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 داًؽکذُ پیراپسؼکی کرهبًؽبُ

 طرح درض

 پیَظتِ اتاق ػولًاکارؼٌاظی  ظَمداًؽجَیاى ترم هخبطببى:  ، فک ٍ صَرتENTتکٌَلَشی جراحی در جراحی ّای ػٌَاى درض:

 تؽریح ٍفیسیَلَشی  درٍض پیػ ًیبز یب ّوسهبى: )ًظری(1تؼذاد ٍاحذ:

 الرتی کارؼٌاض ارؼذ اتاق ػول ًگیي خاًن هذرض: 12-13یکؽٌبِ ّا  ظبػت پبظخگَیی بِ ظَاالت فراگیر:

 1399-1400دٍمًیوعال ّفتِ اٍل(  8)14-16یکؽٌبِ ّا  زهبى ارائِ درض:

 

ی جراحی در جراحی ّای آؼٌایی با کلیات ٍ هفاّین ٍ تکٌیک ّاکلیات ٍ هفاّین بیواری ّا، آؼٌایی با ّذف کلی دٍرُ:

 .ENTَ فک ٍ صَرت

بیواری ّای گَغ ٍ حلك ٍ بیٌی، فک ٍ صَرت را کِ ًیازهٌذ جراحی اظت هی ؼٌاظذ ٍ در ایي درض داًؽجَ  ؼرح درض:

 با اػوال جراحی هربَط بِ آى ٍ هرالبت ّای لبل ٍ بؼذ از ػول آؼٌا هی ؼَد.

 

 اّذاف کلی جلعبت:

 .پاتَلَشی گَغ آؼٌایی با آًاتَهی ٍ. 1

 ٍ تکٌیک ّای جراحی در اػوال گَغ. هالحظاتآؼٌایی با ابسارّا،  .2

 بیٌی ٍ ظیٌَض ّا. ّای آؼٌایی با آًاتَهی ٍ پاتَلَشی. 3

 آؼٌایی با ابسارّا، هالحظات ٍ اػوال جراحی بیٌی ٍ ظیٌَض ّا.. 4

 آؼٌایی با آًاتَهی ٍ پاتَلَشی دّاى ٍ حلك ٍ حٌجرُ.. 5

 حٌجرُ.ابسارّا، هالحظات ٍ اػوال جراحی دّاى ٍ حلك ٍ آؼٌایی با . 6

 .آى هَرد اظتفادُ درهالحظات ٍ ابسارّای  ،صَرتفک ٍ جوجوِ ٍ  آؼٌایی با آًاتَهی. 7

 .ٍ صَرت ٍ فک جوجوِآؼٌایی با اػوال جراحی . 8
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 اّذاف ٍیصُ بِ تفکیک اّذاف کلی ّر جلعِ:

 آؼٌایی با آًاتَهی ٍ پاتَلَشی گَغ.ّذف کلی جلعِ اٍل:

 اّذاف ٍیصُ جلعِ اٍل:

 در پبیبى ایي جلعِ، داًؽجَ قبدر ببؼذ: 

 آًاتَهی ٍ ظاختارّای اصلی گَغ خارجی، پردُ گَغ، گَغ هیاًی ٍ داخلی را ؼرح دّذ..1

 پاتَلَشی هربَط بِ گَغ خارجی، هیاًی ٍ داخلی را ؼرح دّذ..2

 پاتَلَشی هربَط بِ هاظتَئیذ ٍ لَلِ اظتاغ را تَضیح دّذ..3

 

 ابسارّا، هالحظات ٍ تکٌیک ّای جراحی در اػوال گَغ. آؼٌایی باّذف کلی جلعِ دٍم:

 اّذاف ٍیصُ جلعِ دٍم:

 در پبیبى ایي جلعِ، داًؽجَ قبدر ببؼذ: 

 اختصاصی هَرد اظتفادُ در اػوال گَغ را ؼرح دّذ. سارّا ٍ تجْیساتاب. 1

 هالحظات هَرد ًظر در جراحی ّای گَغ را تَضیح دّذ.. 2

 پاًَپالظتی، هاظتَئیذکتَهی ٍ اظتاپذکتَهی را تَضیح دّذ.جراحی ّای هیریٌگَتَهی، تیو. 3

 

 بیٌی ٍ ظیٌَض ّا. ّای آؼٌایی با آًاتَهی ٍ پاتَلَشیّذف کلی جلعِ ظَم:

 اّذاف ٍیصُ جلعِ ظَم:

 در پبیبى ایي جلعِ، داًؽجَ قبدر ببؼذ: 

 آًاتَهی ٍ ظاختارّای بیٌی ٍ ظیٌَض ّا را ؼرح دّذ.. 1

 بیٌی ٍ ظیٌَض ّا را تَضیح دّذ. هربَط بِّای پاتَلَشی . 2

 

 آؼٌایی با ابسارّا، هالحظات ٍ اػوال جراحی بیٌی ٍ ظیٌَض ّا.ّذف کلی جلعِ چْبرم:

 اّذاف ٍیصُ جلعِ چْبرم:

 در پبیبى ایي جلعِ، داًؽجَ قبدر ببؼذ: 
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 ابسارّا ٍ تجْیسات اختصاصی هَرد اظتفادُ در اػوال بیٌی ٍ ظیٌَض ّا را ؼرح دّذ.. 1

 هالحظات هَرد ًظر در جراحی ّای بیٌی ٍ ظیٌَض ّا را تَضیح دّذ.. 2

 جراحی ّای ظپتَپالظتی، ریٌَپالظتی، پَلیپکتَهی، آًترٍظتَهی ٍ اػوال جراحی ظیٌَض را تَضیح دّذ.. 3

 

 آؼٌایی با آًاتَهی ٍ پاتَلَشی دّاى ٍ حلك ٍ حٌجرُ.ّذف کلی جلعِ پٌجن:

 اّذاف ٍیصُ جلعِ پٌجن:

 جلعِ، داًؽجَ قبدر ببؼذ: در پبیبى ایي

 آًاتَهی ٍ ظاختارّای دّاى ٍ حلك ٍ حٌجرُ را ؼرح دّذ.. 1

 پاتَلَشی هربَط بِ دّاى ٍ حلك ٍ حٌجرُ را تَضیح دّذ.. 2

 

 آؼٌایی با ابسارّا، هالحظات ٍ اػوال جراحی دّاى ٍ حلك ٍ حٌجرُ.ّذف کلی جلعِ ؼؽن:

 اّذاف ٍیصُ جلعِ ؼؽن:

 داًؽجَ قبدر ببؼذ:در پبیبى ایي جلعِ، 

 ابسارّا ٍ تجْیسات اختصاصی هَرد اظتفادُ در اػوال دّاى ٍ حلك ٍ حٌجرُ را ؼرح دّذ.. 1

 هالحظات هَرد ًظر در جراحی ّای دّاى ٍ حلك ٍ حٌجرُ را تَضیح دّذ.. 2

 تَضیح دّذ.ٍاٍٍلَپاالتَفاریٌگَپالظتی  تاًعیلکتَهی ،در هَرد جراحی ّای آدًَئیذکتَهی. 3

 اػوال جراحی گلَظکتَهی، الرًصکتَهی ٍ جراحی ّای طٌاب ّای صَتی را ؼرح دّذ.. 4

 در هَرد الرًگَظکَپی، برًٍکَظکَپی ٍ ازٍفاگَظکَپی تَضیح هختصری دّذ.. 5

 اػوال جراحی هربَط بِ غذد بسالی را تَضیح دّذ..6

 

 سارّای هَرد اظتفادُ در آى.صَرت، هالحظات ٍ ابفک ٍ آؼٌایی با آًاتَهی جوجوِ ٍ ّذف کلی جلعِ ّفتن:

 اّذاف ٍیصُ جلعِ ّفتن:

 در پبیبى ایي جلعِ، داًؽجَ قبدر ببؼذ:

 آًاتَهی ٍ ظاختارّای جوجوِ ٍ فک ٍ صَرت را ؼرح دّذ.. 1
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 ابسارّا ٍ تجْیسات اختصاصی هَرد اظتفادُ در اػوال فک ٍ صَرت را ؼرح دّذ.. 2

 را تَضیح دّذ.هالحظات هَرد ًظر در جراحی ّای فک ٍ صَرت . 3

 

 صَرت.فک ٍ آؼٌایی با اػوال جراحی جوجوِ ٍ ّذف کلی جلعِ ّؽتن:

 اّذاف ٍیصُ جلعِ ّؽتن:

 در پبیبى ایي جلعِ، داًؽجَ قبدر ببؼذ:

 ترهین ؼکعتگی ّای فرًٍتال با اظتفادُ از جراحی را ؼرح دّذ..1

 ّا را ؼرح دّذ.تمعین بٌذی ؼکعتگی ّای اربیت ٍ ػول جراحی در ترهین ایي ؼکعتگی . 2

 ( ٍ چگًَگی ترهین ایي ؼکعتگی ّا را ؼرح دّذ.3ٍ  2ٍ  1اًَاع ؼکعتگی ّای بخػ هیاًی صَرت )لفَرت . 3

