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 نام آن که جان را فکرت آموختبه 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

 دانشکده پرستاری و مامایی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 :مقدمه

موارد جراحی در تروما و اورژانس و اصول مراقبت از بیمار در شرایط اورژانس در سه  با    دراین درس دانشجو

 آشنا خواهد شد. عملمرحله قبل، حین و بعد از 

   : هدف کلی

و آشنایی با کلیات و مفاهیم و تکنیک های جراحی در جراحی تروما و   بیماریهاکلیات و مفاهیم آشنایی با 

 اورژانس. 

 اتاق عمل گروه آموزشی 

 Course Syllabus         درس شناسنامه

 ولوژی اتاق عمل در اورژانس، تروما و بحران ها و حوادث غیرمترقبهتکن عنوان درس:

 نظری : نوع درس                                                514354  شماره درس:

 واحد  1 تعداد واحد: 

 نفر 30 تعداد دانشجویان:   اتاق عمل  تکنولوژیکارشناسی  5ترم   فراگیران )رشته، مقطع، ترم(:

                                                             فیزیولوژی  آناتومی ،دروس پیش نیاز یا همزمان:                                1401-1402نیمسال اول  حصیلی:نیمسال ت

 تر بختیاری، خانم شفیعی خانم دک   مدرسین:                                                                    14-16شنبه   زمان:

 خانم شفیعی مسئول درس: 
 03137927584 تلفن تماس و ایمیل مسئول درس: 

Email: z.shafiei@nm.mui.ac.ir                                                                              
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  اهداف رفتاری:

 : درپایان این درس دانشجو قادر خواهد بودکه

 تروما و انواع آن را بیان نماید. .1

 ای بیماران ترومایی را شرح دهد. نحوه ارزیابی و تدابیر اورژانسی بر .2

 را شرح دهد. در بحران ها  یارائه خدمات فور نحوه .3

 ا بیان نماید. مترقبه ر ریاتاق عمل در بحران ها و حوادث غ یساز آمادهنحوه  .4

 توضیح دهد.شکم را  رنافذیغ ونافذصدمات   .5

 نحوه ارزیابی بیماران با ترومای شکمی را بیان نماید.  .6

 وده ها و پانکراس شرح دهد. جراحات کبد، طحال، ر .7

 را شرح دهد.  یشکم یدر تروما یجراح  یها کیتکن .8

 مراقبت های قبل، حین و بعد از اعمال جراحی ترومای شکمی را شرح دهد. .9

 شرح دهد. را  یقلب رنافذیغو نافذ   صدمات .10

 شرح دهد.را  یمر صدمات .11

 شرح دهد.را   افراگمیصدمات د  .12

 . دینما انیرا ب نهیس قفسه ترومای با مارانیب یابی ارز نحوه .13

 را شرح دهد.  قفسه سینه یدر تروما یجراح  یها کیتکن .14

 را شرح دهد.  نهیقفسه س یتروما یوبعد از اعمال جراح  نیقبل،ح  یها مراقبت  .15

 شرح دهد.را  ی و فوقانیاندام تحتان صدمات .16

 . دینما  انیرا ب یارتوپد یبا تروما  مارانیب یابی ارز نحوه .17

 .دهد  حیکمپارتمان را توض سندرم .18

 را شرح دهد.  زیولیرابدوم .19

 را شرح دهد. سیستم اسکلتال یدر تروما یجراح  یها کیتکن .20
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 دهد.  حیتوض را یو تحتان ی اندام فوقان یوبعد از اعمال جراح  نیقبل،ح  یها مراقبت  .21

 . دینما  انی سروگردن را ب یبا تروما  مارانیب یابی نحوه ارز .22

و باهم  ل و ساب دورال را بشناسددورا یاپ هماتوم، یو تکان مغز یمنتشر مغز عاتیضا .23

