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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان         

 دانشكده پرستاری و مامایی

 طرح دوره

 ۰۴۱۱–۰۴۱۰سال دوم نيمسال    صورت و فک ،ENTهای جراحی در جراحی تکنولوژینام درس: 

 عمل اتاق: گروه آموزشی                             مامایی و پرستاریدانشکده:     

 

 شرح درس: 

و   ENTاختصاصی های ابزارها، تجهيزات و دارو، در این واحد دانشجویان با آناتومی، اصطالحات، تست ها و اقدامات تشخيصی

به  نيازمندموارد ، ذکر شده معرفی گردیدهمرتبط با ساختار های  ها و پاتولوژی هایبيماری  هم چنين د شد.نآشنا خواه فک وصورت

د شد. قابل ذکر نشرح داده خواهو بعد از این اعمال جراحی  ، حينيک های جراحی و مراقبت های قبلنتکهمراه با جراحی  مداخالت

 ENT، )دانشکده دندانپزشکی  (م هيات علمی گروه های فک و صورتاست که جلسات این واحد تئوری با همکاری اعضای محتر

 ارائه خواهد گردید. پرستاری و مامایی(دانشکده )و اتاق عمل (دانشکده پزشکی)

  هدف کلی درس:

 صورت و فک و ENT جراحی های بيماری ها و تکنيک و مفاهيم کليات با آشنایی

 ۳۰۴۵۰۵-فک و صورتو   ENTتکنولوژی جراحی در جراحی های نام و شماره درس:

           عمل اتاق پيوسته کارشناسی ۶ ترم :شته و مقطع تحصيلیر

 وآسيب شناسی 2، تشریح 2فيزیولوژی  پيش نياز:                                               نظری -واحد 2 :تعداد و نوع واحد

 خانم هایرابدیان   سرکار نام مسوول درس:

 ۱۵۰-۵۲۵2۲۳۷۴ شماره تماس:

  ۰۳۵اتاق  -مامایی و پرستاری دانشکده :آدرس دفتر

Email: Hayra@nm.mui.ac.ir  

)آقای دکتر  ENTدکتر بختياری، جراحان فک و صورت)آقایان دکتر سمندری، دکتر حقيقت و دکتر محمدی( و  خانمسرکار اساتيد همکار: 

 (رضایيان
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 اهداف رفتاری:

 رود فراگیران قادر باشند:میدر پایان این درس انتظار 

 حيطه ی فک و صورت:

 ذکر کنند.فک و صورت را تشخيصی اختصاصی   اقدامات  و  اصطالحات، تست ها، فک و صورت را دانسته آناتومی .1

 .دنرا نام برده و موارد به کارگيری آنها را شرح ده های اختصاصی اعمال جراحی فک و صورت ابزارها، تجهيزات و دارو .2

([ و پروسيجرهای ۵و  2و  ۰تکنيک های جراحی ترميم شکستگی های ميدفاشيال ] فرونتال، اوربيتال، زایگوماتيک، انواع لفورت ) .3

 د.نفک فوقانی و تحتانی را شناخته و توضيح ده

 انواع پاتولوژی ها و عفونت های فک و صورت را دانسته و تکنيک های جراحی مربوطه را شرح دهند. .4

فک و صورت و ناهنجاری های فک فوقانی و تحتانی را نام برده، تکنيک های جراحی ترميمی و  مادرزادی مالی هایانواع آنو .5

 اُرتوگناتيک مربوطه را بيان کرده و توضيح دهند. 

 حين و بعد از عمل جراحی های فک و صورت را بيان کنند.، توجهات و مالحظات عمومی قبل .۶

 

 :ENTحيطه ی 

 را بداند.آناتومی گوش، حلق، غدد بزاقی، حنجره ، بينی و سينوس های پارانازال  .1

 بداند و مثال بزند.را  ENTاصطالحات اختصاصی  .2

ته و توضيح را شناخ .ستاپدکتومی[تکنيک های جراحی گوش شامل: گوش خارجی، گوش ميانی ]ماستوئيدکتومی، تمپانوپالستی، اِ .3

 .دهند

حنجره و غدد بزاقی ]تانسيلکتومی، آدنوئيدکتومی، یوولوپاالتوفارینگوپالستی، تراکئوستومی و انواع تکنيک های جراحی حلق،  .4

 الرنگوسکوپی، پاروتيدکتومی[ را شناخته و توضيح دهند.