 هٌذیبل را ؼرح دّذ.ّای در ترهین ؼکعتگی  MMFاًَاع ؼکعتگی ّای هٌذیبل ٍ رٍغ .4

 . ؼکعتگی ّای اظتخَاى زیگَهاتیک ٍ ًحَُ جا اًذازی آًْا را ؼرح دّذ.5

 

 

 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 

. ًاًعی هاری فیلیپط. تکٌیک اتاق ػول بری ٍ کْي. اػوال جراحی. جلذ دٍم. ترجوِ ظاداتی لیال، گلچیٌی احعاى. 5

 آخریي چاپ.اًتؽارات جاهؼِ ًگر.

ٍ فک ٍ صَرت. اًتؽارات جاهؼِ ًگر.  ENTتکٌَلَشی جراحی  ، هیالًی هرین، تَکلی ظاًاز.ظاداتی لیال، گلچیٌی احعاى. 6

 آخریي چاپ.
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 رٍغ تذریط:

 آهَزغ بر رٍی هاًکيفیلن، ًوایػ گرٍّی، بحث ٍ پاظخ، پرظػ ظخٌراًی، 

 

 ٍظبیل آهَزؼی:

 ٍایت برد، فیلن، اظالیذ، هاًکي، لپ تاپ

 ارزؼیببی ظٌجػ ٍ

 ظبػت تبریخ ظْن از ًورُ کل رٍغ آزهَى

  کالض طی جلعبت 01 ارزؼیببی اظتبد کَئیس

 01 02/00/99 01 آزهَى کتبی ترمآزهَى هیبى 

  طبق برًبهِ اهتحبًبت 21 آزهَى کتبی ترمآزهَى پبیبى 

   01 ارزؼیببی اظتبد حضَر فؼبل در کالض

 

 هقررات کالض ٍ اًتظبرات از داًؽجَ:

 . حضَر بِ هَلغ ٍ هٌظن در کالض1

 . ؼرکت کردى فؼال در بحث ّای گرٍّی2

 هربَطِ. هراجؼِ بِ هٌابغ هؼرفی ؼذُ ٍ هطالؼِ هَضَػات 3

 هطالؼِ خالصِ ّر درض لبل از جلعِ بؼذی. 4

 . اًجام تکالیف هحَلِ آهَزؼی5

 . ػذم اظتفادُ از تلفي ّوراُ ٍ خاهَغ کردى آى در کالض6

 

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

 

                  
 

 16/10/99تاریخ ارظال:            تاریخ ارظال: 16/10/99تاریخ تحَیل:
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 ،فکَصَرتENTتکٌَلَشیجراحیذرجراحیْبیدرظ جذٍل زهبى بٌذی

 01-02یکؽٌبِ ّب ظبػت 

 هذرض هَضَع ّر جلعِ تبریخ جلعِ

 الرتیًگیي  آؼٌایی با آًاتَهی ٍ پاتَلَشی گَغ. 28/10/99 1

 ًگیي الرتی آؼٌایی با ابسارّا، هالحظات ٍ تکٌیک ّای جراحی در اػوال گَغ. 5/11/99 2

 ًگیي الرتی بیٌی ٍ ظیٌَض ّا.ّای آؼٌایی با آًاتَهی ٍ پاتَلَشی  12/11/99 3

 ًگیي الرتی آؼٌایی با ابسارّا، هالحظات ٍ اػوال جراحی بیٌی ٍ ظیٌَض ّا. 19/11/99 4

 ًگیي الرتی آؼٌایی با آًاتَهی ٍ پاتَلَشی دّاى ٍ حلك ٍ حٌجرُ. 26/11/99 5

 ًگیي الرتی آؼٌایی با ابسارّا، هالحظات ٍ اػوال جراحی دّاى ٍ حلك ٍ حٌجرُ. 3/12/99 6

 ًگیي الرتی آؼٌایی با آًاتَهی جوجوِ ٍ فک ٍ صَرت، هالحظات ٍ ابسارّای هَرد اظتفادُ در آى. 10/12/99 7

 ًگیي الرتی آؼٌایی با اػوال جراحی جوجوِ ٍ فک ٍ صَرت. 17/12/99 8

طبك برًاهِ  9

 اهتحاًات

 ًگیي الرتی اهتحاى پایاى ترم.

 

 

 




