
  بسوِ تؼالیبسوِ تؼالی

  داًطکذُ پیراپسضکیداًطکذُ پیراپسضکی  ––داًطگاُ ػلَم پسضکی لرستاى داًطگاُ ػلَم پسضکی لرستاى 

  گرٍُ اتاق ػول ٍ َّضبری ٍ فَریتْاگرٍُ اتاق ػول ٍ َّضبری ٍ فَریتْا

  ((CCoouurrssee  PPllaannطرح برًاهِ درسی ) طرح برًاهِ درسی ) 

  ، فک ٍ صَرت ، دّاى ٍ دًذاى ٍ هرالبتْای آى ، فک ٍ صَرت ، دّاى ٍ دًذاى ٍ هرالبتْای آى   EENNTTاتاق ػول اتاق ػول تکٌَلَشی تکٌَلَشی ًام درس:ًام درس:

  ًظریًظری  ٍاحذٍاحذ  22تؼذاد ٍاحذ:تؼذاد ٍاحذ:

  ارضٌاسی پیَستِارضٌاسی پیَستِکک  ––داًطجَیاى ترم پٌجن اتاق ػول داًطجَیاى ترم پٌجن اتاق ػول هخاطباى:هخاطباى:

  9966--9977ًیوسال اٍل ًیوسال اٍل   زهاى برگساری) ًیوسال تحصیلی(:زهاى برگساری) ًیوسال تحصیلی(:

  جَادیجَادیًام استاد یا ّواٌّگ کٌٌذُ درس:ًام استاد یا ّواٌّگ کٌٌذُ درس:

  ضرح هختصری از درس ) هَضَع یا هَضَػات اساسی ، اّویت درس، چگًَگی چارچَب هباحث(:ضرح هختصری از درس ) هَضَع یا هَضَػات اساسی ، اّویت درس، چگًَگی چارچَب هباحث(:

ازهٌذ جراحی است هی ضٌاسذ ٍ با اػوال جراحی هربَط ازهٌذ جراحی است هی ضٌاسذ ٍ با اػوال جراحی هربَط را کِ ًیرا کِ ًی  گَش ٍ حلك ٍ بیٌی ، فک ٍ صَرت ٍ دّاى ٍدًذاى گَش ٍ حلك ٍ بیٌی ، فک ٍ صَرت ٍ دّاى ٍدًذاى در ایي درس داًطجَ بیواریْای در ایي درس داًطجَ بیواریْای 

  بِ آى ٍ هرالبتْای لبل ٍ بؼذ از ػول آضٌا هیطَد.بِ آى ٍ هرالبتْای لبل ٍ بؼذ از ػول آضٌا هیطَد.

  EENNTTفک ٍ صَرت ، دّاى ٍ دًذاى ٍ فک ٍ صَرت ، دّاى ٍ دًذاى ٍ تکٌیکْای جراحی در جراحیْای تکٌیکْای جراحی در جراحیْای   ٍٍاضٌایی با کلیات ٍ هفاّین بیواریْا اضٌایی با کلیات ٍ هفاّین بیواریْا ّذف کلی درس:ّذف کلی درس:

  اّذاف رفتاری:اّذاف رفتاری:

  اّذاف رفتاری:اّذاف رفتاری:

  را شرح دهد.را شرح دهد.  حلقحلقوزیشن ، بیهوشی،   روش انسزیون ، وسایل مورد استفاده و نحوه جراحی وزیشن ، بیهوشی،   روش انسزیون ، وسایل مورد استفاده و نحوه جراحی اندیکاسیون ، پاندیکاسیون ، پبیماریها ،بیماریها ،  ((11

  را شرح دهد.را شرح دهد.  سینوس هاسینوس هااندیکاسیون ، پوزیشن ، بیهوشی،   روش انسزیون ، وسایل مورد استفاده و نحوه جراحی اندیکاسیون ، پوزیشن ، بیهوشی،   روش انسزیون ، وسایل مورد استفاده و نحوه جراحی بیماریها ،بیماریها ،  ((22

  را شرح دهد.را شرح دهد.  بینیبینیل مورد استفاده و نحوه جراحی ل مورد استفاده و نحوه جراحی اندیکاسیون ، پوزیشن ، بیهوشی،   روش انسزیون ، وسایاندیکاسیون ، پوزیشن ، بیهوشی،   روش انسزیون ، وسای  بیماریها ،بیماریها ،  ((33

  را شرح دهد.را شرح دهد.  گوشگوشاندیکاسیون ، پوزیشن ، بیهوشی،   روش انسزیون ، وسایل مورد استفاده و نحوه جراحی اندیکاسیون ، پوزیشن ، بیهوشی،   روش انسزیون ، وسایل مورد استفاده و نحوه جراحی   بیماریها ،بیماریها ،  ((44

  را شرح دهد.را شرح دهد.  ک وصورت ک وصورت شکستگیهای فشکستگیهای فاندیکاسیون ، پوزیشن ، بیهوشی،   روش انسزیون ، وسایل مورد استفاده و نحوه جراحی اندیکاسیون ، پوزیشن ، بیهوشی،   روش انسزیون ، وسایل مورد استفاده و نحوه جراحی   بیماریها ،بیماریها ،  ((55

  ( بیماریها و جراحیهای دندان و لثه را شرح دهد.( بیماریها و جراحیهای دندان و لثه را شرح دهد.66

  

  بحث ٍ هطارکت داًطجَیاى بحث ٍ هطارکت داًطجَیاى   ––سخٌراًی سخٌراًی   ضیَُ)ّای ( تذریس:ضیَُ)ّای ( تذریس:

  کاهپیَتر ٍ اسالیذ کاهپیَتر ٍ اسالیذ   ––ٍایت برد ٍایت برد   رساًِ ّا ٍ یا هَاد آهَزضی:رساًِ ّا ٍ یا هَاد آهَزضی:

  --------کالس کالس هکاى برگساری درس:هکاى برگساری درس:

  رٍش ّا ٍ زهاى سٌجص ٍارزضیابی داًطجَرٍش ّا ٍ زهاى سٌجص ٍارزضیابی داًطجَ

  ساػتساػت  تاریختاریخ  ًورًُورُ  رٍشرٍش

      %%2020  هیاى ترم هیاى ترم   آزهَىآزهَى

      %%7070  آزهَى پایاى دٍرُآزهَى پایاى دٍرُ

      %  %  1010  ٍ ضرکت فؼال در کالس ٍ ضرکت فؼال در کالس   اًجام تکالیفاًجام تکالیف

  آهَزضی هَرد استفادُ:آهَزضی هَرد استفادُ:هٌابغ ٍ هَاد هٌابغ ٍ هَاد 
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  ..13321332  مهرنوش وهمکاران. انتشارات صبورامهرنوش وهمکاران. انتشارات صبوراماکسین گلدمن . راهنمای جامع اتاق عمل. ترجمه خوش تراش ، ماکسین گلدمن . راهنمای جامع اتاق عمل. ترجمه خوش تراش ،   --33

  ..13331333. انتشارات جامعه نگر. چاپ سوم. . انتشارات جامعه نگر. چاپ سوم. و فک و صورتو فک و صورت    EENNTT. تکنولوژی جراحی . تکنولوژی جراحی   ساداتی لیال . گلچینی ، احسانساداتی لیال . گلچینی ، احسان  --44

  ..13331333قارداشی ، فاطمه .زردشت ، رقیه. اصول کلی تکنولوژی جراحی . انتشارات سالمی. قارداشی ، فاطمه .زردشت ، رقیه. اصول کلی تکنولوژی جراحی . انتشارات سالمی.   --55
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  زهاى بٌذی ٍ هَضَػات درسزهاى بٌذی ٍ هَضَػات درس

  هَضَعهَضَع  ساػتساػت  تاریختاریخ  رٍزّایرٍزّای  جلساتجلسات

    تاًسیلیت ٍ ادًَییذیتتاًسیلیت ٍ ادًَییذیت  --اًاتَهی حلك ، لَزُ ّا ٍ ادًَییذاًاتَهی حلك ، لَزُ ّا ٍ ادًَییذ  بیواریْا ٍ جراحیْای حلك :بیواریْا ٍ جراحیْای حلك :  1010--1212  77//22  طٌبِطٌبِیکیک  11

هرالبتْای لبل ٍ بؼذ از هرالبتْای لبل ٍ بؼذ از   ––پری تاًسیالر پری تاًسیالر آبسِ آبسِ   ––  آدًَییذکتَهیآدًَییذکتَهی  ––تاًسیلکتَهی تاًسیلکتَهی رٍش جراحی رٍش جراحی     77//1166    22

  ػولػول

    : ضکستگی بیٌی ٍ درهاى آى: ضکستگی بیٌی ٍ درهاى آىبیواریْای بیٌیبیواریْای بیٌی  --هرٍری براًاتَهی  ٍ فیسیَلَشی بیٌی هرٍری براًاتَهی  ٍ فیسیَلَشی بیٌی     77//2233    33

  هرالبتْای لبل ٍ بؼذ از ػولهرالبتْای لبل ٍ بؼذ از ػول  --ریٌَپالستی ریٌَپالستی   ––اًحراف بیٌی اًحراف بیٌی   ––پَلیپ بیٌی پَلیپ بیٌی     77//3030    44

    ––هرٍری براًاتَهی  ٍ فیسیَلَشی سیٌَس ّا هرٍری براًاتَهی  ٍ فیسیَلَشی سیٌَس ّا     88//77    55

  هرالبتْای لبل ٍ بؼذ از جراحی سیٌَسهرالبتْای لبل ٍ بؼذ از جراحی سیٌَس  ––بیواریْای سیٌَس ٍ جراحی ّای سیٌَس بیواریْای سیٌَس ٍ جراحی ّای سیٌَس     88//1144    66

    --هرٍری براًاتَهی  ٍ فیسیَلَشی گَش هرٍری براًاتَهی  ٍ فیسیَلَشی گَش     88//2211    77

  هرالبتْای لبل ٍ بؼذ از جراحی گَشهرالبتْای لبل ٍ بؼذ از جراحی گَش  ––بیواریْای گَش ٍ جراحی ّای گَش بیواریْای گَش ٍ جراحی ّای گَش     99//55    88

  ازهَى هیاى ترمازهَى هیاى ترم    99//1212    99

  فک ٍ صَرتفک ٍ صَرت  ترٍهاّایترٍهاّای    --یسیَلَشی فک ٍ صَرت یسیَلَشی فک ٍ صَرت هرٍری براًاتَهی  ٍ فهرٍری براًاتَهی  ٍ ف    99//1919    1010

  ترهین جراحیْای فک ٍ صَرتترهین جراحیْای فک ٍ صَرت    99//2626    1111

  جراحی ّای ترهیوی ٍ پالستیکجراحی ّای ترهیوی ٍ پالستیک    1010//33    1212

  ٍ لثٍِ لثِ  بیواری ٍ جراحی ّای دًذاىبیواری ٍ جراحی ّای دًذاى    1010//1010    1313

  


