دانؽگاه ػلوم پسؼکی کرهانؽاه
دانؽکده پیراپسؼکی
قالب نگارغ طرح درض ترهی

ػنواى درض :تکنولوشِی جراحی در جراحی های گوارغ و غدد
رؼته و هقطغ فراگیراى :دا٘ؽجٛیبٖ وبرؼٙبظی ٘بپیٛظت ٝاتبق ػُٕ
تؼداد واحد:دٚ ٚاحذ ٘ظری
پیػ نیاز :تؽریح  ،2فیسیولوشی  ،2آظیب ؼناظی و بافت ؼناظی

روز و ظاػت تدریط :دٚؼٙج.ٝظبػت 81-81
هدرض :رضب فیضی
تؼداد دانؽجویاى٘25:فر
ظاػت و روز هؽاوره:یکؽنبه.ظاػت 84-81

هدف کلی درض:
در ایٗ درض دا٘ؽجٛیبٖ ثب ٔفبٞیٓ اظبظی  ٚوّیبت ثیٕبری ٞب ٌٛارغ  ٚغذد  ٚثب وّیبت ٔ ٚفبٞیٓ تىٙیه ٞبی
جراحی در جراحی ٌٛارغ  ٚغذد ٔ ٚرالجت ٞبی لجُ  ٚحیٗ  ٚثؼذ از ػُٕ جراحی ایٗ حٛز ٜآؼٙب خٛاٙٞذ ؼذ
اهداف کلی جلعات :
 )1آ٘بتٔٛی ،فیسیِٛٛشی  ٚترٔیٙبِٛشی ظیعتٓ ٌٛارغ  ٚغذد ( 1جّع)ٝ
 )2تٛجٟبت ٚیص ٚ ٜآٔبدٌی ثرای ا٘جبْ جراحی ٞبی دظتٍبٌٛ ٜارغ  ٚغذد( 2جّع)ٝ
 )3تجٟیسات تخففی  ٚآؼٙبیی ثب آ٘ذٚظىٛپی  ٚالپبرٚظىٛپی ( 1جّع)ٝ
 )4جراحی ٞبی رٚد ٜوٛچه (2جّع)ٝ
 )5جراحی و2( ِٖٛٛجّع)ٝ
 )6جراحی وجذ (1جّع)ٝ
 )7جراحی ویع ٝـفرا ٔ ٚجبری ـفراٚی (2جّع)ٝ
 )8جراحی طحبَ (1جّع)ٝ
 )9جراحی پب٘ىراض (1جّع)ٝ
 )10جراحی پعتبٖ (1جّع)ٝ
 )11جراحی تیرٚئیذ  ٚپبراتیرٚئیذ (1جّع)ٝ
ٚ )12اریط  ٚاظتریپیٚ ًٙریذی(1جّع)ٝ
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اهداف ویصه به تفکیک اهداف کلی هر جلعه:
هدف کلی جلعه اول :آؼنایی با آناتوهی وفیسیولوشی ظیعتن گوارغ
اهداف ویصه جلعه اول:
درپایاى کالض دانؽجو قادر باؼد:
-1آ٘بتٔٛی لعٕت ٞبی ٔختّف ظیعتٓ ٌٛارغ را ث ٝطٛر خالـ ٝثیبٖ وٙذ
-2فیسیِٛٛشی دظتٍبٌٛ ٜارغ را ث ٝطٛر ٔختفر ؼرح دٞذ
هدف کلی جلعه دوم :تٛجٟبت ٚیص ٚ ٜآٔبدٌی ثرای ا٘جبْ جراحی ٞبی دظتٍبٌٛ ٜارغ  ٚغذد ()8
اهداف ویصه جلعه دوم:
در پایاى دانؽجو قادر باؼد:
 .1رٚغ ٞبی ٔختّف پرح وردٖ در جراحی ٌٛارغ  ٚغذد را تٛضیح دٞذ
٘ .2ح ٜٛدرح وردٖ در ا٘ٛاع جراحی ٌٛارغ را تٛضیح دٞذ
 .3ثرغ ٞبی جراحی در ا٘ٛاع جراحی ٞبی ٌٛارغ را ثرحعت وبرثرد ٞر یه ٘بْ ثجرد
هدف کلی جلعه ظوم :تٛجٟبت ٚیص ٚ ٜآٔبدٌی ثرای ا٘جبْ جراحی ٞبی دظتٍبٌٛ ٜارغ  ٚغذد()2
اهداف ویصه جلعه ظوم:
در پایاى دانؽجو قادر باؼد:
 .1ا٘ٛاع ظت ٞبی جراحی ٔٛرد اظتفبد ٜدر جراحی ٌٛارغ  ٚغذد را ِیعت ٕ٘بیذ
 .2وبرثرد ا٘ٛاع اثسارٞبی ٔٛرد اظتفبد ٜدر جراحی ٌٛارغ  ٚغذد را تٛضیح دٞذ
 .3پٛزیؽٗ ٞبی ث ٝوبر ٌرفت ٝدر ا٘ٛاع جراحی ػٕٔٛی را ٘بْ ثجرد

