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دانشکذه :پیراپسؼنی

گروه آموزشی :اتبق عول ٍ َّؼجری

ًبپیَظتِ تنٌَلَشی اتبق عول

مقطع و رشتهی تحصیلی :مبرؼٌبظی

نیمسبل تحصیلی و سبلتحصیلیً :یوعبل اٍل 1395-96

نبم واحذ درسی :تنٌَلَشی جراحی در جراحیْبی زًبى ٍ ارٍلَشی

تعذاد واحذ2 :

پیش نیبز :تؽريح  -2آظیت ؼٌبظی – فیسيَلَشی 1

زمبن برگساری رٍز :چْبرؼٌجِ 10-12

تعذاد دانشجویبن30 :

مکبن برگساری :مالض310

اسبتیذً :عريي گلِ دار

نوع واحذً :ظری

مسئول درسً:عريي گلِ دار

سبعبت مشبوره بب دانشجو :رٍزّبی ينؽٌجِ تب چْبرؼٌجِ ظبعت 12-14

شرح دوره( :لطفب شرح دهیذ)
در ايي درض داًؽجَ ،ثیوبريْبی زًبى ٍ دظتگبُ ادراری – تٌبظلی را مِ ًیبزهٌذ جراحی اظت ،هی ؼٌبظذ ٍ ثب
تنٌینْبی جراحی هرثَط ثِ آى ٍ هراقجتْبی قجل ٍ ثعذ از عول آؼٌب هی ؼَد.
هذف کلی( :لطفب شرح دهیذ)
آؼٌبيی ثب ملیبت ٍ هفبّین ثیوبريْب ٍ ،تنٌینْبی جراحی در جراحیْبی زًبى – دظتگبُ ادراری تٌبظلی .
اهذاف بینببینی(:اهذاف را بب توجه به حیطه هب و سطوح مختلف بنویسیذ)
(هٌظَرؼنعتي ّذف ملی ثِ اجسای تخصصی اظت مِ ًعجت ثِ اّذاف ملی رٍؼي تر ٍ ؼفبف تر اظت ٍ هحَرّبی اصلی ثرًبهِ را ًؽبى هی
دّذ .اّذاف ثیٌبثیٌی قبثل تقعین ؼذى ثِ اجسای اختصبصیتری ثِ ًبم اّذاف ٍيصُ اظت مِ در ٍاقع ّوبى اّذاف رفتبری اًذ).

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

آًبتَهی ٍ فیسيَلَشی دظتگبُ تٌبظلی داخلی ٍ خبرجی زًبى را تَضیح دّذ .
اًذينبظیَى جراحی ّبی هختلف زًبى را ؼرح دّذ.
پَزيؽي جراحی ّبی هختلف زًبى را ؼرح دّذ.
ثیَْؼی جراحی ّبی هختلف زًبى را ؼرح دّذ.
رٍغ اًعسيَى جراحی ّبی هختلف زًبى را ؼرح دّذ.
ٍظبيل هَرد اظتفبدُ جراحی ّبی هختلف زًبى را ؼرح دّذ.
ًحَُ جراحی ّبی هختلف زًبى را ؼرح دّذ.
عَارض جراحی ّبی هختلف زًبى را ؼرح دّذ.
هراقجتْبی ثعذ از عول جراحی ّبی هختلف زًبى را ؼرح دّذ.
آًبتَهی ٍ فیسيَلَشی ظیعتن ادراری را تَضیح دّذ .
اًذينبظیَى جراحی ّبی هختلف ظیعتن ادراری را ؼرح دّذ.
پَزيؽي جراحی ّبی هختلف ظیعتن ادراری را ؼرح دّذ.
ثیَْؼی جراحی ّبی هختلف ظیعتن ادراری را ؼرح دّذ.
رٍغ اًعسيَى جراحی ّبی هختلف ظیعتن ادراری را ؼرح دّذ.
ٍظبيل هَرد اظتفبدُ جراحی ّبی هختلف ظیعتن ادراری را ؼرح دّذ.
ًحَُ جراحی ّبی هختلف ظیعتن ادراری را ؼرح دّذ.
عَارض جراحی ّبی هختلف ظیعتن ادراری را ؼرح دّذ.
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 .18هراقجتْبی ثعذ از عول جراحی ّبی هختلف ظیعتن ادراری را ؼرح دّذ.

