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  دیرادسضکی داًطکذُ

 قبلت ًگبرش عرح درس سرهی

 

 

 

 

کلیبر ٍ هفبّین ثیوبریْب، آضٌبیی ثب کلیبر ٍ هفبّین ٍ سکٌیکْبی جراحی دَسز ٍ : آضٌبیی ثب دٍرُّدف کلی 

 سَخشگی ٍ دیًَذ

:اّداف کلی جلسات  

سَضیح دّذرا  آًبسَهی دَسز -1  

را سَضیح دّذ دبسَفیسیَلَشی سَخشگی -2  

را سَضیح دّذاًَاع آى را  ٍ سَخشگیْب -3  

ا سَضیح دّذر ٍسؼز سَخشگی رٍضْبی ثرآٍرد-4  

سَضیح دّذرا  هراقجز از ثیوبر دارای سَخشگی -5  

را سَضیح دّذ اًَاع دبًسوبى سَخشگی - 6  

  سَضیح دّذرا  ٍ دیًَذ سَخشگیگرافز  اًَاع  -7

را سَضیح دّذ ػَارض سَخشگی ٍ راّکبرّبی آى -8  

رًٍذ جراحی هبسشَدکسی را ضرح دّذ.-9  

سَضیح دّذ.جراحی هبهَدالسشی ٍ اًَاع آى را -11  

رًٍذ جراحی لیذَسبکطي را ضرح دّذ.-11  

جراحی اثذٍهیٌَدالسشی را ضرح دّذ.-12  

کبرضٌبسی دیَسشِ اسبق ػول نضطػٌَاى درس:  سکٌَلَشی جراحی در جراحیْبی دَسز ٍ سَخشگی ٍ دیًَذ      هخبعجبى: داًطجَیبى سرم   

14-13فراگیر: ضٌجِ ّب سبػز سبػز دبسخگَیی ثِ سَاالر                                                                  ٍاحذ ًظری2سؼذاد ٍاحذ:   

کبرضٌبسی ارضذ درسشبری فشبحی هذرس: سویرا                                97-98ًیوسبل دٍم  11-12ضٌجِ ّب  زهبى ارایِ درس:  

دیطٌیبز یب ّوسهبى ثب آسیت ضٌبسی -1، سطریح 1درس ٍ دیص ًیبز: فیسیَلَشی   



2 
 

چگًَگی اًجبم لیفشیٌگ صَرر ٍ ػَارض آى را ضرح دّذ. -13  

چگًَگی اًجبم جراحی اسَدالسشی را ضرح دّذ. -14  

رًٍذ جراحی هٌشَدالسشی ٍ هراقجشْبی آى را ضرح دّذ.-15  

ضرح دّذ.جراحی سرهین ًیذل را -16  

:بِ تفکیک اّداف کلی ّر جلسِ اّداف ٍیژُ   

سَضیح دّذآًبسَهی دَسز را ّدف کلی جلسِ اٍل:   

 اّداف ٍیژُ جلسِ اٍل:

 در پایاى داًشجَ قادر باشد:

 .ًوبیذ ًقص دَسز را ثیبى. 1-1

 .ّذد حضر را ضوبین ٍ الیِ ّبی دَسز. 2-1

 . ّذد سَضیحٍ ٍظبیف آًْب را  دّذسَضیح ادیذرم، درم ٍ ّیذَدرم  را الیِ ّبی . 3-1

 سَضیح دّذ. اًَاع ضبیؼبر دَسشی اٍلیِ  ٍ ثبًَیِ را 4-1

دبسَفیسیَلَشی سَخشگی را سَضیح دّذّدف کلی جلسِ دٍم:   

 اّداف ٍیژُ جلسِ دٍم:

 در پایاى داًشجَ قادر باشد:

 .الزم را ثیبى ًوبیذٍ اقذاهبر  سَضیح دّذسغییرار قلجی ػرٍقی حبصل از سَخشگی در ثیوبر را . 1-2

 . اقذاهبر الزم را ثیبى ًوبیذ سَضیح دّذسغییرار آة ٍ الکشرٍلیز حبصل از سَخشگی در ثیوبر را . 2-2

