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 دانطگاه علوم پسضکی کرهانطاه

 دانطکذه پیراپسضکی

 

 رسقالب نگارش طرح د
  

 ضناسی اتاق عولدانطجویاى کارهخاطباى:                                                                          تکنولوژی جراحی در جراحیهای اطفال عنواى درس : 

 ،تطریح،آسیب ضناسیفیزيولوژی پیص نیاز:    درس                                        نظری واحد 1: عملی (  –نظری  تعذاد و نوع واحذ ) 

 41-41و ضنبه ها 8-14ها  شنبه یکساعت هطاوره :                                  عصر  11/8-11/11 ساعت  اولهفته  هشت ها شنبهزهاى ارائه درس :   

 97-98 دومنیمسال  سال تحصیلی:                                                                                   جاللوندی فرشته هذرس : 

 

 

  بت و هفبهين بيوبریهب،آشنبیی بب كليبت و هفبهين و تکنيکهبی جراحی در جراحيهبی اطفبلكليبب آشنبیی  هذف کلی:
 

 اهذاف کلی جلسات : 

 ٍ ًقش کوک اٍل یب اعکزاة در ایي جزاحی ّب آشٌبیی بب هالحظبت کلی در اػوبل جزاحی اطفبل       – 1

  آشٌبیی بب هزاقبتْبی قبل ٍ بؼذ اس جزاحی ّبی اطفبل        -2

 ٍ جزاحی هزبَطِ رفالکظ هؼذُ بِ هزی ،آتزسی هزی ، آتزسی هجزای صفزاٍیآشٌبیی بب آًَاع         - 3      

 ٍ اکغتزٍفی هثبًِ دفَرهیتی ّبی دیَارُ شکنآشٌبیی بب         -4

 ًبٌّجبریْبی عیغتن ػصبی هزکشی         -5

 جزاحی آپبًذکتَهی در اطفبلآشٌبیی بب           -6

 آقبیبى عیغتن تٌبعلیٍ جزاحی ّبی هبدرسادی بیوبریْبی  آشٌبیی بب        -7

     هبدرسادی اطفبلآشٌبیی بب اًَاع تَهَرّبی          -8

 اهذاف ویژه به تفکیک اهذاف کلی هر جلسه  

 آشٌبیی بب هالحظبت کلی در اػوبل جزاحی اطفبل ٍ ًقش کوک اٍل یب اعکزاة در ایي جزاحی ّب –1 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 ٍ آهبدگیْبی رٍاًی ٍ جغوی السم را بیبى ًوبیذ. کَدکبى یهالحظبت قبل اس ػول در جزاح -1-1

 بزرعی فیشیکی در کَدکبى را شزح دّذ. -2-1

 تؼبدل آة ٍ الکتزٍلیت ّب ٍ اختالالت آى را بیبى ًوبیذ. -3-1

 تَسیغ هبیؼبت بذى در کَدکبى را تَضیح دّذ. -4-1

 درجبت دّیذراتبعیَى ٍ اقذاهبت درهبًی هزبَط بِ آى را شزح دّذ. -5-1

 تؼبدل اعیذ ٍببس ٍ اختالالت هزبَط بِ آى را شزح دّذ. -6-1

 کَدکبى را بیبى ًوبیذ. اختالالت قلبی در -7-1

 .بزرعی دعتگبُ قلبی ػزٍقی در کَدکبى را تَضیح دّذ 

 ًقش کوک اٍل یب اعکزاة ٍ عزپزعتبر عیبر یب عیزکَالر در جزاحی ّبی اعفبل -9-1

 آشٌبیی بب هزاقبتْبی قبل ٍ بؼذ اس جزاحی ّبی اطفبل - 2  

 در پایان دانشجو قادر باشد:
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 کَدکبى بزای بغتزی شذى در بیوبرعتبى را شزح دّذ.آهبدگی ّبی جغوی ٍ رٍاًی  -1-2

