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 تغوَ تؼالی

 داًؾگاٍ ػلْم پضؽکی کشهاًؾاٍ

 داًؾکذٍ پیشا پضؽکی

 

 

 : تکٌْلْژی اتاق ػول دس اّسژاًظ، تشّها ّ تذشاى ُا ّ دْادث هتشقثَ ّ هشاقثت ُای آى ػٌْاى دسط 

    ّادذ ًظشی 1تؼذاد ّادذ:                          کاسؽٌاعی پیْعتَ اتاق ػول     6تشم  هخاطثاى: داًؾجْیاى 

 ذسط : خاًن سیضٍ ًّذیه                       آعیة ؽٌاعی ّ فیضیْلْژی ، تافت ؽٌاعی،اص: تؾشیخ پیؼ ًی

 89-89ًیوغال دّم عال تذصیلی ُؾت ُفتَ اّل                                          11-16 صهاى: ؽٌثَ ُا عاػت

 

 

 : کلی درس ىدف

، اّسژاًظ ، تذشاى ُا ّ دْادث غیش هتشقثَ ّ اصْل هشاقثت اص تیواس دس جشادی دس تشّهادس ایي دسط داًؾجْ تا تکٌیک ُای 

 ؽشایظ هْسد اؽاسٍ آؽٌا هی ؽْد.

 اىداف هرحلو ای:

 جشادی دس تشّهای ؽکن

 جشادی دس تشّهای قفغَ عیٌَ

 جشادی دس تشّهای  عش ّ گشدى

 استْپذی جشادی دس تشّهای

 جشادی دس تشّهای اطفال

 تذشاى ُا ّ دْادث غیش هتشقثَجشادی دس 

 

 اىداف ًیژه بو تفکیک اىداف کلی ىر جلسو

 :ىدف کلی جلسو اًل

 جشادی دس تشّهای ؽکن-1

 :اُذاف ّیژٍ جلغَ اّل

 دس پایاى داًؾجْ قادس تاؽذ

 تا صذهات غیش ًافز ؽکن آؽٌا ؽْد.-1-1

 تا صذهات ًافز ؽکن آؽٌا ؽْد. -1-2

 سا تیاى کٌذ. تشّهای ؽکویًذٍْ اسصیاتی تیواساى تا  -1-3
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 جشادات کثذ، طذال، سّدٍ ُا ّ پاًکشاط سا ؽٌاعایی کٌذ. -1-1

 تا تکٌیک ُای جشادی دس تشّهای ؽکوی آؽٌا ؽْد. -1-5

 هشاقثت ُای قثل، دیي ّ تؼذ اص ػول جشادی تشّهای ؽکوی سا ؽشح دُذ. -1-6

 :ىدف کلی جلسو دًم

 .جشادی تشّهای قفغَ عیٌَ -2

 مجلغَ دّاُذاف ّیژٍ 

 دس پایاى داًؾجْ قادس تاؽذ

 تا صذهات غیش ًافز قلثی آؽٌا ؽْد.

 صذهات ًافز قلة سا تؾٌاعذ. -2-1

 صذهات هشی سا تیاى کٌذ. -2-2

 تا صذهات دیافشاگن آؽٌا ؽْد. -2-3

 ًذٍْ اسصیاتی تیواساى تا تشّهای قفغَ عیٌَ سا ؽشح دُذ. -2-1

 ، هشی ّ دیافشاگن آؽٌا ؽْد.تا تکٌیک ُای جشادی دس تشّهای قلثی -2-5

 ّ تؼذ اص اػوال جشادی تشّهای قلثی، هشی ّ دیافشاگن سا تذاًذ. هشاقثت ُای قثل، دیي- 2-6

 :چيارم ىدف کلی جلسو سٌم

 .جشادی تشّهای عش ّ گشدى - 3

 :چِاسم جلغَ عْماُذاف ّیژٍ 

 دس پایاى داًؾجْ قادس تاؽذ:

 .ّ گشدى سا تیاى ًوایذًذٍْ اسصیاتی تیواساى تا تشّهای عش  -3-1

 تا ضایؼات هٌتؾش هغضی ّ تکاى هغضی آؽٌا ؽْد. -3-2

 اپیذّسال ّ عاب دّسال سا تؾٌاعذ ّ تا ُن هقایغَ کٌذ. ُواتْم -3-3

 ؽکغتگی ُای جوجوَ سا تؾٌاعذ. -3-1

 تا صذهات هِشٍ ُای گشدى آؽٌا ؽْد. -3-5

 صذهات ًخاع سا تؾٌاعذ. - 3-6

 ذهات عش ّ گشدى سا رکش کٌذ.تذاتیش اّسژاًظ دس ص -3-9

 تا تکٌیک ُای جشادی دس تشّهای عش ّ گشدى آؽٌا ؽْد. -3-9
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 هشاقثت ُای قثل، دیي ّ تؼذ اص اػوال جشادی عش ّ گشدى سا تْضیخ دُذ.-3-8

 :ىدف کلی جلسو پنجن

 استْپذی جشادی دس تشّهای -5

 :پٌجناُذاف ّیژٍ جلغَ 

 دس پایاى داًؾجْ قادس تاؽذ -5-1

 صذهات اًذام فْقاًی آؽٌا ؽْد. تا -5-2

 آؽٌا ؽْد. صذهات اًذام تذتاًیتا  -5-3

 ًذٍْ اسصیاتی تیواساى تا تشّهای استْپذی سا تیاى ًوایذ. -5-1

 عٌذسم کوپاستواى سا تْضیخ دُذ. -5-5

 ساتذّهیْلیض سا ؽشح دُذ. -5-6

 تکٌیک ُای جشادی دس تشّهای استْپذی سا ؽشح دُذ. 5-9

 قثل، دیي ّ تؼذ اص ػول جشادی تشّهای استْپذی سا ؽشح دُذ. هشاقثت ُای - 5-9

 ىدف کلی جلسو ششن:

 جشادی دس تشّهای اطفال -6

 :ؽؾنُذاف ّیژٍ جلغَ ا

 دس پایاى داًؾجْ قادس تاؽذ

 تا تشّهای غیش ًافز دس اطفال آؽٌا ؽْد. -6-1

 تا صذهات ًافز ؽکن آؽٌا ؽْد. -6-2

 تشّها سا تیاى کٌذ.ًذٍْ اسصیاتی کْدکاى دچاس  -6-3

 تا تکٌیک ُای جشادی تشّهای اطفال آؽٌا تاؽذ. - 6-1

 هشاقثت ُای قثل، دیي ّ تؼذ اص ػول جشادی تشّهای اطفال سا رکش کٌذ. -6-5

 : ىفتن ىدف کلی جلسو

 ی دس تشّهای چؾنجشاد -9

 : ُفتن اُذاف ّیژٍ جلغَ

 آًاتْهی چؾن سا تْضیخ دُذ. 9-1

 تِثْد چؾن سا تذاًذ. اقذاهات اّلیَ تشای -9-2
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 ػول جشادی تخلیَ کشٍ چؾن سا تْضیخ دُذ. -9-3

 ًذٍْ تشهین پاسگی پلک سا ؽشح دُذ. -9-1

 .ًذٍْ ػول جشادی پیًْذ قشًیَ سا تذاًذ -9-5

 :جلسو ىشتنکلی ىدف 

 جشادی دس تشّهای کلیَ-9

 اُذاف ّیژٍ جلغَ ُؾتن:

 آًاتْهی کلیَ سا ؽشح دُذ. -9-1

 آعیة ُای کلیَ ّ اقذاهات جشادی هٌاعة آى سا تذاًذ.  -9-2

 آعیة ُای هثاًَ ّ اقذاهات جشادی هٌاعة آى سا تذاًذ.  -9-3

 آعیة ُای هجاسی ادساسی ّ اقذاهات جشادی هٌاعة آى سا تذاًذ.  -9-1

 

 

 :هنابع برای هطالعو

Surgical technology for the surgical technologist approach.Delmar Publisher, 2012. 

Berry&Kohn, operating room technique.Publishermos by 2012. 

 1383ؽجاػی فشد، اتْالفضل. تصوین گیشی قذم تَ قذم دس جشادی. اًتؾاسات تؾشی .

