ضٌبسٌبهِ درس
گرٍُ آهَزضی اتبق ػول
ػٌَاى درط:

ًکٌَلَشی جراحی در جراحیْبی زًبى ٍ ارٍلَشی

ؽوبرُ درط (وذ درط در صَرت لشٍم )-1 :

215815ح-ى
سبل تحصیلیً :یوغبل اٍلًَع درطً :ظزي

تؼذاد ٍاحذٍ5 :احذ

رؽتِ ،همغغ ٍ تزم داًؾدَ :داًطجَيبى کبرضٌبسی ًب پیَستِ  ٍ2پیَستِ اتبق ػول ترم 3

تؼذاد داًؾدَیبى ً53 :فز

درٍط پیؼ ًیبس :فیشیَلَصي  ،تؾزی ح ٍ آعیت ؽٌبعی ثبفت ؽٌبعی

هغٍَل درط :خبًن غالهی

اعبهی هذرعیي :گزٍُ سًبى –گزٍُ اٍرٍلَصي –گزٍُ هبهبیی -گزٍُ اتبق ػول

تلفي توبط هغٍَل درط :

84654311
سهبى والط:دٍؽٌجِ 5-1

هىبى :والط ....

عبػبت حضَر در دفتز  :ثز عجك ثزًبهِ ًصت ؽذُ ثز رٍي درة دفتز

Email: gholami@ nm.mui.ac.ir

همذهِ:
در ایي درط داًؾدَیبى ػالٍُ ثز یبدآٍري آًبتَهی ٍ ثیوبري ّبي عیغتن ادراري – تٌبعلی ثِ عَروبهل تز ًغجت ثِ دٍرُ وبرداًی
ثب ثیوبریْب ،درهبًْبي دارٍیی ،خزاحی ٍ هزالجت ّبي لجل ٍ ثؼذ اس خزاحی در عغح ٍعیؼتز آؽٌب هی ؽًَذ .داًؾدَیبى در عی ایي
دٍ ٍاحذ ثب ثیوبریْبي هختلف سًبى ٍ اٍرٍلَصي ًیبسهٌذ خزاحی ٍ هزالجتْب در عیغتن ادراري – تٌبعلی هزداى ٍ سًبى آؽٌب ٍ لذم
ثِ لذم ثب ًحَُ ٍ تىٌیه اػوبل خزاحی ٍ عپظ هزالجت ّبي ثؼذ اس آى آؽٌب هی ؽًَذ.

اّذاف کلی :آؽٌبیی ثب ولیبت  ،هفبّین ٍ تىٌیىْبي خزاحی در خزاحیْبي سًبى ٍ اٍرٍلَصي
اّذاف رفتبری:
از داًطجَيبى اًتظبر هیرٍد در پبيبى ايي درس لبدر ببضٌذ :
 -1آًبتَهی عیغتن ادراري – تٌبعلی را ثِ عَر وبهل تَضیح دّذ.
 -5ثیوبري ّبي هختلف عیغتن ادراري – تٌبعلی رایح وِ ثیؾتز ثِ درهبى خزاحی هٌدز هی ؽَد را ؽزح دّذ.
ً -8حَُ اًتمبل ٍ پَسیؾي ّب را در اػوبل خزاحی عیغتن ادراري – تٌبعلی را ثیبى ًوبیذ.
 -1تىٌیه ّبي درهبى خزاحی را ثزاي ثیوبریْبي عیغتن ادراري – تٌبعلی ؽزح دّذ.
 -2هزالجت ّبي لجل ٍ ثؼذ اس ػول خزاحی عیغتن ادراري – تٌبعلی را ثؾٌبعذ.
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 -3اختالالت اٍرٍدیٌبهیه ٍ هدبري ادراري را ثؾٌبعذ.
 -4ػفًَت ،تَهَر ٍ عزعبًْبي عیغتن ادراري – تٌبعلی را ؽزح دّذ.
 -5اختالالت هَخَد در ٍٍلَ ٍ ٍاصى را ثیبى وزدُ ٍ ػالئن ّز یه را ؽزح دّذ.
 -6تىٌیه اػوبل خزاحی ٍاصیٌبل ٍ ٍٍلَار ٍ هزالجتْبي لجل ٍ ثؼذ اس اًدبم ّز یه را تَصیف ًوبیذ.
 -11اًذیىبعیًَْبي اًدبم ػول خزاحی ّیغتزوتَهی را ثیبى ًوبیذ.
 -11تىٌیه اػوبل خزاحی ّیغتزوتَهی ٍاصیٌبل ٍ اثذٍهیٌبل را ؽزح دّذ.
 -15اختالالت هَخَد در دیَارُ رحن را ثیبى وزدُ ٍ تىٌیه ػول خزاحی هیَهىتَهی را ؽزح دّذ.
 -18هزالجتْبي لجل ٍ ثؼذ اس اًدبم اػوبل خزاحی ّیغتزوتَهی ٍ هیَهىتَهی را ؽزح دّذ.
 -11اًذیىبعیًَْبي اًدبم عزوالص دّبًِ رحن ٍ  D&Cرا ثیبى ًوبیذ.
 -12وٌیه اًدبم عزوالص دّبًِ رحن ٍ  D&Cرا ؽزح دّذ.
 -13ػالئن تؾخیص حبهلگی خبرج رحوی ٍ تىٌیه ػول خزاحی آى را ؽزح دّذ.
 -14اختالالت هَخَد در لَلِّبي رحوی ٍ تخوذاى را تَصیف ًوبیذ.
 -15تىٌیه اػوبل خزاحی ثز رٍي لَلِّبي رحوی ٍ تخوذاىّب را ؽزح دّذ.
 -16اًذیىبعیًَْبي اًدبم عشاریي ٍ هزالجتْبي لجل ٍ ثؼذ اس اًدبم آى را تَصیف ًوبیذ.
 -51تىٌیه اًدبم ػول خزاحی عشاریي را ؽزح دّذ.
 -51هزالجتْبي هزثَط ثِ احیبء ًَساد را ؽزح دّذ.
 -55اًذیىبعیًَْبي اًدبم اًذٍعىپیّبي لگٌی ٍ هزالجتْبي لجل ٍ ثؼذ اس اًدبم آى را تَصیف ًوبیذ.
 -58تىٌیه اًدبم وَلپَعىَپیّ ،یغتزٍعىَپی ٍ الپبرٍعىَپی را ؽزح دّذ.
رٍش تذريس:

رٍش تذريس:
ایي درط ثب اعتفبدُ اس رٍػ ّبي عخٌزاًی ،پیؼ عبسهبى دٌّذُ ٍ ارائِ وٌفزاًظ تَعظ داًؾدَ ٍ هؾبروت فؼبل داًؾدَ ارائِ
خَاّذ ؽذ.

ٍسبيل هَرد ًیبز:
اٍرّذٍ -یضیَالیشر ٍ وبهپیَتز ٍ تختِ عیبُ ٍ ٍایت ثزد ثزحغت ًیبس

رٍش ارزضیببی داًطجَ:
 oاخالق حزفِ اي – اػتوبد ثِ ًفظ –فؼبلیت در والط
 oاهتحبى هیبى تزم (سًبى)ً21وزُ اس ( 111هغبثك ثب تبریخ تؼییي ؽذُ )



ارسؽیبثی ًْبیی(اهتحبى پبیبى تزم) (اٍرٍلَصي) ً21وزُ اس 111

(تبریخ اهتحبى هغبثك ثب تمَین داًؾگبُ هی

ثبؽذ )



در صَرت فؼبلیت اضبفی داًؾدَ در والط ثِ ًوزُ ول اضبفِ هی ؽَد.
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تجسيِ ٍ تحلیل سَاالت آزهَى تَسط هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش پسضکی در ّر ترم اًجبم هی ضَد ٍ ًتبيج
آى در اختیبر هسئَل درس لرار هی گیرد .

سیبست ّب ٍ لَاًیي درس:
رػبیت اصَل اخالق اعالهی ،حزفِ اي ٍ حضَر ثِ هَلغ در والط الشاهی اعت( .هَاردي هبًٌذ تأخیز در حضَر در والط ،تزن
والط ثذٍى اخبسُ ٍ ػذم ثبسگؾت ثِ والط ،صحجت وزدى ،خَردى ٍ آؽبهیذى ،رٍسًبهِ خَاًذى ٍ  ....ثبػث اخزاج داًؾدَ اس
والط هی ؽَد).
-

غیجت در خلغبت درط تب عمف هؾخص ؽذُ در آییي ًبهِ آهَسؽی هزثَعِ در صَرتی هدبس خَاّذ ثَد ٍ هؾوَل
وغز ًوزُ ًخَاّذ ؽذ وِ ثب ارائِ هذارن هغتٌذ ٍ گَاّی هؼتجز ٍ تبییذ ؽذُ ٍ ثب تؾخیص هؼبٍى هحتزم آهَسؽی
داًؾىذُ هزثَعِ هدبس ؽٌبختِ ؽَد .