هدف کلی جلعه چهارم :آهادگی برای اػوال آندوظکوپی و الپاروظکوپی
اهداف ویصه جلعه چهارم:
در پایاى دانؽجو قادر باؼد:
 .1آ٘ذٚظىٛپی در جراحی ٌٛارغ را تٛضیح دٞذ
 .2دالیُ اظتفبد ٜاز ا٘ذٚظىٛپی در جراحی ٌٛارغ را ثیبٖ ٕ٘بیذ
 .3پرٚظیجر ظیٍٕٛئیذٚظىٛپی  ٚوِٛ٘ٛٛظىٛپی را ؼرح دٞذ
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ٔ .4سایب ٔ ٚؼبیت الپبرٚظىٛپی را ثیبٖ ٕ٘بیذ .
ٛٔ .5ارد ٔٙغ وبرثرد الپبرٚظىٛپی در جراحی ٌٛارغ را ٘بْ ثجرد.
 .6تجٟیسات  ٚاثسار ٔٛرد اظتفبد ٜدر الپبرٚظىٛپی را ِیعت ٕ٘بییذ.
 .7رٚغ ٞبی ٕٛٞظتبز در الپبرٚظىٛپی را ؼرح دٞذ.

هدف کلی جلعه پنجن :آؼنائی با بیواری ها و جراحی های روده کوچک()8
اهداف ویصه جلعه پنجن:
در پایاى دانؽجو قادر باؼد:
 .8ثیٕبریٟبی اِتٟبثی رٚد ٜوٛچه راتٛضیح دٞذ.
 .2تٛٔٛرٞبی رٚد ٜوٛچه ٙٔٚؽبء ٚػُّ احتٕبِی آٟ٘ب راتٛضیح دٞذ.
 .3ا٘عذاد رٚد ٜوٛچه ٚػُّ آ٘راتٛضیح دٞذ

