرشته جاللوندی           نام و امضای مسئول 
 

                            
 
 

 تاریخ ارسال:                                 42/6/89تاریخ ارسال:                                      11/6/89تاریخ تحویل:  
 

                                                            خیز           تاییذ هذیزگزٍُ ٍ اهنا    تلِآیا طزح درط تزای اٍلیي تار تذٍیي ؽذُ اعت؟ 
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 یجذٍل زهاًبٌذ

 رٍز ٍ ظاعت جلعِ :  

 

رٍغ  هذرض هَضَع ّر جلعِ              جلعِ

 تذریط

 تاریخ ٍظیلِ

، اصطالحات ٍ ابسار قلب ٍ فیسیَلَشیآًاتَهی  1

را کاهال  قلبجراحی هَرد اظتفادُ در جراحی 

 ؼرح دّذ.

  

 عخٌزاًی ًقزتی

 تحث عوَهی

  ٍیذیَ خزٍصکتَر، ٍایت تزد

ٍ  قلبهعایٌات ٍ اقذاهات تؽخیصی هربَط بِ  2

را  قلبهَرد اظتفادُ در جراحی ّای  یدارٍّا

 ؼرح دّذ.

 عخٌزاًی ًقزتی

 تحث عوَهی

  ٍیذیَ خزٍصکتَر، ٍایت تزد

رٍغ بیَْؼی برغ ّا،ّا،  هراقبتی، آهادُ ظاز 3

راحی ّای ٍ تجْیسات هَرد اظتفادُ در ج واریب

 را تَضیح دّذ. قلب

 عخٌزاًی ًقزتی

 تحث عوَهی

  ٍیذیَ خزٍصکتَر، ٍایت تزد

اًَاع تکٌیک ّای جراحی ّای هربَط بِ جراحی  4

 عرٍق کرًٍری قلب را ؼرح دّذ. 

 عخٌزاًی ًقزتی

 تحث عوَهی

  ٍیذیَ خزٍصکتَر، ٍایت تزد

اًَاع تکٌیک ّای جراحی ّای هربَط بِ   5

 ؼرح دّذ.  آًصیَگرافی قلب را

 عخٌزاًی ًقزتی

 تحث عوَهی

  ٍیذیَ خزٍصکتَر، ٍایت تزد

اًَاع تکٌیک ّای جراحی ّای هربَط بِ جراحی  6

 دریچِ ّای قلبی را ؼرح دّذ. 

 عخٌزاًی ًقزتی

 تحث عوَهی

  ٍیذیَ خزٍصکتَر، ٍایت تزد

اًَاع تکٌیک ّای جراحی ّای هربَط بِ بیواری  7

  ّای هادرزادی قلب را ؼرح دّذ.

 عخٌزاًی ًقزتی

 تحث عوَهی

  ٍیذیَ خزٍصکتَر، ٍایت تزد

دظتگاُ پیط هیکر،اًَاع ٍ هراقبت ّای آى را  8

 تَضیح دّذ

 عخٌزاًی ًقزتی

 تحث عوَهی

  ٍیذیَ خزٍصکتَر، ٍایت تزد

ریِ ٍ اجسای آى را تَضیح -دظتگاُ پوپ قلب 9

 دّذ.

 عخٌزاًی ًقزتی

 تحث عوَهی

  ٍیذیَ خزٍصکتَر، ٍایت تزد

، اصطالحات ٍ تَراکط ٍ فیسیَلَشیآًاتَهی  11

ابسار جراحی هَرد اظتفادُ در جراحی 

 را کاهال ؼرح دّذ تَراکط

. 

. 

