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ی تا کلیات ٍ هفاّین ٍ تکٌیک ّای جراحی ، آؼٌایٍ هفاّین تیواری ّا کلیاتآؼٌایی تا : درضهدف کلی 

    در جراحی گَارغ ٍ غذد

 

 :کلی جلعبتاهداف 
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 بب آنبتوهی وفیسیولوشی ظیعتن گوارغآؼنبیی : هدف کلی جلعه اول

 اهداف ویصه جلعه اول:

 درپبیبى کالض دانؽجو قبدر ببؼد:

 آًاتَهی لعوت ّای هختلف ظیعتن گَارغ را تِ طَر خالـِ تیاى کٌذ-1

 دظتگاُ گَارغ را تِ طَر هختفر ؼرح دّذفیسیَلَشی -2

 

ٍ غذدآهادگی ترای اًجام جراحی ّای دظتگاُ گَارغ تَجْات ٍیصُ ٍ  هدف کلی جلعه دوم:  

 اهداف ویصه جلعه دوم:

 در پبیبى دانؽجو قبدر ببؼد:

 رٍغ ّای هختلف پرج کردى در جراحی گَارغ ٍ غذد را تَضیح دّذ .1

 را تَضیح دّذ ًحَُ درج کردى در اًَاع جراحی گَارغ .2

 ترغ ّای جراحی در اًَاع جراحی ّای گَارغ را ترحعة کارترد ّر یک ًام تثرد .3

 اًَاع ظت ّای جراحی هَرد اظتفادُ در جراحی گَارغ ٍ غذد را لیعت ًوایذ .4

 کارترد اًَاع اتسارّای هَرد اظتفادُ در جراحی گَارغ ٍ غذد را تَضیح دّذ .5

 حی ػوَهی را ًام تثردپَزیؽي ّای تِ کار گرفتِ در اًَاع جرا .6

 آهبدگی برای اػوبل آندوظکوپی و الپبروظکوپی :ظومهدف کلی جلعه 

:ظوماهداف ویصه جلعه   

 در پبیبى دانؽجو قبدر ببؼد:

 آًذٍظکَپی در جراحی گَارغ را تَضیح دّذ .1

 دالیل اظتفادُ از اًذٍظکَپی در جراحی گَارغ را تیاى ًوایذ .2

 کَلًََظکَپی را ؼرح دّذپرٍظیجر ظیگوَئیذٍظکَپی ٍ  .3

 هسایا ٍ هؼایة الپارٍظکَپی را تیاى ًوایذ . .4

 هَارد هٌغ کارترد الپارٍظکَپی در جراحی گَارغ را ًام تثرد. .5



 تجْیسات ٍ اتسار هَرد اظتفادُ در الپارٍظکَپی را لیعت ًواییذ. .6

 رٍغ ّای ّوَظتاز در الپارٍظکَپی را ؼرح دّذ. .7

 

 (1ببانواع هرنی و جراحی هرنی)آؼنبئی  : چهبرم هدف کلی جلعه

:چهبرماهداف ویصه جلعه   

 در پبیبى دانؽجو قبدر ببؼد:

 ّرًی را تؼریف کٌذ .1

 اًَاع ّرًی را از ًظر جایگاُ ایجاد آًْا ًام تثرد .2

 ّرًیَرافی ٍ ّرًیَتَهی را تَضیح دّذ. .3

 پرٍظیجر جراحی ترهین فتك ایٌگَیٌال را هرحلِ تِ هرحلِ ؼرح دّذ. .4

 

(2آؼنبئی ببانواع هرنی و جراحی هرنی): پنجنهدف کلی جلعه   

:پنجناهداف ویصه جلعه   

 در پبیبى دانؽجو قبدر ببؼد:

 پرٍظیجر جراحی ترهین فتك ایٌگَیٌال را از طریك الپارٍظکَپی ؼرح دّذ. .1

 ػالئن فتك فوَرال را تیاى ًوایذ. .2

 هراحل اًجام ترهین فتك راًی ٍ ًافی ٍ ّیاتال را ؼرح دّذ. .3

 پرظتاری تؼذ از اًجام ّرًیَرافی را ؼرح دّذ.هرالثت ّای  .4

 