 .ٍ اقذاهبر الزم را ثیبى ًوبیذ سَضیح دّذسغییرار ریَی حبصل از سَخشگی در ثیوبر را . 3-2

 .اقذاهبر الزم را ثیبى ًوبیذ ٍ سَضیح دّذ. سغییرار کلجَی حبصل از سَخشگی در ثیوبر را 4-2

 .ٍ اقذاهبر الزم را ثیبى ًوبیذ سَضیح دّذ. سغییرار سیسشن ایوٌی حبصل از سَخشگی در ثیوبر را 5-2
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 .ٍ اقذاهبر الزم را ثیبى ًوبیذ سَضیح دّذسغییرار سیسشن گَارضی حبصل از سَخشگی در ثیوبر را  .6-2

سَضیح دّذسَخشگیْب ٍ  اًَاع آى را ّدف کلی جلسِ سَم:   

 اّداف ٍیژُ جلسِ سَم:

 در پایاى داًشجَ قادر باشد:

 .سَخشگی را سؼریف ًوبیذ. 1-3

 .اًَاع عجقِ ثٌذی سَخشگی را ثیبى ًوبیذ. 2-3

 .ٍ هقبیسِ کٌذ سَضیح دّذهٌبثغ ایجبد سَخشگی را . 3-3

 .ّذد حضر سَخشگی را ثب هطخصبر آًْب  بردرج. 4-3

 .اًجبم دّذ فرد سَخشِ. اقذاهبر الزم را ثرای هَاجِْ 5-3

رٍضْبی ثرآٍرد ٍسؼز سَخشگی را سَضیح دّذ ّدف کلی جلسِ چْارم:  

 اّداف ٍیژُ جلسِ چْارم:

 در پایاى داًشجَ قادر باشد:

  .سَضیح دّذرا در سؼییي ٍسؼز سَخشگی ثسرگسبالى ٍ اعفبل  9قبًَى  .1-4

ٍ ثشَاًذ درصذ سَخشگی  سَضیح دّذرٍش الًذ ٍ ثرٍدر را در سؼییي ٍسؼز سَخشگی ثسرگسبالى ٍ اعفبل . 2-4

 .ثیوبراى ثب ایي رٍش را سخویي ثسًذ

 .رٍش کف دسز را در سؼییي ٍسؼز سَخشگی ثسرگسبالى ٍ اعفبل سَضیح دّذ. 3-4

سَضیح دّذهراقجز از ثیوبر دارای سَخشگی را ّدف کلی جلسِ پٌجن:   

داف ٍیژُ جلسِ پٌجن:اّ  

 در پایاى داًشجَ قادر باشد:

 .سَضیح دّذ را هرحلِ احیب در هراقجز از ثیوبر دارای سَخشگی هراقجشْبی .1-5
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 .سَضیح دّذ را هراقجشْبی هرحلِ حبد در هراقجز از ثیوبر دارای سَخشگی. 2-5

 سَضیح دّذ را هراقجشْبی هرحلِ ثبزسَاًی در هراقجز از ثیوبر دارای سَخشگی: 3-5

اًَاع دبًسوبى سَخشگی را سَضیح دّذ ّدف کلی جلسِ ششن:   

 اّداف ٍیژُ جلسِ ششن:

 در پایاى داًشجَ قادر باشد:

 .سَضیح دّذاًَاع دبًسوبى سَخشگی را  -1-6

 . سَضیح دّذهطخصبر دبًسوبى ثیَلَشیک را . 2-6

، اٍح سبیز، سگبدرم ٍ BCGهسایب ٍ هؼبیت ٍ هطخصبر دبًسوبًْبی ثیَسٌششیک ٍ سٌششیک ، هبسریکس . 3-6

 .دئَدرم را سَضیح دّذ

  سَضیح دّذاًَاع  گرافز ٍ دیًَذ سَخشگی را  ّدف کلی جلسِ ّفتن:

 اّداف ٍیژُ جلسِ ّفتن:

 در پایاى داًشجَ قادر باشد:

 .سَضیح دّذاًَاع گرافشْبی دَسشی ٍ ثبفشی ٍ فلذْب را . 1-7

 .سَضیح دّذ. هطخصبر گرافز ثب ضخبهز کبهل را 1-1-7

 .سَضیح دّذ. هطخصبر گرافز ثب ضخبهز اسذلیز را 2-1-7

 .سَضیح دّذهطخصبر گرافز کبهذَزیز را  .3-1-7

 .سَضیح دّذ. هطخصبر گرافز آزاد اٍهٌشبل  را 4-1-7

 را سَضیح دّذ. فلخ چرخطی .5-1-7

 .سَضیح دّذهطخصبر گرافز کراس فیٌگر  را . 6-1-7

 .سَضیح دّذرا  ثبفشی  هسایب ٍ هؼبیت  اکسذٌذر . 7-1-7
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 اًَاع درهبسَم ّب را سَضیح دّذ. 2-7

 . هراقجشْبی الزم از هحل گرافز را سَضیح دّذ3-7

 دّذسَضیح . اقذاهبر الزم در حیي جراحی را ثِ ػٌَاى فرد اسکراة 4-7

  ػَارض سَخشگی ٍ راّکبرّبی آى را سَضیح دّذ ّدف کلی جلسِ ّشتن:

 اّداف ٍیژُ جلسِ ّشتن:

 در پایاى داًشجَ قادر باشد:

 سَضیح دّذػَارض هرحلِ ًَسَاًی سَخشگی را . 1-8

 .سَضیح دّذَُ اسکبرٍسَهی ٍ اسکبرکشَهی را حً -2-8

 .سَضیح دّذفبسیَسَهی را . 3-8

 .سَضیح دّذ. هراقجشْبی قجل ٍ ثؼذ از ػول جراحی را 4-8

  رًٍذ جراحی هبسشَدکسی را ضرح دّذ ّدف کلی جلسِ ًْن:

 اّداف ٍیژُ جلسِ ًْن:

 در پایاى داًشجَ قادر باشد:

 :اًذیکبسیًَْبی جراحی هبسشَدکسی را ضرح دّذ1-9

 :هراحل ػول جراحی هبسشَدکسی را سَضیح دّذ.2-9

 را ضرح دّذ.جل ٍ ثؼذ از ػول هبسشَدکسی : هراقجشْبی ق3-9

  را ضرح دّذٍ اًَاع آى رًٍذ جراحی هبهَدالسشی  ّدف کلی جلسِ دّن:

 اّداف ٍیژُ جلسِ دّن:

 در پایاى داًشجَ قادر باشد:

 :اًَاع هبهَدالسشی را ضرح دّذ.1-11
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 ضیح دّذ: اًَاع رٍضْبی هبهَدالسشی افسایطی را س2-11َ

 اسشفبدُ از ثسظ دٌّذُ ثبفشی را ضرح دّذ.سرهین دسشبى ثب : 3-11

 : سرهین دسشبى ثب اسشفبدُ از فلخ هبیکَسبًئَس را ضرح دّذ.4-11

  رًٍذ جراحی لیذَسبکطي را ضرح دّذ ّدف کلی جلسِ یازدّن:

دّن:یازاّداف ٍیژُ جلسِ   

 در پایاى داًشجَ قادر باشد:

 دّذ. :اًذیکبسیًَْبی هرثَط ثِ جراحی لیذَسبکطي را سَضیح1-11

 : هراقجز قجل ٍ ثؼذ از ایي ػول را ضرح دّذ.2-11

 : هراحل جراحی را ضرح دادُ ٍ ػَارض را ثیبى کٌذ.3-11

 : اًَاع هخشلف سبکطي در ایي جراحی را ًبم ثردُ ٍ ضرح دّذ.4-11

  جراحی اثذٍهیٌَدالسشی را ضرح دّذ ّدف کلی جلسِ دٍازدّن:

دّن:دٍازاّداف ٍیژُ جلسِ   

 جَ قادر باشد:در پایاى داًش

 :اًذیکبسیًَْبی جراحی اثذٍهیٌَ دالسشی را ضرح دّذ.1-12

 :هالحظبر جراحی اثذٍهیٌَدالسشی را ثیبى کٌذ.2-12

 : هراحل جراحی را ضرح دّذ.3-12

 : هراقجز قجل ٍ ثؼذ از جراحی را ضرح دّذ.4-12

  چگًَگی اًجبم لیفشیٌگ صَرر ٍ ػَارض آى را ضرح دّذ ّدف کلی جلسِ سیسدّن:

دّن:سیساّداف ٍیژُ جلسِ   

 در پایاى داًشجَ قادر باشد:
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 سبریخچِ ٍ اًذیکبسیًَْبی جراحی لیفشیٌگ را ضرح دّذ.:1-13

 : هالحظبر جراحی هرثَط ثِ لیفشیٌگ را ثیبى کٌذ.2-13

 : درٍسِ جراحی لیفشیٌگ را ضرح دّذ.3-13

 : هراقجشْبی قجل ٍ ثؼذ از لیفشیٌگ را سَضیح دّذ.4-13

  چگًَگی اًجبم جراحی اسَدالسشی را ضرح دّذ دّن:چْارّدف کلی جلسِ 

دّن:چْاراّداف ٍیژُ جلسِ   

 در پایاى داًشجَ قادر باشد:

 ْبی جراحی اسَدالسشی را ثیبى کٌذ.: اًذیکبسی1-14ًَ

 :هراحل جراحی اسَدالسشی را ضرح دّذ.2-14

 دّذ.: گرافشْبی هَرد اسشفبدُ  در اسَدالسشی را سَضیح 3-14

 : هراقجشْبی قجل ٍ ثؼذ از جراحی را ضرح دّذ.4-14

رًٍذ جراحی هٌشَدالسشی ٍ هراقجشْبی آى را ضرح دّذ سدّن:پاًّدف کلی جلسِ   

دّن:سپاًاّداف ٍیژُ جلسِ   

 در پایاى داًشجَ قادر باشد:

 اًذیکبسیًَْبی جراحی هٌشَدالسشی را ثیبى کٌذ. :1-15

 ضرح دّذ.:هراحل جراحی هٌشَدالسشی را 2-15

 : هراقجشْبی قجل ٍ ثؼذ از جراحی را ضرح دّذ.4-15

جراحی سرهین ًیذل را ضرح دّذ ّدف کلی جلسِ شاًسدّن:  

دّن:شاًساّداف ٍیژُ جلسِ   

 در پایاى داًشجَ قادر باشد:
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 :هراحل جراحی سرهین ًیذل را ضرح دّذ.1-16

 : ػَارض جراحی ًیذل را ثیبى کٌذ.2-16

 ثؼذ از ایي ػول را سَضیح دّذ.: هراقجشْبی قجل ٍ 3-16

 هٌبثغ:

1-Surgical Technology for the Surgical Technologist, publisher Delmar Learning, 

IBSN 0766806626 

2- Surgical Technology for the Surgical Technologist: A Positive Care Approach, 

Caruthers, et al Delmar Publishers  

3- Instructor's Manual to Accompany Surgical Technology for the Surgical 

Technologist: A Positive Care Approach Junge, T Delmar Publishers  

4- Study Guide to Accompany Surgical Technology for the Surgical Technologist: A Positive 

Care Approach Junfe, T Delmar Publishers  

5- Berry & kohn's O[erating Room Technique, publisher Mosby, ISBN 033019803. 

6- Alexander's Care of the Patient in Surgery, by Rothrock. Publisher Mosby, ISBN 
0323016227. 

7- Pocket Guide to the Operating Room, publisher F. A.Davis, ISB 080360033X 

8- Gruendemann, Barbura J. Commprthensive Preoperative Nursing Volume 1. Jones and 

Bartleit  

9- Phippen, Mark. L. and wells, Maryann. Patient care during operative and invasive procedures. 

Sanders. 2000. 

10- Hind, Martin and wicker, poul. Principles of perioperative practice. Churchill 

livingstone. 2002. phippen, Mark. L. and wells' maryam. Patient care During. 

Operative and invasive proccdures. Saunders. 

