
 

 دانؽگاه ػلوم پسؼکی کرهانؽاه

 پیراپسؼکی دانؽکده

 ترهی قالب نگارغ طرح درض

            تکنولوشِی جراحی در جراحی های گوارغ و غددػنواى درض: 

                                                   اتبق ػول  پیَستِ زاًطجَیبى وبرضٌبسی:  رؼته و هقطغ فراگیراى

                                                              ٍاحس ًظری یهواحد: تؼداد
 ، آظیب ؼناظی و بافت ؼناظی2، فیسیولوشی 2تؽریح  پیػ نیاز:

   16-14ضٌبِ.سبػت  :روز و ظاػت تدریط
 رضب فیضی هدرض: 

 64-66و روز هؽاوره:یکؽنبه.ظاػت  ظاػت                          ًفر  25 تؼداد دانؽجویاى:

                                                    

       

 :هدف کلی درض

ٍ ولیبت  بیوبری ّب گَارش ٍ غسز ٍ بب ولیبت ٍ هفبّین تىٌیه بب هفبّین اسبسی زر ایي زرس زاًطجَیبى  

آضٌب  جراحی ایي حَزُ بؼس از ػولٍ ٍ حیي  ٍ هرالبت ّبی لبل ّبی جراحی زر جراحی گَارش ٍ غسز

 ذَاٌّس ضس

 

 :هداف کلی جلعات ا

 

 آضٌبیی بب بیوبری ّب ٍ ًئَپالسن ّبی هؼسُ (6

 آضٌبیی بب رٍش ّبی جراحی ببز هؼسُ)گبسترٍستَهی ٍ گبسترتَهی ٍ...( (2

 هؼسَّ تجْیسات اذتػبغی ایي جراحی ّبالپبراسىَپیه  ّبی جراحیآضٌبیی بب ًحَُ اًجبم  (3

 رٍزُ وَچه تَهَر ّبیآضٌبئی بب بیوبری ّب ٍ  (4

 جراحی برزاضتي رٍزُ وَچه ٍ جراحی زیَرتیىل هىلآضٌبئی بب  (5

 سٌسرٍم رٍزُ وَتبُ ٍ پیًَسُ رٍزُآضٌبئی بب  (6

  رٍزُ بسري ٍ راست رٍز بیوبری ّب ٍ وبًسرّبی آضٌبئی بب (7

 رٍزُ بسري ٍ راست رٍزُ وَلَى ببز ٍ الپبراسىَپیه جراحی ببآضٌبئی  (8

 هر جلعه:کلی اهداف ویصه به تفکیک اهداف 

 آضٌبیی بب بیوبری ّب ٍ ًئَپالسن ّبی هؼسُ  هدف کلی جلعه اول:

 اهداف ویصه جلعه اول:

 در پایاى دانؽجو قادر باؼد: 



 .بب بیوبری زذن پپتیه  آضٌب ببضس ٍ ػالئن آى را تطریع زّس6

 آضٌب ببضس ٍ ػالئن آى را تطریع زّس  ًئَپالسن ّبس هؼسُ.بب 2

 آضٌب ببضس ٍ ػالئن آى را تطریع زّس  پَلیپ ٍ لیَهیَم ٍ لیپَم هؼسُ.بب 3

 آضٌبیی بب رٍش ّبی جراحی ببز هؼسُ)گبسترٍستَهی ٍ گبسترتَهی ٍ...( هدف کلی جلعه دوم:

 اهداف ویصه جلعه دوم:

 در پایاى دانؽجو قادر باؼد:

 حی گبستروتَهی ٍ ابسار آى آضٌب ببضس.بب رٍش ّبی هرتلف جرا1

 .اًَاع رٍش ّبی گبسترٍستَهی را بیبى وٌس2

 .جراحی ّبی ٍاگَتَهی ٍ پیلَرٍپالستی را فرا گرفتِ ببضس3

 .بب گبسترٍستَهی از عریك آًسٍسىَپی آضٌب ببضس 4

 

 اذتػبغی ایي جراحی ّبهؼسُ ٍ تجْیسات الپبراسىَپیه  ّبی جراحیآضٌبیی بب ًحَُ اًجبم  هدف کلی جلعه ظوم:

 اهداف ویصه جلعه ظوم:

 در پایاى دانؽجو قادر باؼد:

 .بب ابسار ٍ تجْیسات ترػػی جراحی ببی پس هؼسُ ای الپبرسىَپیه آضٌب ببضس1

 . بب ابسار ٍ تجْیسات ترػػی جراحی اسلیَ الپبرسىَپیه آضٌب ببضس2

 جراحی .آضٌبیی بب حلمِ هؼسُ ٍ ببلَى هؼسُ ٍ هرالبت ّبی ذبظ ایي3

 رٍزُ وَچه تَهَر ّبیآضٌبئی بب بیوبری ّب ٍ  :چهارمهدف کلی جلعه 

  :چهارماهداف ویصه جلعه 

 در پایاى دانؽجو قادر باؼد:

 بیوبریْبی التْببی رٍزُ وَچه راتَضیح زّس. .6

 تَهَرّبی رٍزُ وَچه ٍهٌطبء ٍػلل احتوبلی آًْب راتَضیح زّس. .2

 تَضیح زّس را اًسساز رٍزُ وَچه ٍػلل آى .3

 ایٌتیَسبسپطي رٍزُ را تَضیح زّس ٍ رٍش زرهبى آى را بیبى وٌس .4

 جراحی برزاضتي رٍزُ وَچه ٍ جراحی زیَرتیىل هىلآضٌبئی بب  :پنجنهدف کلی جلعه 

 ن:پنجاهداف ویصه جلعه 



 در پایاى دانؽجو قادر باؼد:

 رٍزُ وَچه ٍ ًحَُ اًجبم آى را تَضیح زّس يزالیل برزاضت .1

 ی را تَضیح زّسرٍش ّبی هرتلف ششًَستَه .2

 بب بیوبری زیَرتیىَل هىل آضٌب ضَز ٍ رٍش زرهبى آى را تَضیح زّس .3

ذًَریسی ٍ سَراخ  ضسى  زئَزًَم زر اثر پپتیه اٍلسر را بطٌبسس ٍ زر ارتببط بب رٍش زرهبى آى  .4

 ّب تَضیح زّس. 

 سٌسرٍم رٍزُ وَتبُ ٍ پیًَسُ رٍزُآضٌبئی بب ن: ؼؽهدف کلی جلعه 

 ن:ؼؽاهداف ویصه جلعه 

 :در پایاى دانؽجو قادر باؼد

 ًحَُ اًجبم ایلئَستَهی را بیبى وٌس.6

 .بب جراحی پیًَس رٍزُ وَچه را آضٌب ببضس2

 .سٌسرٍم رٍزُ وَتبُ را بیبى وٌس3

 .بب سٌسرم ضریبى هساًتریه فَلبًی آضٌب ببضس4

 رٍزُ بسري ٍ راست رٍز بیوبری ّب ٍ وبًسرّبی آضٌبئی بب ن:هفتهدف کلی جلعه 

 ن:هفتاهداف ویصه جلعه 

 در پایاى دانؽجو قادر باؼد:

 ػالئن ٍ ػَارؼ سرعبى وَلَى را بیبى ًوبیس. .1

 بیوبریْبی اًسسازی وَلَى راتَضیح زّس . .2

 رٍش ّبی رزوسیَى وَلَى را تَضیح زّس. .3

 بب ابسار ٍ ًحَُ اًجبم وَلًََسىَپی ٍ روتَسىَپی آضٌب ببضس .4

 فرز روتَم آضٌبیی پیسا وٌسبب آزًَوبرسیٌَم ٍ پَلیپ ٍ پرٍالپس هٌ .5

 

 رٍزُ بسري ٍ راست رٍزُ  وَلَى ببز ٍ الپبراسىَپیه جراحی ببآضٌبئی  ن:هؽتهدف کلی جلعه 

 :هفؽناهداف ویصه جلعه 

 در پایاى دانؽجو قادر باؼد:

 وَلىتَهی ٍ آًبستَهَز بِ رٍش اًتْب بِ اًتْب را ضرح زّس . .1

 رزوسیَى ابسٍهیٌَپریٌئبل را تَضیح زّس. .2



 .پرٍسیجر اًجبم آپبًسوتَهی را بِ رٍش الپبرٍتَهی ٍ الپبراسىَپی ضرح زّس .3

 بب جراحی ٍلَلَس ٍ ًحَُ تطریع آى آضٌب ببضس .4

 هگب وَلَى را ضرح زّس ٍ ًحَُ زرهبى آى  را بیبى وٌس .5

 

 برای هطالؼه:  هنابغ

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 

 

ي ٍ بری ترجوِ سبزاتی لیال، گلچیٌی جلس زٍم از تىٌیه ّبی وبر زر اتبق ػول وَّ-ًبًسی هبری  .3

 1393احسبى ٍ زیگراى، اًتطبرات جبهؼِ ًگر، 

 2012اغَل جراحی ضَارتس .4

 1395سبزاتی لیال، گلچیٌی احسبى .تىٌَلَشی جراحی گَارش ٍ غسز .تْراى، ًطر جبهؼِ ًگر.  .5

 اغَل جراحی الىسبًسر .6

 

 روغ تدریط:
ووه آهَزضی ٍ بحث گرٍّی هی ببضس.جْت هطبروت فؼبل زاًطجَ زر آهَزش بب رٍش سرٌراًی ٍ بب استفبزُ از ٍسبیل 

 والس، پرسص ٍ پبسد زر حیي تسریس  غَرت هیگیریس ٍ ابتسای ّر جلسِ بِ وَئیس اذتػبظ هی یببس.