شیوههبی تذریس:
ظخٌراًی ثرًبهِ ريسی ؼذُ
ظخٌراًی
يبدگیری هجتٌی ثر حل هعئلِ()PBL
ثحج گرٍّی
ظبير هَارد (لطفبً ًبم ثجريذ) ًوبيػ فیلن -رٍغ تذريط اظتقرايی

پرظػ ٍ پبظخ
يبدگیری هجتٌی ثر تین()TBL

وظبیف و تکبلیف دانشجو( :لطفب شرح دهیذ)


حضَر ثِ هَقع ٍ فعبل در مالض



هؽبرمت در ثحج ٍ گفتگَی مالظی



رعبيت قَاًیي ٍ هقررات مالظی



اًجبم تنبلیف هحَلِ

سیاستها و قىانین درس:
 غیجت ثیػ از ظقف هجبز در آئیي ًبهِ آهَزؼی در صَرت غیرهجبز ثَدى هؽوَل معر ًورُ اظت.
 حضَر فیسينی ثِ هَقع ٍ ثذٍى غیجت در توبم جلعبت مالض درض
 تبخیر ثیػ از  10دقیقِ در ٍرٍد ثِ مالض ثِ هٌسلِ غیجت در آى جلعِ مالظی اظت.
 حضَر فعبل ٍ ؼرمت در پرظػ ٍ پبظخ مالظی
 ؼرمت در آزهًَْبی مالظی
 معت حذ ًصبة ًورُ

وسبیل کمک آموزشی:
پرٍشمتَر اظاليذ

تختِ ٍ گچ
ٍايت ثرد
ظبير هَارد (لطفبً ًبم ثجريذ) ًوبيػ فیلن
نحوه ارزشیببی و درصذ نمره( :از نمره کل)

آزهَى پبيبى ترم04درصذ ًورُ
ؼرمت فعبل در مالض 4درصذ ًورُ

آزهَى هیبى ترم 04درصذ ًورُ
اًجبم تنبلیف  04درصذ ًورُ
ظبير هَارد (لطفبً ًبم ثجريذ) ----------
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نوع آزمون
 غلظ-صحیح

جَر مردًی

چٌذگسيٌِای

ُپبظخ مَتب

تؽريحی

----------- )ظبير هَارد (لطفب ًبم ثجريذ

محل دستیابی
ًِمتبثخب-متبثفرٍؼی ًؽر قلن

:) (لطفب نبم ببریذ:منببع پیشنهبدی برای مطبلعه
منبع
 ترجوِ هحوذرضب اهیذ قبًوی ٍ ّونبراى.  تؽخیص ٍ درهبى جراحی:  – مبرًت1
 ًؽر خبك:  تْراى.

ًِمتبثخب- علی امر متبثفرٍؼی ًؽر قلن: ِ ترجو.  هراقجت ٍ التیبم زخن جراحی پالظتیل ٍ ترهیوی:  – ؼَارتس2
.1374 :  تْراى. زادُ پبؼب
ًِمتبثخب

:  تْراى.  ترجوِ هحوذ حعي عبهری ٍ ّونبراى.  هجبًی جراحی:  – ظبثیعتَى3
.1375 حیبى

ًِمتبثخب

:تْراى.  ترجوِ هرتضی دالٍرخبى.پرظتبری داخلی – جراحی.  –ثرًٍر ٍ ظَدارث4
.1374
5 – Berry and Kohns . Operating room tecknique . Boston.
Mosby 1992.

