
 دانطگبه ػلوم پسضکی کرهبنطبه

 دانطکذه پیراپسضکی

          (1بب روش جراحی اختصبصی ) آضنبیی رسطرح د

 هقطغ کبرضنبسی ارضذ نبپیوسته اتبق ػول                                

 اتاق عمل ارضد ضناسیدانطجویان کارهخبطببى:                                                    (1آضنایی با روش جراحی اختصاصی ) ػنواى درس :     

 ی بذىپایص پیطرفته در سیستم هاپیص نیبز:    درس                  واحذ کبرآهوزی 1-   نظری واحد2:عملی (  –نظری تؼذاد و نوع واحذ )     

 98-99نیمسال اول  سبل تحصیلی:                  اتاق عمل -جراحی زنان و زایمان-اساتید گروه جراحی عمومیهذرس :    

          9کالس ضوبره  هکبى:                                             عصر  2-4 ساعت   ها  و یکطنبه ضنبهزهبى ارائه درس :       

 فرضته جاللوندی هسئول درس:                     8-14ها و یکطنبه  ضنبه :      حضور هسئول درس در دفتر کبرسبػت       

 fjalalvandi@kums.ac.ir                                                                       نفر 6 تؼذاد دانطجویبى:      

 

 آضٌایی فزاگیزاى با تىٌیه ّای پیطزفتِ در جزاحی عوَهی، سًاى ٍ اطفال :درس هذف کلی

 :رفتبری نظریاهذاف 
 خواهد بود داوشجو قادر ایه درسدر پایان  

 ُ وزدى بیوار لبل اس جزاحی عوَهی را ضزح دّد.بزرسی بیوار ٍ ًحَُ آهاد چگًَگی –1        

 را بزضوارد ٍ تىٌیه جزاحی هزبَطِ را ضزح دّد. (جزاحی ّای دستگاُ گَارش ٍ غدد)هزی، هعدُ،وبد، رٍدُ، طحال   -2 

 را تَضیح دّد. (لَسالوعدُ، ویسِ صفزا، وَلَى، پستاى جزاحی ّای دستگاُ گَارش ٍ غدد)چگًَگی  -3

 را بیان وماید. جزاحی ّای تیزٍئید،پاراتیزٍئید،آدرًال ٍ ....  -4

 را شرح دهد.عَارض حیي جزاحی ٍ ًحَُ هزالبت ٍ درهاى )خًَزیشی،ّیپَوسی،طَفاى تیزٍئیدی(   -5

 را تَضیح دّد. اٍرلَد هایعات، ایست للبی، ٍاوٌص ّای دارٍیی ٍ ضَن هزالبت ٍ درهاى عَارض حیي جزاحی ٍ ًحَُ  -6

 را بزضوارد. رٍضْای جدید جزاحی در جزاحی ّای عوَهی : آًدٍسىَپیه، لیشر، رٍباتیه  -7       

 را بیان وماید. ٍسایل ٍ تجْیشات پیطزفتِ جزاحی عوَهی ٍ طزس ًگْداری ٍ بىارگیزی آًْا  -8

 تَضیح دّد.را  زوان بزرسی بیوار ٍ ًحَُ آهادُ وزدى بیوار لبل اس جزاحیچگًَگی    -9

 را بیان وماید. آًدٍسىَپیه سًاىرٍضْای جدید جزاحی در جزاحی ّای   -10

 را شرح دهد. (رٍضْای جدید جزاحی در جزاحی ّای سًاى )لیشر، رٍباتیه -11

 تَضیح دّد.را  طزس ًگْداری ٍ بىارگیزی آًْاٍسایل ٍ تجْیشات پیطزفتِ جزاحی سًاى ٍ  -12

 .ضزح دّدرا  ٍسایل ٍ تجْیشات پیطزفتِ جزاحی اطفال -13

  را تَضیح دّد. رفالوس هعدُ بِ هزی ٍ اًسداد هادرسادی دئَدًَم ، آتزسی هجاری صفزاٍیچگًَگی ٍ ًحَُ درهاى  -14

 را شرح دهد. ًافیهزالبت اس استَهی ّا ٍ فتك اًَاع استَهی ّا ٍ چگًَگی  -15

 را شرح دهد. هزالبت ّای پس اس جزاحی در جزاحی ّای اطفال -16

   
     

 هنببغ برای هطبلؼه :

 
 1-.phillips, Nancymarie. Berry& Kohn's operating room technique. Elsevier Mosby. Last edition. 