آؼٌایی تا الپاراتَهی تؽخیفی:ؼؽنهدف کلی جلعه   

ن:ؼؽاهداف ویصه جلعه   

 در پبیبى دانؽجو قبدر ببؼد:

 پرٍظیجر الپاراتَهی تؽخیفی در هَارد اٍرشاًط را ؼرح دّذ . .1

 دّذ .ًمػ پرظتار اظکراب در اًجام الپارٍتَهی تجععی ٍ تؽخیفی را تَضیح  .2



 

 (1آؼٌائی تاجراحی ّای هری) تن:فهدف کلی جلعه ه

تن:فاهداف ویصه جلعه ه  

 در پبیبى دانؽجو قبدر ببؼد:

 رٍغ جراحی ّای رزکعیَى هری را تَضیح دّذ .1

 ریعک فاکتَرّای ترٍز ظرطاى هری را ًام تثرد .2

 تجْیسات ٍ اتسار هَرد کارترد در جراحی هری را ًام تثرد .3

 (2آؼٌائی تاجراحی ّای هری) :هؽتنهدف کلی جلعه 

:هؽتن اهداف ویصه جلعه  

 در پبیبى دانؽجو قبدر ببؼد:

 دالیل ٍ ًحَُ اًجام دیالتاظیَى هری را ؼرح دّذ .1

 دیَرتیکَل هری را تؼریف ًوَدُ ٍ دالیل ایجاد آى را ًام تثرد؟ .2

 اًَاع رٍغ ّای دیَرتیکَلکتَهی را تَضیح دّذ .3

 ٍ جراحی در آى را تَضیح دّذ. آؼاالزی را تؼریف ًوَدُ ٍ ًحَُ درهاى .4

 

جراحی کثذ ی تایآؼٌا :هننهدف کلی جلعه   

:هنن اهداف ویصه جلعه  

 در پبیبى دانؽجو قبدر ببؼد:

 

 پرٍظیجر تیَپعی کثذ را تَضیح دّذ. .1

 رٍغ ترهین پارگی کثذ را ؼرح دّذ. .2

 ًام هی ترد را ػلل هٌجر تِ جراحی کثذ .3

 دالیل رزکعیَى کثذ را تیاى ًوایذ. .4

 پرٍظیجر رزکعیَى کثذ را تَضیح دّذ. .5



 دالیل پیًَذ کثذ ٍ هرالثت ّای خاؾ در اًجام آى را تَضیح دّذ .6

 

(1)کیعِ ـفرا ٍ هجاری ـفراٍیجراحی  ی تایآؼٌا هدف کلی جلعه دهن:  

 اهداف ویصه جلعه دهن:

 در پبیبى دانؽجو قبدر ببؼد:

 

 کٌذتیواریْای التْاتی کیعِ ـفرا ٍهجاری ـفراٍی را تیاى  .1

 .کٌذظٌگْای ـفراٍی ٍػلل زهیٌِ ای آًْارا تیاى  .2

 رٍغ کَالًصیَگرافی ٍ کَلذٍظکَپی را تؽریح ًوایذ. .3

 

 

(2)کیعِ ـفرا ٍ هجاری ـفراٍیجراحی  هَارد ی تایآؼٌا زدهن:یب هدف کلی جلعه  

زدهن:یباهداف ویصه جلعه   

 در پبیبى دانؽجو قبدر ببؼد:

 ًوایذ.ػَاهل ترٍز کَلِ ظیعتیت را تیاى  .1

 پرٍظیجر کَلِ ظیتکتَهی تِ رٍغ تاز ٍ الپارٍظکَپی را همایعِ ًوایذ. .2

 هرالثت ّای تؼذ از ػول جراحی کَلِ ظیعتکتَهی را تَضیح دّذ . .3

 کَلِ ظیعتَظتَهی را تَضیح دّذ. .4

 

(1ی تا تیواری ّا ٍ رٍغ ّای جراحی طحال  ٍ پاًکراض )یآؼٌا :دوازدهن هدف کلی جلعه  

:دوازدهناهداف ویصه جلعه   

 در پبیبى دانؽجو قبدر ببؼد:

 .کٌذػلل اظپلٌَهگالی راتیاى  .1

 ػَاهل خطرپارگی طحال ٍػالین ٍراّْای تؽخیؿ پارگی طحال راًام هی ترد. .2



 ػلل ٍػالین پاًکراتیت را ًام هی ترد. .3

 کٌذاًَاع تذخیوی ّای پاًکراض را تیاى  .4

 

(2راحی طحال ٍ پاًکراض )ْا ٍ رٍغ ّای جیی تا تیوارییآؼٌا :ظیسدهنهدف کلی جلعه   

:ظیسدهناهداف ویصه جلعه   

 در پبیبى دانؽجو قبدر ببؼد:

 اظپلٌکتَهی تا اظتفادُ از ترغ ّای هختلف را تا یکذیگر همایعِ ًوایذ . .1

 اظپلٌکتَهی تِ رٍغ تاز ٍ الپارٍظکَپی را هرحلِ تِ هرحلِ تَضیح دّذ. .2

 ًحَُ درهاى کیعت ّای پاًکراض را تَضیح دّذ. .3

 پاًکراتکتَهی را تؼریف ًوَدُ ٍ اًَاع آى را تیاى ًوایذ. .4

 هَارد اًجام پاًکراتکتَهی را ًام تثرد. .5

 .کٌذػول ٍیپل را تؼریف  .6

پعتاىّا ٍ رٍغ ّای جراحی  ی تا تیواریایآؼٌ :چهبردهن هدف کلی جلعه  

:چهبردهناهداف ویصه جلعه   

 در پبیبى دانؽجو قبدر ببؼد:

 دّذتیواری ّای  پعتاى را ؼرح  .1

 ػَاهل هٌجر تِ ترٍز ظرطاى پعتاى را ًام تثرد .2

 دالیل اًجام تیَپعی پعتاى را ًام تثرد .3

 هاظتکتَهی را تؼریف ًوَدُ ٍ اًَاع آى را تَضیح دّذ .4

 پرٍظیجر هاظتکتَهی را تَضیح دّذ. .5

 

تیروئید و پبراتیروئیدی تا رٍغ ّای جراحی یآؼٌا :هدف کلی جلعه پبنسدهن  

:نپبنسدهاهداف ویصه جلعه   

 در پبیبى دانؽجو قبدر ببؼد:

 .دّذآًاتَهی ٍکارغذُ تیرٍئیذ راتَضیح  .1

 .کٌذآًاتَهی ٍٍظیفِ غذدپاراتیرٍئیذ راتیاى  .2



 .کٌذتیواریْای هٌجر تِ جراحی تیرٍئیذ راتیاى  .3

 

واریط و اظتریپینگ وریدیی تا رٍغ ّای جراحی یآؼٌا :ؼبنسدهنهدف کلی جلعه   

:ؼبنسدهناهداف ویصه جلعه   

 پبیبى دانؽجو قبدر ببؼد:در 

 ٍاریط را تَضیح دّذ .1

 رٍغ ّای جراحی ٍاریط را ؼرح دّذ .2

 اظتریپیٌگ ٍریذی را تَضیح دّذ .3

 ػَارق جراحی ٍاریط را تیاى کٌذ .4

 ػالئن تالیٌی ٍاریط را رکر ًوایذ .5

 هرالثت ّای پط از جراحی ٍاریط را تَضیح دّذ .6

 فهرظت هنببغ

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 

 

جلذ دٍم از تکٌیک ّای کار در اتاق ػول کَّي ٍ تری ترجوِ ظاداتی لیال، گلچیٌی -ًاًعی هاری  .3

 1393احعاى ٍ دیگراى، اًتؽارات جاهؼِ ًگر، 

 2112اـَل جراحی ؼَارتس .4

 1395ظاداتی لیال، گلچیٌی احعاى .تکٌَلَشی جراحی گَارغ ٍ غذد .تْراى، ًؽر جاهؼِ ًگر.  .5

 اـَل جراحی الکعاًذر .6

 

