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 جزاحی ابشارَای ساختار ي  آشىایی با تاریخچٍ -1

 در خایاى داًؾجَ لادر تاؽذ: 

 کارگیزی اتشار جزاحی زَعط اًغاى را تیاى ًوایذ. زاریخچِ تِ -1-1

 ززکیة ٍ عاخسار اصلی اتشار جزاحی را ؽزح دّذ.1-2-

 اًَاع رٍکؼ کاری در اتشار جزاحی را تا یكذیگز همایغِ ًوایذ.1-3-

 

 طبمٍ بىذی يسایل جزاحی با آشىایی-2

 داًؾجَ لادر تاؽذ: اىیدر خا

 ارتزد آًْا دعسِ تٌذی ًوایذ.اتشار جزاحی را تزاعاط عولكزد ٍ ک 2-1-

 را ؽزح دّذ.اجشا ّز ٍعیلِ -2-2

 

 بزش دَىذٌ َا ي جذاکىىذٌ َا آشىایی با -3

 در خایاى داًؾجَ لادر تاؽذ:

 زیػ تیغسَری ٍ دعسِ هزتَط تِ آى را زؾخیص دّذ. -1-3

 اؽكال هخسلف چالَ ّا را تیاى ًوایذ-2-3

 دّذ.اًَاع لیچی ّا ٍ کارتزد آى ّا را زَضیح -3-3

 اًَاع اعسخَاى تزّا ٍ ٍیضگی ّای آى ّا را زَضیح دّذ.-4-3

 اًَاع اتشارای جذاکٌٌذُ اس لثیل راًضٍرّا ٍ عَّاى ّا ٍ ... را زَضیح دّذ.-4-3

 کارتزد اًَاع کَرذ در جزاحی را ؽزح دّذ. -5-3

 

 َا حمل کىىذٌ ي  وگُذاروذٌ َاآشىایی با  -4

 در خایاى داًؾجَ لادر تاؽذ:

 َاع فَرعدظ ّای تافر را تِ زفكیک کارتزدؽاى تیاى ًوایذ.اً 4-1-

 کارتزد اًَاع کلوح ّا ٍ فَرعدظ ّای لفلی را زَضیح دّذ.4-2-

 اًَاع عَسى گیزّا را تا ٍیضگی ّای اخسصاصی ّزکذام ؽزح دّذ4-3-



 

 باسکىىذٌ َا ي کىار سوىذٌ َاآشىایی با -5

 در خایاى داًؾجَ لادر تاؽذ:

 َرّای دعسی را ّوزاُ تا کارتزدؽاى تیاى ًوایذ.اًَاع رززاکس 5-1-

 کارتزد اًَاع رززاکسَرای خَدکار را زَضیح دّذ.5-2-

 هَارد اعسفادُ اس دیالزَرّا ٍ ٍ خزٍب ّا را در جزاحی ؽزح دّیذ.5-3-

 اًَاع عزعاکؾي ّا ٍ کارتزد ّزکذام را تیاى ًوایذ.5-4-

 

 اتاق عمل تجُیشات جاوبیآشىایی با -6

 داًؾجَ لادر تاؽذ:در خایاى 

 اًَاع ٍعایل ؼیزالكسزیكی ازاق عول را تا کارتزد اخسصاصیؾاى زَضیح دّذ. 6-1-

 هَارد کارتزد چزاغ عیالسیک ٍ ٍیضگی ّای الهح ّای آى را ؽزح دّذ.6-2-

 هَارد اعسفادُ اس چزاغ خیؾاًی را ًام تثزیذ. 6-3-

 ذ.زخر عول جزاحی ٍ ًحَُ ی اعسفادُ اس آى را ؽزح دّی6-4-

 

 تجُیشات اتاق عملآشىایی با -7

 در خایاى داًؾجَ لادر تاؽذ:

 هَارد هصزف، ًحَُ اعسفادُ ٍ زَجْاذ السم در ٌّگام اعسفادُ اس عاکؾي را تیاى ًوایذ. 7-1-

 هَارد هصزف، ًحَُ اعسفادُ ٍ زَجْاذ السم در ٌّگام اعسفادُ اس زَرًیكِ را تیاى ًوایذ.7-2-

