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 کبرؼٌبظی حصیلی:ت یرشتهو  مقطع  اتبق ػول ٍ َّؼجری   گروه آموزشی:             پیراپسؼکی دانشکذه:

 1396-97 دٍمًیوعبل  :نیمسبل تحصیلی و سبلتحصیلی              تکٌَلَشی اتبق ػول

 یًظرذ: نوع واح      2 تعذاد واحذ:           ّبی زًبى ٍ ارٍلَشی تکٌَلَشی جراحی در جراحی: نبم واحذ درسی

            8-10ؼٌجِ  دٍ: رٍززمبن برگساری                             1 فیسيَلَشی  –آظیت ؼٌبظی  -2تؽريح  :یش نیبزپ

  گلِ دارًعريي :مسئول درس          25 :تعذاد دانشجویبن                   319کالض مکبن برگساری:

 12-14ؼٌجِ تب چْبرؼٌجِ ظبػت  :سبعبت مشبوره بب دانشجو             گلِ دارًعريي  :اسبتیذ

 )لطفب شرح دهیذ( شرح دوره:

، هی را کِ ًیبزهٌذ جراحی اظت زًبى ٍ هرداىتٌبظلی  –ثیوبريْبی زًبى ٍ دظتگبُ ادراری در ايي درض داًؽجَ، 

 ؼَد. ب هیی قجل ٍ ثؼذ از ػول آؼٌؼٌبظذ ٍ ثب تکٌیکْبی جراحی هرثَط ثِ آى ٍ هراقجتْب

 )لطفب شرح دهیذ(هذف کلی: 

  .زًبى ٍ هرداى دظتگبُ ادراری تٌبظلی –ثب کلیبت ٍ هفبّین ثیوبريْب، ٍ تکٌیکْبی جراحی در جراحیْبی زًبى آؼٌبيی 

 (اهذاف را بب توجه به حیطه هب و سطوح مختلف بنویسیذ)بینببینی:اهذاف 

 ی زًبى را تَضیح دّذ .آًبتَهی ٍ فیسيَلَشی دظتگبُ تٌبظلی داخلی ٍ خبرج .1

 ًکبت ؼرح حبل ٍ هؼبيٌِ ثیوبری دظتگبُ تٌبظلی زًبى را ؼرح دّذ. .2

 را تَضیح دّذ. ٍ پَزيؽي ّبی زًبى هؼبيٌبت شًیکَلَشی .3

 الپبرٍظکَپی را لیعت کٌذ. ٍ تجْیسات کبرثرد .4

 هؼبيت ٍ هسايبی الپبرٍظکَپی را ثب ّن هقبيعِ کٌذ. .5

 بظجِ ًوبيذ.زهبى تقريجی ثبرداری ٍ زايوبى را هح .6

 ٍضؼیت ّبی جٌیي در ؼکن هبدر ًبم ثجرد.  .7

 رٍغ ّبی اپیسيَتَهی را ثب ّن هقبيعِ کٌذ. .8

 را ؼرح دّذ. ٍ ٍاکیَم زايوبى ثب فَرظپط .9

 ٍارًٍگی رحن ثِ دًجبل زايوبى را تَضیح دّذ. .10

 ػلل ظساريي را  ثرؼوبرد. ٍ  ظساريي را تؼريف .11

 ثرای ظساريي را ؼرح دّذ. ٍ رحوی ثرغ ّبی ؼکوی .12

 هراحل ظساريي را تَضیح دّذ. .13

 هؼبيت ٍ هسايبی ظساريي ٍ زايوبى عجیؼی را ثب ّن هقبيعِ ًوبيذ. .14

 .آثعِ ٍ کیعت ثبرتَلي را هقبيعِ ًوبيذ .15

 .ثیوبری غذد ثبرتَلي را ثرؼوبرد رٍؼْبی درهبى داخلی ٍ جراحی .16

 ثیوبری ّبی ٍلَ را ثرؼوبرد. .17

 ٍلَکتَهی را ؼرح دّذ. .18

 ا تَضیح دّذ.ًبرظبيی ظرٍيکط ٍ ػلل آى ر .19

 ًبرظبيی ظرٍيکط را ثرؼوبرد رٍؼْبی درهبى داخلی ٍ جراحی .20

 حبهلگی خبرج از رحن ٍ ػلل آى را تَضیح دّذ. .21

 حبهلگی خبرج از رحن را ثرؼوبرد رٍؼْبی درهبى داخلی ٍ جراحی .22

 اًَاع پرٍالپط اًذاهْبی لگٌی را ٍ ػلل آًْب راتَضیح دّذ. .23
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 ًذاهْبی لگٌی از رحن را ثرؼوبردپرٍالپط ا رٍؼْبی درهبى داخلی ٍ جراحی .24

