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ٍ تَراکط  قلب،عرٍق آشٌایی داًشجَ با کلیات ٍ هفاّین بیواریْا ٍ تکٌیکْای  جراحی در جراحیْای ّای:ّذف کلی درض

 ٍ هراقبت ّای هربَطِ

 
 :ّذاف کلی جلعات ا

 را کاهال شرح دّذ. ، اصطالحات ٍ ابسار جراحی هَرد اظتفادُ در جراحی قلبقلب ٍ فیسیَلَشیآًاتَهی  -1

 هعایٌات ٍ اقذاهات تشخیصی هربَط بِ قلب ٍ دارٍّای هَرد اظتفادُ در جراحی ّای قلب را شرح دّذ. -2

 تجْیسات هَرد اظتفادُ در جراحی ّای قلب را تَضیح دّذ.ٍ  واریبّا، برغ ّا،رٍغ بیَْشی  هراقبتی، آهادُ ظاز -3

 اًَاع تکٌیک ّای جراحی ّای هربَط بِ جراحی عرٍق کرًٍری قلب را شرح دّذ.  -4

 اًَاع تکٌیک ّای جراحی ّای هربَط بِ جراحی دریچِ ّای قلبی را شرح دّذ.  -5

 ریِ ٍ اجسای آى را تَضیح دّذ.-دظتگاُ پوپ قلب -6

 تَراکط را کاهال شرح دّذ، اصطالحات ٍ ابسار جراحی هَرد اظتفادُ در جراحی َراکطت ٍ فیسیَلَشیآًاتَهی  -7

 هعایٌات ٍ اقذاهات تشخیصی هربَط بِ تَراکط ٍ دارٍّای هَرد اظتفادُ در جراحی ّای تَراکط را شرح دّذ. -8

 تَراکط را تَضیح دّذ.ٍ تجْیسات هَرد اظتفادُ در جراحی ّای  واریبّا، برغ ّا ،رٍغ بیَْشی  هراقبتی، آهادُ ظاز -9

 تکٌیک جراحی پٌَهکتَهی را شرح دّذ.  -11

 تکٌیک جراحی لَبکتَهی را شرح دّذ.  -11

 تکٌیک جراحی ظگوٌکتَهی را شرح دّذ.  -12

 عرٍق را کاهال شرح دّذ.، اصطالحات ٍ ابسار جراحی هَرد اظتفادُ در جراحی عرٍق ٍ فیسیَلَشیآًاتَهی  -13

 ق ٍ دارٍّای هَرد اظتفادُ در جراحی ّای عرٍق را شرح دّذ.هعایٌات ٍ اقذاهات تشخیصی هربَط بِ عرٍ -14

 ٍ تجْیسات هَرد اظتفادُ در جراحی ّای عرٍق را تَضیح دّذ. واریبّا، برغ ّا،رٍغ بیَْشی  هراقبتی، آهادُ ظاز -15

 اًَاع تکٌیک ّای جراحی ّای هربَط بِ عرٍق هحیطی را شرح دّذ.  -16

 ّر جلعِ:کلی اّذاف ٍیصُ بِ تفکیک اّذاف          

 را کاهال شرح دّذ. ، اصطالحات ٍ ابسار جراحی هَرد اظتفادُ در جراحی قلب قلب فیسیَلَشیآًاتَهی ٍ  ّذف کلی جلعِ اٍل:ا

 اّذاف ٍیصُ جلعِ اٍل: 



 در پایاى داًشجَ قادر باشذ:

 آًاتَهی ٍ فیشیَلَصی للة را تَظیح دّذ -1-1

 دریچِ ّای للة را ضٌاسایی کٌذ -1-2

 تطٌاسذگزدش خَى کزًٍزی را  -1-3

 سیستن ّذایتی للة را تَظیح دّذ. -1-4

 . تزهیٌَلَصی سیستن للة ٍ عزٍق را تَظیح دّذ 1-5

 هعایٌات ٍ اقذاهات تشخیصی هربَط بِ قلب ٍ دارٍّای هَرد اظتفادُ در جراحی ّای قلب را شرح دّذ.ّذف کلی جلعِ دٍم: 