 تذابیز آهبدگی قبل اس ػول جزاحی کَدکبى را بیبى ًوبیذ.-2-2

 حجن خَى ٍ جبیگشیٌی خَى در کَدکبى را تَضیح دّذ.-3-2

 ّیپزالیوبًتبعیَى ٍ تغذیِ در کَدکبى را شزح دّذ.-5-2

 سم هزبَط بِ آى بیبى ًوبیذ.هحلْبی بزقزاری راُ ٍریذی در کَدکبى ٍ اقذاهبت ال-4-2

 تٌظین دهبی بذى ٍ اقذاهبت حفظ دهبی بذى در عَل جزاحی را شزح دّذ.-5-2

 کٌتزل غیزدارٍیی درد را تَضیح دّذ. -رٍشْبی تشخیص ٍ کٌتزل درد در عٌیي هختلف-6-2

 هزاقبت اس گبعتزٍعتَهی ٍ اقذاهبت السم را بیبى ًوبیذ-7-2

 در کَدکبى ٍ  هزاقبت اس اعتَهی ّب را بیبى ًوبیذ. دالیل ایجبد اعتَهی ّب-8-2   

 ٍ جزاحی هزبَطِ رفالکظ هؼذُ بِ هزی ،آتزسی هزی ، آشٌبیی بب آًَاع آتزسی هجزای صفزاٍی -3

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 1-3- Gastroesophageal reflux disease .را شزح دّذ 

 ارسیببی تشخیصی بیوبری ریفالکظ را تَضیح دّذ.    -2-3

 تظبّزات ببلیٌی ٍ هذاخالت درهبًی ٍ تکٌیک جزاحی در ریفالکظ را بیبى کٌذ. -3-3

 عبقِ بٌذی ٍ اًَاع ًبٌّجبریْبی هزی را شزح دّذ.-4-3

 ػالئن ببلیٌی آتزسی هزی ٍ فیغتَل تزاکئَاسٍفبصیبل را بیبى کٌذ. -5-3

 آتزسی هزی ٍ فیغتَل تزاکئَاسٍفبصیبل را تؼزیف کٌذ.تشخیص  -6-3

 درهبى آتزسی هزی ٍ فیغتَل تزاکئَاسٍفبصیبل را بیبى کٌذ. -7-3

 پیش آگْی آتزسی هزی ٍ فیغتَل تزاکئَاسٍفبصیبل را شزح دّذ. -8-3 

 اًغذاد هبدرسادی دئَدًَم را تَضیح دّذ. -9-3 

 ئَدًَم را شزح دّذ.یبفتِ ّبی ببلیٌی اًغذاد هبدرسادی د - 11-3 

 درهبى اًغذاد هبدرسادی دئَدًَم  را بیبى ًوبیذ. -11-3 

 آتزسی هجبری صفزاٍی را بیبى کٌذ. -12-3 

 تظبّزات ببلیٌی آتزسی هجبری صفزاٍی را تَضیح دّذ. -13-3 

 هغبلؼبت آسهبیشگبّی ٍ هغبلؼبت رادیَلَصیک آتزسی هجبری صفزاٍی را بیبى ًوبیذ. -14-3  

 درهبى ٍػَارض جزاحی آتزسی هجبری صفزاٍی را تَضیح دّذ. -15-3  

 دفَرهیتی ّبی دیَارُ شکنًبٌّجبریْبی آًَرکتبل ٍ آشٌبیی بب -4

 در پایان دانشجو قادر باشد:                    