2.Rothrock JC. Alexander's Care of patient in surgery.St.Louis,Mo: Mosby. Last edition.2015 

3.FreyK,RossT.eds.Surgical Technology for the surgical technologist: A positive care approach. Clifton  Park, 

NY: Delmar cengage. Last edition. 

 

 
 
 



 روش تذریس

 ٍ پرسص ٍ پاسخ تحث عوَهی–سخٌراًی 

 

 آهوزضی  وسبیل

 فیلن آهَزضی-کتاب-پرٍژکتَر ٍیذیَ -ترد ٍایت

 تکبلیف دانطجو:
 ارائِ سویٌار: در یکی از هَضَعات هرتثط تا سرفصل درس

تْیِ کارت خالصِ تحقیقات: ّر داًطجَ هؤظف است تا تررسی هقاالت پژٍّطی  جذیذ هرتثط تا سرفصل درس، سِ 

 خالصِ کارت تْیِ ًوایذ.

 

 واحذ نظریدر  دانطجویبىسنجص و ارزضیببی 
 

 سهن از کل نوره روش آزهوى

 )بر حسب درصذ(

 سبػت تبریخ

 زهاى تعییي ضذُ در طَل ترم %11 ارائِ کارت خالصِ تحقیقات

 زهاى تعییي ضذُ در طَل ترم %20 ارائِ سویٌار

 30/10-30/12 21/10/98 %00 آزهَى کتثی آزهَى پایاى ترم

  ترم در طَل %1 ضرکت در هثاحث حضَر فعال در کالس

 

 نوره( 3)    ریس نورات بررسی کبرت:         

  ًورُ 1/0  :رعایت آییي ًگارش          

 ًورُ 2:   هرتثط تَدى هحتَی تا سرفصل          

 ًورُ  1/0: تِ رٍز تَدى هٌاتع          

 نوره( 4:)سوینبر ریس نورات بررسی             
 ًورُ 1/0: هحتَا          

 ًورُ 1/0رعایت اصَل ًگارضی :           

 ًورُ 1/1استفادُ از ٍسایل کوک آهَزضی ٍ ارائِ هٌاسة   :           

 ًورُ 1/1رعایت ٍقت ، کٌترل کالس ٍ دادى جَاب هٌاسة تِ سؤاالت داًطجَیاى  :          

 

 هقررات درس ٍ اًتظارات از داًطجَ:            

 توام جلسات درسحضَر هٌظن ٍ تِ هَقع در  .1

 ضرکت فعال در تحث ّای گرٍّی .2

 هراجعِ تِ هٌاتع اعالم ضذُ ٍ هطالعِ هَضَعات هرتَطِ .3

 

 دانشکده: EDOنبم و امضبی مدرس:             نبم و امضبی مدیر گروه:                نبم و امضبی مسئول

 تبریخ ارسبل :                   تبریخ ارسبل:                                تبریخ تحویل:                              
 

                                                        
 



 درسذول زهبى بنذی ج

 عصر  2-4ها ساعت   و یکطنبه نبهضسبػت: 

 

 هـذرس هوضوع هر جلسه تبریخ جلسه

1 
خاًن دوتز  زوان بیوار لبل اس جزاحیهزٍری بز بزرسی بیوار ٍ ًحَُ آهادُ وزدى  6/7/98

 جوطیدی

2 
 هزٍری بز بزرسی بیوار ٍ ًحَُ آهادُ وزدى بیوار لبل اس جزاحی عوَهی   7/7/98

 

آلای دوتز 

 دارابی

3 

آضٌایی با ٍسایل ٍ تجْیشات پیطزفتِ جزاحی سًاى ٍ طزس ًگْداری ٍ  13/7/98

 بىارگیزی آًْا 

خاًن دوتز 

 جوطیدی

4 
آلای دوتز  (بز جزاحی ّای دستگاُ گَارش ٍ غدد)هزی، هعدُ،وبد، رٍدُ، طحال هزٍری  14/7/98

