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آضٌبیی بب کلیبت ٍ هفبّین بیوبریْب، آضٌبیی بب کلیبت ٍ هفبّین ٍ تکٌیک ّبی جراحی در  :: ّدف کلی دٍرُ

 ،فک ٍصَرت ENTجراحی 

را کِ ًیبزهٌذ جراحی است را هی ضٌبسذ ٍ بب  ،گَش ٍ حلك ٍ بیٌیدر ایي درض داًطجَ بیوبریْبی فک ٍ صَرت

هی ضَد.اػوبل جراحی هربَط بِ آى ٍ هرالبتْبی لبل ٍ بؼذ از ػول آضٌب   

:اّداف کلی جلسات  

 اػوبل جراحی گَش   آضٌبیی بب -1

 اػوبل جراحی بیٌی ٍ سیٌَض ّب  آضٌبیی بب -2

 اػوبل جراحی حلك، حٌجرُ ٍ گردى  آضٌبیی بب -3

  آًبتَهی جوجوِ ٍ صَرت آضٌبیی بب -4

  ترهین ضکستگی ّبی فرًٍتبلآضٌبیی بب -5

 ترهین ضکستگی ّبی اٍربیتبل ٍ زیگَهبتیک آضٌبیی بب -6

 ترهین ضکستگی ّبی بخص هیبًی صَرتآضٌبیی بب -7

 جراحیْبی هفصل توپَرٍهٌذیبَالر آضٌبیی بب -8

 

 پیَستِ اتبق ػولًبکبرضٌبسی  سَم هخبطببى: داًطجَیبى ترم                         فک ٍصَرت ENT  تکٌَلَشی جراحی در جراحیْبیػٌَاى درض:  

10-12سبػت پبسخگَیی بِ سَاالت فراگیر: یک ضٌبِ ّب سبػت                                                    ًظری(                               )1تؼذاد ٍاحذ:   

هذرض: خبًن فتبحی                97-98 دٍمًیوسبل ّطت ّفتِ دٍم  14-16  ضٌبِ ّبیک زهبى ارایِ درض:  

،آسیب ضٌبسی ٍ ببفت ضٌبسی1، تطریح1درض ٍ پیص ًیبز: فیسیَلَشی  



:بِ تفکیک اّداف کلی ّر جلسِ اّداف ٍیژُ   

 

 اعوال جراحی گَش : آشٌایی با اٍلّدف کلی جلسِ 

 :اٍلاّداف ٍیژُ جلسِ 

 باشد:در پایاى داًشجَ قادر 

   .دّذ حیرا تَض جراحی هیریٌگَتَهی -1-1

 بیبى ًوبیذ. جراحی هبستَئیذکتَهی را  -2-1

 .دّذ ضرح جراحی توپبًَپالستی را  -3-1

 را ضرح دّذ. جراحی استبپذکتَهی  -4-1

 جراحی استبپذٍتَهی را بیبى ًوبیذ.-5-1

 جراحی البیرًتکتَهی را تَضیح دّذ.-6-1

  ًَرکتَهی را بیبى ًوبیذ.جراحی ٍستیبَالر -7-1

 

 ّا  ٌَسیٍ س یٌیب یاعوال جراح: آشٌایی با دٍمّدف کلی جلسِ 

 در پایاى داًشجَ قادر باشد:

  جراحی پَلیپکتَهی را ضرح دّذ.- -1-2

   .را تَضیح دّذ  جراحی سپتَپالستی -2-2

 .تَضیح دّذ ترهین ضکستگی بیٌی را -3-2

 را ضرح دّذ. تکٌیک ّبی جراحی ریٌَپالستی -4-2



 اػوبل جراحی سیٌَض را بیبى ًوبیذ.-6-2

 اعوال جراحی حلق، حٌجرُ ٍ گردى  م:آشٌایی باسَّدف کلی جلسِ 

 م:سَاّداف ٍیژُ جلسِ 

 در پایاى داًشجَ قادر باشد:

 اػوبل جراحی گلَسکتَهی ٍ الریٌصکتَهی را ضرح دّذ. -1-3

 .ازٍفبگَسکَپی تَضیح هختصری دّذ.در هَرد الریٌگَسکَپی، برًٍکَسکَپی ٍ  -2-3

 .در هَرد پبرٍتیذکتَهی ٍ برداضت غذُ تحت فکی تَضیح دّذ -3-3

 .ًحَُ اًجبم تیرٍئذکتَهی ٍ پبراتیرٍئیذکتَهی را ضرح دّذ -4-3

 

  آًبتَهی جوجوِ ٍ صَرت آضٌبیی بب: مچْارّدف کلی جلسِ 

:چْارم اّداف ٍیژُ جلسِ  

 در پایاى داًشجَ قادر باشد:

 را بیبى کٌذ. استخَاًْبی تطکیل دٌّذُ جوجوِ -1-4

 .را ضرح دّذ استخَاًْبی کراًیَم -2-4

 را تَضیح دّذ استخَاًْبی صَرت را بیبى کٌذ ٍ هحل آًْب -3-4

 . را بیبى کٌذاستخَاًْبی اٍربیت  -4-4

 ػضالت صَرت را ضرح دّذ ٍ ٍظیفِ ّر یک را تَضیح دّذ. -5-4



 آضٌبیی بب ترهین ضکستگی ّبی فرًٍتبل ن: پٌجّدف کلی جلسِ 

ن:پٌجاّداف ٍیژُ جلسِ   

 در پایاى داًشجَ قادر باشد:

 را بیبى ًوبیذچگًَگی ضکستگیْب در استخَاى فرًٍتبل  -1-5

 تستْبی تطخیصی الزم جْت ایي ضکستگیْب را بیبى کٌذ. -2-5

 تَضیح دّذ برش الزم جْت ترهین ضکستگیْبی فرًٍتبل را -3-5

 را ضرح دّذ چگًَگی ترهین ضکستگی فرًٍتبل بب استفبدُ از جراحی -4-5

 هرالبتْبی بؼذ از ػول را برای بیوبراى دارای جراحی فرًٍتبل تَضیح دّذ. -5-5

 ّبی اٍربیتبل ٍ زیگَهبتیک ترهین ضکستگی آضٌبیی ببن: ششّدف کلی جلسِ 

ن:ششاّداف ٍیژُ جلسِ   

 در پایاى داًشجَ قادر باشد:

 بٌذی ضکستگی ّبی اٍربیت را بیبى کٌذ. تمسین -1-6

 تجْیسات هَرد استفبدُ در ترهین ضکستگی اٍربیت را ضرح دّذ -2-6

 هراحل ػول جراحی در ترهین ضکستگیْبی اٍربیت را ضرح دّذ. -3-6

 هرالبتْبی بؼذ از ػول را برای بیوبراى دارای جراحی اٍربیت تَضیح دّذ. -4-6



 استخَاى زیگَهبتیک را بیبى کٌذاضکبل ایجبد ضکستگی  -5-6

 ًحَُ جباًذازی ضکستگی ّبی زیگَهبتیک را ضرح دّذ. -6-6

 هرالبتْبی بؼذ از ػول را برای بیوبراى دارای جراحی زیگَهبتیک تَضیح دّذ.-7-6

 آضٌبیی بب ترهین ضکستگی ّبی بخص هیبًی صَرتن: ّفتّدف کلی جلسِ 

ن:ّفتاّداف ٍیژُ جلسِ   

 قادر باشد:در پایاى داًشجَ 

 را ضرح دّذ ( 1ٍ2ٍ3اًَاع ضکستگی ّبی بخص هیبًی صَرت)لفَرت -1-7

 را ضرح دّذ1ٍ2ٍ3چگًَگی ترهین ضکستگیْبی لفَرت  -2-7

 هرالبتْبی الزم لبل ٍ بؼذ از اػوبل جراحی بخص هیبًی صَرت را ضرح دّذ  -3-7

 آضٌبیی بب جراحیْبی هفصل توپَرٍهٌذیبَالر  ن:ّشتّدف کلی جلسِ 

ن:ّشتاّداف ٍیژُ جلسِ   

 در پایاى داًشجَ قادر باشد:

 ػَاهل هَثر در ایجبد اختالل در هفصل توپَرٍهٌذیبَالر را ضرح دّذ. -1-8

 رٍضْبی جراحی جْت ترهین اختالالت ایي هفصل را بیبى کٌذ. -2-8

 هرالبتْبی لبل ٍ بؼذ از جراحی را ضرح دّذ. -3-8



 هٌببغ:

Surgical Technology for the surgical Technologist, Publisher Delmar 
Learning. 