-

ً -حَُ ثزخَرد ثب غیجت غیز هَخِ داًؾدَ در والط درط ووتز اس  1/14ثؾزح سیز هی ثبؽذ :

-

یه خلغِ غیجت غیز هَخِ

1/52

-

دٍخلغِ غیجت غیز هَخِ

وغز ً 1وزُ

-

عِ خلغِ غیجت غیز هَخِ

وغز ً 5/52وزُ

-

چْبرخلغِ غیجت غیز هَخِ

وغز ً 1وزُ

هٌببغ :
 -طبك ًظر استبد درس هربَطِ ٍ

Surgical technology for the surgical technologist , Apositive care approach, 1d Edition,2011
-Berry & Kohn’s Operating Room Technique, publisher Mosby,Thirteenth Edition، 2014
- Shirley M. Tighe.Instrumentation for the Operating Room: A Photographic
Manual. Mosby. 2011
-Jane C. RothrockAlexander's Care of the Patient in Surgery, 15e. Mosby.2014
ساداتی لیال ،گلچینی احسان  ،تکنٌلٌژی جراحی برای تکنٌلٌژیست ىای جراحی ،تيران  ،نشر جامعو نگر ً،یراست 1،جلد سٌم .1861
 دًستی ميری  ،عبدی فاطمو ،قيیری عطا هللا ،تکنٌلٌژی جراحی اصفيان ،اصفيان  ،نشر دانشگاه علٌم پسشکی 1861،-ساداتی لیال ،گلچینی احسان  ،تکنٌلٌژی جراحی زنان ،تيران  ،نشر جامعو نگر .0991،

8

ػٌَاى درطً :کٌَلَشی جراحی در جراحیْبی زًبى

برًبهِ زهبًبٌذی درس ًیوغبل تحصیلی ٍ عبلً :یوغبل اٍل-


سهبى والط :دٍؽٌجِ 5-1

هکبى کالس :کالس  ...داًطکذُ پرستبری

جلسِ

تبريخ

هببحث درسی

سبتیذ

0

96/6/77

سساريي ٍD&C

خبًن غالهی

7

96/6/9

اصطالحبت رايج زًبى ٍ هبهبيی -هکبًیسن زايوبى

خبًن بْبدراى

9

96/7/01

فَريتْبی هبهبيی(پرٍيب ،دکلوبى)

خبًن بْبدراى

4

96/7/07

فَريتْبی هبهبيی( هَل ،سمط)

خبًن بْبدراى

5

96/7/74

6

96/8/0

7

96/8/8

8

96/8/05

اػوبل جراحی ٍاشيٌبل ٍ ٍٍلَار(ٍٍلَکتَهی ٍ،اشيٌکتَهیٍ،اشيٌَپالستی  ،سیستَسل ٍ

خبًن دکتر

رکتَسل)

ّیسترکتَهی  ،هیَهکتَهی ٍ هرالبت ّبی لبل ٍ بؼذ از جراحی ّبی زًبى ٍ ًمص کوک اٍل

خبًن اکبری

يب اسکراة در ايي جراحی ّب
سرکالش دّبًِ رحن ،حبهلگی اکتَپیک ،ببزکردى لَلِ ّبی رحوی ،تَبَپالستی ،برداضتي لَلِ

خبًن دکتر

ّبی رحوی ٍ تخوذاًْب
آًذٍسکَپی ّبی لگٌی (کَلذٍسکپیّ ،یسترٍسکپی ،الپبراسکپی)

خبًن دکتر

* در صَرتیىِ والعی ثب تؼغیلی هَاخِ گزدیذ  ،برای اجرای بِ هَلغ جلسبت  ،ببيذ ّرچِ زٍدتر جلسِ جبراًی جلسبتی کِ بب تؼطیلی ّوراُ است،

بباستبد هربَطِ ٍهغئَل درط ّوبٌّگ گردد ٍ بِ لسوت آهَزش اطالع دادُ ضَد..
لغفب در پبیبى ّزخلغِ ،عَاالت اهتحبًی را تْیِ ٍ ثِ هغئَل درط یب هغیَل دفتز گزٍُ تحَیل دّیذ
هٌببغ :

