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 داًؽکذُ پیراپسؼکی کرهبًؽبُ

 طرح درض

 اتاق ػول در اٍرصاًس، تزٍها، بحزاى ّا ٍ حَادث غیزهتزلبِ ٍ هزالبت ّای آىتکٌَلَصی  ػٌَاى درض:

 )ًظزی( 1: تؼذاد ٍاحذ کارضٌاسی پیَستِ اتاق ػول 6 داًطجَیاى تزمهخبطببى: 

 خاًن ًگیي الرتی کارضٌاس ارضذ اتاق ػول هذرض: بافت ضٌاسی، آسیب ضٌاسی ٍ تطزیح ،2 فیشیَلَصی پیػ ًیبز یب ّوسهبى:

 12-13ضٌبِ ّا سِ  ظبػت پبظخگَیی بِ ظَاالت فراگیر: 1399-1400دٍمًیوسال ّفتِ دٍم(  8)14-16ضٌبِ ّا سِ  زهبى ارائِ درض:

 

ی جزاحی در جزاحی آضٌایی با کلیات ٍ هفاّین ٍ تکٌیک ّاکلیات ٍ هفاّین بیواری ّا، آضٌایی با ّذف کلی دٍرُ:

 تزٍها،اٍرصاًس، بحزاًْاٍحَادحغیزهتزلبِ.

با تکٌیک ّای جزاحی در تزٍها،اٍرصاًس، بحزاًْاٍحَادحغیزهتزلبِ ٍ اصَل هزالبت اس در ایي درس داًطجَ  ؼرح درض:

 بیوار در ضزایط هَرد اضارُ در سِ هزحلِ ی لبل، حیي ٍ بؼذ اس ػول آضٌا هی ضَد.

 اّذاف کلی جلعبت:

 جزاحی در بحزاى ّا ٍ حَادث غیزهتزلبِ.الذاهات اًَاع تزٍها ٍ آضٌایی با . 1

 . آضٌایی با جزاحی در تزٍهای ضکوی.2

 آضٌایی با جزاحی در تزٍهای لفسِ سیٌِ..3

 آضٌایی با جزاحی در تزٍهای سز ٍ صَرت.. 4

 احی در تزٍهای گزدى ٍ ستَى فمزات.آضٌایی با جز. 5

 تزٍهای اًذام ّا.آضٌایی با جزاحی در . 6

 آضٌایی با جزاحی در تزٍهای اطفال.. 7

 چطن. حی در تزٍهای. آضٌایی با جزا8
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 اّذاف ٍیصُ بِ تفکیک اّذاف کلی ّر جلعِ:

 جزاحی در بحزاى ّا ٍ حَادث غیزهتزلبِ.اًَاع تزٍها ٍ الذاهات آضٌایی با ّذف کلی جلعِ اٍل:

 اّذاف ٍیصُ جلعِ اٍل: 

 در پبیبى ایي جلعِ، داًؽجَ قبدر ببؼذ: 

 اًَاع تزٍها را بطٌاسذ.. 1

 را ضزح دّذ. هکاًیسن ایجاد تزٍها. 2

 با اًَاع بالیا ٍ حَادث غیزهتزلبِ آضٌا ضَد.. 3

 درهاى ّای جزاحی رایج در ٌّگام بزٍس بالیا را ضزح دّذ.. 4

 

 آضٌایی با جزاحی در تزٍهای ضکوی.:دٍمّذف کلی جلعِ 

 :دٍماّذاف ٍیصُ جلعِ 

 در پبیبى ایي جلعِ، داًؽجَ قبدر ببؼذ: 

 را ضزح دّذ. صذهات ًافذ ضکن.1

 صذهات غیز ًافذ ضکن را ضزح دّذ..2

 را تَضیح دّذ. ًحَُ ارسیابی بیواراى با تزٍهای ضکوی.3

 ی ضکوی آضٌا ضَد.با تکٌیک ّای جزاحی در تزٍها. 4

 جزاحی تزٍهای ضکوی را ضزح دّذ.. هزالبت ّای لبل، حیي ٍ بؼذ اس ػول 5

 

 آضٌایی با جزاحی در تزٍهای لفسِ سیٌِ.َم:ظّذف کلی جلعِ 

 َم:ظجلعِ اّذاف ٍیصُ 

 در پبیبى ایي جلعِ، داًؽجَ قبدر ببؼذ: 

