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 مبرؽٌبعی حصیلی:ت یرشتهو  مقطع  اتبق عول ٍ َّؽجزی   گروه آموزشی:             پیزاپشؽنی دانشکذه:

 1396-97 اٍلًیوغبل  :نیمسبل تحصیلی و سبلتحصیلی              تنٌَلَصی اتبق عول

 یًظزذ: نوع واح      2 تعذاد واحذ:          تنٌَلَصی جزاحی در جزاحیْبی سًبى ٍ ارٍلَصی: نبم واحذ درسی

            8-10ؽٌجِ عِ : رٍسزمبن برگساری                          1 فیشيَلَصی  –آعیت ؽٌبعی  -2تؾزيح  :یش نیبزپ

  گلِ دارًغزيي :مسئول درس 30 :تعذاد دانشجویبن                   314مالط مکبن برگساری:

 12-14عبعت  چْبرؽٌجِرٍسّبی ؽٌجِ تب  :شجوسبعبت مشبوره بب دان گلِ دارًغزيي  :اسبتیذ

 )لطفب شرح دهیذ( شرح دوره:

، هی ؽٌبعذ ٍ ثب تٌبعلی  را مِ ًیبسهٌذ جزاحی اعت –ثیوبريْبی سًبى ٍ دعتگبُ ادراری در ايي درط داًؾجَ، 

 ؽَد. ی قجل ٍ ثعذ اس عول آؽٌب هیتنٌینْبی جزاحی هزثَط ثِ آى ٍ هزاقجتْب

 

 هیذ()لطفب شرح دهذف کلی: 

 دعتگبُ ادراری تٌبعلی . –ثب ملیبت ٍ هفبّین ثیوبريْب، ٍ تنٌینْبی جزاحی در جزاحیْبی سًبى آؽٌبيی 

 

 (اهذاف را بب توجه به حیطه هب و سطوح مختلف بنویسیذ)بینببینی:اهذاف 
ی اصلی ثزًبهِ را ًؾبى هی ٍ هحَرّباعت ًغجت ثِ اّذاف ملی رٍؽي تز ٍ ؽفبف تز  مِ اعت ّذف ملی ثِ اجشای تخصصی ؽنغتيهٌظَر)

 (.اًذمِ در ٍاقع ّوبى اّذاف رفتبری اعت  ٍيضُ تزی ثِ ًبم اّذاف قبثل تقغین ؽذى ثِ اجشای اختصبصی اّذاف ثیٌبثیٌی دّذ.

 

 آًبتَهی ٍ فیشيَلَصی دعتگبُ تٌبعلی داخلی ٍ خبرجی سًبى را تَضیح دّذ . .1

 اًذينبعیَى جزاحی ّبی هختلف سًبى  را ؽزح دّذ. .2

 ؾي جزاحی ّبی هختلف سًبى  را ؽزح دّذ. پَسي .3

 ثیَْؽی جزاحی ّبی هختلف سًبى  را ؽزح دّذ.  .4

 رٍػ اًغشيَى  جزاحی ّبی هختلف سًبى  را ؽزح دّذ.  .5

 ٍعبيل هَرد اعتفبدُ جزاحی ّبی هختلف سًبى  را ؽزح دّذ. .6

 ًحَُ جزاحی ّبی هختلف سًبى  را ؽزح دّذ. .7

 دّذ.عَارض  جزاحی ّبی هختلف سًبى  را ؽزح  .8

 هزاقجتْبی ثعذ اس عول جزاحی ّبی هختلف سًبى  را ؽزح دّذ. .9

 آًبتَهی ٍ فیشيَلَصی عیغتن ادراری را تَضیح دّذ . .10

 اًذينبعیَى جزاحی ّبی هختلف عیغتن ادراری را ؽزح دّذ. .11

 پَسيؾي جزاحی ّبی هختلف عیغتن ادراری  را ؽزح دّذ.  .12

 . ثیَْؽی جزاحی ّبی هختلف عیغتن ادراری را ؽزح دّذ .13

 رٍػ اًغشيَى  جزاحی ّبی هختلف عیغتن ادراری  را ؽزح دّذ.  .14

 ٍعبيل هَرد اعتفبدُ جزاحی ّبی هختلف عیغتن ادراری را ؽزح دّذ. .15

 ًحَُ جزاحی ّبی هختلف عیغتن ادراری را ؽزح دّذ. .16

 عَارض  جزاحی ّبی هختلف عیغتن ادراری را ؽزح دّذ. .17
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 ادراری  را ؽزح دّذ.هزاقجتْبی ثعذ اس عول جزاحی ّبی هختلف عیغتن  .18