 فیعتَل ٍ ػلل آى را تَضیح دّذ. .25

 رٍؼْبی جراحی فیعتَل را ؼرح دّذ. .26

 ّیعترکتَهی ٍاًَاع ٍ ػلل ٍ تبريخچِ آى را ؼرح دّذ. .27

 تکٌیک ّبی ّیعترکتَهی را ؼرح دّذ. .28

 هراقجتْبی قجل ٍ ثؼذ از ّیعترکتَهی ٍ ػَارض آى را تَصیف ًوبيذ. .29

 َضیح دّذ.هیَم ٍ اًَاع آى را ت .30

 رٍؼْبی درهبًی هیَم را ؼرح دّذ. .31

 اًَاع تَثکتَهی را تَضیح دّذ. .32

 تَثَپالظتی را تَضیح دّذ. .33

 ديالتبظیَى ٍ کَرتبش، ٍظبيل، اّذاف ٍ هراحل ػول را ؼرح دّذ. .34

 رٍؼْبی افبرکتَهی را ؼرح دّذ. .35

 رٍؼْبی ظبلپٌصکتَهی را ؼرح دّذ. .36

 ّذ .آًبتَهی ٍ فیسيَلَشی ظیعتن ادراری را تَضیح د .37

 اًذيکبظیَى جراحی ّبی هختلف ظیعتن ادراری را ؼرح دّذ. .38

 پَزيؽي جراحی ّبی هختلف ظیعتن ادراری  را ؼرح دّذ.  .39

 ثیَْؼی جراحی ّبی هختلف ظیعتن ادراری را ؼرح دّذ.  .40

 رٍغ اًعسيَى  جراحی ّبی هختلف ظیعتن ادراری  را ؼرح دّذ.  .41

 اری را ؼرح دّذ.ٍظبيل هَرد اظتفبدُ جراحی ّبی هختلف ظیعتن ادر .42

 ًحَُ جراحی ّبی هختلف ظیعتن ادراری را ؼرح دّذ. .43

 ػَارض  جراحی ّبی هختلف ظیعتن ادراری را ؼرح دّذ. .44

 هراقجتْبی ثؼذ از ػول جراحی ّبی هختلف ظیعتن ادراری  را ؼرح دّذ. .45

 هبی تذریس:شیوه

 پرظػ ٍ پبظخ   ظخٌراًی ثرًبهِ ريسی ؼذُ   ظخٌراًی

 (TBLيبدگیری هجتٌی ثر تین)  (PBLگیری هجتٌی ثر حل هعئلِ)يبد  ثحج گرٍّی

 کٌفراًط-آهَزغ الکترًٍیک -رٍغ تذريط اظتقرايی -ًوبيػ فیلن )لغفبً ًبم ثجريذ( ظبير هَارد

 )لطفب شرح دهیذ( وظبیف و تکبلیف دانشجو:

 حضَر ثِ هَقغ ٍ فؼبل در کالض 

 هؽبرکت در ثحج ٍ گفتگَی کالظی 

 رػبيت قَاًیي ٍ هقررات کالظی 

 ِاًجبم تکبلیف هحَل 
 سیاستها و قىانین درس:

 .غیجت ثیػ از ظقف هجبز در آئیي ًبهِ آهَزؼی در صَرت غیرهجبز ثَدى هؽوَل کعر ًورُ اظت 

 حضَر فیسيکی  ثِ هَقغ ٍ ثذٍى غیجت در توبم جلعبت کالض درض 

  یجت در آى جلعِ کالظی اظت.دقیقِ در ٍرٍد ثِ کالض ثِ هٌسلِ غ 10تبخیر ثیػ از 
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 حضَر فؼبل ٍ ؼرکت در پرظػ ٍ پبظخ کالظی 

 ؼرکت در آزهًَْبی  کالظی 

 ُکعت حذ ًصبة ًور 

 وسبیل کمک آموزشی:   

   پرٍشکتَر اظاليذ  ختِ ٍ گچت  ٍايت ثرد

 کبهپیَتر  -ًوبيػ فیلن ثجريذ( لغفبً ًبم)  ظبير هَارد

 کل( )از نمره :درصذ نمرهنحوه ارزشیببی و 

   ًورُ درصذ45آزهَى پبيبى ترم   درصذ ًور45ُآزهَى هیبى ترم 

غیجت ثیػ از  -ًورُ درصذ 1ؼرکت فؼبل در کالض    ًورُ  درصذ 01اًجبم تکبلیف 

 يک جلعِ ًورُ هٌفی دارد.