 

 عخٌزاًی ًقزتی

 تحث عوَهی

  ٍیذیَ خزٍصکتَر، ٍایت تزد

هعایٌات ٍ اقذاهات تؽخیصی هربَط بِ .  11

هَرد اظتفادُ در جراحی  یدارٍّاتَراکط ٍ 

 را ؼرح دّذ. تَراکطّای 

 عخٌزاًی ًقزتی

 تحث عوَهی

  ٍیذیَ خزٍصکتَر، ٍایت تزد
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رٍغ بیَْؼی ، برغ ّاّا،  هراقبتی، آهادُ ظاز 12

ٍ تجْیسات هَرد اظتفادُ در جراحی ّای  واریب

 را تَضیح دّذ تَراکط

 عخٌزاًی ًقزتی

 تحث عوَهی

  ٍیذیَ خزٍصکتَر، ٍایت تزد

 را ؼرح دّذ. ک جراحی پٌَهکتَهی تکٌی 13

 

 ٌزاًیعخ ًقزتی

 تحث عوَهی

  ٍیذیَ خزٍصکتَر، ٍایت تزد

 اهتحاى هیاى ترم 14

 

    ًقزتی

 را ؼرح دّذ. ک جراحی لَبکتَهی تکٌی 15

 

 عخٌزاًی ًقزتی

 تحث عوَهی

  ٍیذیَ خزٍصکتَر، ٍایت تزد

 را ؼرح دّذ. ک جراحی ظگوٌکتَهی تکٌی.  16

 

 عخٌزاًی ًقزتی

 تحث عوَهی

  ٍیذیَ خزٍصکتَر، ٍایت تزد

ک ّای جراحی ّای هربَط بِ اًَاع تکٌی 17

 را ؼرح دّذ. جراحی ترٍهای قفعِ ظیٌِ 

 

 عخٌزاًی ًقزتی

 تحث عوَهی

  ٍیذیَ خزٍصکتَر، ٍایت تزد

ک ّای جراحی ّای اًَاع تکٌی 18

برًٍکَظکَپی،هذیاظتیٌَظکَپی ٍ 

 تَراکَظکَپی را ؼرح دّذ.

 

 عخٌزاًی ًقزتی

 تحث عوَهی

  ٍیذیَ خزٍصکتَر، ٍایت تزد

، اصطالحات ٍ عرٍق ٍ فیسیَلَشیآًاتَهی  19

 عرٍقابسار جراحی هَرد اظتفادُ در جراحی 

 را کاهال ؼرح دّذ.

 

 عخٌزاًی ًقزتی

 تحث عوَهی

  ٍیذیَ خزٍصکتَر، ٍایت تزد

عرٍق ٍ هعایٌات ٍ اقذاهات تؽخیصی هربَط بِ  21

را  عرٍقهَرد اظتفادُ در جراحی ّای  یدارٍّا

 ؼرح دّذ

 ًیعخٌزا ًقزتی

 تحث عوَهی

  ٍیذیَ خزٍصکتَر، ٍایت تزد

رٍغ برغ ّا،ّا،  هراقبتی، آهادُ ظاز 21

ٍ تجْیسات هَرد اظتفادُ در  واریببیَْؼی 

 را تَضیح دّذ. عرٍقجراحی ّای 

 

 عخٌزاًی ًقزتی

 تحث عوَهی

  ٍیذیَ خزٍصکتَر، ٍایت تزد

اع تکٌیک ّای جراحی ّای هربَط بِ اًَ 22

 . را ؼرح دّذ عرٍق هحیطی

 

 عخٌزاًی ًقزتی

 تحث عوَهی

  ٍیذیَ خزٍصکتَر، ٍایت تزد

را ؼرح ک جراحی اًذآرتکتَهی کارٍتیذ تکٌی 23

 دّذ. 

 عخٌزاًی ًقزتی

 تحث عوَهی

  ٍیذیَ خزٍصکتَر، ٍایت تزد
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 عخٌزاًی ًقزتی را ؼرح دّذ.ک جراحی آهبَلکتَهی تکٌی 24

 تحث عوَهی

  ٍیذیَ خزٍصکتَر، ٍایت تزد

 
 