 عبقِ بٌذی هقؼذ بذٍى عَراخ ٍ ٍیضگیْبی آًبى را تَضیح دّذ. -1-4

 عَراخ را بیبى کٌذ.ػَارض تأخیز در تشخیص هقؼذ بذٍى  -2-4

 ًحَُ درهبى اًَاع هقؼذ بذٍى عَراخ را تَضیح دّذ. -3-4

 هیشاى بزٍس ٍ ًحَُ تشخیص اهفبلَعل قبل اس تَلذ را شزح دّذ. -4-4

 هزاقبتْبی قبل اس ػول اهفبلَعل را بیبى ًوبیذ.-5-4

 درهبى جزاحی اهفبلَعل را تَضیح دّذ. -6-4

 تبری پظ اس ػول اهفبلَعل را شزح دّذ.ػَارض پظ اس ػول ٍ هذاخالت پزع -7-4
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 ًحَُ تشخیص ٍ درهبى گبعتزٍشیشی را بیبى ًوبیذ.-8-4

 درهبى ًقبئص دیَارُ شکن را بیبى ًوبیذ.-9-4

 اٍراکَط ببقیوبًذُ را شزح دّذ.-11-4

 رٍدُ ای( را تَضیح دّذ. -اکغتزٍفی کلَآک)فیشزهثبًِ ای-11-4

 هزکشیًبٌّجبریْبی عیغتن ػصبی          -5

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 دعتِ بٌذی ًبٌّجبریْبی عیغتن ػصبی هزکشی را شزح دّذ. -1-5

 ریغک فبکتَرّب ٍ  ًحَُ پیشگیزی اس ًبٌّجبریْبی عیغتن ػصبی هزکشی را بیبى ًوبیذ. -2-5

3-5- Anencephaly .را بیبى ًوبیذ 

 اعپبیٌببیفیذا ٍ هیلَدیغپالسیب را شزح دّذ.  -4-5

 اعپبیٌببیفیذا ًَع ًْبًی  ٍ ػالئن آى را بیبى کٌذ. -5-5 

 اعپبیٌببیفیذا ًَع کیغتی  ٍ ػالئن آى را شزح دّذ. -6-5

 بیوبری هیلَهٌٌگَعل را تَضیح دّذ. -7-5

 .ارسیببی تشخیصی ٍ  تذابیز درهبًی هیلَهٌٌگَعل را تَضیح دّذ -8-5 

 آپبًذیغیت حبد  -6

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 ّبی ببلیٌی آپبًذیغیت حبد را تَضیح دّذ. یبفتِ-1-6

 ًحَُ تشخیص آپبًذیغیت حبد را بیبى ًوبیذ.-2-6

 درهبى ٍ شزایظ اًجبم آپبًذکتَهی را تَضیح دّذ. -3-6

 هزاحل ػول آپبًذکتَهی را تَضیح دّذ-4-6

 آقبیبى عیغتن تٌبعلیهبدرسادی ٍ جزاحی ّبی بیوبریْبی  آشٌبیی بب  -7

 باشد:در پایان دانشجو قادر 

 بیوبری کزیپتَارکیذیغن را تَضیح دّذ. -1-7

 درهبى بیضِ ًشٍل ًیبفتِ را شزح دّذ.  -2-7

 پیش آگْی آى را بیبى ًوبیذ. -3-7

 اختالالت ایٌگَیٌبل ٍ اعکزٍتبل را تَضیح دّذ. -4-7

 فتق ایٌگَیٌبل ٍ ّیذرٍعل را بیبى ًوبیذ. -5-7

 ًوبیذ.ریغک فبکتَرّبی ّزًی ایٌگَیٌبل را بیبى  -6-7

 یبفتِ ّبی ببلیٌی فتق ٍچگًَگی درهبى فتق ایٌگَیٌبل ٍ ّیذرٍعل را شزح دّذ.-7-7

 ًبٌّجبریْبی هجزای ادراری را شزح دّذ. -8-7

  آشٌبیی بب اًَاع تَهَرّبی هبدرسادی اطفبل -8

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را تَضیح دّذ.یبفتِ ّبی ببلیٌی تَهَر ٍیلوش  -1-8