 1391هجیذی، ػلی، هِاست ُای تالیٌی دس اتاق ػول، اًتؾاسات تؾشی 

 پشعتاسی اتاق ػول ، اًتؾاسات جاهؼَ ًگش.لطفی، هژگاى، اًتظاس، صوذ، ساٌُوای جاهغ 

 .1399، آؽٌایی تا ّعایل ّ تجِیضات اتاق ػول ،ًؾش جاهؼَ ًگش  قاسداؽی، فاطوَ، اکثش صادٍ، سّیا، صسدؽت، سقیَ

 ًیک سّاى هفشد، هالدت. کتاب جاهغ فْسیت ُای پشعتاسی. تِشاى: اًتؾاسات ًْس داًؼ .

 رًش تدریس:

 ّ پاعخ.پشعؼ  -تذج گشُّی -عخٌشاًی

 :آهٌزشی ًسایل

 اعالیذ –کتاب  -ّیذیْ پشّژکتْس -ّایت تشد
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 سنجص و ارزضیابی

 ساعت تاریخ  )بر حسب درصد(سهم از نمره کل روش  آزمون

در بین جلسبت  دسصذ 5 ؽفاُی کوئیس

 کالس

 61-61شنبه سبعت 

 61-61شنبه سبعت  6/89/ 61 دسصذ 11 کتثی آزمون میان دوره

 9-61 3/1/89 دسصذ 95 کتثی آزمون پایان ترم

فعال در  حضور 

 کالس

در بین جلسبت  دسصذ 5 پشعؼ ّ پاعخ

 کالس

 61-61شنبه سبعت 

در بین جلسبت  دسصذ 5 کٌفشاًظ تکالیف دانطجو

 کالس

 61-61شنبه سبعت 

 

 

 

 

 :هقررات کالس ً انتظارات از دانشجٌ

 دضْس تَ هْقغ ّ هٌظن دس توام جلغات دسط

 دذ هجاص دس کالطػذم غیثت تیؼ اص 

 خاهْػ ًگَ داؽتي تلفي ُوشاٍ دس طْل کالط

 هشاجؼَ تَ هٌاتغ اػالم ؽذٍ ّ هطالؼَ هْضْػات هشتثظ.

 

 

  

 دانشکده: EDOنبم و اهضبی هدرس:  خبنن ریزه وندی           نبم و اهضبی هدیر گروه : خبنن جاللوندی                       نبم و اهضبی هسئول 

                        

 تبریخ ارسبل                                            63/66/81تبریخ ارسبل                                       61/66/81تبریخ تحویل                 

  بیید هدیرگروه و اهضب  ت                         خیر            آیب طرح درس برای اولین ببر تدوین شده است؟ بله 
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 تکٌْلْژی اتاق ػول دس اّسژاًظ، تشّها ّ تذشاى ُا ّ دْادث هتشقثَ ّ هشاقثت ُای آى جذّل صهاى تٌذی 

 

 11-16ُا عاػتؽٌثَ سّص ّ عاػت جلغَ: 

 جلغَ تاسیخ هْضْع ُش جلغَ هذسط

 جشادی دس تشّهای ؽکن خاًن سیضٍ ًّذی

 

13/11/89 1 

 جشادی دس تشّهای قفغَ عیٌَ خاًن سیضٍ ًّذی

 

29/11/89 2 

 3 1/12/89 جشادی دس تشّهای عش ّ گشدى سیضٍ ًّذیخاًن 

 1 11/12/89 جشادی دس تشّهای عش ّ گشدى سیضٍ ًّذیخاًن 

 5 19/12/89 جشادی دس تشّهای استْپذی سیضٍ ًّذیخاًن 

 6 19/1/89 جشادی دس تشّهای اطفال سیضٍ ًّذیخاًن 

 جشادی دس تذشاى ُا ّ دْادث غیش هتشقثَ خاًن سیضٍ ًّذی

 

21/1/89 9 

 جشادی دس تذشاى ُا ّ دْادث غیش هتشقثَ خاًن سیضٍ ًّذی

 

31/1/89 9 

 