 اّذاف ٍیصُ جلعِ دٍم:

 داًشجَ قادر باشذ: اىیدر پا

 .در جزاحی ّای للة را ضزح دّذ. تَجْات کلی -2-1

 ٍسایل ٍ تجْیشات عول جزاحی للة را تطٌاسذ. -2-2

 اًَاع دارٍّای للثی را تیاى کٌذ.-2-3

 الذاهات تطخیصی هَرد استفادُ در اعوال للثی را ًام تثزد. -2-4

اظتفادُ در جراحی ّای قلب را تَضیح ٍ تجْیسات هَرد  واریبّا، برغ ّا،رٍغ بیَْشی  هراقبتی، آهادُ ظاز ّذف کلی جلعِ ظَم:

 دّذ.

 اّذاف ٍیصُ جلعِ ظَم:

 در پایاى داًشجَ قادر باشذ:

 تَظیح دّذ.للة خَسیطي لزارگیزی تیوار ٍ هزالثت ّای خاظ جزاحی ّای  -3-1

 را ضزح دّذ.للة رٍش ّای هختلف تیَْضی را در جزاحی ّای  -3-2

 را تیاى کٌذ. ّای للثی در جزاحی اصَل علوی در اًجام خزج ٍ درج -3-3

 اًَاع سَسى ّا ٍ ًخ ّای هَرد استفادُ در جزاحی للثی  را ضزح دّذ.-3-4

  اًَاع تکٌیک ّای جراحی عرٍق کرًٍری قلب را شرح دّذ.ّذف کلی جلعِ چْارم: 

 اّذاف ٍیصُ جلعِ چْارم:

 در پایاى داًشجَ قادر باشذ:

 کزًٍز ضزح دّذ.جزاحی تای خس عزٍق آهادگی تیوار را جْت  -4-1

 جزاحی تای خس عزٍق کزًٍز تَظیح دّذٍسایل السم جْت جزاحی  -4-2

 تای خس عزٍق کزًٍز را کاهل ضزح دّذهزاحل جزاحی  -4-3



 اًَاع تکٌیک ّای جراحی ّای هربَط بِ جراحی دریچِ ّای قلبی را شرح دّذ.  ّذف کلی جلعِ پٌجن:

 در پایاى داًشجَ قادر باشذ:

 دریچِ ّای هصٌَعی للة را تَظیح دّذ را ضزح دّذ.اًَاع  -5-1

 اًَاع تیواری ّای دریچِ ای را ضزح دّذ -5-2

 جزاحی ّای تعَیط دریچِ ّای للثی را ضزح دّذ -5-3

 هعیارّای اًتخاب ًَع دریچِ را ضزح دّذ-5-4

 ریِ ٍ اجسای آى را تَضیح دّذ.-دظتگاُ پوپ قلبّذف کلی جلعِ ششن: 

 ن:اّذاف ٍیصُ جلعِ ًْ

 در پایاى داًشجَ قادر باشذ:

 اجشای دستگاُ خوح للة ریِ را تَظیح دّذ -6-1

 ًحَُ تکارتزدى خوح للة ریِ را تَظیح دّذ -6-2

 عَارض دستگاُ خوح للة ریِ را تَظیح دّذ -6-3

 تَراکط را کاهال شرح دّذ، اصطالحات ٍ ابسار جراحی هَرد اظتفادُ در جراحی تَراکط ٍ فیسیَلَشیآًاتَهی ّذف کلی جلعِ ّفتن: 

 اّذاف ٍیصُ جلعِ ّفتن:

 در پایاى داًشجَ قادر باشذ:

 آًاتَهی تَراکس را کاهل ضزح دّذ.  -7-1
 آًاتَهی ریِ ّا را کاهل ضزح دّذ. -7-2

 تزهیٌَلَصی هزتَط تِ سیستن تٌفس را تیاى کٌذ -7-3

 ٍ دارٍّای هَرد اظتفادُ در جراحی ّای تَراکط را شرح دّذ.هعایٌات ٍ اقذاهات تشخیصی هربَط بِ تَراکط ّذف کلی جلعِ ّشتن: 

