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ی با کلیات و مفاهیم و تکنیک های ، آشنایو مفاهیم بیماری هاکلیات آشنایی با : درسهدف کلی 

    جراحی در جراحی گوارش و غدد

 

 :کلی جلساتاهداف 

 :آشنایی با
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 جلسه( 1) و غددآمادگی برای انجام جراحی های دستگاه گوارش توجهات ویژه و  .2

 جلسه(  1الپاروسکوپی  ) آندوسکوپی و تخصصی و آشنایی باتجهیزات  .3
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 جلسه(1جراحی کبد ) .7

 جلسه(2جراحی کیسه صفرا و مجاری صفراوی ) .8

 جلسه(1جراحی طحال ) .9

 جلسه(1جراحی پانکراس ) .10

 جلسه(1)جراحی پستان  .11

 جلسه(1تیروئید و پاراتیروئید ) جراحی .12

 جلسه(1واریس و استریپینگ وریدی) .13
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 با آناتومی وفیزیولوژی سیستم گوارشآشنایی : هدف کلی جلسه اول

 اهداف ویژه جلسه اول:

 درپایان کالس دانشجو قادر باشد:

 آناتومی قسمت های مختلف سیستم گوارش را به طور خالصه بیان کند-1

 دستگاه گوارش را به طور مختصر شرح دهدفیزیولوژی -2

و غددآمادگی برای انجام جراحی های دستگاه گوارش توجهات ویژه و  هدف کلی جلسه دوم:  

 اهداف ویژه جلسه دوم:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 روش های مختلف پرپ کردن در جراحی گوارش و غدد را توضیح دهد .1

 را توضیح دهدنحوه درپ کردن در انواع جراحی گوارش  .2

 برش های جراحی در انواع جراحی های گوارش را برحسب کاربرد هر یک نام ببرد .3

 انواع ست های جراحی مورد استفاده در جراحی گوارش و غدد را لیست نماید .4

 کاربرد انواع ابزارهای مورد استفاده در جراحی گوارش و غدد را توضیح دهد .5

 جراحی عمومی را نام ببردپوزیشن های به کار گرفته در انواع  .6

 آمادگی برای اعمال آندوسکوپی و الپاروسکوپی :سومهدف کلی جلسه 

:سوماهداف ویژه جلسه   

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 آندوسکوپی در جراحی گوارش را توضیح دهد .1

 دالیل استفاده از اندوسکوپی در جراحی گوارش را بیان نماید .2

 وسکوپی را شرح دهدپروسیجر سیگموئیدوسکوپی و کولون .3

 مزایا و معایب الپاروسکوپی را بیان نماید . .4

 موارد منع کاربرد الپاروسکوپی در جراحی گوارش را نام ببرد. .5

 تجهیزات و ابزار مورد استفاده در الپاروسکوپی را لیست نمایید. .6

 روش های هموستاز در الپاروسکوپی را شرح دهد. .7



 

 (1هرنی و جراحی هرنی) آشنائی باانواع : چهارم هدف کلی جلسه

:چهارماهداف ویژه جلسه   

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 هرنی را تعریف کند .1

 انواع هرنی را از نظر جایگاه ایجاد آنها نام ببرد .2

 هرنیورافی و هرنیوتومی را توضیح دهد. .3

 پروسیجر جراحی ترمیم فتق اینگوینال را مرحله به مرحله شرح دهد. .4

 

(2آشنائی باانواع هرنی و جراحی هرنی): پنجمهدف کلی جلسه   

:پنجماهداف ویژه جلسه   

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 پروسیجر جراحی ترمیم فتق اینگوینال را از طریق الپاروسکوپی شرح دهد. .1

 عالئم فتق فمورال را بیان نماید. .2

 مراحل انجام ترمیم فتق رانی و نافی و هیاتال را شرح دهد. .3

 بعد از انجام هرنیورافی را شرح دهد. مراقبت های پرستاری .4

 

آشنایی با الپاراتومی تشخیصی:ششمهدف کلی جلسه   

م:ششاهداف ویژه جلسه   

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 پروسیجر الپاراتومی تشخیصی در موارد اورژانس را شرح دهد . .1

 نقش پرستار اسکراب در انجام الپاروتومی تجسسی و تشخیصی را توضیح دهد . .2

 



