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 طرح درس

، فک ٍ ENTسکٌَلَشی جراحی در جراحی ّبی  ػٌَاى درس:

 ٍ هرالجز ّبی آى صَرر، دّبى ٍ دًذاى

 کبرؼٌبظی دیَظشِ اسبق ػول داًؽجَیبى سرم دٌجنهخبطببى: 

 13-14یکؽٌجِ ّب ظبػز  سبػت پبسخگَیی بِ سَاالت فراگیر: )ًظری( 2 تؼذاد ٍاحذ:

 الرسی کبرؼٌبض ارؼذ اسبق ػول ًگیي خبًن هذرس:  8-10یکؽٌجِ ّب  زهبى ارائِ درس:

، آظیت 1، سؽریح 1فیسیَلَشی  درٍس پیص ًیبز یب ّوسهبى:

 ؼٌبظی ٍ ثبفز ؼٌبظی

 98-99ًیوعبل اٍل  سبل تحصیلی:

 

آؼٌبیی ثب کلیبر ٍ هفبّین ٍ سکٌیک ّبی جراحی در جراحی ّبی کلیبر ٍ هفبّین ثیوبری ّب، آؼٌبیی ثب  ّذف کلی دٍرُ:

 .ENTفک ٍ صَرر، دّبى ٍ دًذاى ٍ 

ثیوبری ّبی گَغ ٍ حلك ٍ ثیٌی، فک ٍ صَرر ٍ دّبى ٍ دًذاى را کِ ًیبزهٌذ جراحی در ایي درض داًؽجَ  ضرح درس:

 ػول آؼٌب هی ؼَد.اظز هی ؼٌبظذ ٍ ثب اػوبل جراحی هرثَط ثِ آى ٍ هرالجز ّبی لجل ٍ ثؼذ از 

 

 اّذاف کلی جلسبت:

 آؼٌبیی ثب آًبسَهی ٍ فیسیَلَشی گَغ، حلك ٍ ثیٌی.. 1

 .آؼٌبیی ثب دبسَلَشی گَغ. 2

 آؼٌبیی ثب اثسارّب، سجْیسار ٍ دارٍّبی هَرد اظشفبدُ در اػوبل هرثَط ثِ گَغ.. 3

 آؼٌبیی ثب سکٌیک ّبی جراحی در اػوبل جراحی گَغ.. 4

 جراحی ثیٌی ٍ ظیٌَض ّب.آؼٌبیی ثب اػوبل . 5

 آؼٌبیی ثب دبسَلَشی حلك ٍ حٌجرُ.. 6

 آؼٌبیی ثب سَجْبر هرثَط ثِ اػوبل حلك ٍ حٌجرُ.. 7

 آؼٌبیی ثب اػوبل جراحی حلك، حٌجرُ ٍ گردى.. 8

 . آؼٌبیی ثب آًبسَهی جوجوِ ٍ صَرر.9

 . آؼٌبیی ثب اثسار ٍ سجْیسار هَرد اظشفبدُ در جراحی ّبی فک ٍ صَرر.10

 آؼٌبیی ثب سعز ّبی سؽخیصی هَرد اظشفبدُ در اػوبل جراحی فک ٍ صَرر.. 11

 . آؼٌبیی ثب سرهین ؼکعشگی ّبی فرًٍشبل.12
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 آؼٌبیی ثب سرهین ؼکعشگی ّبی اٍرثیشبل ٍ زیگَهبسیک.. 13

 . آؼٌبیی ثب سرهین ؼکعشگی ّبی ثخػ هیبًی صَرر.14

 آؼٌبیی ثب سرهین ؼکعشگی ّبی هٌذیجل.. 15

 جراحی ّبی هفصل سوذَرٍهٌذیجَالر. آؼٌبیی ثب. 16

 

 اّذاف ٍیژُ بِ تفکیک اّذاف کلی ّر جلسِ:

 َهی ٍ فیسیَلَشی گَغ، حلك ٍ ثیٌیآؼٌبیی ثب آًبس ّذف کلی جلسِ اٍل:

  اّذاف ٍیژُ جلسِ اٍل:

 در پبیبى ایي جلسِ، داًطجَ قبدر ببضذ: 

 دّذ.ٍیصگی ّبی آًبسَهیک اجساء هخشلف گَغ، حلك ٍ ثیٌی را ؼرح  .1

 فیسیَلَشی اجساء هخشلف گَغ، حلك ٍ ثیٌی را ؼرح دّذ. .2

 آًبسَهی ٍ ظبخشبرّبی اصلی گَغ خبرجی ٍ دردُ گَغ را ؼرح دّذ. .3

 آًبسَهی ٍ ظبخشبرّبی اصلی گَغ هیبًی ٍ داخلی را سَضیح دّذ.. 4

 

 دبسَلَشی گَغآؼٌبیی ثب  ّذف کلی جلسِ دٍم:

 اّذاف ٍیژُ جلسِ دٍم:

 در پبیبى ایي جلسِ، داًطجَ قبدر ببضذ: 

 دبسَلَشی هرثَط ثِ گَغ خبرجی، هیبًی ٍ داخلی را ؼرح دّذ.. 1

 دبسَلَشی هرثَط ثِ هبظشَئیذ ٍ لَلِ اظشبغ را سَضیح دّذ.. 2

 اسَسَکعیعیشی ٍ اٍسبلصی را ثِ اخشصبر ثیبى ًوبیذ.. 3

 

 د اظشفبدُ در اػوبل هرثَط ثِ گَغّبی هَرآؼٌبیی ثب اثسارّب، سجْیسار ٍ دارٍ ّذف کلی جلسِ سَم:

 اّذاف ٍیژُ جلسِ سَم:

 در پبیبى ایي جلسِ، داًطجَ قبدر ببضذ: 
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 اثسارّبی رایج اخشصبصی هَرد اظشفبدُ در اػوبل گَغ را ؼرح دّذ.. 1

 در هَرد هرالجز ٍ جبثجبیی اثسارّبی هَرد اظشفبدُ در جراحی ّبی گَغ سَضیح دّذ.. 2

 کٌذ. َرد اظشفبدُ در اػوبل گَغ را رکردارٍّبی هسجْیسار ٍ . 3

 

 یک ّبی جراحی در اػوبل جراحی گَغآؼٌبیی ثب سکٌ ّذف کلی جلسِ چْبرم:

 اّذاف ٍیژُ جلسِ چْبرم:

 در پبیبى ایي جلسِ، داًطجَ قبدر ببضذ: 

 جراحی هیریٌگَسَهی را سَضیح دّذ.. 1

 جراحی هبظشَئیذکشَهی را ثیبى ًوبیذ.. 2

 سوذبًَدالظشی را ؼرح دّذ.جراحی . 3

 را ؼرح دّذ. جراحی اظشبدذکشَهی. 4

 جراحی اظشبدذٍسَهی را ثیبى ًوبیذ.. 5

 جراحی الثیرًشکشَهی را سَضیح دّذ. .6

 جراحی ٍظشیجَالر ًَرکشَهی را ثیبى ًوبیذ.. 7

 

 اػوبل جراحی ثیٌی ٍ ظیٌَض ّبآؼٌبیی ثب  ّذف کلی جلسِ پٌجن:

 اّذاف ٍیژُ جلسِ پٌجن:

 پبیبى ایي جلسِ، داًطجَ قبدر ببضذ:در 

 جراحی دَلیذکشَهی را ؼرح دّذ.. 1

 جراحی ظذشَدالظشی را سَضیح دّذ.. 2

 سرهین ؼکعشگی ثیٌی را سَضیح دّذ.. 3

 را ؼرح دّذ. سکٌیک ّبی جراحی ریٌَدالظشی. 4

 . جراحی سَرثیٌکشَهی را ؼرح دّذ.5

 اػوبل جراحی ظیٌَض را ثیبى ًوبیذ.. 6
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 دبسَلَشی حلك ٍ حٌجرُآؼٌبیی ثب  جلسِ ضطن:ّذف کلی 