 اّذاف ٍیصُ جلعِ ّشتن:

 در پایاى داًشجَ قادر باشذ:

 ارسیاتی ّای  لثل اس عول تَراکس را ًام تثزد -8-1

 تستْای تطخیصی لثل اس عول تَراکس را ضزح دّذ. -8-2

 ٍسایل اتاق عول تَراکس را تطٌاسذ -8-3

 دارٍّای هَرد استفادُ در جزاحی ّای تَراکس را ضزح دّذ. -8-4

ٍ تجْیسات هَرد اظتفادُ در جراحی ّای تَراکط را تَضیح  واریبّا، برغ ّا ،رٍغ بیَْشی  هراقبتی، آهادُ ظازّذف کلی جلعِ ًْن: 

 دّذ.

 اّذاف ٍیصُ جلعِ ًْن:

 در پایاى داًشجَ قادر باشذ:



 احی ّای تَراکس را ًام تثزد.تجْیشات هَرد استفادُ در جز -9-1

 تزش خَستزٍلتزال تَراکَتَهی را ضزح دّذ. -9-2

 تزش اًتزٍلتزال تَراکَتَهی را رضح دّذ.  -9-3
 تزش اگشیالری تَراکَتَهی را ضزح دّذ. -9-4
 تَراکَتَهی سیز خستاًی لذاهی چح را ضزح دّذ.  -9-5
 تزش کالهطل را ضزح دّذ. -9-6
 هذیي استزًَتَهی را ضزح دّذ  -9-7

 تکٌیک جراحی پٌَهکتَهی را شرح دّذ. ّذف کلی جلعِ دّن: 

 اّذاف ٍیصُ جلعِ دّن:

 در پایاى داًشجَ قادر باشذ:

 جزاحی خٌَهکتَهی را ضزح دّذ.اًَاع ٍسایل هَرد ًیاس عول  -10-1

 ضزح دّذ.خٌَهکتَهی جزاحی آهادگی تیوار را جْت  -10-2

 تَظیح دّذخٌَهکتَهی تجْیزات السم جْت جزاحی  -10-3

 کاهل ضزح دّذخٌَهکتَهی هزاحل جزاحی  -10-4

 تکٌیک جراحی لَبکتَهی را شرح دّذ. ّذف کلی جلعِ یازدّن: 

 اّذاف ٍیصُ جلعِ یازدّن:

 در پایاى داًشجَ قادر باشذ:

 جزاحی لَتکتَهی را ضزح دّذ.اًَاع ٍسایل هَرد ًیاس عول  -11-1

 ضزح دّذ.لَتکتَهی جزاحی آهادگی تیوار را جْت  -11-2

 تَظیح دّذلَتکتَهی تجْیزات السم جْت جزاحی  -11-3

 کاهل ضزح دّذلَتکتَهی هزاحل جزاحی  -11-4

 تکٌیک جراحی ظگوٌکتَهی را شرح دّذ. ّذف کلی جلعِ دٍازدّن: 

 اّذاف ٍیصُ جلعِ دٍازدّن:

 در پایاى داًشجَ قادر باشذ:

 را ضزح دّذ. یسگوٌکتَهجزاحی اًَاع ٍسایل هَرد ًیاس عول  -12-1

 ضزح دّذ. یسگوٌکتَهجزاحی آهادگی تیوار را جْت  -12-2

 تَظیح دّذ یسگوٌکتَهتجْیزات السم جْت جزاحی  -12-3

 کاهل ضزح دّذ یسگوٌکتَههزاحل جزاحی  -12-4

 عرٍق را کاهال شرح دّذ.، اصطالحات ٍ ابسار جراحی هَرد اظتفادُ در جراحی عرٍق ٍ فیسیَلَشیآًاتَهی ّذف کلی جلعِ ظیسدّن: 

 اّذاف ٍیصُ جلعِ ظیسدّن:



 در پایاى داًشجَ قادر باشذ:

 را ًام ضزح دّذ عزٍق یَلَصیشیٍ ف یآًاتَه -13-1
 ارسیاتی ّای  لثل اس عول عزٍق را تَظیح دّذ -13-2
 را ضزح دّذ.عزٍق اصطالحات هَرد استفادُ در جزاحی ّای  -13-3

 ٍسایل اتاق عول عزٍق را تطٌاسذ -13-4

 هعایٌات ٍ اقذاهات تشخیصی هربَط بِ عرٍق ٍ دارٍّای هَرد اظتفادُ در جراحی ّای عرٍق را شرح دّذ.ّذف کلی جلعِ چْاردّن: 

 اّذاف ٍیصُ جلعِ چْاردّن:

 در پایاى داًشجَ قادر باشذ:

 را ضزح دّذ.تستْای تطخیصی لثل اس عول عزٍق  -14-1

 را ضزح دّذ.عزٍق دارٍّای هَرد استفادُ در جزاحی ّای  -14-2

 هعایٌات تطخیصی لثل اس عول عزٍق را ضزح دّذ.  -14-3

ٍ تجْیسات هَرد اظتفادُ در جراحی ّای عرٍق را  واریبّا، برغ ّا،رٍغ بیَْشی  هراقبتی، آهادُ ظازّذف کلی جلعِ پاًسدّن: 

 تَضیح دّذ.

 جلعِ پاًسدّن:اّذاف ٍیصُ 

 در پایاى داًشجَ قادر باشذ:

 ارسیاتی ّای  لثل اس عول عزٍق را ًام تثزد -15-1

 هزالثت ٍ آهادُ ساسی تیواراى دارای جزاحی عزٍق را تَظیح دّذ. -15-2

 جْیشات اتاق عول عزٍق را تطٌاسذت -15-3

 طی را شرح دّذ. اًَاع تکٌیک ّای جراحی ّای هربَط بِ عرٍق هحیّذف کلی جلعِ شاًسدّن: 

 

 اّذاف ٍیصُ جلعِ شاًسدّن:

 در پایاى داًشجَ قادر باشذ:

 کاهل ضزح دّذ ٍاریس رااًَاع تکٌیک ّای جزاحی  -16-1

 کاهل ضزح دّذ تای خس عزٍق هحیطیهزاحل جزاحی اًَاع  -16-2

 کاهل ضزح دّذ آًاستَهَس عزٍق هحیطیهزاحل جزاحی  -16-3

 ضٌت گذاری ٍ ضالذٍى ٍ ...را تَظیح دّذاًَاع دستزسی عزٍلی هاًٌذ -16-4

 

 برای هطالعِ:  هٌابع
1- Surgical Technology for the surgical Technologist, Publisher Delmar Learning. 
2- Pocket guide to the operating room. Publisher F.A. Davis, ISBN. 
3-Berry & Kohn, operating Room. Techniqiue. Publishermos by 2012 



4. Alexander's surgical procedures/ Jane C. Rothrock PhD RN CNOR FAAN (Author), 
Sherri Alexander CST (Author) / Mosby; 1 edition/ ISBN: 978032307555 

 چاپ ًگر، آخریي جاهعِ اًتشارات ظاداتی، لیال در جراحی ّای تَراکط،قلب ٍ عرٍق جراحی تکٌَلَشی-5

 یادگیری -شیَُ یاددّی

 ًوایص فیلن -خزسص ٍ خاسخ –تحث گزٍّی  –سخٌزاًی 

 رظاًِ ّای آهَزشی

 اسالیذ -کتاب -ٍیذیَ خزٍصکتَر -ٍایت تزد

 

 

 دانطجویاىسنجص و ارزضیاتی 
 

 سهن از کل نوره روش آزهوى

 )تر حسة درصذ(

 ساعت تاریخ

    پرسش کوئیس

   %20  آزهوى هیاى دوره

طبق برناهه  %00 آزهوى کتبی پایاى ترمآزهوى 

 اهتحانات

 