Pocket guide to the operating room. Publisher F.A. Davis, ISBN. 
 

 

در جراحی تکنولوژی ENT 1394نگر جامعه انتشارات ساداتی، لیال صورت، و فک و 

 سودارث و برونر چشم و ENT جراحی و داخلی
 

 

:رٍش تدریس    

سخٌراًی   

 پرسص ٍ پبسخ

 بحث گرٍّی

 ًوبیص فیلن

 ي هَزش بر رٍی هبًکآ 

 ، اسالیذ، هبًکيفیلن، ٍایت بردٍسایل آهَزشی: 

 

 ساعت تاریخ سْن از ًورُ کل رٍش آزهَى

در بیي جلسات  11 آزهَى کتبی کَئیس

 کالس

 14-16شٌبِ یک

 14-16شٌبِ یک 15/2/98 15 آزهَى کتبی آزهَى هیاى دٍرُ

آزهَى کتبی ٍ  آزهَى پایاى دٍرُ

 عولی
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حضَر فعال در 

 کالس

   5 ارزشیابی استاد

   5 ارزشیابی استاد تکالیف داًشجَ



 هقررات کالس ٍ اًتظارات از داًشجَ:

 ًظری:

 ض کال در فؼبل حضَربِ هَلغ ٍ  -

 لبل از جلسِ درض اصطالحبت هربَط بِ ّر درضهطبلؼِ  -

 جلسِ بؼذیهطبلؼِ خالصِ ّر درض لبل از  -

  هطبلؼبت بر استٌبد بب کالض گرٍّی ّبی بحث در ضرکت  -

 آهَزضی هحَلِ تکبلیف اًجبم -

 

 

 
داًطکذُ EDOًبم ٍ اهضبی هذرض: سویرا فتبحی             ًبم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ:فرضتِ جاللًَذی                          ًبم ٍ اهضبی هسئَل 

                                                  

 تبریخ ارسبل                                              13/11/97تبریخ ارسبل                                 10/11/97تبریخ تحَیل

    تبییذ هذیرگرٍُ ٍ اهضب                   ⃝خیر      ⃝آیب طرح درض برای اٍلیي ببر تذٍیي ضذُ است؟ بلِ

 

 

 

 

 

 

 تکٌَلَشی جراحی در جراحیْبی فک ٍصَرتجذٍل زهبًبٌذی درض 

 8-10یکطٌبِ ّب سبػت 



 جلسِ 

 

 تبریخ هذرض هَضَع ّر جلسِ

 25/1/98 فتاحی اػوبل جراحی گَش   آضٌبیی بب 1

1/2/89 فتاحی اػوبل جراحی بیٌی ٍ سیٌَض ّب  آضٌبیی بب 2  

9/2/89 فتاحی اػوبل جراحی حلك، حٌجرُ ٍ گردى  آضٌبیی بب  3  

11/2/89 فتاحی  آًبتَهی جوجوِ ٍ صَرت آضٌبیی بب 4  

22/2/89 فتاحی آضٌبیی بب ترهین ضکستگی ّبی فرًٍتبل  5  

28/2/89 فتاحی آضٌبیی بب ترهین ضکستگی ّبی اٍربیتبل ٍ زیگَهبتیک 6  

1/3/89 فتاحی بخص هیبًی صَرتآضٌبیی بب ترهین ضکستگی ّبی  7  

12/3/89 فتاحی آضٌبیی بب جراحیْبی هفصل توپَرٍهٌذیبَالر  8  

25/3/98 فتاحی اهتحاى پایاى ترم 17  

 

 

 