 را بطٌاسذ. تزٍهای ًافذ لفسِ سیٌِصذهات . 1

 صذهات تزٍهای غیز ًافذ لفسِ سیٌِ را بطٌاسذ.. 2

 با تزٍهای لفسِ سیٌِ را تَضیح دّذ.. ًحَُ ارسیابی بیواراى 3
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 . با تکٌیک ّای جزاحی در تزٍهای لفسِ سیٌِ آضٌا ضَد.4

 . هزالبت ّای لبل، حیي ٍ بؼذ اس ػول جزاحی تزٍهای لفسِ سیٌِ را ضزح دّذ.5

 

 آضٌایی با جزاحی در تزٍهای سز ٍ صَرت.م:چْبرّذف کلی جلعِ 

 م:چْبراّذاف ٍیصُ جلعِ 

 در پبیبى ایي جلعِ، داًؽجَ قبدر ببؼذ: 

 را بیاى کٌذ. ٍ صَرت آسیب ّای تزٍهاّای سز. 1

 اًَاع تزٍهاّای سز را بیاى کٌذ.. 2

 اًَاع ّواتَم ّای داخل جوجوِ ای را بطٌاسذ.. 3

 اًَاع جزاحی ّای تزٍهاّای سز را ضزح دّذ.. 4

 ٍ صَرت را ضزح دّذ.. هزالبت ّای لبل، حیي ٍ بؼذ اس ػول جزاحی تزٍهای سز 5

 

 آضٌایی با جزاحی در تزٍهای گزدى ٍ ستَى فمزات.ن:پٌجّذف کلی جلعِ 

 ن:پٌجاّذاف ٍیصُ جلعِ 

 در پبیبى ایي جلعِ، داًؽجَ قبدر ببؼذ: 

 اًَاع تزٍهاّای گزدى ٍ ستَى فمزات را بیاى کٌذ.. 1

 آسیب ّای ًاضی اس تزٍهاّای ًافذ ٍ غیز ًافذ گزدى را بطٌاسذ.. 2

 هالحظات ضکستگی ّای ستَى فمزات را ضزح دّذ.. 3

 . اًَاع جزاحی ّای تزٍهاّای گزدى ٍ ستَى فمزات را ضزح دّذ.4

 . هزالبت ّای لبل، حیي ٍ بؼذ اس ػول جزاحی تزٍهای گزدى ٍ ستَى فمزات را ضزح دّذ.5

 

 آضٌایی با جزاحی در تزٍهای اًذام ّا.ن:ؼؽّذف کلی جلعِ 

 ن:ؼؽاّذاف ٍیصُ جلعِ 

 پبیبى ایي جلعِ، داًؽجَ قبدر ببؼذ: در
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 اًَاع تزٍهاّا ٍ اًَاع ضکستگی ّای اًذام ّا را بیاى کٌذ.. 1

 ًحَُ بزخَرد با بیوار دچار ضکستگی اًذام ّای فَلاًی ٍ تحتاًی را ضزح دّذ.. 2

 درهاى ّای غیز جزاحی ٍ جزاحی در ضکستگی ّا را تَضیح دّذ.. 3

 ػول جزاحی تزٍهای اًذام ّا را ضزح دّذ. . هزالبت ّای لبل، حیي ٍ بؼذ اس4

 

 آضٌایی با جزاحی در تزٍهای اطفال.ن:ّفتّذف کلی جلعِ 

 ن:ّفتجلعِ اّذاف ٍیصُ 

 در پبیبى ایي جلعِ، داًؽجَ قبدر ببؼذ:

 تزهاّای رایج در اطفال را بیاى کٌذ.. 1

 تفاٍت ًحَُ بزخَرد با تزٍهاّای اطفال ًسبت بِ بشرگساالى را ضزح دّذ.. 2

 هزالبت ّای لبل، حیي ٍ بؼذ اس ػول جزاحی تزٍهای اطفال را ضزح دّذ.. 3

 

 آضٌایی با جزاحی در تزٍهای چطن.تن:ؽّذف کلی جلعِ ّ

 تن:ؽاّذاف ٍیصُ جلعِ ّ

 در پبیبى ایي جلعِ، داًؽجَ قبدر ببؼذ:

 آًاتَهی چطن را تَضیح دّذ.. 1

 الذاهات اٍلیِ در تزٍهای چطن را بیاى کٌذ.. 2

 اًَاع تکٌیک ّای جزاحی در تزٍهای چطن را ضزح دّذ.. 3

 . هزالبت ّای لبل، حیي ٍ بؼذ اس ػول جزاحی تزٍهای چطن را ضزح دّذ.4
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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.RothrockMosby; 14 edition/ ISBN: 