 

 

 

 هبی تذریس:شیوه

 پزعؼ ٍ پبعخ   عخٌزاًی ثزًبهِ ريشی ؽذُ   عخٌزاًی

 (TBLيبدگیزی هجتٌی ثز تین)  (PBLيبدگیزی هجتٌی ثز حل هغئلِ)  ثحج گزٍّی

 آهَسػ النتزًٍیل -رٍػ تذريظ اعتقزايی -ًوبيؼ فیلن )لطفبً ًبم ثجزيذ( عبيز هَارد
 

 
 

 )لطفب شرح دهیذ( دانشجو: وظبیف و تکبلیف

 حضَر ثِ هَقع ٍ فعبل در مالط 

 هؾبرمت در ثحج ٍ گفتگَی مالعی 

 رعبيت قَاًیي ٍ هقزرات مالعی 

 ِاًجبم تنبلیف هحَل 

 ِگذراًذى مالعْبی آهَسػ النتزًٍیل هجبسی ثزاعبط ثزًبهِ هزمش تَعع 

 
 سیاستها و قىانین درس:

  در صَرت غیزهجبس ثَدى هؾوَل مغز ًوزُ اعت.غیجت ثیؼ اس عقف هجبس در آئیي ًبهِ آهَسؽی 

 حضَر فیشينی  ثِ هَقع ٍ ثذٍى غیجت در توبم جلغبت مالط درط 

  دقیقِ در ٍرٍد ثِ مالط ثِ هٌشلِ غیجت در آى جلغِ مالعی اعت. 10تبخیز ثیؼ اس 

 حضَر فعبل ٍ ؽزمت در پزعؼ ٍ پبعخ مالعی 

 ؽزمت در آسهًَْبی  مالعی 

 ُمغت حذ ًصبة ًوز 

 

 

 ل کمک آموزشی:   وسبی

   پزٍصمتَر اعاليذ  ختِ ٍ گچت  ٍايت ثزد

 مبهپیَتز جْت دعتیبثی ثِ آهَسػ النتزًٍیل -ًوبيؼ فیلن ثجزيذ( لطفبً ًبم)  عبيز هَارد

 

 )از نمره کل( :درصذ نمرهنحوه ارزشیببی و 

   ًوزُ درصذ04آسهَى پبيبى تزم   درصذ ًوز04ُآسهَى هیبى تزم 

 ًوزُ درصذ4ؽزمت فعبل در مالط    ًوزُ  درصذ 14اًجبم تنبلیف 
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 نوع آزمون

  غلظ -صحیح جَر مزدًی           ایچٌذگشيٌِ       پبعخ مَتبُ     تؾزيحی

  

 ----------- )لطفب ًبم ثجزيذ( عبيز هَارد

  

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

مبرًت : تؾخیص ٍ درهبى جزاحی . تزجوِ هحوذرضب اهیذ قبًوی ٍ ّونبراى  – 1

 . تْزاى : ًؾز خبك

 متبثخبًِ-متبثفزٍؽی ًؾز قلن

ؽَارتش : هزاقجت ٍ التیبم سخن جزاحی پالعتیل ٍ تزهیوی . تزجوِ : علی امز  – 2

 .1374سادُ پبؽب . تْزاى : 

 متبثخبًِ-متبثفزٍؽی ًؾز قلن

جبًی جزاحی . تزجوِ هحوذ حغي عبهزی ٍ ّونبراى . تْزاى : عبثیغتَى : ه – 3

 .1375حیبى 

 متبثخبًِ

جزاحی. تزجوِ هزتضی دالٍرخبى .تْزاى:  –ثزًٍز ٍ عَدارث .پزعتبری داخلی – 4

1374. 

 متبثخبًِ

5 – Berry and Kohns . Operating room tecknique . Boston. 