 و تکنيک های جراحی بينی و سينوس های پارانازال ]پوليپکتومی، توربينکتومی، دفورميتی های بينی )سپتوپالستی و رینوپالستی([ .5

 را شناخته و توضيح دهند. اِندوسکوپی سينوس

 را نام برده و موارد به کارگيری آنها را شرح دهند. ENTابزارها، تجهيزات و داروهای اختصاصی اعمال جراحی  .6

 بيان کنند. را ENTتوجهات، مالحظات عمومی قبل و حين و بعد از عمل جراحی های  .۲

 

 درس: اصلی منابع

 .ساناز توکلی گلچينی، احسان ، ليالساداتی کارشناسی. دروس فصل سر طبق صورت و فک ، ENTجراحی تکنولوژی. ۰

 ۰۵۵۰دوم   :چاپ نوبت و سال.نگر  جامعه :ناشر
References: 

 
1. Nancymarie Phillips, Anita Hornacky. Berry & Kohn's Operating Room Technique, 14e 14th Edition 

(2020). copyright by Mosby an imprint Elsevier Inc. ISBN-13: 978-0323709149,ISBN-10: 0323709149 

2. Association of Surgical Technologists .Surgical Technology for the Surgical Technologist: A Positive Care 

Approach 5th Edition. (2020)Delmar CENGAGE learning Publishers. ISBN-13: 978-1305956414,ISBN-10: 

9781305956414 

3. . Jane C. Rothrock .Alexander's Care of the Patient in Surgery, 15e 15th Edition (2019). copyright by 

Mosby an imprint Elsevier Inc. ISBN-13: 978-0323089425.ISBN-10: 032308942 
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 جلسات آنالین به تفکيک(: و آفالین حضوری، در جلسات)روش تدریس

شد. تدریس جلسات  پاسخ ارائه خواهد و و پرسش گروهی بحث، سخنرانی، پخش فیلم و عکس های روش از استفاده با این واحد نظری

( و همزمان )آنالین با استفاده از نرم افزارهای آفالینغیر همزمان ) ،حضوری مجازی بوده و به صورت تلفیقی از شیوه های آموزش-حضوری

Big Blue Button  و یاSkyroom ( د.می باش 

 پاسخ و پرسشبه همراه  ارائه پاورپوینت :حضوری 

 :در بستر سامانه نوید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (صدا گذاری شده پاورپوینت) بارگذاری محتوای چند رسانه ای آفالین :

muinavid.vums.ac.ir  
 :با استفاده از نرم افزارهای  پاسخ و به همراه پرسشارائه پاورپوینت  آنالینBig Blue Button  و یاSkyroom  : 

Skyroom: https://www.skyroom.online/ch/nmschool/ent-maxillofacial 

Big Blue Button: https://eclass.mui.ac.ir/b/3yx-kj2-p46 

 

 

 

 )در جلسات حضوری، آفالین و جلسات آنالین به تفکيک(: وظایف فراگيران

  :حضوری 

 حضور به موقع و مشارکت فعال در کالس، بحث گروهی و پرسش و پاسخ 

 کالس در نظر تبادل و بحث و جلسه هر در بحث مورد موضوعات مطالعه 

 آموزشی اهداف پیشبرد و اصالح جهت پیشنهادات ارائه 

 آفالین : 

 گفتگوی سامانه نوید سمتمشارکت در جلسات رفع اشکال در قجلسات آفالین و  ارائه شده در حتوایم مطالعه ی به موقع 

  در سامانه نوید شده نیعیبازه ی ت با فرمت قابل قبول و طیتحویل تکالیف 

   و توجه به پیام های ابالغ شده جهت اطالع از بارگذاری محتوا، تکلیف، گفتگو، آزمون و یا پیام جدید مراجعه ی منظم به سامانه نوید

 کالس  ی محترم از طرف مسئول درس یا مدرسین به نماینده

 :آنالین  

 تعامل مطلوب با استاد و همکالسی ها  ،حضور به موقع در کالس های آنالین، مشارکت فعال در بحث ها و پرسش و پاسخ 

 )الزامی است. تدارک دیده شده در سامانه نوید و آزمون های میان ترم و پایان ترم آنالین شرکت در کوئیز های)آزمون های 

 