 اّذاف ٍیژُ جلسِ ضطن:

 در پبیبى ایي جلسِ، داًطجَ قبدر ببضذ:

 در هَرد ظرطبى حفرُ دّبى ٍ اخشالالر غذد ثسالی سَضیح دّذ.. 1

 . در هَرد سبًعیلیز، آدًَئیذیز ٍ آثعِ ّبی لَزُ سَضیح دّذ.2

 فبرًصیز ٍ ادی گلَسیز سَضیح دّذ.در هَرد ثیوبری ّبی الشْبثی ًظیر . 3

 در هَرد ظٌذرم آدٌِ خَاة ٍ دیَرسیکَل هری سَضیح دّذ.. 4

 اخشالالر حٌجرُ را ؼرح دّذ.. 5

 

 سَجْبر هرثَط ثِ اػوبل حلك ٍ حٌجرُآؼٌبیی ثب  ّذف کلی جلسِ ّفتن:

 اّذاف ٍیژُ جلسِ ّفتن:

 در پبیبى ایي جلسِ، داًطجَ قبدر ببضذ:

 هَرد اظشفبدُ در اػوبل هرثَط ثِ حلك ٍ حٌجرُ را سَضیح دّذ.دَزیؽي ّبی . 1

 ًحَُ درح ٍ درح در اػوبل حلك ٍ حٌجرُ را ؼرح دّذ.. 2

 

 اػوبل جراحی حلك، حٌجرُ ٍ گردىآؼٌبیی ثب  ّذف کلی جلسِ ّطتن:

 اّذاف ٍیژُ جلسِ ّطتن:

 در پبیبى ایي جلسِ، داًطجَ قبدر ببضذ:

 آدًَئیذکشَهی، سبًعیلکشَهی ٍ سخلیِ آثعِ ّبی لَزُ سَضیح دّذ.در هَرد جراحی ّبی  .1

 . اٍٍلَدبالسَفبریٌگَدالظشی را ؼرح دّذ.2

 اػوبل جراحی گلَظکشَهی ٍ الرًصکشَهی را ؼرح دّذ.. 3

 در هَرد الرًگَظکَدی، ثرًٍکَظکَدی ٍ ازٍفبگَظکَدی سَضیح هخشصری دّذ. .4

 سحز فکی سَضیح دّذ.در هَرد دبرٍسیذکشَهی ٍ ثرداؼز غذُ  .5

 . ًحَُ اًجبم سراکئَسَهی ٍ هَارد اًذیکبظیَى آى را ؼرح دّذ.6
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 اػوبل جراحی سیرٍئیذکشَهی ٍ دبراسیرٍئیذکشَهی را ؼرح دّذ.. 7

 را سَضیح دّذ. Radical Neck Dissection. ًحَُ اًجبم 8

 

 آًبسَهی جوجوِ ٍ صَرر آؼٌبیی ثب ن:ًّْذف کلی جلسِ 

 ن:ًْاّذاف ٍیژُ جلسِ 

 در پبیبى ایي جلسِ، داًطجَ قبدر ببضذ:

 اظشخَاى ّبی سؽکیل دٌّذُ جوجوِ را ثیبى کٌذ. .1

 اظشخَاى ّبی کراًیَم را ؼرح دّذ. .2

 . اظشخَاى ّبی صَرر را ثیبى کٌذ ٍ هحل آًْب را ؼرح دّذ.3

 اظشخَاى ّبی ارثیز را ثیبى کٌذ. .4

 سَضیح دّذ.ثطَر هخشصر ػضالر صَرر را ؼرح دّذ ٍ ٍظیفِ ّر یک را . 5

 

 اثسارّب ٍ سجْیسار هَرد اظشفبدُ در جراحی ّبی فک ٍ صَررآؼٌبیی ثب  ن:ّدّذف کلی جلسِ 

 ن:دّاّذاف ٍیژُ جلسِ 

 در پبیبى ایي جلسِ، داًطجَ قبدر ببضذ:

 ظز ّبیی را کِ ثرای اػوبل فک ٍ صَرر اظشفبدُ هی ؼًَذ ًبم ثجرد.. 1

 اػوبل جراحی فک ٍ صَرر را ثیبى کٌذ.اثسارّبی اخشصبصی الزم جْز . 2

 اًَاع دریل ّب ٍ ارُ ّب را ؼرح دّذ.. 3

 . فیکعبسَرّبی هَرد اظشفبدُ در اػوبل جراحی فک ٍ صَرر را ؼرح دّذ.4

 

 سعز ّبی سؽخیصی هَرد اظشفبدُ در اػوبل جراحی فک ٍ صَررآؼٌبیی ثب  ن:یبزدّّذف کلی جلسِ 

 ن:یبزدّاّذاف ٍیژُ جلسِ 

 ایي جلسِ، داًطجَ قبدر ببضذ:در پبیبى 

 سعز ّبی سؽخیصی هَرد اظشفبدُ در اػوبل جراحی فک ٍ صَرر را ثیبى ًوبیذ.. 1
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 ًوبّبی هَرد اظشفبدُ در ػکط ّبی رادیَگرافی را ؼرح دّذ. .2

 ظطَح هخشلف ظی سی اظکي ثرای ثررظی فک ٍ صَرر را سَضیح دّذ.. 3

 

 ؼکعشگی ّبی فرًٍشبلآؼٌبیی ثب سرهین  ن:دٍازدّّذف کلی جلسِ 

 ن:دٍازدّاّذاف ٍیژُ جلسِ 

 در پبیبى ایي جلسِ، داًطجَ قبدر ببضذ:

 . چگًَگی ؼکعشگی ّب در اظشخَاى فرًٍشبل را ثیبى ًوبیذ.1

 سعز ّبی سؽخیصی الزم جْز ایي ؼکعشگی ّب را ثیبى کٌذ.. 2

 ثرغ الزم جْز سرهین ؼکعشگی ّبی فرًٍشبل را سَضیح دّذ.. 3

 سرهین ؼکعشگی ّبی فرًٍشبل ثب اظشفبدُ از جراحی را ؼرح دّذ.چگًَگی . 4

 ّبی ثؼذ از ػول در ثیوبراى ثب جراحی فرًٍشبل را سَضیح دّذ. . هرالجز5

 

 سرهین ؼکعشگی ّبی اٍرثیشبل ٍ زیگَهبسیکآؼٌبیی ثب  ن:سیسدّّذف کلی جلسِ 

 ن:سیسدّاّذاف ٍیژُ جلسِ 

 در پبیبى ایي جلسِ، داًطجَ قبدر ببضذ:

 سمعین ثٌذی ؼکعشگی ّبی ارثیز را ثیبى کٌذ.. 1

 سجْیسار هَرد اظشفبدُ در سرهین ؼکعشگی ارثیز را ؼرح دّذ.. 2

 هراحل ػول جراحی در سرهین ؼکعشگی ّبی ارثیز را ؼرح دّذ.. 3

 هرالجز ّبی ثؼذ از ػول در ثیوبراى ثب جراحی ارثیز را سَضیح دّذ.. 4

 زیگَهبسیک را ثیبى کٌذ.. اؼکبل ایجبد ؼکعشگی اظشخَاى 5

 . ًحَُ جب اًذازی ؼکعشگی ّبی زیگَهبسیک را ؼرح دّذ.6

 . هرالجز ّبی ثؼذ از ػول در ثیوبراى ثب جراحی زیگَهبسیک را سَضیح دّذ.7
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 سرهین ؼکعشگی ّبی ثخػ هیبًی صَررآؼٌبیی ثب  ن:چْبردّّذف کلی جلسِ 

 ن:چْبردّاّذاف ٍیژُ جلسِ 

 داًطجَ قبدر ببضذ:در پبیبى ایي جلسِ، 

 ( را ؼرح دّذ.3ٍ  2ٍ  1اًَاع ؼکعشگی ّبی ثخػ هیبًی صَرر )لفَرر . 1

 را ؼرح دّذ. 3ٍ  2ٍ  1فَرر لچگًَگی سرهین ؼکعشگی ّبی . 2

 هرالجز ّبی الزم لجل ٍ ثؼذ از اػوبل جراحی ثخػ هیبًی صَرر را ؼرح دّذ.. 3

 

