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 آموخت فکرتبه نام آن که جان را 
 

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهاند

 دانشکده پرستاری و مامایی

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  :شرح درس

اعمال  یمربوط به دستگاه گوارش و غدد و همچنين چگونگ یارگانها یدر اين درس دانشجو با آناتوم

و نقش خود را  یمربوط به اين اعمال جراح یپرستار یاين سيستم ها آشنا شده و مراقبت ها یجراح

 می آموزد . یبه صورت نظر و سيار بعنوان پرستار اسکراب

 

 

 اهداف کلی:

 دستگاه گوارش وغدد یها یدر جراح یجراح یبا تکنولوژ یآشنائ

 

 اهداف رفتاری:

 اهداف رفتاری:

 رود فراگيران قادر باشند: در پايان اين درس انتظار می

 تا آنوس را شرح دهد. یدستگاه گوارش از مر یآناتوم -1

 آناتومی شکم را بيان کند . -2

 انواع برش های شکم را ذکر کند. -3

 اتاق عملگروه آموزشی 

 Course Syllabusشناسنامه درس 

           514308 شماره درس: گوارش و غدد            یجراح یتکنولوژعنوان  درس: 
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 خانم دکتر صفایی ، دکتر قدمی ،  خانم دکتر بختیاری ، خانم هایرابدیان اساتید درس:
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 انواع فتق ها را با يکديگر مقايسه کند. -4

 تکنيک جراحی در انواع فتق ها را شرح دهد. -5

                                 آناتومی سيستم صفراوی کبد پانکراس و طحال را بيان کند                               -6

کلسيستيت حاد ومزمن،ايکتر انسدادی،کالنژيت حاد وتکنيکهای درناژ سيستم صفراوی راتشريح  -7

 کند.

تکنيک جراحی در انواع عمل های جراحی کيسه صفرا مانند کله سيستکتومی باز و الپاراسکوپيک  -8

 و کالنژيوگرافی اکتشافی را شرح دهد.

 عمل های جراحی کبد و انواع رزکسيون های کبد را توضيح دهد.تکنيک جراحی در  -9

 تکنيک جراحی در انواع جراحی های طحال مانند اسپلنکتومی را شرح دهد.  -11

 ،تيروئيد وپاراتيروييد را شرح دهد .     breastآناتومی  -11

 هد.روش های تيروييدکتومی وپاراتيروييدکتومی وپيشگيری از عوارض احتمالی آنها را توضيح د -12

 مانند انواع ماستکتومی را شرح دهد. breastتکنيک جراحی در عمل های جراحی  -13

 تکنيک جراحی در عمل های جراحی تيروئيد مانند تيروئيدکتومی را شرح دهد .- -14

 مراقبت های قبل و بعد از اعمال جراحی مهم سيستم غدد را توضيح دهد. -15

 تومی را شرح دهد. تکنيک جراحی در انواع جراحی های مری مانند ازوفاژک -16

تکنيک جراحی در انواع جراحی های معده شامل:انواع گاسترکتومی  گاسترودئودنوستومی ، گاسترو  -17

 پالستی و گاستروستومی راشرح دهد  

 روش های جراحی پرفوراسيون ،انسداد وخونريزی معده وروده را توضيح دهد.    -18

 را شرح دهد.بيماری های التهابی روده باريک وروش های جراحی آن  -19

 انسداد روده وخونريزی های دستگاه گوارش تحتانی  را شرح دهد  -21

تکنيک جراحی در انواع جراحی های ناحيه آنال مانند آنال فيستول ،فيشر،آبسه وهموروييد را شرح  -21

 دهد        

 روشهای رزکسيون،آناستوموز وايجاد استوما در دستگاه گوارش را تشريح کند. -22

 را درجراحيهای گوارشی بيان کند                                                                        کاربردالپاراسکوپی -23

 روش های تشخيصی را برای تعيين تکنيک عمل جراحی شرح دهد.  -24

 

 

    

 روش تدريس)در جلسات حضوری، آفالين و جلسات آنالين به تفکيک(: 

برگزار خواهد  وستيپ یطبق جدول زمان نيو آموزش آنال حضوریاز آموزش  یبيدرس به صورت ترک نيا

 شد.

 

 ابزار مورد نياز تدريس:

 کامپيوتر،پروژکتور،وايت برد،...
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 وظايف فراگيران )در جلسات حضوری، آفالين و جلسات آنالين به تفکيک(:

مگر  با توجه به شرايط فعلی شيوع کرونا و دستورالعمل وزارتی کالس ها حضوری می باشد  -1

 شرايط تغيير کند.

 در بايد آزمون خود و تکاليف.  گردد می بارگذاری سامانه نويد در تکاليف و کوئيز دوره طول در -2

 تعلق آن به ای نمره شود انجام تاخير با چنانچه و شود انجام نويد سامانه در شده معين موعد

 .گيرد نمی

برطبق برنامه مشخص  بر حسب شرايط آنالينفراگيران ترتيبی اتخاذ نمايند که در زمان کالس  -3

شده  امکانات الزم در برقراری ارتباط اينترنتی و تجهيزات مربوطه فراهم باشد.بديهی است 

غيبت بيش از يک چهارم جلسات آنالين منجر به حذف واحد و اعمال مقررات آموزشی می 

 گردد.