Mosby 1992. 
متبثفزٍؽی ًؾزقلن ٍ 

 متبثخبًِ–ّیبى داًؾگب

6 – Woods. Susan L.et al. Cardiac nursing . Lippincott. 

2000. 
 متبثخبًِ-متبثفزٍؽی ًؾز قلن

7 – Aljafri. A . Majid and Andrew N . Kingsnorth .London 

:1998. 
 متبثخبًِ-متبثفزٍؽی ًؾز قلن

8- Sabiston and Spencer .Surgery of the chest .Sunders 

:1995 . 
 متبثخبًِ-متبثفزٍؽی ًؾز قلن

9 – Raymond J Brigden . Operating theater technique .New 

uork . 1998 .  
-متبثفزٍؽی ًؾز داًؾگبّیبى

 متبثخبًِ

10–Berry& kohns . Operating Room Technique .publisher: 

Mosby .ISBN 0323019803 
 متبثخبًِ

11- Surgical Technology for the Surgical Technologist . 

publisher Delmar Learning . ISBN 0766806626 
 متبثخبًِ

12- study guide to accompany  surgical technology for the 

surgical technologist. A positive care approach junge T 

Delmar publishers 2000.                                                            

 متبثخبًِ

13-surgical technology for the surgical technologist.A 

positive care approach , Caruthers ,et al Delmar publishers 

2000. 

 متبثخبًِ

14- instrctors manual to accompany surgical technology for 

the surgical technologist . A positive care approach junge T 

Delmar publishers 2000.  

 متبثخبًِ
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 جذول هفتگی کلیبت  ارائهی درس

 استبد مربوط عنوان مطبلب تبریخ جلسه

 ًغزيي گلِ دار هختصزی اًبتَهی فیشيَلَصی  28/6/1396 1

 ًغزيي گلِ دار -تَثنتَهی  -EP –میغت تخوذاى  4/7/1396 2

عیغتَعل  –میغت ثبرتَلي  –یپ رحن پَل 11/7/1396 3

 رمتَعل 

 ًغزيي گلِ دار

 –ّیغتزمتَهی ٍاصيٌبل  –ّیغتزٍتَهی  18/7/1396 4

 ّیغتزمتَهی اثذٍهیٌبل

 ًغزيي گلِ دار

 ًغزيي گلِ دار عشاريي -ّیغتزمتَهی ثب الپبراعنَپی   25/7/1396 5

 ًغزيي گلِ دار  -هیَهنتَهی رحن 2/8/1396 6

 ًغزيي گلِ دار هل دًٍبلذ –ٍدمب ؽیز 9/8/1396 7

 ًغزيي گلِ دار حبهلگی خبرج رحوی 16/8/1396 8

 ًغزيي گلِ دار عقظ ٍ ديالتبعیَى ٍ مَرتبص 23/8/1396 9

 اًبتَهی فیشيَلَصی دعتگبُ تٌبعلی ادراری 30/8/1396 10
 

 ًغزيي گلِ دار

 -اپی عپبديبس  –ّیپَعپبديبس   –ختٌِ  7/9/1396 11

  –ٍارينَعل 

 ًغزيي گلِ دار

-مبًغز ثیضِ  - -ارمیت-ّیذرٍعل  14/9/1396 12

  –ارمیذٍپنغی  –ارمیذمتَهی 

 ًغزيي گلِ دار

 ًغزيي گلِ دار تَرؽي ثیضِ  -ٍاسٍٍاسٍعتَهی –ٍاسمتَهی  21/9/1396 13

لیتَتزيپغی عٌگ   –جزاحی عٌگ ملیِ  28/9/1396 14

 عٌذ دثل جی –حبلت 

 ًغزيي گلِ دار

هزاقجتْبی قجل  –پیًَذ ملیِ   -ًفزمتَهی  - 5/10/1396 15

 ٍ ثعذاس عول 

 ًغزيي گلِ دار

 ًغزيي گلِ دار ثیوبريْب ٍ جزاحی آدرًبل –اًبتَهی آدرًبل  12/10/1396 16

17 19/10/1396 BPH –  جزاحی پزٍعتبت ثبس– TUR 

 هزاقجتْبی قجل ٍ ثعذاس عول

 ًغزيي گلِ دار

 