ٍ متبثفرٍؼی ًؽرقلن
ًِداًؽگبّیبى –متبثخب
ًِمتبثخب-متبثفرٍؼی ًؽر قلن
ًِمتبثخب-متبثفرٍؼی ًؽر قلن
ًِمتبثخب-متبثفرٍؼی ًؽر قلن
-متبثفرٍؼی ًؽر داًؽگبّیبى
ًِمتبثخب
ًِمتبثخب
ًِمتبثخب
ًِمتبثخب
ًِمتبثخب
ًِمتبثخب

6 – Woods. Susan L.et al. Cardiac nursing . Lippincott.
2000.
7 – Aljafri. A . Majid and Andrew N . Kingsnorth .London
:1998.
8- Sabiston and Spencer .Surgery of the chest .Sunders
:1995 .
9 – Raymond J Brigden . Operating theater technique .New
uork . 1998 .
10–Berry& kohns . Operating Room Technique .publisher:
Mosby .ISBN 0323019803
11- Surgical Technology for the Surgical Technologist .
publisher Delmar Learning . ISBN 0766806626
12- study guide to accompany surgical technology for the
surgical technologist. A positive care approach junge T
Delmar publishers 2000.
13-surgical technology for the surgical technologist.A
positive care approach , Caruthers ,et al Delmar publishers
2000.
14- instrctors manual to accompany surgical technology for
the surgical technologist . A positive care approach junge T
Delmar publishers 2000.
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جذول هفتگی کلیبت ارائهی درس
عنوان مطبلب

جلسه

تبریخ

1

1395/6/24

هختصری اًبتَهی فیسيَلَشی

2

1395/6/31

میعت تخوذاى –  -EPتَثنتَهی -

ًعريي گلِ دار

3

1395/7/7

پَلیپ رحن – میعت ثبرتَلي – ظیعتَظل
رمتَظل

ًعريي گلِ دار

4

1395/7/14

ّیعترٍتَهی – ّیعترمتَهی ٍاشيٌبل –
ّیعترمتَهی اثذٍهیٌبل

ًعريي گلِ دار

5

1395/7/21

ّیعترمتَهی ثب الپبراظنَپی -ظساريي

ًعريي گلِ دار

6

1395/7/28

هیَهنتَهی رحن-

ًعريي گلِ دار

7

1395/8/5

ؼیرٍدمب – هل دًٍبلذ

ًعريي گلِ دار

8

1395/8/12

حبهلگی خبرج رحوی

ًعريي گلِ دار

9

1395/8/19

ظقظ ٍ ديالتبظیَى ٍ مَرتبش

ًعريي گلِ دار

10

1395/8/26

اًبتَهی فیسيَلَشی دظتگبُ تٌبظلی ادراری

ًعريي گلِ دار

11

1395/9/3

ختٌِ – ّیپَظپبديبز – اپی ظپبديبز -
ٍارينَظل –

ًعريي گلِ دار

12

1395/9/10

ّیذرٍظل -ارمیت - -مبًعر ثیضِ -
ارمیذمتَهی – ارمیذٍپنعی –

ًعريي گلِ دار

13

1395/9/17

ٍازمتَهی –ٍازٍٍازٍظتَهی  -تَرؼي ثیضِ

ًعريي گلِ دار

14

1395/9/24

جراحی ظٌگ ملیِ – لیتَتريپعی ظٌگ
حبلت – ظٌذ دثل جی

ًعريي گلِ دار

15

1395/9/1

 ًفرمتَهی  -پیًَذ ملیِ – هراقجتْبی قجلٍ ثعذاز عول

ًعريي گلِ دار

16

1395/10/8

اًبتَهی آدرًبل – ثیوبريْب ٍ جراحی آدرًبل

ًعريي گلِ دار

17

1395/10/15

 – BPHجراحی پرٍظتبت ثبز – TUR
هراقجتْبی قجل ٍ ثعذاز عول

ًعريي گلِ دار

4

استبد مربوط
ًعريي گلِ دار