موضوعی و ارايه آن بصورت  به منظور مشارکت دانشجويان در مباحث کالس و انجام تحقيق -4

درس اختصاص می يابد.انتخاب اين  با نظر مسوول 21تهيه فايل پاورپوينت نمره ای مازاد بر 

 مورد بصورت داوطلبانه می باشد.

 
 

 قوانين و مقررات کالس)در جلسات حضوری، آفالين و جلسات آنالين به تفکيک(:
 

 

 طبق جدول زمانی آنالينحضوری يا  حضور به موقع و تمام وقت در کالس های  -1

 نيآنال اي یحضوردر بحث و پرسش و پاسخ در کالس های  تحضور فعال و شرک -2

 شرکت در آزمون های ميان ترم و پايان ترم -3

 ( برای قبولی در درس11کسب حد نصاب نمره ) -4

 دقيقه( 5غيبت محسوب می شود)بيش از  بر حسب شرايط تکرار تاخير در ورود به کالس آنالين -5

نسبت به نمره اعالم  را سايت دانشجو می تواند اعتراض خود اعالم نمره در پس از روز 3حداکثر  -6

 .کند

 

 نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی:

 21نمره از  فعاليت رديف

 ، حضوری  یحضور در کالس ها 1
  نیآنال

1 

 9  ترم انیم امتحان 2

 11  ترم انیپا امتحان 3
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  اصلی و محتواهای ضروری يادگيری: منابع

 

 Pdf.لینک دریافت فایل (Schwartz’s Principles of Surgery) ۱۱ ویرایش 91۱2 شوارتز جراحی اصول  -۱

https://extern.ir/book/schwartzs-principles-surgery/ 

 .۱839جراحی،برونر سودارث گوارش ،انتشارات سالمی،چاپ اول عالیخانی مریم ،پرستاری داخلی  -9

 .۱833جامعه نگر،چاپ اول -قارداشی فاطمه ،زردشت رقیه ،اصول کلی تکنولوژی جراحی ،نشر سالمی-8

 ۱838ابدالی حسین،تکنیک های اعمال جراحی عمومی،انتشارات تیمورزاده،چاپ اول بهار -4

 ۱831مع پرستاری اتاق عمل،انتشارات جامعه نگر چاپ سوم لطفی مژگان،انتظار صمد،راهنمای جا-5

کنولوژی جراحی گوارش و غدد: مطابق با جدیدترین سرفصل واحد درسی جراحی ت"احسان  گلچینی ،ساداتی لیال -6

 .(۱82۱آذر،  ۱۱نشر: جامعه نگر ) گوارش و غدد

7- Alexander's Care of the Patient in Surgery Front Cover ,Edythe Louise Alexander 

Mosby/Elsevier, 2007 - 1247 pages. 

8-Pocket guid to the nurse anesthesia.Nagelhoat y. and et al.  

9-Berry & Kohn’s Operating Room Technique, Publisher Mosby, ISBN 0323019803 

10-Surgical Technology for the Surgical Technologist: A Positive Care Approach, 
Caruthers, et al Delmar Publishers (2007) .last edition 

11- Instructor’s Manual to Accompany Surgical technology for the surgical 
technologist: A Positive Care Approach Junge, T Delmar publisher.last edition 

12- Study Guide Accompany Surgical technology for the surgical technologist: A 

Positive Care Approach Junge, T Delmar publisher (2000) .last edition. 

13-Surgical Technology: Principles and Practice Front Cover Joanna Kotcher Fuller, 

Joanna Ruth Fuller ,Elsevier Health Sciences, 2018 M11 7 - 1115 page 
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 جدول زمان بندی کالس

                                     803315    شماره درس:                   گوارش و غدد یجراح یتکنولوژعنوان درس: 

 1412-1411اول سال:  نیمسال تحصیلی و

3تا2 سه شنبه–یکشنبه  زمان:               3ترم  فراگیران:                            کارشناسی اتاق عمل  رشته تحصیلی:

   

 دکتر قدمی،خانم دکتر بختیاری،خانم هایرابدیان،خانم دکتر صفاییاساتید درس: 
 جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