 را شزح دّذ. تَهَر ٍیلوش ًحَُ تشخیص - 2-8

 را بیبى ًوبیذ. بزداشتي تَهَر ٍیلوشدرهبى  ٍ چگًَگی  -3-8
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 را بیبى کٌذ. اًذیکبعیًَْبی تببش اشؼِ بِ بغتز تَهَر -4-8

 را شزح دّذ. ًقش کوک اٍل یب اعکزاة در ایي جزاحی ّب -5-8

 هنابع برای هطالعه :
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، 1332دکترمُسی زرگر، چاپ اَل ، ترجمً دکتر محمذ باقر رجبی َ دکتر محمذ طاٌر رجبی َ وظارت 99جراحی شُارتس  .3
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 هقررات درس و انتظبرات از دانشجو:
 حضور هنظن و به هوقع در توبم جلسبت درس .1

 شركت فعبل در بحث هبی گروهی .2
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 جذول زهاى بنذی برناهه

                                                     صبح 11/8-11/11هفته  ساعت   هشتشنبه ها     ساعت: 

      

 هـذرس هوضوع هر جلسه تاریخ جلسه

1 

آشٌبیی بب هالحظبت کلی در اػوبل جزاحی اطفبل ٍ ًقش کوک اٍل یب اعکزاة در   11/11/77

 ایي جزاحی ّب

درجبت  -بذىتَسیغ هبیؼبت  -تؼبدل آة ٍ الکتزٍلیت ّب  -بزرعی فیشیکی -بزرعی ّبی کلی 

 بزرعی دعتگبُ قلبی ػزٍقی -اختالالت قلبی در کَدکبى-تؼبدل اعیذ ٍ ببس -دسّیذراتبعیَى
 

 فرشته جاللوندي

 آشٌبیی بب هزاقبتْبی قبل ٍ بؼذ اس جزاحی ّبی اطفبل 27/11/97 2
 -ّیپزالیوبًتبعیَى ٍ تغذیِ -حجن خَى ٍ جبیگشیٌی -آهبدگی بزای بغتزی شذى در بیوبرعتبى 

کٌتزل - در عٌیي هختلفکٌتزل درد  رٍشْبی -تٌظین دهبی بذى -راُ ٍریذیهحلْبی بزقزاری 

هزاقبت اس  -دالیل ایجبد اعتَهی ّب در کَدکبى -هزاقبت اس گبعتزٍعتَهی-غیزدارٍیی درد

 اعتَهی ّب
 

 فرشته جاللوندي

ٍ  هؼذُ بِ هزیرفالکظ  ،آتزسی هزی ، آتزسی هجزای صفزاٍیآشٌبیی بب آًَاع   82/11/77 3

 جزاحی هزبَطِ
Gastroesophageal reflux disease     -   تظبّزات ببلیٌی رفالکظ  -ارسیببی تشخیصی

طبقِ بٌذی ٍ اًَاع ًبٌّجبریْبی -ٍ تکٌیک جزاحی در ریفالکظ هذاخالت درهبًی- هؼذُ بِ هزی

هزی ٍ فیغتَل تشخیص آتزسی  -ػالئن ببلیٌی آتزسی هزی ٍ فیغتَل تزاکئَاسٍفبصیبل -هزی

آتزسی هزی ٍ پیش آگْی  -آتزسی هزی ٍ فیغتَل تزاکئَاسٍفبصیبل درمان -تزاکئَاسٍفبصیبل

 functional defects of the esophagus -فیغتَل تزاکئَاسٍفبصیبل

درهبى اًغذاد  -یبفتِ ّبی ببلیٌی اًغذاد هبدرسادی دئَدًَم - اًغذاد هبدرسادی دئَدًَم        

هطبلؼبت  -تظبّزات ببلیٌی آتزسی هجبری صفزاٍی -آتزسی هجبری صفزاٍی -هبدرسادی دئَدًَم 

