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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

زمان مناسب اعمال جراحي در کودکان، وظایفي که  هاي جراحي اتاق عمل اطفال، در این واحد تئوري دانشجو با تكنيك

ضمناً دانشجو با اصول  مي شود.باید در نقش کمك اول یا دوم جراح داشته باشد، وسایل جراحي که باید به کار گيرد آشنا 

 .هاي اطفال باید رعایت نماید، آشنا مي گردد مراقبتي که قبل، حين و بعد از اعمال جراحي

 

 

 اهداف کلی:

 
 آشنایي با اعمال جراحي اطفال

 

 اهداف رفتاری:
 رود فراگيران قادر باشند:در پایان این درس انتظار مي

 اندیكاسيون هاي جراحي کودکان را نام ببرد. 

 ویژگي هاي تكاملي کودکان توضيح دهد. 

 اتاق عمل گروه آموزشی

 Course Syllabusشناسنامه درس 

   514356 شماره درس:                                                  اطفال يجراح يتكنولوژعنوان  درس: 

                                 نظري-واحد  1 :واحدنوع و تعداد 

  فرد كردعمل يتئور عمل، اتاق در رفتار يتئور ار،يس فرد عملكرد و فنون و اصول اسكراب، فرد عملكرد و فنون و اصول :پیش نیاز دروس

   لعم اتاق كيوتكن اريس و اسكراب

 1402-1401 نيمسال اول نیمسال تحصیلی:           کارشناسي پيوسته اتاق عمل -پنجم ترمفراگیران )رشته، مقطع، ترم(:

 دانشكده پرستاري و مامایي :کالس مکان                                               16-14ساعت  یكشنبه  ها :کالس زمان

   مطابق برنامه نصب شده زمان حضور در دفتر کار:                                                               آقاي اميني :مسئول درس

  37927574: شماره تماس 

    :aminior@nm.mui.ac.ir Email                         
    آقاي دکتر شفا -آقاي دکتر اميد -آقاي دکتر رفيعي -آقاي دکتر داوري -آقاي دکتر ناظم -خانم دکتر اعرابي اساتید درس:

 



 2 

  ،مفاهيم کلي در بيماري هاي جراحي ناهنجاري ها و نواقص جداري( امفالوسل، گاستروشزي، فتق طناب نافي، اسپينابيفيدا

 .و تكنيك هاي جراحي مربوطه توضيح دهد (مننگوسل و مننگو ميلوسل، فتق دیافراگم، فتق اینگوئينال

 ي جراحي ناهنجاري هاي سيستم ادراريمفاهيم کلي در بيماري ها (UPJO،UUJO ،VUR  ،PUV ، ،اپي اسپادیازیس

 .درصد خطا توضيح دهد 20و تكنيك هاي جراحي مربوطه را با  (هيپواسپادیازیس، اکستروفي مثانه، ختنه

 راتعریف کند( ، لنفوماویلمز، نوروبالستوما، هپاتوبالستوما، تراتوما) مفاهيم کلي در تومورهاي نيازمند جراحي در کودکان. 

 دهد توضيح را کودکان به مربوط جراحي عمل هر عمل مناسب زمان. 

 دهد توضيح خطا درصد 5 با را جراحي به نيازمند تومورهاي به مربوط جراحي هاي تكنيك. 

 تكنيك هاي جراحي مربوطه در بيماري هاي شكاف لب و کام، آنومالي هاي اندام، همانژیوم CDH اندام، پلي ف طولي الاخت

 .درصد خطا توضيح دهد 5با  ( داکتلي ، سينداکتلي و هيدروسفالي

 مري، دئودنوم، روده باریك، کلون، انواژیناسيون، ) مفاهيم کلي در بيماري هاي جراحي ناهنجاري ها و نواقص دستگاه گوارش

درصد خطا  20جراحي مربوطه را با زمان مناسب عمل و تكنيك هاي  HPSآترزي صفراوي، آنوس بسته،  ، Bezoarrs)) بزوار

 .توضيح دهد

  Premedication بيهوشي در کودکان تحت عمل جراحي را توضيح دهد انواع القاء و. 

 -داروهاي بيهوشي در کودکان تحت عمل جراحي را توضيح دهد. 

 وليسم و تغذیه، تعادل مایعات مراقبت هاي قبل از عمل جراحي در کودکان: مراقبت ها و مداخالت قبل از عمل در رابطه با متاب

مراقبت هاي حين عمل جراحي در کودکان در رابطه با متابوليسم و  .و الكتروليت ها، دماي بدن، عفونت، و درد توضيح دهد

 .تغذیه، تعادل مایعات و الكتروليت ها، دماي بدن، عفونت، و درد را توضيح دهد

 متابوليسم و تغذیه، تعادل مایعات و الكتروليت ها، دماي بدن، عفونت، و  مراقبت هاي بعد عمل جراحي در کودکان در رابطه با

 .درد توضيح دهد

 

    

 روش تدریس)در جلسات حضوری، آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(: 
 سخنراني و سامانه نوید

 

 ابزار مورد نیاز تدریس:

 سامانه نوید –کامپيوتر 

 

 وظایف فراگیران:

 و السک در فعال حضور فردي، مطالعه تكاليف، موقعبه انجام ازجمله درس طرح در مندرج انتظارات و تكاليف بایستي فراگيران

 .دهند انجام خوبيبه را آزمون درشرکت 

 

 
 

 قوانین و مقررات کالس:
 .است آفالین الزامي جلسات محتواي مطالعه و آنالینحضوري و   جلسات تمام در غيبت بدون و موقعبه حضور .1

واحد درسي، دانشجو مجاز به شرکت در امتحان نبوده و نمره صفر جهت دانشجو در نظر گرفته  17/4غيبت بيش از  در صورت .2

 شود.مي
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 مي گذاشته بحث به سؤاالت صحيح جواب کوئيز، برگزاري و درس قبلي مبحث پاسخ و پرسش بار هر از بعد بازخورد: ارائه روش .3

 .شد خواهد داده دانشجویان به الزم بازخورد طریق این از و شود

 

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:

 20نمره از  فعالیت ردیف

 1 حضور و غیاب 1

 19 آزمون پایان ترم 2

 

 

 اصلی و محتواهای ضروری یادگیری: منابع

 
 1-surigical technology for the surgical technologist, a positive care approach. 

 2-Alexaders care of the patient in surgery, 15the edition, 2015. 

 3-SURGICAL TECHNOLOGY principles AND practice, 2014. 

 4-Instrumentation for the operating room, a photographic manual, 2012. 

 5 -1394سال سالمي،-نگر جامعه انتشارات اطفال، جراحي تكنولوژي ليال، ساداتي 
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 جدول زمان بندی کالس

     514356   شماره درس:                               اطفال يجراح يتكنولوژعنوان درس: 

                   کارشناسي اتاق عمل -ترم پنجم :رشته تحصیلی          1402-1401نيمسال اول سال:  نیمسال تحصیلی و 

 اساتید درس:         16-14یكشنبه  ها ساعت  زمان:

 آقاي دکتر شفا   -آقاي دکتر اميد -آقاي دکتر رفيعي -آقاي دکتر داوري -آقاي دکتر ناظم -خانم دکتر اعرابي

 

 جدول زمان بندی ارائه برنامه درس
 مدرس فعالیت یادگیری نوع جلسه عنوان جلسه ساعت  /تاریخ ردیف

1 20/6/1401 
14-16 

 کودکان، جراحی های اندیکاسیون

 تکاملی های ویژگی بر مروری

 کودکان

 ☐ حضوری

 ☐آنالین 

 ☒آفالین 

 خانم دکتر اعرابی 

2 27/6/1401 
14-16 

مفاهیم کلی در بیماری های جراحی 

 ناهنجاری ها و نواقص جداری

امفالوسل، گاستروشزی، فتق طناب )

اسپینابیفیدا، مننگوسل و نافی، 

مننگومیلوسل، فتق دیافراگم، فتق 

و تکنیک های جراحی  (اینگوئینال

 مربوطه

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

آقاي دکتر  

 داوري

 

3 03/7/1401 
14-16 

Premedication ، و القاء انواع 

 تحت کودکان در بیهوشی داروهای

 جراحی عمل

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 آقاي دکتر شفا 

 

4 10/7/1401 
14-16 

 جراحی های بیماری در کلی مفاهیم

 UPJO)ادراری سیستم ناهنجاریهای

،UUJO ،VUR ،  PUV، اپی 

 هیپواسپادیازیس، اسپادیازیس،

 تکنیک و( ختنه مثانه، اکستروفی

 مربوطه جراحی های

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 آقاي دکتر اميد 

 

5 17/7/1401 
14-16 

 نیازمند تومورهای در کلی مفاهیم

 ویلمز،) کودکان در جراحی

 اتوما،تر هپاتوبالستوما، نوروبالستوما،

 تکنیک و عمل مناسب زمان( لنفوما

 مربوطه جراحی های

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

آقاي دکتر  

 رفيعي

6 24/7/1401 
14-16 

 و عمل مناسب زمان کلی، مفاهیم

 در مربوطه جراحی های تکنیک

 آنومالی کام، و لب شکاف های بیماری

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

آقاي دکتر  

 رفيعي
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 اختالف ، CDH همانژیوم، اندام، های

 لیسینداکت ، داکتلی پلی اندام، طولی

 هیدروسفالی و
7 1/8/1401 

14-16 

 جراحی های بیماری در کلی مفاهیم

 دستگاه نواقص و ها ناهنجاری

 باریک، روده دئودنوم، مری،)گوارش

 بزوار انواژیناسیون، کلون،

((Bezoarrs، آنوس صفراوی، آترزی 

 و عمل مناسب زمان( HPS بسته،

 مربوطه جراحی های تکنیک

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 آقاي دکتر ناظم 

8 8/8/1401 
14-16 

 عمل از بعد و حین– قبل های مراقبت

 و ها مراقبت: کودکان در جراحی

 با رابطه در عمل از قبل مداخالت

 و مایعات تعادل تغذیه، و متابولیسم

 و عفونت بدن، دمای ها، الکترولیت

 درد

 ☐ حضوری

 ☐آنالین 

 ☒آفالین 

 خانم دکتر اعرابی 

 

 بر اساس تقویم آموزشتاريخ امتحان پايان ترم: 

 


