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آشنایی با کلیات و مفاهیم بیماریها، آشنایی با کلیات و مفاهیم و تکنیک های جراحی در  :: دورههدف کلی 

 ،فک وصورت دهان و دندانENTجراحی 

را که نیازمند جراحی است را می شناسد و با  ،گوش و حلق و بینیدر این درس دانشجو بیماریهای فک و صورت

و بعد از عمل آشنا می شود. اعمال جراحی مربوط به آن و مراقبتهای قبل  

:اهداف کلی جلسات  

 و فیزیولوژی گوش، حلق و بینی  آناتومی آشنایی با -1

 پاتولوژی گوش. آشنایی با -2

 ابزارها، تجهیزات و داروهای مورد استفاده در اعمال مربوط به گوش  آشنایی با -3

 تکنیک های جراحی در اعمال جراحی گوش   آشنایی با -4

 اعمال جراحی بینی و سینوس ها  آشنایی با -5

  پاتولوژی حلق و حنجره  آشنایی با -6

 توجهات مربوط به اعمال حلق و حنجره  آشنایی با -7

 اعمال جراحی حلق، حنجره و گردن  آشنایی با -8

 

:به تفکیک اهداف کلی هر جلسه اهداف ویژه   

 کارشناسی پیوسته اتاق عمل پنجم مخاطبان: دانشجویان ترم          فک وصورت،دهان ودندان ENT  تکنولوژی جراحی در جراحیهایعنوان درس:  

14-13ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر: یک شنبه ها ساعت                          واحد                          1سهم استاد:  نظری(  )2تعداد واحد:   

آقای فیضی-مدرس: خانم فتاحی                                      99-00نیمسال اول   8-10شنبه ها یک زمان ارایه درس:  

،آسیب شناسی و بافت شناسی1، تشریح1درس و پیش نیاز: فیزیولوژی  

 

 



   ینیگوش، حلق و ب یولوژیزیو ف یآناتومآشنایی با هدف کلی جلسه اول:

 اهداف ویژه جلسه اول:   

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 .دهد شرح را گوش، حلق و بینی مختلف اجزاء آناتومیک ویژگیهای -1-1

 .دهد شرح را گوش، حلق و بینی مختلف اجزاء فیزیولوژی -1-2

 .دهد شرح را آناتومی و ساختارهای اصلی گوش خارجی  و پرده گوش -1-3

 .دهد توضیح را داخلیآناتومی و ساختارهای اصلی گوش میانی و  -1-4

 گوش  یپاتولوژهدف کلی جلسه دوم: آشنایی با 

 اهداف ویژه جلسه دوم:

 دانشجو قادر باشد: انیدر پا

 .پاتولوژی مربوط به گوش خارجی، میانی و داخلی را شرح دهد -1-2

 پاتولوزی مربوط به ماستوئئد و لوله استاش را توضیح دهد. -2-2

 .بیان نماید اوتالژی را به اختصاردر مورد اتوتوکسیسیتی و -3-2

 

 ابزارها، تجهیزات و داروهای مورد استفاده در اعمال مربوط به گوش  :آشنایی باهدف کلی جلسه سوم

 اهداف ویژه جلسه سوم:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را شرح دهد. ابزارهای رایج اختصاصی مورد استفاده در اعمال گوش  -1-3

 را توضیح دهد. در مورد مراقبت و جابه جایی ابزارهای مورد استفاده در جراحی های گوش  -2-3



 را بیان کند.  در اعمال گوش  تجهیزات و داروای مورد استفاده -3-3

 

 ک های جراحی در اعمال جراحی گوش تکنیهدف کلی جلسه چهارم: آشنایی با 

 اهداف ویژه جلسه چهارم:

 قادر باشد:در پایان دانشجو 

   .دهد حیرا توض جراحی میرینگوتومی -1-4

 بیان نماید. جراحی ماستوئیدکتومی را  -2-4

 .دهد شرح جراحی تمپانوپالستی را  -3-4

 را شرح دهد. جراحی استاپدکتومی  -4-4

 جراحی استاپدوتومی را بیان نماید.-5-4

 جراحی البیرنتکتومی را توضیح دهد.-6-4

  وستیبوالر نورکتومی را بیان نماید.جراحی -7-4

 

 ها  نوسیو س ینیب یاعمال جراح: آشنایی با هدف کلی جلسه پنجم

 در پایان دانشجو قادر باشد:

  جراحی پولیپکتومی را شرح دهد.- -1-5

   .را توضیح دهد  جراحی سپتوپالستی -2-5

 .توضیح دهد ترمیم شکستگی بینی را -3-5

 را شرح دهد. رینوپالستیتکنیک های جراحی  -4-5



 اعمال جراحی سینوس را بیان نماید.-6-4

  پاتولوژی حلق و حنجرههدف کلی جلسه ششم: آشنایی با 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 .در مورد بیماری های التهابی نظیر فارینژیت و اپی گلوتیت توضیح دهد -1-6

 .توضیح دهد.در مورد سندرم آپنه خواب و دیورتیکول مری   -2-6

 اختالالت حنجره را شرح دهد.  -3-6

 

 :آشنایی با توجهات مربوط به اعمال حلق و حنجره جلسه هفتم هدف کلی 

 م:هفتاهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 پوزیشن های مورد استفاده در اعمال مربوط به حلق و حنجره را توضیح دهد. -1-7

 استفاده در اعمال حلق و حنجره را شرح دهد. نحوه پرپ و درپ مورد -2-7

 

 اعمال جراحی حلق، حنجره و گردن  هشتم:آشنایی باهدف کلی جلسه 

 م:هشتاهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 اعمال جراحی گلوسکتومی و الرینژکتومی را شرح دهد. -1-8

 .ازوفاگوسکوپی توضیح مختصری دهد.در مورد الرینگوسکوپی، برونکوسکوپی و  -2-8

 .در مورد پاروتیدکتومی و برداشت غده تحت فکی توضیح دهد -3-8



 .نحوه انجام تیروئدکتومی و پاراتیروئیدکتومی را شرح دهد -4-8

 

 

 

 منابع:

Surgical Technology for the surgical Technologist, Publisher Delmar 
Learning. 

Pocket guide to the operating room. Publisher F.A. Davis, ISBN. 
 

 

در جراحی تکنولوژی ENT 1394نگر جامعه انتشارات ساداتی، لیال صورت، و فک و 

 سودارث و برونر چشم و ENT جراحی و داخلی
 

 

:روش تدریس    
سخنرانی   

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 نمایش فیلم

 ن موزش بر روی مانکآ 

 ، اسالید، مانکنفیلم، وایت بردوسایل آموزشی: 

 

 ساعت تاریخ سهم از نمره کل روش آزمون

 8-10شنبه یکدر بین جلسات  10 آزمون کتبی کوئیز



 کالس

 8-10شنبه یک 9/8/1400 15 آزمون کتبی آزمون میان دوره

آزمون کتبی و  آزمون پایان دوره

 عملی

 10-12 طبق برنامه 50

حضور فعال در 

 کالس

   5 استادارزشیابی 

   20 ارزشیابی استاد تکالیف دانشجو

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 نظری:

 س کال در فعال حضوربه موقع و  -

 قبل از جلسه درس اصطالحات مربوط به هر درسمطالعه  -

 مطالعه خالصه هر درس قبل از جلسه بعدی -

  مطالعات بر استناد با کالس گروهی های بحث در شرکت  -

 آموزشی محوله تکالیف انجام -

 

 

 

 

 

 

 

 تکنولوژی جراحی در جراحیهای فک وصورتجدول زمانبندی درس 

 8-10یکشنبه ها ساعت 

 دانشکده EDOنام و امضای مدیر گروه                               نام و امضای مسئول                   نام و امضای مدرس               

 تاریخ ارسال          تاریخ ارسال                                                                     6/6/1400تاریخ تحویل

     تایید مدیرگروه و امضا                     ⃝⃝خیر     آیا طرح درس برای اولین بار تدوین شده است؟ بله



 جلسه 

 

 تاریخ مدرس موضوع هر جلسه

1 

 دانشجویانآشنایی با 

و فیزیولوژی گوش، حلق و  آناتومی آشنایی با

 بینی 

 21/6/1400 فتاحی

 28/6/1400 فتاحی پاتولوژی گوش. آشنایی با 2

3 
ابزارها، تجهیزات و داروهای مورد  آشنایی با

 استفاده در اعمال مربوط به گوش 

 4/7/1400 فتاحی

4 
تکنیک های جراحی در اعمال  آشنایی با

 جراحی گوش  

11/7/1400 فتاحی  

18/7/1400 فتاحی اعمال جراحی بینی و سینوس ها  آشنایی با 5  

25/7/1400 فتاحی آشنایی با  پاتولوژی حلق و حنجره را  6  

7 
توجهات مربوط به اعمال حلق و  آشنایی با

 حنجره 

2/8/1400 فتاحی  

9/8/1400 فتاحی اعمال جراحی حلق، حنجره و گردن  آشنایی با  8  

 طبق برنامه فیضی-فتاحی امتحان پایان ترم 

 



 