ػَارض جزاحی آتزسی  -درهبى -هطبلؼبت رادیَلَصیک آتزسی هجبری صفزاٍی -آسهبیشگبّی

 هجبری صفزاٍی

 فرشته جاللوندي

 ٍ دفَرهیتی ّبی دیَارُ شکن ًبٌّجبریْبی آًَرکتبلآشٌبیی بب  5/12/97 4
 -ػَارض تأخیز در تشخیص هقؼذ بذٍى عَراخ -ٍ ٍیضگیْبی آًبى طبقِ بٌذی هقؼذ بذٍى عَراخ

 OMPHALOCELE - ًحَُ درهبى اًَاع هقؼذ بذٍى عَراخ

درهبى  -هزاقبتْبی قبل اس ػول اهفبلَعل-هیشاى بزٍس ٍ ًحَُ تشخیص اهفبلَعل قبل اس تَلذ

 -ػول اهفبلَعل هذاخالت پزعتبری پظ اس -ػَارض پظ اس ػول -جزاحی اهفبلَعل

اٍراکَط -درهبى ًقبئص دیَارُ شکن-ًحَُ تشخیص ٍ درهبى گبعتزٍشیشی-گبعتزٍشیشی

 رٍدُ ای( -اکغتزٍفی کلَآک)فیشزهثبًِ ای-ببقیوبًذُ

 فرشته جاللوندي

 ًبٌّجبریْبی عیغتن ػصبی هزکشی   18/18/77 5
ًحَُ پیشگیزی اس  -ػلل ٍ ریغک فبکتَرّب -عیغتن ػصبی هزکشیًبٌّجبریْبی دعتِ بٌذی 

 Anencephaly -ًبٌّجبریْبی عیغتن ػصبی هزکشی

ٍ ًَع کیغتی   اعپبیٌببیفیذا -ٍ ػالئن آىاعپبیٌببیفیذا ًَع ًْبًی   -اعپبیٌببیفیذا ٍ هیلَدیغپالسی   

 تذابیز درهبًی -ارسیببی تشخیصی -هیلَهٌٌگَط -ػالئن آى

 جاللونديفرشته 

 بًذیغیت حبد آپ 19/12/97 6

شزایط اًجبم  -ًحَُ درهبى آپبًذیغیت حبد -یبفتِ ّبی ببلیٌی آپبًذیغیت حبد در کَدکبى

 احتوبل بزٍس آپبًذیظ پبرُ شذُ پظ اس شزٍع ػالئن در کَدکبى -آپبًذکتَهی

 فرشته جاللوندي

 تٌبعلی آقبیبى بیوبریْبی هبدرسادی ٍ جزاحی ّبی عیغتن آشٌبیی بب 17/1/98 7

اختالالت ایٌگَیٌبل ٍ  -پیش آگْی -درهبى بیضِ ًشٍل ًیبفتِ  -آشٌبیی کزیپتَارکیذیغن 

یبفتِ ّبی ببلیٌی -ریغک فبکتَرّبی ّزًی ایٌگَیٌبل -فتق ایٌگَیٌبل ٍ ّیذرٍعل -اعکزٍتبل

 فرشته جاللوندي



6 

 

 آشٌبیی بب ًبٌّجبریْبی هجزای ادراری -چگًَگی درهبى فتق ایٌگَیٌبل ٍ ّیذرٍعل-فتق

  آشٌبیی بب اًَاع تَهَرّبی هبدرسادی اطفبل 24/1/98 8
بزداشتي تَهَر درهبى  ٍ چگًَگی  -ًحَُ تشخیص تَهَر ٍیلوش - بفتِ ّبی ببلیٌی تَهَر ٍیلوش ی

آشٌبیی بب ًقش کوک اٍل یب اعکزاة در ایي -اًذیکبعیًَْبی تببش اشؼِ بِ بغتز تَهَر -ٍیلوش

 جزاحی ّب

 

 جاللونديفرشته 

 


