عزح درس
ػٌَاى درس :اصَل ٍ فٌَى ػولکزد فزد سیبر ٍ اسکزاة

هخبعجبى :داًطجَیبى تزم اٍل کبرضٌبسی پیَستِ اتبق ػول

تؼذاد ٍاحذً 2(3 :ظزی ٍ 1ػولی)

سبػت پبسخگَیی ثِ سَاالت فزاگیز :یک ضٌجِ ّب سبػت 14-13

سهبى ارایِ درس:ضٌجِ ّب 14-16 ٍ 11-12

هذرس :خبًن فتبحی

درس ٍ پیص ًیبسً :ذارد

ّدف کلی دٍرُ :آضٌبیی ثب اصَل ػولکزد ٍ ٍظبیف فزد سیبر ٍ اسکزاة در اتبق ػول
در ایي درس داًطجَ ثب ٍظبیف فزد سیبر ٍ اسکزاة در هزالجت اس ثیوبر در دٍرُ ی جزاحی آضٌب ضذُ ٍ چگًَگی
اًجبم آًْب را ثِ صَرت ًظزی ٍ ػولی هی آهَسد تب ثتَاًذ در ًمص پزستبر سیبر ٍ اسکزاة اٍل ٍ دٍم هزالجت اس
ثیوبر را اًجبم دّذ.
اّداف کلی جلسات:
 -1آضٌبیی ثب پذیزش ثیوبر در اتبق ػول
 -2آضٌبیی ثب پذیزش هَارد خبظ در اتبق ػول
 -3آضٌبیی ثب ًمل ٍ اًتمبل ثیوبر
 -4آضٌبیی ثب ًحَُ اًتمبل ٍ پَسیطي دادى ثِ ثیوبر
 -5آضٌبیی ثب ایوٌی ثیوبر در اتبق ػول
 -6آضٌبیی ثب آهبدُ کزدى پَست لجل اس ػول جزاحی
 -7آضٌبیی ثب ضوبرش گبسّب ٍ ٍاثشارّبی جزاحی
 -8آضٌبیی ثب اضبفِ ًوَدى ٍسبیل غیزاستزیل را ثِ هحیظ استزیل
 -9آضٌبیی ثب هزالجت اس ًوًَِ ّب
-11

آضٌبیی ثب ایجبد ٍ حفظ هحیظ استزیل

-11

آضٌبیی ثب آرایص اتبق ػول

-12

آضٌبیی ثب آهبدُ سبسی اٍلیِ ٍ کٌتزل َّیت ثیوبر

-13

آضٌبیی ثب ثبس کزدى ٍسبیل استزیل جزاحی

-14

آضٌبیی ثب اسکزاة جزاحی

-15

آضٌبیی ثب پَضیذى گبى ٍ دستکص ٍ آهبدُ سبسی هیش جزاحی

-16

آضٌبیی ثب ضوبرش گبسّب ٍ اثشارّب

-17

آضٌبیی ثب اًَاع اًسشیًَْبی جزاحی

اّداف ٍیژُ بِ تفکیک اّداف کلی ّز جلسِ :
ّدف کلی جلسِ اٍل :آضٌبیی ثب پذیزش ثیوبر در اتبق ػول
اّداف ٍیژُ جلسِ اٍل:
در پایاى داًطجَ لادر باضد:
 -1اصَل پذیزش ثیوبر در اتبق ػول را ثیبى کٌذ.
 -2جٌجِ ّبی ثزرسی جسوی را ضزح دّذ
 -3جٌجِ ّبی ثزرسی رٍاًی را تَضیح دّذ
ً -4حَُ ثزرسی پزًٍذُ را ثیبى کٌذ.

ّدف کلی جلسِ دٍم :آضٌایی با پذیزش هَارد خاظ در اتاق عول
اّداف ٍیژُ جلسِ دٍم:
در پایاى داًطجَ لادر باضد:
ً -1حَُ ی اهبدُ سبسی اعفبل ٍ ًَساداى ثزای ػول جزاحی را ضزح دّذ.
 -2اهبدُ سبسی سبلوٌذاى ٍ ثیوبراى در ضزایظ خبظ را ثیبى کٌذ.

 -3آهبدُ سبسی سبلوٌذاى ثزای جزاحی را ضزح دّذ
 -4آهبدُ سبسی هؼلَلیي جسوی در اتبق ػول ثزای جزاحی را ضزح دّذ
ّدف کلی جلسِ سَم :آضٌبیی ثب ًمل ٍ اًتمبل ثیوبر
اّداف ٍیژُ جلسِ سَم:
در پایاى داًطجَ لادر باضد:
 -1اصَل ًمل ٍ اًتمبل ثیوبر را تَضیح دّذ
 -2خغزات احتوبلی در حیي ًمل ٍ اًتمبل را ضزح دّذ.