 ادُ ٍ زَجْاذ السم در ٌّگام اعسفادُ اس الكسزٍکَزز را تیاى ًوایذ.هَارد هصزف، ًحَُ اعسف7-4-

 هشایای اعسفادُ اس دیاززهی را ؽزح دّذ.7-5-

 عاخسواى لیگاؽَر ٍ کارتزد آى را زَضیح دّیذ.7-6-

 

 دستگاٌ َای اتاق عملآشىایی با-8

 در خایاى داًؾجَ لادر تاؽذ:

 رتزد آى را ؽزح دّیذ.عاخسواى دعسگاُ تیَْؽی ٍ ًكاذ السم در کا 8-1-

 ًحَُ ی اعسفادُ اس کدغَل اکغیضى ٍ ًكاذ السم در ٌّگام اعسفادُ اس آى را زَضیح دّیذ.8-2-

 کارتزد دعسگاُ زصَیزتزداری ایٌسغیفز را در ازك عول ؽزح دّیذ.8-3-



 کارتزد ٍ هؾخصاذ خوح عزًگ را تیاى ًوایذ.8-4-

 دّذ.دلیل کارتزد ٍارهز در ازاق عول را زَضیح 8-5-

 

 اوًاع وخ ي سًسن َای جزاحی بخیٍ -9

 در خایاى داًؾجَ لادر تاؽذ:

 کارتزدّای ًخ ّای تخیِ را در جزاحی ؽزح دّذ.9-1-

 .عیغسن ؽوارُ تٌذی ًخ ّا را تیاى ًوایذ9-2-

 اًَاع ًیذل ّا ٍ هَارد اعسفادُ ٍ زكٌیک ّای اعسفادُ اس آًْا را زَضیح دّذ.9-3-

 

 ٍ ي اصًل بخیٍ سدنآشىایی با اوًاع بخی -10

 در خایاى داًؾجَ لادر تاؽذ:

 سدى را تِ طَر کاهل ؽزح دّذ. ِیتخ یّا کیزكٌ 10-1-

 را ؽزح دّذ. یهسذاٍل تغسي سخن جزاح یّا رٍػ 10-2-

  ذیًوا اىیهخسلف ؽكن را ت یّا ِیال تغسي10-3- 

 دّذ حیگزُ سدى ٍ اًَاع آى را زَض رٍػ10-4-

 دّذ. حیرا زَض ِیتخ ذىیکؾ رٍػ10-5-

 

 شىایی با استاپلزَا ي سایز ريشُای بستهآ -11

 در خایاى داًؾجَ لادر تاؽذ:    

 اًَاع اعساخلزّا را تزحغة هحل کارتزد ًام تثزیذ.11-1-

 .کلیدْای لیگاعیَى ٍ ًحَُ ی لیگازَر کزدى در جزاحی را ؽزح دّذ11-2-

 

 ي مزالبت َای آن آشىایی با اوًاع درن َا  -12

 جَ لادر تاؽذ:در خایاى داًؾ

 دّذ. حیدرًاص را زَض غسنیاًَاع درى ٍ ع12-1-

 دّذ. حیرا زَض َجیٍ هَارد اعسفادُ ٍ عَارض گذاؽسي چغر ز یکارگذار ی ًح12-2َُ-

 آًْا را ؽزح دّذ. یتاس را ّوزاُ تا هَارداعسفادُ  غسنیع یدرى ّا اًَاع12-3-

 آًْا را ؽزح دّذ. یتغسِ را ّوزاُ تا هَارداعسفادُ  غسنیع یدرى ّا اًَاع12-4-



 هزالثر ّای تعذ اس کارگذاری درى ّا زا خزٍج اًْا را ؽزح دّذ.12-5-

 

 

 آشىایی با سًوذَا ي کاتتزَا-13

 در خایاى داًؾجَ لادر تاؽذ:

 اًَاع عًَذّا ٍ هَارد اعسفادُ ٍ عیغسن آى ّارا زَضیح دّذ.13-1-

 زاُ تا ٍیضگی ّای اخسصاصی آًْا را ؽزح دّذ.کارتزد کازسزّا ّو13-2-

 را زَضیح دّذ. airway اًَاع لَلِ ززاؽِ ٍ ًحَُ کارگذاری 13-3-

 