 مدرس فعاليت يادگيری نوع جلسه عنوان جلسه ساعت  /تاريخ رديف
 يکشنبه 2-4 1

27/6/1411 

جراحی  تکنولوژی و درس اهداف با آشنايی

  غدد و گوارش
 ☒ حضوری

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

 دکتر قدمی 

 شنبهسه   2-4 2

29/6/1411 

 ☒ حضوری گوارش دستگاه برآناتومی مروری

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

 دکتر قدمی 

  شنبه يک   2-4 3

11/7/1411 
 (ادامه) گوارش دستگاه برآناتومی مروری

 معاينه فيزيکیگرفتن شرح حال و 
 ☒ حضوری

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

 دکتر قدمی 

 شنبهسه  2-4 4

12/7/1411 

 برداری، تصوير تشخيصی، روشهای با آشنايی

 عمل تکنيک تعيين برای...و آندوسکوپی
 ☒ حضوری

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

 دکتر قدمی 

  شنبه يک 2-4 5

17/7/1411 
 مهم های بعدازجراحی و قبل مراقبتهای

 ...( وريدی تغذيه)گوارش دستگاه
 ☒ حضوری

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

 دکتر قدمی 

 شنبهسه  2-4 6

19/7/1411 

 ☒ حضوری شکم جراحی های برش انواع با آشنايی

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

 دکتر قدمی 

  شنبه يک 2-4 7

24/7/1411 
 روشهای واصول شکم جدار های وفتق آناتومی

 آنها ترميم
 ☒ حضوری

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

 دکتر قدمی 

 شنبهسه  2-4 8

26/7/1411 

 ، نافی و اينگوينال های فتق جراحی روشهای

 آن ترميم های روش
 ☒ حضوری

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

 دکتر قدمی 

  شنبه يک 2-4 9

1/8/1411 
 ، ديافراگماتيک های فتق جراحی روشهای

 آن ترميم وفمورال 
 ☒ حضوری

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

 دکتر قدمی 

 شنبهسه  2-4 11

3/8/1411 

 ديورتيکوليتآشاالزی، جراحی روشهای

 مری و پارگی - گاستروازوفاژيال رفالکس
 ☒ حضوری

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

 دکتر قدمی 

  شنبه يک 2-4 11

8/8/1411 
و انواع  مری سرطانو  خيم خوش تومورهای

 کتومی ازوفاژ جراحی
 ☒ حضوری

 ☐آنالين 

 دکتر قدمی 
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 ☐آفالين 
 شنبهسه  2-4 12

11/8/1411 

 و عشر واثنی پپتيک زخم ، گاسترکتومی

و  معده اسيد ترشح کاهش جراحی تکنيکهای

 معده سرطان

 ☒ حضوری

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

 دکتر قدمی 

  شنبه يک2-4 13

15/8/1411 
 و معده باندينگ) چاقی مرضی جراحی درمان

).... 

 و تکنيک الپاراسکوپی

 ☒ حضوری

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

 دکتر قدمی 

 شنبهسه  2-4 14

17/8/1411 

بای پس –اسليو  ) مرضی چاقی جراحی درمان

 (...ادامه

 الپاراسکوپی تکنيک

 ☒ حضوری

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

 دکتر قدمی 

  شنبه يک2-4  15

22/8/1411 
 و جراحی روشهای و روده التهابی بيماريهای

انسداد روده و درمان جراحی و ،آنها عوارض

 جراحی آپانديس

 ☒ حضوری

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

 خانم هايرابديان 

 شنبهسه  2-4 16

24/8/1411 

 

 ، اتيولوژی) تحتانی گوارش دستگاه خونريزی

 جراحی تکنيکو درمان  (بالينی عاليم
 ☒ حضوری

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

 انيرابديخانم ها 

  شنبه يک 2-4 17

29/8/1411 
 )انواع بخيه ها(رزکسيون،آناستوموز تکنيکهای

 گوارش دستگاه در استوما وايجاد
 ☒ حضوری

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

 دکتر صفايی 

 شنبهسه  2-4 18

1/9/1411 

 ومزمن،ايکتر حاد سيستيت کله

 وتکنيکهای حاد انسدادی،کالنژيت

 الپاراسکوپيک جراحی و صفراوی درناژسيستم

 ☒ حضوری

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

 انيرابديخانم ها 

  شنبه يک 2-4 19

6/9/1411 
 فيشر هموروييد،آبسه، جراحی روشهای

 آنال پری وفيستولهای
 ☒ حضوری

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

 دکتر بختياری 

 شنبهسه  2-4 21

8/9/1411 

 درمان و کبد وکيستهای ها تومورها،آبسه

 بعدازجراحی و قبل مراقبتهای- آنها جراحی

 حفظ جراحی وتکنيکهای اسپلنکتومی های

 تروماتيزه طحال

 ☒ حضوری

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

 دکتر بختياری 

  شنبه يک 2-4 21

13/9/1411 
 ونکات پاراتيروييدکتومی برآناتومی مروری

 احتمالی عوارض از پيشگيری در کليدی

 پاراتيروئيد جراحی

 ☒ حضوری

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

 دکتر قدمی 

 شنبهسه  2-4 22

15/9/1411 

 و تيروييدکتومی روشهای برآناتومی مروری

 احتمالی عوارض از پيشگيری در کليدی نکات

 تيروئيد جراحی

 ☒ حضوری

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

 دکتر قدمی 

  شنبه يک 2-4 23

21/9/1411 
 و وپستان غدد دستگاه برآناتومی مروری

 پستان های بيماری در تشخيصی پروسيجرهای
 ☒ حضوری

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

 انيرابديخانم ها 

 شنبهسه  2-4 24

22/9 1411 

 وراديکال راديکال ساده، پارشيل، ماستکتومی

 پستان شده اصالح
 ☒ حضوری

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

 انيرابديخانم ها 

 بر اساس تقویم آموزشتاريخ امتحان پايان ترم: 
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