 

.آخریي . اًشطبرار جبهؼِ ًگر ی لیال ، گلچیٌی احسبى. سکٌَلَشی جراحی دَسز ٍ سَخشگیسبداس-11

بحچ  

:رٍش تدریس    
سخٌراًی   

 درسص ٍ دبسخ

 ثحث گرٍّی

 ًوبیص فیلن

 ي هَزش ثر رٍی هبًکآ 

 ، اسالیذ، هبًکيفیلن، ٍایز ثردٍسایل آهَزشی: 
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 ساعت تاریخ سْن از ًورُ کل رٍش آزهَى

در بیي جلسات  01 آزهَى کتبی کَئیس

 کالس

 01-02 ّا شٌبِ

01/0/98 01 آزهَى کتبی آزهَى هیاى دٍرُ  01-02شٌبِ  

2/4/98 51 آزهَى کتبی آزهَى پایاى دٍرُ   

حضَر فعال در 

 کالس

   1 ارزشیابی استاد

   1 ارزشیابی استاد تکالیف داًشجَ

 

 

 

 هقررات کالس ٍ اًتظارات از داًشجَ:

 س کال در فؼبل حضَرثِ هَقغ ٍ  -

 قجل از جلسِ درس اصغالحبر هرثَط ثِ ّر درسهغبلؼِ  -

 درس قجل از جلسِ ثؼذیهغبلؼِ خالصِ ّر  -

  هغبلؼبر ثر اسشٌبد ثب کالس گرٍّی ّبی ثحث در ضرکز ٍ -

 آهَزضی هحَلِ سکبلیف اًجبم -

 

 دانشکدهEDOنام و امضای مسئول              فرشته جاللوندینام و امضای مدیر گروه:      سمیرا فتاحینام و امضای مدرس: 

 تاریخ ارسال:        تاریخ ارسال:            01/00/97تاریخ تحویل:

 

 سبییذ هذیرگرٍُ ٍ اهضب              خیر          ⃝  ⃝آیب عرح درس ثرای اٍلیي ثبر سذٍیي ضذُ   ثلِ
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       سکٌَلَشی جراحی در جراحیْبی دَسز ٍ سَخشگی ٍ دیًَذ درسجذٍل زهبًجٌذی 

  11-12ضٌجِ ّب 

 هدرس هَضَع ّر جلسِ تاریخ جلسِ

1 35/33/79  فتاحی آضٌبیی ثب آًبسَهی دَسز 

2 42/33/79  فتاحی آضٌبیی ثب دبسَفیسیَلَشی سَخشگی 

3 49/33/79 آضٌبیی ثب سَخشگیْب    فتاحی 

4 6/34/79 آضٌبیی ثب ٍسؼز سَخشگی    

 آزهَى هیبى سرم

 فتاحی

5 33/34/79 آضٌبیی ثب هراقجز از ثیوبر دارای سَخشگی    فتاحی 

6 31/34/79 آضٌبیی ثب اًَاع دبًسوبى سَخشگی    فتاحی 

7 47/34/79 آضٌبیی ثب گرافز ٍ دیًَذ سَخشگی     فتاحی 

8 39/3/71 آضٌبیی ثب ػَارض سَخشگی ٍ راّکبرّبی آى    فتاحی 

9 46/3/71  فتاحی رًٍذ جراحی هبسشَدکسی را ضرح دّذ. 

11 53/3/71  فتاحی جراحی هبهَدالسشی ٍ اًَاع آى را سَضیح دّذ. 
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11 9/4/71  فتاحی رًٍذ جراحی لیذَسبکطي را ضرح دّذ. 

12 36/4/71  فتاحی جراحی اثذٍهیٌَدالسشی را ضرح دّذ. 

13 43/4/71 چگًَگی اًجبم لیفشیٌگ صَرر ٍ ػَارض آى را ضرح دّذ.    فتاحی 

14 41/4/71 چگًَگی اًجبم جراحی اسَدالسشی را ضرح دّذ.    فتاحی 

15 6/5/71 هٌشَدالسشی ٍ هراقجشْبی آى را ضرح دّذ.رًٍذ جراحی    فتاحی 

16 33/5/71  فتاحی جراحی سرهین ًیذل را ضرح دّذ 

 

 

 