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

o حضوری:  

file:///C:/Users/Aygine/AppData/Roaming/Microsoft/Windows/Network%20Shortcuts/طرح%20درس%20تکنولوژی%20جراحی%20زنان%20و%20ارولوژی.docx
https://www.skyroom.online/ch/nmschool/ent-maxillofacial
https://eclass.mui.ac.ir/b/3yx-kj2-p46
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 تأخیر حضور در کالس، ترک کالس و از قبیل: مواردی ) کالس در موقع به حضور و ای حرفه اسالمی، اخالقپوشش و  اصول رعایت

ایجاد  ،درسی و غیر اخالقی با همکالسی هاغیر  صحبت، موبایل با جویدن آدامس و یا خوردن و آشامیدن، بازیعدم بازگشت به کالس، 

 .(متناسب با مورد برخورد صورت خواهد گرفته و باعث اخراج دانشجو از کالس شد اختالل در نظم کالس

 دوره طول در است ممکن که هستند مبتال خاصی های بیماری به یا دارند نیاز خاص شرایطبه  کالس در حضور جهت که دانشجویانی 

  .نمایند هماهنگ درس مسئول با ترم شروع در کند؛ اشکال ایجاد آنها برای

  مدارک و گواهی پزشکی معبتر ارائه شود.در صورت ابتال به بیماری حتماً باید 

 بود. خواهد پذیر امکان دانشکده آموزش و درس مسئول مدرس هماهنگی با و خاص شرایط در تنها کالس ساعت تغییر  

 ۰۲/۴ مرز تا کالس در دانشجو موجه غير غيبت جلسه هر ازای به

 بخشش؟! غيبت جلسه ۰ 

 .شودمی  کسر امتحان کل نمره از ۰ غيبت جلسه 2

 می شود. کسر امتحان کل نمره 2۳/2 غيبت جلسه ۵

 می شود. کسر امتحان کل نمره ۴ غيبت جلسه ۴

o الین:آف  

 دانلود کردن، زدن تیک مطالعه در سامانه نوید و مطالعه ی به موقع محتوای آفالین ارائه شده طبق جدول زمان بندی طرح درس 

  ی محتوای آفالین در نمای دانشجو، محتوا مورد نظر در فضای مجازی و از طریق نماینده در صورت اختالل در سامانه نوید یا عدم مشاهده

 در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت.

o :آنالین  

 تأخیر حضور در از قبیل: مواردی )الزامی است.  های آنالین عایت اصول اخالق اسالمی، حرفه ای و حضور به موقع در کالسر

ایجاد  ،در قسمت چت عمومی با همکالسی ها و غیر اخالقی غیر درسی بازگشت به کالس، صحبتکالس، ترک کالس و عدم 

 . ه و متناسب با مورد برخورد صورت خواهد گرفتباعث اخراج دانشجو از کالس شد اختالل در نظم کالس

  ،افزارهایلینک های مرتبط با نرم جهت مشارکت در کالس آنالین (ذکر شده Big Blue Button و یاSkyroom )  را در قسمت

adress bar  مرورگرGoogle Chroome یایا کامپیوتر  گوشی هوشمند Laptop  و یاTablet  خود کپی نموده و به شکل مهمان

 عمومی تایپ بفرمائید. )گفتگوی(وارد شوید. نام و نام خانوادگی خود را در قسمت چت

  .در صورت لزوم و با اجازه ی مدرس دوربین و میکروفون شما فعال خواهد شد 

  آنالین، نرم افزار  کالسگزینه انتخابی و ارجح دانشکده جهت برگزاریSkyroom  بوده و در صورت اختالل، لینکBig Blue 

Button .فعال شده و توسط مسئول درس به موقع از طریق نماینده اطالع رسانی خواهد شد 

 آنالین در  ی کالس جهت ضبط جلسهSkyroom  با استفاده از افزونه یSkyroom Sharing and Recording  درGoogle 

Chroome .استفاده نمایید 

  نرم افزار درBig Blue Button ضبط شده و در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت.آنالین توسط مدرس  کالس 



 

5 
 

  توسط مسئول درس از طریق آنالین و یا موضوع محتوای تدریس کالس ی ی زمان بندی ارائهتغییر در برنامه در صورت هر گونه ،

 اطالع رسانی صورت خواهد پذیرفت. به موقع نماینده

 ،امکان دانشکده آموزش ، مدرس و درس مسئول هماهنگی با و خاص شرایط درفقط  های آنالین و لینک کالس ساعت تغییر تاریخ 