حضور فعال در 

 کالس

    شرکت در هباحث

   %00 ارائه کنفرانس تکالیف دانشجو

 

 

 هقررات درس و انتظارات از دانشجو:            

 

 حضور هنظن و به هوقع در توام جلسات درس .0

 شرکت فعال در بحث های گروهی .2

 و هطالعه هوضوعات هربوطه هراجعه به هنابع اعالم شده .3

 نفره( 3هشارکت در تهیه و ارائه کنفرانس گروهی)گروه های  .4

 
 

 دانشکده: EDOنبم و امضبی مدرس:             نبم و امضبی مدیر گروه:                نبم و امضبی مسئول

 تبریخ ارسبل :                   تبریخ ارسبل:                                تبریخ تحویل:                              
 

                                                         
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درسذول زهاى تنذی ج

 عصر  11-11ها شانزده هفته  ساعت   شنبهساعت: 

 

 هـذرس هوضوع هر جلسه تاریخ جلسه

1 

27/10/99 آًاتَهی ٍ فیسیَلَشی قلب، اصطالحات ٍ ابسار جراحی هَرد اظتفادُ در  

 جراحی قلب 

  

 سهراب نصرتی

2 4/11/99 هعایٌات ٍ اقذاهات تشخیصی هربَط بِ قلب ٍ دارٍّای هَرد اظتفادُ در  

 جراحی ّای قلب 
 سهراب نصرتی

3 11/11/99 تجْیسات هَرد ٍ  واریبّا، برغ ّا،رٍغ بیَْشی  هراقبتی، آهادُ ظاز 

 اظتفادُ در جراحی ّای قلب
 سهراب نصرتی

4 18/11/99  سهراب نصرتی اًَاع تکٌیک ّای جراحی ّای هربَط بِ جراحی عرٍق کرًٍری قلب  

5 25/11/99  سهراب نصرتی اًَاع تکٌیک ّای جراحی ّای هربَط بِ جراحی دریچِ ّای قلبی  

6 2/12/99  سهراب نصرتی ریِ ٍ اجسای آى -دظتگاُ پوپ قلب 

7 9/12/99 آًاتَهی ٍ فیسیَلَشی تَراکط، اصطالحات ٍ ابسار جراحی هَرد  

 اظتفادُ در جراحی تَراکط 
 سهراب نصرتی



 

8 16/12/99 هعایٌات ٍ اقذاهات تشخیصی هربَط بِ تَراکط ٍ دارٍّای هَرد  

 اظتفادُ در جراحی ّای تَراکط

 

 سهراب نصرتی

9 23/12/99 ٍ تجْیسات هَرد  واریبّا، برغ ّا ،رٍغ بیَْشی  هراقبتی، آهادُ ظاز 

 اظتفادُ در جراحی ّای تَراکط 
 سهراب نصرتی

01 14/1/1400  سهراب نصرتی تکٌیک جراحی پٌَهکتَهی  

00 21/1/1400  تکٌیک جراحی لَبکتَهی  

 
 سهراب نصرتی

02 28/1/1400  . تکٌیک جراحی ظگوٌکتَهی  

 
 سهراب نصرتی

03 4/2/1400 آًاتَهی ٍ فیسیَلَشی عرٍق، اصطالحات ٍ ابسار جراحی هَرد  

 اظتفادُ در جراحی عرٍق 

 

 سهراب نصرتی

04 11/2/1400 هعایٌات ٍ اقذاهات تشخیصی هربَط بِ عرٍق ٍ دارٍّای هَرد اظتفادُ  

 در جراحی ّای عرٍق 
 سهراب نصرتی

51 18/2/1400 ٍ تجْیسات  واریبّا، برغ ّا،رٍغ بیَْشی  هراقبتی، آهادُ ظاز 

 هَرد اظتفادُ در جراحی ّای عرٍق 
 سهراب نصرتی

06 1/3/1400  سهراب نصرتی اًَاع تکٌیک ّای جراحی ّای هربَط بِ عرٍق هحیطی  

طثك تزًاهِ  

 اهتحاًات

 امتحان پایان ترم
 

 