 . کند سهیمقا

 شرح دهد.جمجمه را  یها یشکستگ .24

 را شرح دهد. ینخاع  صدماتو  گردن یصدمات مهره ها .25

 شرح دهد. در صدمات سر وگردن را  یاورژانس ریتداب .26

 های سر و گردن را شرح دهد.در تروما یجراح  یها کیتکن .27

 .دهد حیگردن را توضسرو یوبعد از اعمال جراح  نیقبل،ح  یها مراقبت  .28

 . دی نما انیرا ب یاورولوژ یبا تروما  مارانیب یابی نحوه ارز .29

 . را شرح دهد یادرار  یدستگاه تناسل صدمات .30

 .دهد حیوعوارض آن را توض یویکل صدمات .31

 شرح دهد.صدمات حالب را  با .32

 مثانه را شرح دهد.  صدمات .33

 را شرح دهد. شابراهیپ صدمات .34

 را شرح دهد. سی صدمات پن .35

 ژنیتویوریناری را شرح دهد. یدر تروما یجراح  یاه  کیتکن .36

 .دهد حیرا توض یاورولوژ یوبعد از اعمال جراح  نیقبل،ح  یها مراقبت  .37

 . دینما  انی را ب موارد اورژانس ژنیکولوژیبا  مارانیب یابی نحوه ارز .38

 تدابیر اورژانسی در موارد اورژانس ژنیکولوژی را بیان نماید. .39

 نیکولوژی را توضیح دهد.تکنیک های جراحی در اورژانس ژ .40

 تعریف شوک تروماتیک را بیا کند. .41

 ارزیابی و مدیریت بیمار دچار شوک تروماتیک را شرح دهد. .42
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 زخم های تروماتیک را تعریف نماید.  .43

 ارزیابی و مدیریت زخم های تروماتیک را بیان نماید.  .44

 تدریس:  اداره درس و    شیوه

 برگزار خواهد شد. آموزش مجازی   ت شرایط اضطراری حضوری و در صور  این درس به صورت 

 ابزار مورد نیاز تدریس: 

 اینترنت پرسرعت -یا اسمارت فون  لپ تاپ مجهز به دوربین و ریکوردر آموزش مجازی در صورت نیاز به  

 

 :فراگیران انتظارات از  و  تکالیف

دانشجو تمایل دارد فعالیت اضافی انجام صورتی که  دردر سامانه بارگذاری می گردد. تکاليف   در طول دوره

باید در   تکالیفنمره است.  1حداکثر امتیاز فعالیت اضافی . تماس برقرار کنداستاد مربوطه  ای تواند بدهد م

                                                                     نمره ای به آن تعلق نمی گیرد.  انجام شودبا تاخیر و چنانچه  موعد معین شده در سامانه نوید انجام شود

 

 

 : ارزشیابی  شیوه

 نمره  عنوان ارزشیابی  ردیف 
 20 کالسشرکت و حضور فعال در  1
 10 حین دوره   تکالیف 2
 70 آزمون پایان ترم  4
 نمره اضافه بر نمره کل  1تا حداکثر  فعالیت های داوطلبانه  5

 . دجلسه حداقل یک فعالیت یادگیری گذاشته شو چهار به ازای هر*

 

 :سیاست ها و قوانین درس 

 حضور به موقع و تمام وقت در کالس های آنالین  -1

 در بحث و پرسش و پاسخ در کالس های آنالین   تحضور فعال و شرک -2
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 پایان ترم  شرکت در آزمون  -3

 ( برای قبولی در درس 10کسب حد نصاب نمره ) -4

 تکرار تاخیر در ورود به کالس آنالین غیبت محسوب می شود  -5

 دریافت دروس بارگذاری شده در سامانه نوید در تاریخ تعیین شده -6

 نسبت به نمره اعالم کند   را سایت دانشجو می تواند اعتراض خود  اعالم نمره در  پس از روز  3حداکثر  -7

 