 ّبی هٌذیجلسرهین ؼکعشگی آؼٌبیی ثب  ن:پبًسدّّذف کلی جلسِ 

 ن:پبًسدّاّذاف ٍیژُ جلسِ 

 در پبیبى ایي جلسِ، داًطجَ قبدر ببضذ:

 اًَاع ؼکعشگی ّبی هٌذیجل از لحبظ آًبسَهیکی را ؼرح دّذ ٍ ؼبیؼشریي ؼکعشگی ّب را ًبم ثجرد.. 1

 اًَاع ؼکعشگی ّبی هٌذیجل از لحبظ ًَع ؼکعشگی را سَضیح دّذ.. 2

 در سرهین ؼکعشگی هٌذیجل را ؼرح دّذ. MMFرٍغ . 3

 . هرالجز ّبی لجل ٍ ثؼذ از اػوبل جراحی هٌذیجل را ؼرح دّذ.4

 

 جراحی ّبی هفصل سوذَرٍهٌذیجَالرآؼٌبیی ثب  ن:ضبًسدّّذف کلی جلسِ 

 ن:ضبًسدّاّذاف ٍیژُ جلسِ 

 در پبیبى ایي جلسِ، داًطجَ قبدر ببضذ:

 هفصل سوذَرٍهٌذیجَالر را ؼرح دّذ.ػَاهل هَثر ثر ایجبد اخشالل در . 1

 رٍغ ّبی جراحی جْز سرهین اخشالالر ایي هفصل را ثیبى کٌذ.. 2

 هرالجز ّبی لجل ٍ ثؼذ از جراحی را ؼرح دّذ.. 3
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 هٌببغ )آخریي چبپ هٌببغ ریل(:

1. Surgical Technology for the Surgical Technologists: A positive care approach/ Association 

of Surgical Technologists/ Cengage Learning; 4 edition/ ISBN: 9781111037567. 

2. Alexander's Surgical Procedures/ Jane C.Rothrock, Sherri Alexander/ Mosby; 1 edition/ 

ISBN: 9780323075558 

3. Alexander's Care of the Patient in Surgery/ Jane C.Rothrock Mosby; 14 edition/ ISBN: 

9780323069168 

4. Berry & Kohn's Operating Room Technique/ Nancymarie Phillips/ Mosby; 12 edition/ 

ISBN: 9780323073585 

. ًبًعی هبری فیلیذط. سکٌیک اسبق ػول ثری ٍ کْي. اػوبل جراحی. جلذ دٍم. سرجوِ ظبداسی لیال، گلچیٌی احعبى. 5

 1397 چبح دٍم. جبهؼِ ًگر.اًشؽبرار 

ٍ فک ٍ صَرر. اًشؽبرار جبهؼِ ًگر.  ENTسکٌَلَشی جراحی  ، هیالًی هرین، سَکلی ظبًبز.ظبداسی لیال، گلچیٌی احعبى. 6

 .1396چبح دٍم. 

 

 رٍش تذریس:

 آهَزغ ثر رٍی هبًکيفیلن، ًوبیػ گرٍّی، ثحث ٍ دبظخ، درظػ ظخٌراًی، 

 

 ٍسبیل آهَزضی:

 اظالیذ، هبًکي، لخ سبحٍایز ثرد، فیلن، 

 

 ًحَُ ارزضیببی داًطجَ:

 سبػت تبریخ سْن از ًورُ کل رٍش آزهَى

 8-01یکطٌبِ  در بیي جلسبت 01 پرسص کَئیس

 8-01یکطٌبِ   01 آزهَى کتبی آزهَى هیبى دٍرُ

   01 آزهَى کتبی آزهَى پبیبى دٍرُ

   5 ارزضیببی استبد حضَر فؼبل در کالس

   5 ارزضیببی استبد تکبلیف داًطجَ
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 هقررات کالس ٍ اًتظبرات از داًطجَ:

 . حضَر ثِ هَلغ ٍ هٌظن در کالض1

 . ؼرکز کردى فؼبل در ثحث ّبی گرٍّی2

 . هراجؼِ ثِ هٌبثغ هؼرفی ؼذُ ٍ هطبلؼِ هَضَػبر هرثَط3ِ

 هطبلؼِ خالصِ ّر درض لجل از جلعِ ثؼذی. 4

 . اًجبم سکبلیف هحَلِ آهَزؼی5

 اظشفبدُ از سلفي ّوراُ ٍ خبهَغ کردى آى در کالض. ػذم 6

  . هطبلؼِ طرح درض7

 

 

 

 داًطکذُ EDOًبم ٍ اهضبی هسئَل رؼشِ جاللًَذی                 فًبم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ: ًگیي الرسی                 ًبم ٍ اهضبی هذرس:

 

                                        
 

 سبریخ ارظبل:                                        24/6/98سبریخ ارظبل:                                                     17/6/98سبریخ سحَیل:  
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 جذٍل زهبى بٌذی برًبهِ

 8-01یکطٌبِ ّب سبػت 

 هذرس هَضَع ّر جلسِ تبریخ جلسِ

 آؼٌبیی ثب داًؽجَیبى. 31/6/98 1

 آؼٌبیی ثب آًبسَهی ٍ فیسیَلَشی گَغ، حلك ٍ ثیٌی.

 ًگیي الرسی

 ًگیي الرسی آؼٌبیی ثب دبسَلَشی گَغ. 7/7/98 2

آؼٌبیی ثب اثسارّب، سجْیسار ٍ دارٍّبی هَرد اظشفبدُ در اػوبل هرثَط ثِ  14/7/98 3

 گَغ.

 ًگیي الرسی

 ًگیي الرسی آؼٌبیی ثب سکٌیک ّبی جراحی در اػوبل جراحی گَغ. 21/7/98 4

 ًگیي الرسی آؼٌبیی ثب اػوبل جراحی ثیٌی ٍ ظیٌَض ّب. 28/7/98 5

 ًگیي الرسی آؼٌبیی ثب دبسَلَشی حلك ٍ حٌجرُ. 5/8/98 6

 ًگیي الرسی آؼٌبیی ثب سَجْبر هرثَط ثِ اػوبل حلك ٍ حٌجرُ. 12/8/98 7

 ًگیي الرسی آؼٌبیی ثب اػوبل جراحی حلك، حٌجرُ ٍ گردى. 19/8/98 8

 ًگیي الرسی آؼٌبیی ثب آًبسَهی جوجوِ ٍ صَرر. 26/8/98 9

 ًگیي الرسی آؼٌبیی ثب اثسار ٍ سجْیسار هَرد اظشفبدُ در جراحی ّبی فک ٍ صَرر. 3/9/98 10

آؼٌبیی ثب سعز ّبی سؽخیصی هَرد اظشفبدُ در اػوبل جراحی فک ٍ  10/9/98 11

 صَرر.

 ًگیي الرسی

 ًگیي الرسی ؼکعشگی ّبی فرًٍشبل.آؼٌبیی ثب سرهین  17/9/98 12

 ًگیي الرسی آؼٌبیی ثب سرهین ؼکعشگی ّبی اٍرثیشبل ٍ زیگَهبسیک. 24/9/98 13

 ًگیي الرسی آؼٌبیی ثب سرهین ؼکعشگی ّبی ثخػ هیبًی صَرر. 1/10/98 14

 ًگیي الرسی آؼٌبیی ثب سرهین ؼکعشگی ّبی هٌذیجل. 8/10/98 15

 ًگیي الرسی ّبی هفصل سوذَرٍهٌذیجَالر.آؼٌبیی ثب جراحی  15/10/98 16

 ًگیي الرسی .اهشحبى دبیبى سرم  17

 

 

 