 CVPآشىایی با لًلٍ گذاری گًارشی ي کاتتز  -14

 در خایاى داًؾجَ لادر تاؽذ:

 کارتزد لَلِ گذاری گَاؽی ٍ اًَاع آى را زَضیح دّذ.14-1-

 ط تِ لَلِ گذاری را ؽزح دّذ.هزالثر ّای خزعساری هزت14-2َ-

 ًٍحَُ ی اعسفادُ اس آى را درتیواراى زَضیح دّذ. CVPدلیل اعسفادُ اس 14-3-

 را تیاى ًوایذ. CVPًحَُ ٍ هحل ٍارد ًوَدى کازسز 14-4-

 

 یالكتزيسزجز شاتیاصًل کارکزد تجُ -15

 در پایان داوشجً لادر باشذ:

 وایذ.اًَاع زجْیشاذ الكسزٍعزجزی را تیاى ً 15-1-

 کارکزد ّزکذام اس ٍعایل الكسزٍعزجزی را تیاى ًوایذ.15-2-

 اصَل ًگْذاری ٍ جاتِ جایی ٍعایل الكسزٍعزجزی را ؽزح دّذ. 15-3-

 

 امتحان پایان تزم -16
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 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 دركالش حضٕربّ يٕقع ٔ فعبل -

 قبم از جهسّ درش اصطالحبت يربٕط بّ ْر درشيطبنعّ  -

 يطبنعّ خالصّ ْر درش قبم از جهسّ بعذی -

 بريطبنعبت بباستُبد كالش گرْٔي دربحثٓبي ٔضركت -

 آيٕزضي يحٕنّ تكبنیف اَجبو -
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 اتاق عمل
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 صبح                                                  تعذاد ياحذ: دي ياحذ وظزی 8-10ريس ي ساعت جلسٍ: شىبٍ َا 

       

 جلغِ 
 

 ًحَُ ارائِ درط غِهَضَع ّز جل زاریخ
 هذرط



1 
آشىایی با تاریخچٍ  ي ساختار ابشارَای  20/6/1400

 جزاحی

 ریشٌ يوذی حضًری

 ریشٌ يوذی حضًری آشىایی با طبمٍ بىذی يسایل جزاحی  27/6/1400 2

 ریشٌ يوذی مجاسی آشىایی با بزش دَىذٌ َا ي جذاکىىذٌ َا  3/7/1400 3

 ریشٌ يوذی مجاسی َا ي حمل کىىذٌ  َا آشىایی با وگُذاروذٌ  10/7/1400 4

 ریشٌ يوذی مجاسی آشىایی با باسکىىذٌ َا ي کىار سوىذٌ َا  17/7/1400 5

6 

آشىایی با تجُیشات جاوبی اتاق عمل  24/7/1400

 جزاحی
 

 ریشٌ يوذی مجاسی

7 
 ریشٌ يوذی مجاسی آشىایی با تجُیشات اتاق عمل 1/8/1400

 ریشٌ يوذی حضًری َای اتاق عمل آشىایی بادستگاٌ  8/8/1400 8

 ریشٌ يوذی حضًری اوًاع وخ ي سًسن َای جزاحی بخیٍ  15/8/1400 9

10 

 ریشٌ يوذی مجاسی آشىایی با اوًاع بخیٍ ي اصًل بخیٍ سدن 22/8/1400

11 
آشىایی با استاپلزَا ي سایز ريشُای  29/8/1400

 بسته 

 ریشٌ يوذی مجاسی

 ریشٌ يوذی مجاسی درن َا ي مزالبت َای آن  آشىایی با اوًاع 6/9/1400 12

13 
 ریشٌ يوذی مجاسی آشىایی با سًوذَا ي کاتتزَا  13/9/1400

14 

آشىایی با لًلٍ گذاری گًارشی ي کاتتز  20/9/1400
CVP  

 ریشٌ يوذی حضًری

15 
 ریشٌ يوذی حضًری اصًل کارکزد تجُیشات الكتزيسزجزی 27/9/1400

 ریشٌ يوذی حضًری سایز تجُیشات اتاق عملآشىایی با  4/10/1400 16

17 
طبك بزوامٍ 

 امتحاوی

طبك بزوامٍ  امتحان پایان تزم

 داوشكذٌ

 ریشٌ يوذی



 

 

 
 

 

 