 (1آشنائی باجراحی های مری) تم:فهدف کلی جلسه ه

تم:فاهداف ویژه جلسه ه  

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 روش جراحی های رزکسیون مری را توضیح دهد .1

 ریسک فاکتورهای بروز سرطان مری را نام ببرد .2

 تجهیزات و ابزار مورد کاربرد در جراحی مری را نام ببرد .3

 (2باجراحی های مری)آشنائی  :هشتمهدف کلی جلسه 

:هشتم اهداف ویژه جلسه  

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 دالیل و نحوه انجام دیالتاسیون مری را شرح دهد .1

 دیورتیکول مری را تعریف نموده و دالیل ایجاد آن را نام ببرد؟ .2

 انواع روش های دیورتیکولکتومی را توضیح دهد .3

 ی در آن را توضیح دهد.آشاالزی را تعریف نموده و نحوه درمان و جراح .4

 

جراحی کبد ی بایآشنا :همنهدف کلی جلسه   

:همن اهداف ویژه جلسه  

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 

 پروسیجر بیوپسی کبد را توضیح دهد. .1

 روش ترمیم پارگی کبد را شرح دهد. .2

 نام می برد را علل منجر به جراحی کبد .3

 دالیل رزکسیون کبد را بیان نماید. .4

 رزکسیون کبد را توضیح دهد.پروسیجر  .5

 دالیل پیوند کبد و مراقبت های خاص در انجام آن را توضیح دهد .6



 

(1)کیسه صفرا و مجاری صفراویجراحی  ی بایآشنا هدف کلی جلسه دهم:  

 اهداف ویژه جلسه دهم:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 

 کندبیماریهای التهابی کیسه صفرا ومجاری صفراوی را بیان  .1

 .کندسنگهای صفراوی وعلل زمینه ای آنهارا بیان  .2

 روش کوالنژیوگرافی و کولدوسکوپی را تشریح نماید. .3

 

 

(2)کیسه صفرا و مجاری صفراویجراحی  موارد ی بایآشنا زدهم:یا هدف کلی جلسه  

زدهم:یااهداف ویژه جلسه   

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 عوامل بروز کوله سیستیت را بیان نماید. .1

 پروسیجر کوله سیتکتومی به روش باز و الپاروسکوپی را مقایسه نماید. .2

 مراقبت های بعد از عمل جراحی کوله سیستکتومی را توضیح دهد . .3

 کوله سیستوستومی را توضیح دهد. .4

 

(1ی با بیماری ها و روش های جراحی طحال  و پانکراس )یآشنا :دوازدهم هدف کلی جلسه  

:دوازدهماهداف ویژه جلسه   

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 .کندعلل اسپلنومگالی رابیان  .1

 عوامل خطرپارگی طحال وعالیم وراههای تشخیص پارگی طحال رانام می برد. .2

 علل وعالیم پانکراتیت را نام می برد. .3



 کندانواع بدخیمی های پانکراس را بیان  .4

 

(2و پانکراس ) ها و روش های جراحی طحالیی با بیمارییآشنا :سیزدهمهدف کلی جلسه   

:سیزدهماهداف ویژه جلسه   

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 اسپلنکتومی با استفاده از برش های مختلف را با یکدیگر مقایسه نماید . .1

 اسپلنکتومی به روش باز و الپاروسکوپی را مرحله به مرحله توضیح دهد. .2

 نحوه درمان کیست های پانکراس را توضیح دهد. .3

 تعریف نموده و انواع آن را بیان نماید.پانکراتکتومی را  .4

 موارد انجام پانکراتکتومی را نام ببرد. .5

 .کندعمل ویپل را تعریف  .6

پستانها و روش های جراحی  ی با بیماریایآشن :چهاردهم هدف کلی جلسه  

:چهاردهماهداف ویژه جلسه   

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 بیماری های  پستان را شرح دهد .1

 به بروز سرطان پستان را نام ببردعوامل منجر  .2

 دالیل انجام بیوپسی پستان را نام ببرد .3

 ماستکتومی را تعریف نموده و انواع آن را توضیح دهد .4

 پروسیجر ماستکتومی را توضیح دهد. .5

 