روغ تدریط:    

  ظخٌراًی 

 پرظػ ٍ پاظخ

 تحث گرٍّی



 ًوایػ فیلن

 اظتفادُ از پاٍرپَیٌت دارای ـَت

 وظبیل آهوزؼی:

 ، اظالیذ، هاًکيفیلن، ٍایت ترد 

 ظنجػ و ارزؼیببی  

ظهن از نوره کل)بر حعب  روغ       آزهوى

 درصد(

 ظبػت تبریخ 

    5 ؼفاّی-کتثی کوئیس

  1399.12.23 21 کتثی هیبى دوره آزهوى

  هطاتك تمَین اهتحاًات 61 کتثی آزهوى پبیبى ترم

   5  فؼبل در کالض  حضور

   11  تکبلیف دانؽجو

 

 هقررات کالض و انتظبرات از دانؽجو:

 کالض در فؼال تِ هَلغ ٍ  حضَر -

 لثل از جلعِ درض اـطالحات هرتَط تِ ّر درضهطالؼِ  -

 لثل از جلعِ تؼذی هطالؼِ خالـِ ّر درض -

  هطالؼات تر اظتٌاد تا کالض گرٍّی ّای تحث در ؼرکت ٍ -

 آهَزؼی هحَلِ تکالیف اًجام -

 ػذم اظتفادُ از تلفي ّوراُ در کالض -

 

 



 

 دانؽکده: EDOنبم و اهضبی هعئول               جاللوندینبم و اهضبی هدرض:             نبم و اهضبی هدیر گروه: 

 تبریخ ارظبل:                                          تبریخ ارظبل :          22/10/99: لتبریخ تحوی

 

 

 تکنولوشی جراحی گوارغ و غدد درض ئهی ارابندى هبول زجد

11-11روز و ظبػت جلعه : ؼنبه هب   

 
 جلعات تاریخ هوضوع هر جلعه هذرض

  .1 1399.11.27 آؼٌایی تا آًاتَهی ٍفیسیَلَشی ظیعتن گَارغ لاظوی

(1) ٍ غذدآهادگی ترای اًجام جراحی ّای دظتگاُ گَارغ تَجْات ٍیصُ ٍ  لاظوی  1399.11.4 2.  

  .3 1399.11.11 آهادگی ترای اػوال آًذٍظکَپی ٍ الپارٍظکَپی لاظوی

(1آؼٌایی تااًَاع ّرًی ٍ جراحی ّرًی) لاظوی  1399.11.18 4.  

(2آؼٌایی تااًَاع ّرًی ٍ جراحی ّرًی) لاظوی  1399.11.25 5.  

  .6 1399.12.2 آؼٌایی تا الپاراتَهی تؽخیفی لاظوی

(1آؼٌایی تاجراحی ّای هری) لاظوی  1399.12.9 7.  

(2آؼٌایی تاجراحی ّای هری) لاظوی  1399.12.16 8.  

جراحی کثذآؼٌایی تا  لاظوی  1399.12.23 9.  

(1)کیعِ ـفرا ٍ هجاری ـفراٍیآؼٌایی تا جراحی  لاظوی  1411.1.14 11.  

(2)کیعِ ـفرا ٍ هجاری ـفراٍیآؼٌایی تا هَارد جراحی  لاظوی  1411.1.21 11.  

(1آؼٌایی تا تیواری ّا ٍ رٍغ ّای جراحی طحال  ٍ پاًکراض ) لاظوی  1411.1.28 12.  

(2آؼٌایی تا تیواری ّا ٍ رٍغ ّای جراحی طحال  ٍ پاًکراض ) لاظوی  1411.2.4 13.  

  .14 1411.2.11 آؼٌایی تا تیواری ّا ٍ رٍغ ّای جراحی پعتاى لاظوی

  .15 1411.2.18 آؼٌایی تا رٍغ ّای جراحی تیرٍئیذ ٍ پاراتیرٍئیذ لاظوی

  .16 1411.3.1 آؼٌایی تا رٍغ ّای جراحی ٍاریط ٍ اظتریپیٌگ ٍریذی لاظوی

 