 دارابی

خاًن دوتز  رٍضْای جدید جزاحی در جزاحی ّای سًاى : آًدٍسىَپیه 20/7/98 5

 جوطیدی

لَسالوعدُ، ویسِ صفزا،  هزٍری بز جزاحی ّای دستگاُ گَارش ٍ غدد) 21/7/98 6

 (وَلَى، پستاى

آلای دوتز 

 دارابی

آلای دوتز  هزٍری بز جزاحی ّای تیزٍئید،پاراتیزٍئید،آدرًال ٍ .... 28/7/98 7

 دارابی

خاًن دوتز  (رٍضْای جدید جزاحی در جزاحی ّای سًاى )لیشر، رٍباتیه 4/8/98 8

 جوطیدی

عَارض حیي جزاحی ٍ ًحَُ هزالبت ٍ درهاى )خًَزیشی،ّیپَوسی،طَفاى  12/8/98 9

 تیزٍئیدی(

آلای دوتز 

 دارابی

اٍرلَد هایعات، ایست للبی،  عَارض حیي جزاحی ٍ ًحَُ هزالبت ٍ درهاى 19/8/98 10

 ٍاوٌص ّای دارٍیی ٍ ضَن(

آلای دوتز 

 دارابی

رٍضْای جدید جزاحی در جزاحی ّای عوَهی : آًدٍسىَپیه، لیشر،  26/8/98 11

 رٍباتیه

آلای دوتز 

 دارابی

پیطزفتِ جزاحی عوَهی ٍ طزس ًگْداری ٍ آضٌایی با ٍسایل ٍ تجْیشات  3/9/98 12

 بىارگیزی آًْا

آلای دوتز 

 دارابی

فرشته  آضٌایی با ٍسایل ٍ تجْیشات پیطزفتِ جزاحی اطفال 10/9/98 13
 جاللوندي

رفالکس  ،، آترزی مجاری صفراوی اوسداد مادرزادی دئودوومآضٌایی با  17/9/98 14

  معده به مری

فرشته 
 جاللوندي

فرشته  هزالبت اس استَهی ّا ٍ فتك ًافیاًَاع استَهی ّا ٍ چگًَگی  24/9/98 51
 جاللوندي

فرشته  هزالبت ّای پس اس جزاحی در جزاحی ّای اطفال 1/10/98 16
 جاللوندي

  جلسه امتحان 21/10/98 

 

 

 



 

 وارزضیببی واحذ کبرآهوزیتکبلیف دانطجو در واحذ کبرآهوزی    

 % 40    : اًجام ٍظایف هزبَطِ در ًمص سیزوَلز ٍ اسىزابدر فیلد جزاحی عوَهی، سًاى ٍ اطفال ارائِ گشارش   

 %50       تىویل فزم ارسضیابی)الي بَن(   

 %10      هٌظن در وارآهَسی فعال ٍ حضَر   

 

 (و اطفبل ) جراحی ػووهی1فرم الگ بوک کبرآهوزی روش جراحی اختصبصی 

 بسی ارضذ نبپیوسته اتبق ػولدانطجویبى ترم اول کبرضن

 بیوبرستبى و تبریخ ضوبره دانطجویی نبم ونبم خبنوادگی

: 1نام درس: روش جراحی اختصاصی  الگوی آموزش بالینی

 و اطفال مبحث جراحی عمومی

 سطح عملکرد مورد مشاهده

کامل 

انجام 

 شده

 ناقص

انجام 

 شده

انجام 

 نشده
50% 

در اعمال جراحی  عملکرد مورد انتظار مراحل فرایند

 عمومی و اطفال

 

 

توانایی انجام وظایف و 

عملکرد در زمینه جراحی 

 عمومی و اطفال

  

در ًمص سزوَلز در پذیزش بیوار ٍ 

استمزار ٍی در اتاق عول هزبَطِ 

 ّوىاری ًواید

   30% 

بِ عٌَاى سزوَلز ٍسایل ٍ تجْیشات السم 

 بزای جزاحی را آهادُ ًواید.

وٌتزل ٍ ضوارش ٍسایل هصزفی در 

 ّوىاری ًواید

بِ عٌَاى فزد اسىزاب هیش جزاحی را آهادُ 

 ٍ ًیاسّای جزاح را پیص بیٌی ًواید

الداهات هزبَط بِ خاتوِ جزاحی را اًجام 

دّد)پاًسواى هحل جزاحی ٍ تحَیل 

 ٍسایل(

در آهادُ ًوَدى اتاق بزای جزاحی بعدی 

 هطاروت ًواید.

ارئه گسارش عملکرد در 

        کارآموزی

ارائِ گشارش اس عولىزد ٍ حضَر خَد در 

 در ًمص سزوَلز ٍ اسىزاب اتاق عول
   10% 

بر  نظارت و آموزش

 دانشجویان کارشناسی      

 ّوىاری در آهَسش داًطجَیاى

 وارضٌاسی
   10% 

 

 نبم و نبم خبنوادگی هربی                                                   :                                     50نوره نهبیی از 

 اهضبء و ههر                                                                                                                                