 نوع آزمون

  غلظ -صحیح جَر کردًی           ایچٌذگسيٌِ       پبظخ کَتبُ     تؽريحی

  ----------- )لغفب ًبم ثجريذ( َاردظبير ه

 :)لطفب نبم ببریذ(: منببع پیشنهبدی برای مطبلعه
 محل دستیابی منبع

 حیبى:  تْراى.  ّوکبراى ٍ ػبهری حعي هحوذ ترجوِ.  جراحی هجبًی:  ظبثیعتَى – 1

1395. 

 کتبثخبًِ-کتبثفرٍؼی

ر زادُ ج. ترجوِ : ػلی اک ؼَارتس : هراقجت ٍ التیبم زخن جراحی پالظتیک ٍ ترهیوی – 2

 .1394پبؼب . تْراى : 

 کتبثخبًِ-کتبثفرٍؼی

ظبثیعتَى : هجبًی جراحی . ترجوِ هحوذ حعي ػبهری ٍ ّوکبراى . تْراى : حیبى  – 3

1395. 

 کتبثخبًِ

 کتبثخبًِ .1395جراحی. ترجوِ هرتضی دالٍرخبى .تْراى:  –ثرًٍر ٍ ظَدارث .پرظتبری داخلی – 4

  1390ال. گلچیٌی، احعبى. تکٌَلَشی جراحی زًبى، تْراى. ًؽر جبهؼِ ًگر.لی ظبداتی،-5

ظبداتی، لیال. گلچیٌی، احعبى.تکٌَلَشی جراحی ثرای تکٌَلَشيعت ّبی جراحی،  -6

 .1394تْراى، ًؽر جبهؼِ ًگر. 

 

– Berry and Kohn's . Operating room technique . Boston. Mosby . 

Thirteen Edith.2017. 
 کتبثخبًِ–کتبثفرٍؼی

– Woods. Susan L.et al. Cardiac nursing . Lippincott. 2012. کتبثخبًِ-کتبثفرٍؼی 

– Raymond J Brigden . Operating theater technique .New uork . 

2010 .  
 کتبثخبًِ-کتبثفرٍؼی

- Surgical Technology for the Surgical Technologist . publisher 

Delmar Learning . ISBN 0766806626 
 کتبثخبًِ
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 جذول هفتگی کلیبت  ارائهی درس

 استبد مربوط عنوان مطبلب تبریخ جلسه

یصیتؽخ یٍ رٍغ ّب یآًبتَه 16/11/1396 1  ًعريي گلِ دار 

یالپبرٍظکَپ -وبریث ٌِيحبل ٍ هؼب ؼرح 23/11/1396 2  ًعريي گلِ دار 

وبىيزا 30/11/1396 3  دار ًعريي گلِ 

ييظسار 7/12/1396 4  ًعريي گلِ دار 

ٍلَ ٍ ثبرتَلي یوبریث 14/12/1396 5  ًعريي گلِ دار 

 -خبرج از رحن یحبهلگ-کطيظرٍ يیًبرظب 21/12/1396 6

عتَلیپرٍالپط ٍ ف  

 ًعريي گلِ دار

یَهکتَهیه -یعترکتَهیّ 28/12/1397 7  ًعريي گلِ دار 

 ًعريي گلِ دار یکتَهافبر-یتَثَپالظت -یتَثکتَه 20/1/1397 8

 ًعريي گلِ دار ظقظ ٍ ديالتبظیَى ٍ کَرتبش 27/1/1397 9

 اًبتَهی فیسيَلَشی دظتگبُ تٌبظلی ادراری 3/2/1397 11
 

 ًعريي گلِ دار

 -اپی ظپبديبز  –ّیپَظپبديبز   –ختٌِ  10/2/1397 11

  –ٍاريکَظل 

 ًعريي گلِ دار

-ضِ کبًعر ثی - -ارکیت-ّیذرٍظل  17/2/1397 12

  –ارکیذٍپکعی  –ارکیذکتَهی 

 ًعريي گلِ دار

 ًعريي گلِ دار تَرؼي ثیضِ  -ٍازٍٍازٍظتَهی –ٍازکتَهی  24/2/1397 13

لیتَتريپعی ظٌگ   –جراحی ظٌگ کلیِ  31/2/1397 14

 ظٌذ دثل جی –حبلت 

 ًعريي گلِ دار

هراقجتْبی قجل  –پیًَذ کلیِ   -ًفرکتَهی  - 7/3/1397 15

 ٍ ثؼذاز ػول 

 ًعريي گلِ دار

 ًعريي گلِ دار ثیوبريْب ٍ جراحی آدرًبل –اًبتَهی آدرًبل  14/3/1397 16

17 21/3/1397 BPH –  جراحی پرٍظتبت ثبز– TUR 

 هراقجتْبی قجل ٍ ثؼذاز ػول

 ًعريي گلِ دار

 