 رظانه های آهوزؼی:
 ٍیسیَپرٍشوتَر،وتبة،اسالیس-ٍایت برز

 : ظنجػ و ارزؼیابی دانؽجویاى

 ًورُ   10                                    :               آزهوى پایاى ترم

 ًورُ 5:               حضور فؼال و هنظن  در کالض و انجام تکالیف

 ًورُ 5                                                   هیاى ترم و کوئیس :

 

 

 

 

 

 



ظهن از نوره کل  روغ آزهوى

 )بر حعب درصد(

 ظاػت تاریخ

آزهَى وتبی ٍ  وَئیسهیبى ترم ٍ 

 ضفبّی

 16-14 25/11/99 زرغس 25

عبك تمَین اهتحبًی  زرغس 50 آزهَى وتبی  آزهَى پبیبى زٍرُ

 زاًطىسُ

 

حضَر فؼبل ٍهٌظن 

زر والس ٍاًجبم 

 تىبلیف

   زرغس 25 ارزضیببی استبز

 هقررات کالض و انتظارات از دانؽجو:
هَلغ ٍ هٌظن زر توبم جلسبت زرس)هَارزی هبًٌس حضَر زاًطجَیبى .رػبیت اغَل اذالق اسالهی،حرفِ ای ٍ حضَر بِ 1

 پس از استبز،ترن بسٍى اجبزُ والس،استفبزُ از تلفي ّوراُ ٍ ..... هجبز ًوی ببضس(.

 .هغبلؼِ هَضَػبت هَرز بحث ٍ ضروت فؼبل زر بحث ّبی گرٍّی.2

 .اًجبم تىبلیف هحَلِ بب ًظر استبز هربَعِ.3

 م ضسُ ٍ هغبلؼِ هَضَػبت هرتبظ..هراجؼِ بِ هٌببغ اػال4

 .ارائِ پیطٌْبزات جْت اغالح ٍ پیطبرز اّساف آهَزضی.5

 .بِ ازای ّر جلسِ غیبت غیرهَجِ زاًطجَ عبك لَاًیي آهَزضی زاًطىسُ السام هی گرزز.  6
 

            البی تَحیس ًیب زاًطىسُ: EDOهسئَلًبم ٍ اهضبء                ًبم ٍ اهضبء هسیر گرٍُ فرضتِ جاللًَسیًبم ٍ اهضبی هسرس:         

        رضب فیضی

                            

 تبرید ارسبل                     22/10/99تبرید ارسبل:                             22/10/99:تبرید تحَیل

 

 

                              

 ضسُ آیب عرح زرس برای اٍلیي ببر تسٍیي

  ⃝ذیر    ⃝                                   ▄ ⃝بلِ    

 

 

 

 



 جدول زهاى بندی

 66-64.ظاػت ؼنبه-هؽت هفته اولروز و ظاػت جلعه :
 

 

 

 

 هدرض هوضوع هر جلعه              تاریخ جلعه

 رضب فیضی آضٌبیی بب بیوبری ّب ٍ ًئَپالسن ّبی هؼسُ 27/10/99 1

ّبی جراحی ببز هؼسُ)گبسترٍستَهی ٍ  آضٌبیی بب رٍش 4/11/99 2

 گبسترتَهی ٍ...(

 رضب فیضی

الپبراسىَپیه جراحی ّبی آضٌبیی بب ًحَُ اًجبم  11/11/99 3

 هؼسَّ تجْیسات اذتػبغی ایي جراحی ّب

 رضب فیضی

 رضب فیضی رٍزُ وَچه آضٌبئی بب بیوبری ّب ٍ تَهَر ّبی 18/11/99 4

برزاضتي رٍزُ وَچه ٍ آضٌبئی بب جراحی  25/11/99 5

 جراحی زیَرتیىل هىل

 رضب فیضی

 رضب فیضی آضٌبئی بب سٌسرٍم رٍزُ وَتبُ ٍ پیًَسُ رٍزُ 2/12/99 6

آضٌبئی بب بیوبری ّب ٍ وبًسرّبی رٍزُ بسري ٍ  9/12/99 7

 راست رٍز

 رضب فیضی

وَلَى رٍزُ  ببز ٍ الپبراسىَپیهآضٌبئی بب جراحی  16/12/99 8

 بسري ٍ راست رٍزُ

 رضب فیضی




