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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان 

 دانشكده پرستاری و مامایي

 

 

  0010-0011سال  دومنيمسال   توراکس جراحی تکنولوژی  نام درس: 

 اتاق عملگروه آموزشی :       مامایی و پرستاری دانشکدهدانشکده: 

 

 يارس فرد عملکرد چگونگی همچنين و توراکس جراحيهای ، مدیاستن ، توراکس  حفره آناتومی با دانشجویان درس این درشرح درس: 

 کارشناس بعنوان را خود نقش و جراحی اعمال این به مربوط پرستاری های مراقبت و شده آشنا توراکس جراحی اعمال  در اسکراب و

 . آموزد می نظری صورت به عمل اتاق

 هدف کلی درس:

 توراکس یهايدر جراح یجراح یتکنولوژ یو توان مهارت یريادگیو  ییآشنا

 اهداف رفتاری:

 رود فراگیران قادر باشند:در پایان این درس انتظار می

 را شرح دهد استنیحفره  توراکس و مد یآناتوم -1

  دهد حیرا توض کیبرش توراس قیطر از ،یاسکپ قیبه توراکس  از طر یدسترسراه های  -2

 .و درمان و مرافبت آنها آشنا شوند یتنفس یها یماریب انواعبا  -3

 .توراکس را  نام ببرد یهایجراح انواع -4

 یتوراکوپالست ، ی، توراکوسکوپ ی، سگمنتکنوم یو لوبکتوم یوج ،پنومونکتوم ونی، رزکس هیاز ر یوپسیپ یجراح یها کیتکن با -5

 .قبل و بعد از عمل آشنا شود یو مراقبت ها ینوسکوپیاستیمد

 عمل اتاق پيوسته کارشناسی 5 ترم  شته و مقطع تحصيلی :ر  توراکس  جراحی تکنولوژی 100415 نام و شماره درس:

 نظری 5/1 :(نظریتعداد و نوع واحد )

                                                                   تشریح و فيزیولوژی  پيش نياز:

 070طبقه دوم اتاق  :فترآدرس د    قدمی احمد دکتر نام مسوول درس: 

 ۸7۷471۳۸  مامایی و پرستاری دانشکده شماره تماس:  Email : Ghadami@nm.mui.ac.irآدرس 
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 قبل و بعد از آن را شرح دهد ی، موارد کاربرد و مراقبتها وبیچست ت یگذاریجا کیتکن -6

 را شرح دهد توراکس اصالحی دفورمیتی یهایانواع جراح  -7

  پروسیجرجراحی پیوند ریه را توضیح دهد -8

  از راه توراکس شرح دهد یمر یجراح یجرهایپروس -9

 دهد حیتوراکس را نام برده و توض یجراح عوارض -11

 .آشنا شود جرهایپروس نیاسکراب در ا اینقش کمک اول  با -11

 

  :منابع اصلی درس

1. Berry & Kohn’s Operating Room Technique, Publisher Mosby, ISBN 0323019803,2013 

2. Surgical Technology for the Surgical Technologist: A Positive Care Approach, Caruthers, et 

al Delmar Publishers (2018) 

3. Surgical technology for the surgical technologist, publisher Delmar Learning, ISBN 

0766806626.(2018)  
4. Instructor’s Manual to Accompany Surgical technology for the surgical technologist: A 

Positive Care Approach Junge, T Delmar publisher (2018) 

5. Study Guide Accompany Surgical technology for the surgical technologist: A Positive Care 

Approach Junge, T Delmar publisher (2018) 

 .0۸۷0توراکس قلب و عروق ،انتشارات جامعه نگر  یجراح یتکنولوژ ،یني،احسان گلچ اليل ی،سادات .5

 آفالین و جلسات آنالین به تفکيک(: حضوری، روش تدریس)در جلسات

 در صورت تغيير در شرایط بيماری کرونا ممکن است بصورت .شد خواهد برگزار پيوست طبق جدول زمانی یمجاز صورت به درس این

 نيز تشکيل گردد. یحضور

 (:حضوری جلسات در) فراگيران وظایف

 ی آنالین و حضوری به موقع و تمام وقت در کالس ها حضور -1

  در کالس حضوری و آنالین و پرسش و پاسخدر بحث  تفعال و شرک حضور -2

 شرکت در آزمون های میان ترم و پایان ترم -3

 ( برای قبولی در درس11کسب حد نصاب نمره ) -4

 دقیقه( 5)بیش از غیبت محسوب می شودکرار تاخیر در ورود به کالس ت -5

 .نسبت به نمره اعالم کند را راض خودسایت دانشجو می تواند اعت اعالم نمره در پس از روز 3حداکثر  -6

 

 :)در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکيک( وظایف فراگيران
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 یدنو سامانه در شده معین موعد در باید آزمون خود و تکالیف.  گردد می بارگذاری سامانه نوید در تکالیف و کوئیز دوره طول در -1

 .گیرد نمی تعلق آن به ای نمره شود انجام تاخیر با چنانچه و شود انجام

فراگیران ترتیبی اتخاذ نمایند که در زمان کالس آنالین برطبق برنامه مشخص شده  امکانات الزم در برقراری ارتباط اینترنتی و  -2

تجهیزات مربوطه فراهم باشد.بدیهی است غیبت بیش از یک چهارم جلسات آنالین منجر به حذف واحد و اعمال مقررات آموزشی 

 می گردد.