ّدف کلی جلسِ چْارم :آضٌبیی ثب ًحَُ اًتمبل ٍ پَسیطي دادى ثِ ثیوبر
اّداف ٍیژُ جلسِ چْارم:
در پایاى داًطجَ لادر باضد:
 -1هزالجتْبی حیي پَسیطي دّی ثیوبر را ثیبى ًوبیذ
 -2تبثیزات پَسیطي دّی را ثزرٍی سیستن ّبی هختلف ثیوبر تَضیح دّذ
 -3عزس لزار دادى ثیوبر در ٍضؼیت جزاحی را ضزح دّذ
 -4ضوبئن تخت ػول جْت پَسیطي دادى را ًبم ثجزًذ.

ّدف کلی جلسِ پٌجن :آضٌبیی ثب ایوٌی ثیوبر در اتبق ػول

اّداف ٍیژُ جلسِ پٌجن:
در پایاى داًطجَ لادر باضد:
 -1دستَرالؼولْبی ایوٌی ثیوبراى را تَضیح دّذ
 -2خغزات احتوبلی کِ ثیوبراى را تْذیذ هیکٌذ ضزح دّذ.

ّدف کلی جلسِ ضطن :آضٌبیی ثب آهبدُ کزدى پَست لجل اس ػول جزاحی
اّداف ٍیژُ جلسِ ضطن:
در پایاى داًطجَ لادر باضد:
ّ -1ذف آهبدُ کزدى پَست را ضزح دّذ
 -2رٍضْبی تویش کزدى هکبًیکی پَست را ثیبى کٌذ
 -3تجْیشات ٍ هحلَلْبی آسپتیک رایج را ًبم ثجزد
 -4اصَل ضذػفًَی هحل ػول را ضزح دّذ
 -5تکٌیک ضذػفًَی هحل ػول را تَضیح دّذ

ّدف کلی جلسِ ّفتن:آضٌایی با ضوبرش گبسّب ٍ اثشار جزاحی
اّداف ٍیژُ جلسِ ّفتن
در پایاى داًطجَ لادر باضد:

 -1اّویت ضوبرش گبسّب ٍ ٍسبیل را ثیبى ًوبیذ
 -2هَاردی را کِ السم است ضوبرش ضَد ثیبى ًوبیذ
 -3اگزضوبرش ٍسبیل صحیح ًجَد الذاهبت السم را ثیبى ًوبیذ

ّدف کلی جلسِ ّطتن :اضبفِ کزدى ٍسبیل استزیل ٍ هحلَلْبی استزیل ثِ حَسُ جزاحی
اّداف ٍیژُ جلسِ ّطتن:
در پایاى داًطجَ لادر باضد:
ً -1حَُ اضبفِ کزدى ٍسبیل استزیل را تَضیح دّذ
ً -2حَُ اضبفِ کزدى هحلَل استزیل را ضزح دّذ.

ّدف کلی جلسِ ًْن :هزالجت اسًوًَِ ّب
اّداف ٍیژُ جلسِ ًْن:
در پایاى داًطجَ لادر باضد:
 -1رٍضْبی ثذست آٍردى ًوًَِ را تَضیح دّذ
 -2پزٍتکل ًوًَِ جزاحی را ضزح دّذ
 -3ظزٍف هٌبیت ثزای ًوًَِ را ثیبى کٌذ
 -4اًَاع ًوًَِ ٍیژُ را ثیبى کٌذ
 -5ثزچست سدى ٍ هحبفظت اس ًوًَِ را ضزح دّذ

ّدف کلی جلسِ دّن :ایجبد ٍ حفظ هحیظ استزیل
اّداف ٍیژُ جلسِ دّن:
در پایاى داًطجَ لادر باضد:
ً -1حَُ ػجَر افزاد استزیل اس کٌبر یکذیگز را ثیبى کٌذ
ً -2حَُ ػجَر افزاد غیزاستزیل اس کٌبر افزاد استزیل را ضزح دّذ
 -3هیشاى فبصلِ افزاد غیز استزیل اس هحیظ استزیل را ثیبى کٌذ
 -4هحذٍدُ هحیظ استزیل را تَضیح دّذ.
ّدف کلی جلسِ یاسدّن:آضٌایی با آرایص اتبق ػول
اّداف ٍیژُ جلسِ یاسدّن:
در پایاى داًطجَ لادر باضد:
 -1عزاحی فیشیکی هجوَػِ جزاحی را تَضیح دّذ
 -2هٌبعك ٍرٍد ٍ خزٍج اتبق ػول را ثیبى کٌذ
 -3هحلْبی ًَاحی پطتیجبًی اتبق ػول را تَضیح دّذ.
ّدف کلی جلسِ دٍاسدّن :آهبدُ سبسی اٍلیِ ٍ کٌتزل َّیت ثیوبر
اّداف ٍیژُ جلسِ دٍاسدّن:
در پایاى داًطجَ لادر باضد:
ً -1حَُ چک کزدى هطخصبت ثیوبر در ثذٍ ٍرٍد ثِ اتبق ػول را ضزح دّذ