 ضروری یادگیری:محتواهای  منابع اصلی و

1- Nancymarie Phillips. Berry & Kohn’s Operating Room Technique, 13th ed. Mosby: 2016.   
2- Association of Surgical Technologists. Surgical technology for the surgical technologist, a positive 

care approach, 4th  ed: 2017. 
3- Alexanders Care of the patient in surgery , 14th  edition2015  . 
4- Joanna Kotcher Fuller .Surgical Technology: Principles and Practice 7th Edition  

اتاق عمیمار  ینانس -5 جلد    .گرانید احسان و  ینیگلچ  ال،یل  یترجمه سادات،  و کوهن  یبرل  . اصول کار در 

 . 1395 انتشارات جامعه نگر .تهران: اول

 1387ارات نور دانش . تهران : انتش یپرستار  یتهایروان مفرد ، مالحت. کتاب جامع فور کی. ن -6

 1385 ی. تهران : انتشارات بشر تها یو فور ی.عباس . پرستار ای ن ی. فاطمه ، شمسعلی. غفار -7

 1379 ی. پرستار و اورژانس. تهران : انتشارات بشرالیندوشن .ژ  انی، هاد می. مر ارشد -8

 1384. تهران : مبتکران ،  تهایفورر ی. افسانه . پرستار یتی. گ -9

 

 

 در صورت لزوم متناسب با محتوای درس به دانشجویان اعالم خواهد شد  :یادگیری بهتر برای مفید هایو محتوا منابع 

 

 در صورت لزوم متناسب با محتوای درس به دانشجویان اعالم خواهد شد  پایگاههای اینترنتی قابل استفاده برای درس:

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Joanna+Kotcher+Fuller&text=Joanna+Kotcher+Fuller&sort=relevancerank&search-alias=books


6 
 

                               514354  شماره درس: ادث غیرمترقبه           حو ا و بحران ها و تکنولوژی اتاق عمل در اورژانس، ترومعنوان درس: 

                 اتاق عملکارشناسی تکنولوژی  رشته تحصیلی:                             1399-1400اول   سال:  نیمسال تحصیلی و

                                                               14-16شنبه  زمان:   5ترم   فراگیران: 

 همزمان و غیرهمزمان   جدول زمان بندی کالس درس 

 

 جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

ساعت   /تاريخ رديف   مدرس  فعالیت يادگیری نوع جلسه  عنوان جلسه  

1 19/06/1401 تروما و انواع تروما، جراحی در بحران ها و  

 حوادث غیرمترقبه

☒ حضوری  

☐آنالين    

☐ين  آفال  

 خانم شفیعی ---

2 26/06/1401 ☒ حضوری در اورژانس سر و گردن  جراحی    

☐آنالين    

☐آفالين    

 خانم شفیعی تکلیف

3 2/70/1401   ☒ حضوری جراحی در اورژانس قفسه سینه 

☐آنالين    

☐آفالين    

 خانم شفیعی ---

4 09/07/1401 ☒ حضوری جراحی در اورژانس شکمیپرسش و پاسخ،     

☐آنالين    

☐ين  آفال  

 خانم شفیعی گفتگو 

5 16/07/1401   ☒ حضوری جراحی در اورژانس ارتوپدی  

☐آنالين    

☐آفالين    

خانم دکتر  ---

 بختياری 
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6 23/07/1401   ☒ حضوری جراحی در اورژانس ژنیکولوژی 

☐آنالين    

☐آفالين    

 خانم شفیعی تکلیف

7 30/07/1401   ☒ حضوری جراحی در اورژانس ژنیتویوریناری 

☐آنالين    

☐فالين  آ  

 خانم شفیعی ---

8 07/08/1401 تروما و انواع تروما، جراحی در بحران ها و  

 حوادث غیرمترقبه

  ☒ حضوری

☐آنالين    

☐آفالين    

 خانم شفیعی ---

  

 
 

 بر اساس تقویم آموزش تاریخ امتحان پایان ترم: 