درس  با نظر مسوول 21به منظور مشارکت دانشجویان در مباحث کالس و انجام تحقیق موضوعی و ارایه آن نمره ای مازاد بر  -3

 اختصاص می یابد.انتخاب این مورد بصورت داوطلبانه می باشد.

 نیآفال یدر کالس ها فی، انجام تکل -4

 

 ::( تفکيک)در جلسات آفالین و جلسات آنالین به ات کالسرقوانين و مقر

 حضور به موقع و تمام وقت در کالس های آنالین -7

 در بحث و پرسش و پاسخ در کالس های آنالین تحضور فعال و شرک -8

 شرکت در آزمون های میان ترم و پایان ترم -9

 ( برای قبولی در درس11کسب حد نصاب نمره ) -11

 دقیقه( 5)بیش از تکرار تاخیر در ورود به کالس آنالین غیبت محسوب می شود -11

 در سامانه نوید در تاریخ تعیین شده (آفالین) دریافت دروس بارگذاری شده -12

 .نسبت به نمره اعالم کند را سایت دانشجو می تواند اعتراض خود اعالم نمره در پس از روز 3حداکثر  -13

 نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی:

 

 41نمره از  فعاليت ردیف

 9 میان ترم امتحان  0

 11 امتحان پایان ترم  4

 1 حضور فعال در کالس ۸
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 جدول زمانی درس

 

 1351-1355دوم : سال نیمسال تحصیلی و        013415   :شماره درس   توراکس جراحی تکنولوژی عنوان درس:

   4تا 2وشنبه د زمان:           6ترم    فراگیران:            کارشناسی اتاق عمل  :رشته تحصیلی

 آقای امینی –دکتر قدمی  اساتید درس: 

 https://www.skyroom.online/ch/nmschool/thoracic-surgeryلینک کالس آنالین : 

 جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

ماژول جلسات  نوع جلسه عنوان جلسه تاريخ رديف

 آفالين

ساعت برگزاری 

 حضوری/ جلسه

 آنالين

 مدرس

و تکالیف  مروری بر اهداف درس  52/11/1411 1

،کلیات  شرح حال گیری و معاینات 

سیستم تنفسی در اعمال جراحی 

 توراکس 

 ☐ حضوری

 ☒آنالين 

 ☐آفالين 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

دوشنبه 41-41  دکتر قدمی 

 ی و فیزیولوژیبر آناتوم یمرور 5/15/1411 5

 استنیحفره  توراکس و مد

 ☐ حضوری

 ☐آنالين 

 ☒آفالين 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

دوشنبه 41-41  دکتر قدمی 

 یصیتشخ یجرهایبا پروس ییآشنا 9/15/1411 3

 یها یمازیتوراکس و ب یدر جراح

 یتنفس

 ☐ حضوری

 ☐آنالين 

 ☒آفالين 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

دوشنبه 41-41  دکتر قدمی 

 قیبه توراکس : از طر یدسترس 11/15/1411 4

 های جراحی برش ی ، انواع اسکپ

 کيتوراس

 ☐ حضوری

 ☐آنالين 

 ☒آفالين 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

دوشنبه 41-41  دکتر قدمی 

،  وبيچست ت یگذاریجا کيتکن 53/15/1411 2

قبل و  یموارد کاربرد و مراقبتها

 بعد از آن

 ☐ حضوری

 ☐آنالين 

 ☒آفالين 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

دوشنبه 41-41  آقای امینی 

 از راه توراکس یمر یجرهایپروس 12/1/1411 1

Esophagectomy 

Repair of a hiatal Hernia 

Diaphragmatic pacemaker 

 ☐ حضوری

 ☐آنالين 

 ☒آفالين 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

دوشنبه 41-41  دکتر قدمی 

7 55/1/1411 Penetrating wounds 
Thoracentesis, Thoracotomy , 

Thoracoplasty 
 

 ☐ حضوری

 ☐آنالين 

 ☒آفالين 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

دوشنبه 41-41  دکتر قدمی 

8 59/1/1411  Diaphragmatic trauma 

and Rupture, Rib 

Resection 

 ☐ حضوری

 ☒آنالين 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

دوشنبه 41-41  دکتر قدمی 
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 ☐گفتگو  ☐آفالين 

9 2/5/1411 Chest trauma: Blunt 

Trauma 

 ☒ حضوری

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

دوشنبه 41-41  دکتر قدمی 

 ☒ حضوری هیر ونديپ یجراح 15/5/1411 11

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

دوشنبه 41-41  دکتر قدمی 

11 19/5/1411 Thoracic outlet syndrome حضوری ☒ 

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

دوشنبه 41-41  دکتر قدمی 

 ☒ حضوری توراکس   یعوارض جراح 51/5/1411 15

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

دوشنبه 41-41  دکتر قدمی 

جراحی الپاراسکوپی در جراحی  5/3/141 13

 توراکس

 ☒ حضوری

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

دوشنبه 41-41  دکتر قدمی 

 بر اساس تقویم آموزشتاریخ امتحان پایان ترم: 

 

 یکرونا و لزوم برگزار یماريب طیشرا رييدر صورت تغ اعالم می گردد. متعاقبا یمجاز لينک :انالینلينک کالس 

 حضوری اعالم می گردد کالس ها بصورت