 می باشد. پذیر

 ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی: نحوه

 .کند اعتراض نمره اعالم از بعد روز 3 تا حداکثر تواند می دانشجو نمره، به اعتراض صورت در •

 2۲نمره از  فعالیت ردیف

 1 در سامانه نوید در زمان مقرر و شرکت در گفتگو انجام تکالیف 1

 1 آزمون های کالسی در سامانه نوید  2

 2 مجازی آنالین حضوری و حضور در کالس های  3

 ۷ میان ترم امتحان  4

 ۹ امتحان پایان ترم  5
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 ۳۰۴۵۰۵ شماره درس:  ، فک و صورت ENTتکنولوژی جراحی در جراحی هایعنوان درس:             

 اتاق عمل رشته تحصیلی:                                      ۰۴۱۱–۰۴۱۰ دومسال:  نیمسال تحصیلی و            

  ۶۱-۶۱یکشنبه ها  زمان:                             6 دانشجویان کارشناسی پیوسته اتاق عمل ترم فراگیران:             

 حقيقت،دکتر محمدی و دکتر رضایياندکتر بختياری، خانم هایرابدیان، آقایان دکتر سمندری، دکتر  خانماساتید درس: 

 
 

 جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

 نوع جلسه جلسه عنوان تاریخ ردیف
ماژول جلسات 

 آفالین

ساعت 

برگزاری 

جلسه 

 /حضوری

 آنالین

 مدرس

۰ 2۴/۰۰/۰۴۱۱ 

 آناتومی گوش، حلق، با آشناییمعرفی درس، 

 های بينی و سينوس، بزاقی غدد و حنجره

 پارانازال

 ☐حضوری

 ☐  آنالین

 ☒ آفالین

 ☐تکليف

 ☐آزمون 

 ☐گو گفت

- 
گروه اتاق  -خانم دکتر بختياری

 عمل

2 ۱۰/۰2/۰۴۱۱ 

 -ENT اختصاصی اصطالحاتآشنایی با 

 های سينوس -بينی -حلق و حنجره -گوش 

 پارانازال

 ☐ حضوری

 ☐ آنالین

 ☒ آفالین

 ☐تکليف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 گروه اتاق عمل-هایرابدیانخانم  -

۵ ۱۷/۰2/۰۴۱۱ 

 :معرفی تکنيک های جراحی گوش

گوش خارجی، گوش ميانی ]ماستوئيدکتومی، 

 تمپانوپالستی، استاپدکتومی[

 ☐ حضوری

 ☒ آنالین

 ☐ آفالین

 ☐تکليف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 ENTگروه  -رضائيان آقای دکتر ۰۶-۰۴

۴ ۰۳/۰2/۰۴۱۱ 

حلق، حنجره و  جراحی های تکنيک معرفی

 آدنوئيدکتومی، ]تانسيلکتومی، :غدد بزاقی

 و یوولوپاالتوفارینگوپالستی، تراکئوستومی

 الرنگوسکوپی، پاروتيدکتومی[ انواع

 ☐ حضوری

 ☒ آنالین

 ☐ آفالین

 ☒تکليف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 ENTگروه  -آقای دکتر رضائيان ۰۶-۰۴

۳ 22/۰2/۰۴۱۱ 

 جراحی بينی و سينوس های تکنيک معرفی

 ،توربينکتومی پارانازال ]پوليپکتومی، های

 و سپتوپالستی) بينی های دفورميتی

 [ و اِندوسکوپی سينوس(رینوپالستی

 ☐ حضوری

 ☒ آنالین

 ☐ آفالین

 ☐تکليف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 ENTگروه  -آقای دکتر رضائيان ۰۶-۰۴

۶ ۰۴/۱۰/۰۴۱۰ 

 تشخيصی  اقدامات  و  ها تستآشنایی با 

 -حلق و حنجره -: گوش ENT اختصاصی

 پارانازال های سينوس -بينی

 ☐ حضوری

 ☐ آنالین

 ☒ آفالین

 ☐تکليف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 گروه اتاق عمل-خانم هایرابدیان -
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 نوع جلسه جلسه عنوان تاریخ ردیف
ماژول جلسات 

 آفالین

ساعت 

برگزاری 

جلسه 

 آنالین

 مدرس

۲ 2۰/۱۰/۰۴۱۰ 

 داروهای و تجهيزات ابزارها، با آشنایی

 ENTجراحی  اعمال اختصاصی

 حلق و حنجره-قسمت اول: گوش 

 ☒ حضوری

 ☐ آنالین

 ☐ آفالین

 ☒تکليف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 گروه اتاق عمل-خانم هایرابدیان ۰۶-۰۴