9780323069168 

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

ISBN: 9780323073585 

5. Surgical Technology: Principle and Practice/ Joanna Kotcher Fuller/Sanders; 

6editin/ISBN: 9781455725069 

6. Perioperative Medicine. steven L.Cohn.2011.springer.ISBN: 978-0-85729-498-2 

. ًاًسی هاری فیلیپس. تکٌیک اتاق ػول بزی ٍ کْي. اػوال جزاحی. جلذ دٍم. تزجوِ ساداتی لیال، گلچیٌی احساى. 7

 آخزیي چاپ.اًتطارات جاهؼِ ًگز.

. اًتطارات جاهؼِ تکٌَلَصی اتاق ػول در اٍرصاًس، تزٍها ٍ هزالبت ّای آى .ضزفی حسیي، رضایی فاطیوا، اسالهی جوطیذ. 8

 آخزیي چاپ.ًگز. 

 

 رٍغ تذریط:

 .آهَسش بز رٍی هاًکيفیلن، ًوایص گزٍّی، بحج ٍ پاسخ، پزسص سخٌزاًی، 

 

 ٍظبیل آهَزؼی:

 .ٍایت بزد، فیلن، اسالیذ، هاًکي، لپ تاپ

 ارزؼیببی ظٌجػ ٍ

 ظبػت تبریخ ظْن از ًورُ کل رٍغ آزهَى

  طی جلعبت کالض 01 ارزؼیببی اظتبد تکبلیف

 01 01/0/0111 01 آزهَى کتبی ترمآزهَى هیبى 

  طبق برًبهِ اهتحبًبت 01 آزهَى کتبی ترمآزهَى پبیبى 

   01 ارزؼیببی اظتبد حضَر فؼبل در کالض
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 هقررات کالض ٍ اًتظبرات از داًؽجَ:

 . حضَر بِ هَلغ ٍ هٌظن در کالس1

 ضزکت کزدى فؼال در بحج ّای گزٍّی .2

 . هزاجؼِ بِ هٌابغ هؼزفی ضذُ ٍ هطالؼِ هَضَػات هزبَط3ِ

 هطالؼِ خالصِ ّز درس لبل اس جلسِ بؼذی. 4

 . اًجام تکالیف هحَلِ آهَسضی5

 . ػذم استفادُ اس تلفي ّوزاُ ٍ خاهَش کزدى آى در کالس6

 . هطالؼِ طزح درس7

 

 

 

 داًؽکذُ EDOًبم ٍ اهضبی هعئَل فزضتِ جاللًَذی                 ًبم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ: ًگیي الرتی                 ًبم ٍ اهضبی هذرض:

 

 
 

 16/10/99تاریخ ارسال:            تاریخ ارسال: 16/10/99تاریخ تحَیل:
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 تکٌَلَشیبتبقؼولذراٍرشاًط،ترٍهب،بحراًْبٍحَادثغیرهترقبَْهراقبتْبیآىدرظ جذٍل زهبى بٌذی

 01-00ؼٌبِ ّب ظبػت ظِ 

 هذرض هَضَع ّر جلعِ تبریخ جلعِ

 ًگیي الرتی جزاحی در بحزاى ّا ٍ حَادث غیزهتزلبِ.الذاهات اًَاع تزٍها ٍ آضٌایی با  17/1/1400 1

 ًگیي الرتی آضٌایی با جزاحی در تزٍهای ضکوی. 24/1/1400 2

 ًگیي الرتی آضٌایی با جزاحی در تزٍهای لفسِ سیٌِ. 31/1/1400 3

 ًگیي الرتی آضٌایی با جزاحی در تزٍهای سز ٍ صَرت. 7/2/1400 4

 ًگیي الرتی آضٌایی با جزاحی در تزٍهای گزدى ٍ ستَى فمزات. 14/2/1400 5

 الرتیًگیي  آضٌایی با جزاحی در تزٍهای اًذام ّا. 21/2/1400 6

 ًگیي الرتی آضٌایی با جزاحی در تزٍهای اطفال. 28/2/1400 7

 ًگیي الرتی آضٌایی با جزاحی در تزٍهای چطن. 4/3/1400 8

طبك بزًاهِ  9

 اهتحاًات

 ًگیي الرتی اهتحاى پایاى تزم.

 

 

 