 طبك ًظر استبد درس هربَطِ ٍSurgical technology for the surgical technologist , Apositive care approach, 1d Edition,2011
-Berry & Kohn’s Operating Room Technique, publisher Mosby,Thirteenth Edition، 2014
- Shirley M. Tighe.Instrumentation for the Operating Room: A Photographic Manual. Mosby. 2011
-Jane C. RothrockAlexander's Care of the Patient in Surgery, 15e. Mosby.2014
ساداتی لیال ،گلچینی احسان  ،تکنٌلٌژی جراحی برای تکنٌلٌژیست ىای جراحی ،تيران  ،نشر جامعو نگر ً،یراست ، 1جلد سٌم .1861 دًستی ميری  ،عبدی فاطمو ،قيیری عطا هللا ،تکنٌلٌژی جراحی اصفيان ،اصفيان  ،نشر دانشگاه علٌم پسشکی 1861،-ساداتی لیال ،گلچینی احسان  ،تکنٌلٌژی جراحی زنان ،تيران  ،نشر جامعو نگر ،
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بِ ًبم خذا
ػٌَاى درط:

ًکٌَلَشی جراحی در جراحیْبی زًبى ٍ ارٍلَشی

برًبهِ زهبًبٌذی درس ًیوغبل تحصیلی ٍ عبلً :یوغبل اٍل-
زهبى کالس :دٍضٌبِ 7-4
جلسِ تبريخ
0

96/8/77

هکبى کالس :کالس…… داًطکذُ پرستبری

ػٌَاى

آًبتَهی عیغتن ادراري ٍ تٌبعلی ٍ همذهبت خزاحی ّبي اٍرٍلَصي -

96/8/29

اهتحبى هیبى تزم )هجحث سًبى)

7

96/8/79

هالحظبت ولی در اًذٍعىَپی خزاحیْبي ارٍلَصي ٍ هزالجت ّبي لجل ٍ ثؼذ اس

9

96/9/6

ًفزوتَهیً ،فزٍعتَهی ،پیلَپالعتی

4

96/9/09

خزاحیْبي هدبري ادراري (اتغبع ،اعتٌت گذاري ،تزهین هدزا ّ ،یذرٍعلىتَهی،

ًبم هذرس
گزٍُ پشؽىی

خبًن اوجزي

خزاحی ّبي اٍرٍلَصي ٍ ًمؼ ووه اٍل یب اعىزاة در ایي خزاحی ّب

اعپزهبتَعلىتَهی ٍ)...

گزٍُ پشؽىی

گزٍُ پشؽىی

5

96/9/71

عٌگْبي ولیِ ٍ اًَاع لیتَتزیپغی حبلت ٍ عٌگْبي لغوت تحتبًی عیغتن ادراري

گزٍُ پشؽىی

6

96/9/77

خزاحی پزٍعتبت

گزٍُ پشؽىی

7

96/01/4

ًبثبرٍري در هزداىّ،یذرٍعلىتَهی  ،اعپزهبتَعلىتَهی ،ثی اختیبري

8

96/01/00

ادراري(اعلیٌگ  ،هبرؽبل هبروتی)
تَهَرّبي عیغتن ادراري ،درهبى ٍ هزالجت ٍ تغییز هغیز ادرار ٍ خبیگشیٌی هثبًِ
(عیغتَعتَهی ،عیغتَعىَپی)
9

گزٍُ پشؽىی

گزٍُ پشؽىی

اهتحبى پبیبى تزم

* در صَرتیىِ والعی ثب تؼغیلی هَاخِ گزدیذ ،برای اجرای بِ هَلغ جلسبت  ،ببيذ ّرچِ زٍدتر جلسِ جبراًی جلسبتی کِ بب تؼطیلی

ّوراُ است ،بباستبد هربَطِ ٍهغئَل درط ّوبٌّگ گردد ٍ بِ لسوت آهَزش اطالع دادُ ضَد..
 لطفب در پبيبى ّرجلسِ سَاالت اهتحبًی را تْیِ ٍ بِ هسئَل درس يب هسیَل دفتر گرٍُ تحَيل دّیذ
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: هٌببغ
ِ طبك ًظر استبد درس هربَط-

Surgical technology for the surgical technologist , Apositive care approach, 1d Edition,2011
-Berry & Kohn’s Operating Room Technique, publisher Mosby,Thirteenth Edition، 2014
- Shirley M. Tighe.Instrumentation for the Operating Room: A Photographic
Manual. Mosby. 2011
-Jane C. RothrockAlexander's Care of the Patient in Surgery, 15e. Mosby.2014
1 ًیراست،  نشر جامعو نگر،  تيران، تکنٌلٌژی جراحی برای تکنٌلٌژیست ىای جراحی،  گلچینی احسان،ساداتی لیال.1861 جلد سٌم،
1861،  نشر دانشگاه علٌم پسشکی، اصفيان،  تکنٌلٌژی جراحی اصفيان،قيیری عطا هللا،  عبدی فاطمو،  دًستی ميری،  نشر جامعو نگر،  تيران، تکنٌلٌژی جراحی زنان،  گلچینی احسان،ساداتی لیال-

-
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