ً -2حَُ ثزرسی پزًٍذُ ثیوبر را ثیبى کٌذ
 -3ػَارض ػذم کٌتزل َّیت ثیوبر را ضزح دّذ
ّدف کلی جلسِ سیشدّن :آضٌبیی ثب ثبس کزدى ٍسبیل استزیل جزاحی
اّداف ٍیژُ جلسِ سیشدّن:
در پایاى داًطجَ لادر باضد:
 -1چگًَگی ثبس کزدى ٍسبیل استزیل ثِ عَر صحیح را ضزح دّذ
 -2ضزایغی کِ ثبػت غیزاستزیل ضذى ٍسبیل هیطَد را ثیبى کٌذ
 -3ثِ عَر ػولی ثتَاًذ ٍسبیل استزیل را ثِ ظَر صحیح ثبس کٌذ

ّدف کلی جلسِ چْاردّن :آضٌبیی ثب اسکزاة جزاحی
اّداف ٍیژُ جلسِ چْاردّن:
در پایاى داًطجَ لادر باضد:
 -1هزاحل اسکزاة جزاحی را ضزح دّذ
 -2رٍضْبی اسکزاة کزدى ثب هحلَلْبی هتفبٍت را ثبّن همبیسِ کٌذ
 -3ثِ عَر ػولی ثتَاًذ اسکزاة کٌذ

ّدف کلی جلسِ پاًشدّن :آضٌبیی ثب پَضیذى گبى ٍ دستکص

اّداف ٍیژُ جلسِ پاًشدّن:
در پایاى داًطجَ لادر باضد:
 -1رٍضْبی پَضیذى گبى ٍ دستکص را ثیبى کٌذ
 -2پَضیذى گبى ٍ دستکص ثِ رٍش ثبس را ضزح دّذ ٍ ثتَاًذ ثِ صَرت ػولی اجزا ًوبیذ
 -3پَضیذى گبى ٍ دستکص ثِ رٍش ثستِ را ضزح دّذ ٍ ثتَاًذ ثِ صَرت ػولی اجزا ًوبیذ
 -4تزتیت چیذى ٍسبیل جزاحی را رٍی هیش ضزح دّذ

ّدف کلی جلسِ ضاًشدّن :آضٌبیی ثب ضوبرش گبسّب
اّداف ٍیژُ جلسِ ضاًشدّن:
در پایاى داًطجَ لادر باضد:
 -1دلیل ضوبرش گبسّب ٍ اثشارّب را ثیبى کٌذ
ً -2حَُ ضوبرش صحیح را ضزح دّذ
 -3ػَالت ػذم ضوبرش صحیح را تَضیح دّذ
ّدف کلی جلسِ ّفدّن :آضٌبیی ثب اًَاع اًسشیًَْبی جزاحی
اّداف ٍیژُ جلسِ ّفدّن:
در پایاى داًطجَ لادر باضد:
 -1اًَاع ثزضْبی ضکوی را ثیبى کٌذ

 هشایب ٍ هؼبیت ّز ثزش را ضزح دّذ-2
. ثزش هٌبست ثزای ّز ػول جزاحی را ثیبى کٌذ-3
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آضٌایی با داًطجَیاى

هذرس

فتاحی

تبریخ

99/7/1

1
آضٌایی با پذیزش بیوار در اتاق عول

4

آضٌایی با پذیزش هَارد خاظ در اتاق عول

فتاحی

99/7/14

3

آضٌایی با ًمل ٍ اًتمال بیوار

فتاحی

99/7/19

2

آضٌایی با ًحَُ اًتمال ٍ پَسیطي دادى بِ بیوار

فتاحی

99/7/41

1

آضٌایی با ایوٌی بیوار در اتاق عول

فتاحی

99/8/3

1

آضٌایی با آهادُ کزدى پَست لبل اس عول
جزاحی
آضٌایی با ضوارش گاسّا ٍ ٍابشارّای جزاحی

7

فتاحی

99/8/11

فتاحی

99/8/17

آضٌایی با اضافِ ًوَدى ٍسایل غیزاستزیل را بِ
هحیط استزیل

8

آضٌایی با هزالبت اس ًوًَِ ّا

9

آضٌایی با ایجاد ٍ حفظ هحیط استزیل

11

11

آضٌایی با آرایص اتاق عول
آضٌایی با آهادُ ساسی اٍلیِ ٍ کٌتزل َّیت

فتاحی

99/8/42

فتاحی

99/9/1

فتاحی

99/9/8

فتاحی

99/9/11

بیوار

14

آضٌایی با باس کزدى ٍسایل استزیل جزاحی

فتاحی

99/9/44

13

آضٌایی با اسکزاب جزاحی

فتاحی

99/9/49

آضٌایی با پَضیدى گاى ٍ دستکص ٍ آهادُ

فتاحی

99/11/1

12

11

ساسی هیش جزاحی
آضٌایی با ضوارش گاسّا ٍ ابشارّا

آضٌایی با اًَاع اًسشیًَْای جزاحی

11

فتاحی

99/11/13

فتاحی

99/11/41

17

آسهَى پایاى تزم

فتاحی

طبك بزًاهِ