۷ 2۷/۱۰/۰۴۱۰ 

 داروهای و تجهيزات ابزارها، با آشنایی

 :ومد قسمتENT- جراحی اعمال اختصاصی

 پارانازال های سينوس -بينی

 ☒ حضوری

 ☐ آنالین

 ☐  آفالین

 ☐تکليف

 ☒آزمون 

 ☐گفتگو 

 گروه اتاق عمل-خانم هایرابدیان ۰۶-۰۴

۵ ۱۴/۱2/۰۴۱۰ 

قبل،  عمومی مالحظات بر توجهات، مروری

 -ENT های جراحی عمل از بعد و حين

  حنجرهحلق و -قسمت اول: گوش 

 ☒ حضوری

 ☐ آنالین

 ☐ آفالین

 ☐تکليف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

۰۶-۰۴ 
گروه اتاق  -خانم دکتر بختياری

 عمل

۰۱ ۰۰/۱2/۰۴۱۰ 

 قبل، عمومی مالحظات بر توجهات، مروری

 -ENT های جراحی عمل از بعد و حين

 پارانازال های سينوس -بينی :ومد قسمت

 ☒ حضوری

 ☐ آنالین

 ☐ آفالین

 ☐تکليف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

۰۶-۰۴ 
گروه اتاق  -خانم دکتر بختياری

 عمل

۰۰ ۰۲/۱2/۰۴۱۰ 
آزمون میان 

 ترم

نحوه ی برگزاری 

 :آزمون

طبق مصوبات  

 معاونت آموزشی

ساعت 

 :آزمون 

متعاقباً اعالم 

 می گردد.

۰۱ 

۰2 ۰۷/۱2/۰۴۱۰ 

 تست اصطالحات،آشنایی با آناتومی، 

 و فک اختصاصی تشخيصی  اقدامات  و  ها

 صورت

 ☒ حضوری

 ☐ آنالین

 ☐ آفالین

 ☐تکليف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 گروه اتاق عمل-خانم هایرابدیان ۰۶-۰۴

۰۵ 2۳/۱2/۰۴۱۰ 

 ترميم شکستگی جراحی های تکنيک معرفی

 اوربيتال، فرونتال،]  ميدفاشيال های

 و ([۵ و 2 و ۰) لفورت انواع زایگوماتيک،

 تحتانی و فوقانی فک پروسيجرهای

 ☐ حضوری

 ☒ آنالین

 ☐ آفالین

 ☐تکليف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

۰۶-۰۴ 

 

 

گروه فک و -قای دکتر سمندریآ

 صورت
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 آفالین

ساعت 

برگزاری 

جلسه 

 آنالین

 مدرس

۰۴ ۱۰/۱۵/۰۴۱۰ 
 فک های معرفی تکنيک های جراحی آنومالی

 صورت و اُرتوگناتيک و

 ☐ حضوری

 ☒ آنالین

 ☐ آفالین

 ☐تکليف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

۰۶-۰۴ 
گروه فک و  -قای دکتر حقيقتآ

 صورت

۰۳ ۱۷/۱۵/۰۴۱۰ 
پاتولوژی ها و  جراحی های تکنيک معرفی

 عفونت های فک و صورت

 ☐ حضوری

 ☒ آنالین

 ☐ آفالین

 ☐تکليف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

۰۶-۰۴ 
گروه فک و  -آقای دکتر محمدی

 صورت

۰۶ ۰۳/۱۵/۰۴۱۰ 
آشنایی با ابزارها، تجهيزات و داروهای 

 اختصاصی اعمال جراحی فک و صورت

 ☐ حضوری

 ☐ آنالین

 ☒ آفالین

 ☒تکليف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

- 
  گروه اتاق عمل-خانم هایرابدیان

 

۰۲ 22/۱۵/۰۴۱۰ 
 قبل، عمومی بر توجهات، مالحظات مروری

 صورت و فک های عمل جراحی از بعد و حين

 ☐ حضوری

 ☐ آنالین

 ☒ آفالین

 ☐تکليف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 گروه اتاق عمل-خانم هایرابدیان -

 ی دانشکده پرستاری و مامائیبر اساس تقویم آموزشتاریخ امتحان پایان ترم:        

 

 

 

 