هدف کلی جلعه ؼؽن :آؼنائی با بیواری ها و جراحی های روده کوچک()2
اهداف ویصه جلعه ؼؽن:
در پایاى دانؽجو قادر باؼد:
 .1دالیُ ثرداؼت رٚد ٜوٛچه ٘ ٚح ٜٛا٘جبْ آٖ را تٛضیح دٞذ
 .2رٚغ ٞبی ٔختّف شش٘ٛظتٔٛی را تٛضیح دٞذ
هدف کلی جلعه هفتن :آؼنائی بابیواری های روده بسرگ و راظت روده و جراحی کولوى()8
اهداف ویصه جلعه هفتن:
در پایاى دانؽجو قادر باؼد:
 .1ػالئٓ  ٚػٛارق ظرطبٖ و ِٖٛٛرا ثیبٖ ٕ٘بیذ.
 .2ثیٕبریٟبی ا٘عذادی و ِٖٛٛراتٛضیح دٞذ .
 .3رٚغ ٞبی رزوعی ٖٛو ِٖٛٛرا تٛضیح دٞذ.
هدف کلی جلعه هؽتن :آؼنائی بابیواری های روده بسرگ و راظت روده و جراحی کولوى()2
اهداف ویصه جلعه هؽتن:
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در پایاى دانؽجو قادر باؼد:
 .1وِٛىتٔٛی  ٚآ٘بظتٛٔٛز ث ٝرٚغ ا٘تٟب ث ٝا٘تٟب را ؼرح دٞذ .
 .2رزوعی ٖٛاثذٔٚیٛٙپریٙئبَ را تٛضیح دٞذ.
 .3پرٚظیجر ا٘جبْ آپب٘ذوتٔٛی را ث ٝرٚغ الپبرٚتٔٛی  ٚالپبراظىٛپی ؼرح دٞذ ..
هدف کلی جلعه نهن :آؼٙبیی ثب جراحی وجذ
اهداف ویصه جلعه نهن:
در پایاى دانؽجو قادر باؼد:
 .1پرٚظیجر ثیٛپعی وجذ را تٛضیح دٞذ.
 .2رٚغ ترٔیٓ پبرٌی وجذ را ؼرح دٞذ.
 .3ػُّ ٔٙجر ث ٝجراحی وجذ را ٘بْ ٔی ثرد
 .4دالیُ رزوعی ٖٛوجذ را ثیبٖ ٕ٘بیذ.
 .5پرٚظیجر رزوعی ٖٛوجذ را تٛضیح دٞذ.
 .6دالیُ پی٘ٛذ وجذ ٔ ٚرالجت ٞبی خبؾ در ا٘جبْ آٖ را تٛضیح دٞذ
هدف کلی جلعه دهن :آؼٙبیی ثب جراحی ویع ٝـفرا ٔ ٚجبری ـفراٚی()1
اهداف ویصه جلعه دهن:
در پایاى دانؽجو قادر باؼد:
 .1ثیٕبریٟبی اِتٟبثی ویع ٝـفرا ٔٚجبری ـفراٚی را ثیبٖ وٙذ
 .2ظٍٟٙبی ـفراٚی ٚػُّ زٔی ٝٙای آٟ٘برا ثیبٖ وٙذ.
 .3رٚغ وٛال٘صیٌٛرافی  ٚوِٛذٚظىٛپی را تؽریح ٕ٘بیذ.