تیروئید و پاراتیروئیدی با روش های جراحی یآشنا :هدف کلی جلسه پانزدهم  

:پانزدهماهداف ویژه جلسه   

 شجو قادر باشد:در پایان دان

 .دهدآناتومی وکارغده تیروئید راتوضیح  .1

 .کندآناتومی ووظیفه غددپاراتیروئید رابیان  .2

 .کندبیماریهای منجر به جراحی تیروئید رابیان  .3



 

واریس و استریپینگ وریدیی با روش های جراحی یآشنا :شانزدهمهدف کلی جلسه   

:شانزدهماهداف ویژه جلسه   

 باشد:در پایان دانشجو قادر 

 واریس را توضیح دهد .1

 روش های جراحی واریس را شرح دهد .2

 استریپینگ وریدی را توضیح دهد .3

 عوارض جراحی واریس را بیان کند .4

 عالئم بالینی واریس را ذکر نماید .5

 مراقبت های پس از جراحی واریس را توضیح دهد .6

 فهرست منابع

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 

 

ی کار در اتاق عمل کوهن و بری ترجمه ساداتی لیال، گلچینی جلد دوم از تکنیک ها-نانسی ماری  .3

 1393احسان و دیگران، انتشارات جامعه نگر، 

 2012اصول جراحی شوارتز .4

 1395ساداتی لیال، گلچینی احسان .تکنولوژی جراحی گوارش و غدد .تهران، نشر جامعه نگر.  .5

 اصول جراحی الکساندر .6

 

روش تدریس:    

  سخنرانی 

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 نمایش فیلم



 استفاده از پاورپوینت دارای صوت

 وسایل آموزشی:

 ، اسالید، مانکنفیلم، وایت برد 

 

 سنجش و ارزشیابی  

سهم از نمره کل)بر حسب  روش       آزمون

 درصد(

 ساعت تاریخ 

    5 شفاهی-کتبی کوئیز

21.12.1400 20 کتبی آزمون میان دوره   

  مطابق تقویم امتحانات 60 کتبی آزمون پایان ترم

   5  فعال در کالس  حضور

   10  تکالیف دانشجو

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 کالس در فعال به موقع و  حضور -

 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 و -

 آموزشی محوله تکالیف انجام -

 عدم استفاده از تلفن همراه در کالس -

 

 



 

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

 سمیرا فتاحی      سهراب نصرتی                 

    

 تاریخ ارسال :                   11/11/1400تاریخ ارسال:                  تاریخ تحویل:            

 

 تکنولوژی جراحی گوارش و غدد درس ئهی ارابندن ماول زجد

14-16روز و ساعت جلسه : شنبه ها   

 
 جلسات تاریخ موضوع هر جلسه مدرس

16.11.1400 آشنایی با آناتومی وفیزیولوژی سیستم گوارش نصرتی  1.  

(1) و غددآمادگی برای انجام جراحی های دستگاه گوارش توجهات ویژه و  نصرتی  23.11.1400  2.  

30.11.1400 آمادگی برای اعمال آندوسکوپی و الپاروسکوپی نصرتی  3.  

(1آشنایی باانواع هرنی و جراحی هرنی) نصرتی  7.12.1400  4.  

(2آشنایی باانواع هرنی و جراحی هرنی) نصرتی  14.12.1400  5.  

21.12.1400 آشنایی با الپاراتومی تشخیصی نصرتی  6.  

(1آشنایی باجراحی های مری) نصرتی  20.1.1401  7.  

(2آشنایی باجراحی های مری) نصرتی  27.1.1401  8.  

جراحی کبدآشنایی با  نصرتی  3.2.1401  9.  

(1)کیسه صفرا و مجاری صفراویآشنایی با جراحی  نصرتی  10.2.1401  10.  

(2)کیسه صفرا و مجاری صفراویآشنایی با موارد جراحی  نصرتی  17.2.1401  11.  

(1آشنایی با بیماری ها و روش های جراحی طحال  و پانکراس ) نصرتی  24.2.1401  12.  

(2آشنایی با بیماری ها و روش های جراحی طحال  و پانکراس ) نصرتی  1401.312.  13.  

1401.7.3 آشنایی با بیماری ها و روش های جراحی پستان نصرتی  14.  

1401.21.3 آشنایی با روش های جراحی تیروئید و پاراتیروئید نصرتی  15.  

1401.3.28 آشنایی با روش های جراحی واریس و استریپینگ وریدی نصرتی  16.  

 