هدف کلی جلعه یادزدهن :آؼٙبیی ثب ٔٛارد جراحی ویع ٝـفرا ٔ ٚجبری ـفراٚی()2
اهداف ویصه جلعه یازدهن:
در پایاى دانؽجو قادر باؼد:
 .1ػٛأُ ثرٚز و ِٝٛظیعتیت را ثیبٖ ٕ٘بیذ.
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 .2پرٚظیجر و ِٝٛظیتىتٔٛی ث ٝرٚغ ثبز  ٚالپبرٚظىٛپی را ٔمبیعٕ٘ ٝبیذ.
ٔ .3رالجت ٞبی ثؼذ از ػُٕ جراحی و ِٝٛظیعتىتٔٛی را تٛضیح دٞذ .
 .4و ِٝٛظیعتٛظتٔٛی را تٛضیح دٞذ.
هدف کلی جلعه دوازدهن :آؼٙبیی ثب ثیٕبری ٞب  ٚرٚغ ٞبی جراحی طحبَ  ٚپب٘ىراض ()1
اهداف ویصه جلعه دوازدهن:
در پایاى دانؽجو قادر باؼد:
 .1ػُّ اظپٍّٔٛٙبِی راثیبٖ وٙذ.
 .2ػٛأُ خطرپبرٌی طحبَ ٚػالیٓ ٚراٟٞبی تؽخیؿ پبرٌی طحبَ را٘بْ ٔی ثرد.
 .3ػُّ ٚػالیٓ پب٘ىراتیت را ٘بْ ٔی ثرد.
 .4ا٘ٛاع ثذخیٕی ٞبی پب٘ىراض را ثیبٖ وٙذ
هدف کلی جلعه ظیسدهن :آؼٙبیی ثب ثیٕبرییٟب  ٚرٚغ ٞبی جراحی طحبَ  ٚپب٘ىراض ()2
اهداف ویصه جلعه ظیسدهن:
در پایاى دانؽجو قادر باؼد:
 .1اظپّٙىتٔٛی ثب اظتفبد ٜاز ثرغ ٞبی ٔختّف را ثب یىذیٍر ٔمبیعٕ٘ ٝبیذ .
 .2اظپّٙىتٔٛی ث ٝرٚغ ثبز  ٚالپبرٚظىٛپی را ٔرحّ ٝثٔ ٝرحّ ٝتٛضیح دٞذ.
٘ .3ح ٜٛدرٔبٖ ویعت ٞبی پب٘ىراض را تٛضیح دٞذ.
 .4پب٘ىراتىتٔٛی را تؼریف ٕ٘ٛد ٚ ٜا٘ٛاع آٖ را ثیبٖ ٕ٘بیذ.
ٛٔ .5ارد ا٘جبْ پب٘ىراتىتٔٛی را ٘بْ ثجرد.
 .6ػُٕ ٚیپُ را تؼریف وٙذ.
هدف کلی جلعه چهاردهن :آؼٙبیی ثب ثیٕبری ٞب  ٚرٚغ ٞبی جراحی پعتبٖ
اهداف ویصه جلعه چهاردهن:
در پایاى دانؽجو قادر باؼد:
 .1ثیٕبری ٞبی پعتبٖ را ؼرح دٞذ
 .2ػٛأُ ٔٙجر ث ٝثرٚز ظرطبٖ پعتبٖ را ٘بْ ثجرد
 .3دالیُ ا٘جبْ ثیٛپعی پعتبٖ را ٘بْ ثجرد
ٔ .4بظتىتٔٛی را تؼریف ٕ٘ٛد ٚ ٜا٘ٛاع آٖ را تٛضیح دٞذ
 .5پرٚظیجر ٔبظتىتٔٛی را تٛضیح دٞذ.
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هدف کلی جلعه پانسدهن :آؼٙبیی ثب رٚغ ٞبی جراحی تیروئید و پاراتیروئید
اهداف ویصه جلعه پانسدهن:
در پایاى دانؽجو قادر باؼد:
 .1آ٘بتٔٛی ٚوبرغذ ٜتیرٚئیذ راتٛضیح دٞذ.
 .2آ٘بتٔٛی ٚٚظیف ٝغذدپبراتیرٚئیذ راثیبٖ وٙذ.
 .3ثیٕبریٟبی ٔٙجر ث ٝجراحی تیرٚئیذ راثیبٖ وٙذ.
هدف کلی جلعه ؼانسدهن :آؼٙبیی ثب رٚغ ٞبی جراحی واریط و اظتریپینگ وریدی
اهداف ویصه جلعه ؼانسدهن:
در پایاى دانؽجو قادر باؼد:
ٚ .1اریط را تٛضیح دٞذ
 .2رٚغ ٞبی جراحی ٚاریط را ؼرح دٞذ
 .3اظتریپیٚ ًٙریذی را تٛضیح دٞذ
 .4ػٛارق جراحی ٚاریط را ثیبٖ وٙذ
 .5ػالئٓ ثبِیٙی ٚاریط را رور ٕ٘بیذ
ٔ .6رالجت ٞبی پط از جراحی ٚاریط را تٛضیح دٞذ
هنابغ برای هطالؼه:
1. Surgical Technology for the surgical technologist: A positive care approach/
Association of surgical technologists/ Cengage Learning; 4 edition/ ISBN:
9781111037567
)2. Berry and Kohn's Operating Room Technique/ Nancymarie Phillips (Author
Mosby; 12 edition/ ISBN: 9780323073585
٘ .3ب٘عی ٔبری -جّذ د ْٚاز تىٙیه ٞبی وبر در اتبق ػُٕ و ٚ ٗٞٛثری ترجٕ ٝظبداتی ِیالٌّ ،چیٙی احعبٖ
 ٚدیٍراٖ ،ا٘تؽبرات جبٔؼٍ٘ ٝر1393 ،
 .4اـ َٛجراحی ؼٛارتس2012
 .5ظبداتی ِیالٌّ ،چیٙی احعبٖ .تىِٛٛٙشی جراحی ٌٛارغ  ٚغذد .تٟراٖ٘ ،ؽر جبٔؼٍ٘ ٝر1395 .
 .6اـ َٛجراحی اِىعب٘ذر
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روغ تدریط:
آٔٛزغ ثب رٚغ ظخٙرا٘ی  ٚثب اظتفبد ٜاز ٚظبیُ وٕه آٔٛزؼی  ٚثحث ٌرٞٚی ٔی ثبؼذ.جٟت ٔؽبروت فؼبَ دا٘ؽج ٛدر والض،
پرظػ  ٚپبظخ در حیٗ تذریط ـٛرت ٔیٍیریذ  ٚاثتذای ٞر جّع ٝث ٝوٛئیس اختفبؾ ٔی یبثذ.

رظانه های آهوزؼی:
ٚایت ثردٚ-یذیٛپرٚشوتٛر،وتبة،اظالیذ

ظنجػ و ارزؼیابی

دانؽجویاى :

ٕ٘ 15رٜ

آزهوى پایاى ترم:

ٕ٘ 2رٜ

حضور فؼال و هنظن در کالض و انجام تکالیف:

ٕ٘ 3رٜ

هیاى ترم و کوئیس :

آزهوى

روغ

ٔیبٖ ترْ  ٚوٛئیس

آزٔ ٖٛوتجی ٚ

ظهن از نوره کل

تاریخ

ظاػت

(بر حعب درصد)
 15درـذ

جّعٞ ٝؽتٓ

16-18

ؼفبٞی
آزٔ ٖٛپبیبٖ دٚرٜ

آزٔ ٖٛوتجی

 75درـذ

حضٛر فؼبَ ٙٔٚظٓ

ارزؼیبثی اظتبد

 10درـذ

طجك تمٛیٓ أتحب٘ی
دا٘ؽىذٜ

در والض ٚا٘جبْ
تىبِیف
هقررات کالض و انتظارات از دانؽجو:
.1رػبیت اـ َٛاخالق اظالٔی،حرف ٝای  ٚحضٛر ثٛٔ ٝلغ ٙٔ ٚظٓ در تٕبْ جّعبت درض(ٔٛاردی ٔب٘ٙذ حضٛر دا٘ؽجٛیبٖ پط از
اظتبد،ترن ثذ ٖٚاجبز ٜوالض،اظتفبد ٜاز تّفٗ ٕٞرأ ..... ٚ ٜجبز ٕ٘ی ثبؼذ).
ٔ.2طبِؼٛٔ ٝضٛػبت ٔٛرد ثحث  ٚؼروت فؼبَ در ثحث ٞبی ٌرٞٚی.
.3ا٘جبْ تىبِیف ٔح ِٝٛثب ٘ظر اظتبد ٔرثٛط.ٝ
ٔ.4راجؼ ٝثٙٔ ٝبثغ اػالْ ؼذٔ ٚ ٜطبِؼٛٔ ٝضٛػبت ٔرتجط.
.5ارائ ٝپیؽٟٙبدات جٟت اـالح  ٚپیؽجرد اٞذاف آٔٛزؼی.
.6ث ٝازای ٞر جّع ٝغیجت غیرٔٛج ٝدا٘ؽج ٛطجك لٛا٘یٗ آٔٛزؼی دا٘ؽىذ ٜالذاْ ٔی ٌردد.
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٘بْ  ٚأضبی ٔذرض:

٘بْ  ٚأضبی ٔذیر ٌر:ٜٚ

رضب فیضی
تبریخ تحٛیُ:

٘بْ  ٚأضبی ٔعئEDO َٛدا٘ؽىذ:ٜ

فرؼت ٝجالِ٘ٛذی
تبریخ ارظبَ99/6/17 :

تبریخ ارظبَ:

99/6/17

⃝ ⃝
خیر

آیب طرح درض ثرای اِٚیٗ ثبر تذٚیٗ ؼذ ٜثّ▄ ⃝ ٝ
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تبییذ ٔذیرٌر ٚ ٜٚأضب
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هدرض

1

99/6/17

آؼٙبیی ثب آ٘بتٔٛی ٚفیسیِٛٛشی ظیعتٓ ٌٛارغ

رضب فیضی

2

99/6/24

تٛجٟبت ٚیص ٚ ٜآٔبدٌی ثرای ا٘جبْ جراحی ٞبی دظتٍبٜ

رضب فیضی

3

99/6/31

ٌٛارغ  ٚغذد (جّع ٝا)َٚ
تٛجٟبت ٚیص ٚ ٜآٔبدٌی ثرای ا٘جبْ جراحی ٞبی دظتٍبٜ

رضب فیضی

ٌٛارغ  ٚغذد(جّع ٝد)ْٚ

4

99/7/7

آٔبدٌی ثرای اػٕبَ آ٘ذٚظىٛپی  ٚالپبرٚظىٛپی

رضب فیضی

5

99/7/14

آؼٙبیی ثب ثیٕبری ٞب  ٚجراحی ٞبی رٚد ٜوٛچه(جّع ٝا)َٚ

رضب فیضی

6

99/7/21

آؼٙبیی ثب ثیٕبری ٞب  ٚجراحی ٞبی رٚد ٜوٛچه(جّع ٝد)ْٚ

رضب فیضی

7

99/7/28

آؼٙبیی ثب ثیٕبری ٞبی رٚد ٜثسري  ٚراظت رٚد ٚ ٜجراحی

رضب فیضی

8

99/8/5

و(ِٖٛٛجّع ٝا)َٚ
آؼٙبیی ثب ثیٕبری ٞبی رٚد ٜثسري  ٚراظت رٚد ٚ ٜجراحی

رضب فیضی

و(ِٖٛٛجّع ٝد)ْٚ

9

99/8/12

آؼٙبیی ثب جراحی وجذ

رضب فیضی

10

99/8/19

آؼٙبیی ثب جراحی ویع ٝـفرا ٔ ٚجبری ـفراٚی(جّع ٝا)َٚ

رضب فیضی

11

99/8/26

آؼٙبیی ثب ٔٛارد جراحی ویع ٝـفرا ٔ ٚجبری ـفراٚی(جّعٝ

رضب فیضی

12

99/9/3

13

99/9/10

د)ْٚ
آؼٙبیی ثب ثیٕبری ٞب  ٚرٚغ ٞبی جراحی طحبَ  ٚپب٘ىراض

رضب فیضی

(جّع ٝا)َٚ
آؼٙبیی ثب ثیٕبری ٞب  ٚرٚغ ٞبی جراحی طحبَ  ٚپب٘ىراض

رضب فیضی

(جّع ٝد)ْٚ

14

99/9/17

آؼٙبیی ثب ثیٕبری ٞب  ٚرٚغ ٞبی جراحی پعتبٖ

رضب فیضی

15

99/9/24

آؼٙبیی ثب رٚغ ٞبی جراحی تیرٚئیذ  ٚپبراتیرٚئیذ

رضب فیضی

16

99/10/1

آؼٙبیی ثب رٚغ ٞبی جراحی ٚاریط  ٚاظتریپیٚ ًٙریذی

رضب فیضی

9

