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  بسمه تعالی

  دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

  پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش

  	plan	courseترمی  دوره  طرح 

  

  1395_1396:نیمسال تحصیلی *      " زنان و مراقبت هاي آناتاق عمل  تکنولوژي"  :نام درس

  کارشناسی اتاق عمل :رشته و مقطع تحصیلی*                                                          پیراپزشکی : دانشکده

  و آسیب و بافت شناسی 2، تشریح 1فیزیولوژي  :درس پیشنیاز *                                                          واحد 1: تعداد واحد* 

        14_16 دوشنبه: روز و ساعت برگزاري*     اتاق عمل                                             : گروه آموزشی*  

  12-10دوشنبه :  روزهاي تماس با مسئول درس *                             مریم چهره گشا      : مدرسیننام 

  Maryam.chehrehgosha@yahoo.com: :پست الکترونیک...           گروه اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی: آدرس دفتر

	

  : هدف کلی درس

  و مراقبت هاي قبل و بعد از آنهاي زنان آشنایی با کلیات و مفاهیم بیماریها، تکنیک هاي جراحی در جراحی 

  :اهداف اختصاصی

  :از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند

  

	
 توضیح دهدجراحی زنان اعمال  در مورد پوزیشن، بیهوشی، پرپ و درپ.	

  آشنا شود زنانبا ابزارهاي رایج اختصاصی مورد استفاده در اعمال.	

  تکنیک جراحیTVH را توضیح دهد .	

  تکنیک جراحیTAH را توضیح دهد .	

  تکنیک جراحیCS را توضیح دهد .	

 توضیح دهد ئرمان هاي رایج سرکالژد در مور.	

  تکنیکTL را توضیح دهد .	

  ست کورتاژ را نام ببردابزارهاي.	

  هاي مصطلح در جراحی زنان را نام ببردواژه.	

  

  : شیوه تدریس

	استفاده از ویدئو پروژکتور، نمایش فیلم ،یسخنرانی،پرسش وپاسخ، بحث گروه

  :نحوه ارزشیابی دانشجو

	نمره   3                        		نمره میانترم                                      

	نمره  13                           	نمره پایان ترم                                 

	نمره       3نمره انجام تکالیف                                                        

  نمره  1حضور فعال در کالس                                                   

  

  :وه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجونحمقررات و 

 حضور دانشجو در تمامی جلسات الزامیست.  

 تاخیر بعد از شروع کالس مجاز نمی باشد	

 در صورت غیبت دانشجو طبق مقررات و آیین نامه آموزشی با دانشجو برخورد می شود.  

  



 ٢

  :وظایف و تکالیف دانشجو

  صورت ژورنال کالبترجمه مباحث تعیین شده براي هر گروه و ارائه آن به  

  

  -: تاریخ امتحان میان ترم* 

  م آموزشی دانشکدهطبق تقوی  : تاریخ امتحان پایان ترم

  .حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است: سایر تذکرهاي مهم براي دانشجویان* 

  . در صورت وجود تعطیلی رسمی در روزهاي برگزاري، کالس به صورت جبرانی برگزار خواهد شد*

	یمنابع اصل

  .1393انتشارات جامعه نگر چاپ سوم . زنانتکنولوژي جراحی . ساداتی لیال، گلچینی احسان .1

انتشارات . جلد دوم ترجمه ساداتی، گلچینی احسان/ اعمال جراحی. تکنیک اتاق عمل بري کوهن. نانسی ماري فیلیپس .2

	.1393جامعه نگر 

	1393- اولچاپ . اندیشه رفیعانتشارات . جراحی زنانتکنولوژي . سارافردادیان  .3

4. Surgical	technology	for	the	surgical	technologist.Apositive	care	approach/association	of	
surgical	technologist/cengae	learning;4edition/ISBN:	9781111037567. 

  

  

  

  

  "و مراقبت هاي آن زنانتکنولوژي اتاق عمل  یجدول زمان بندي برنامه درس"

    

آمادگی الزم / مالحظات   مدرس  عنوان  ساعت  روز

دانشجویان قبل از شروع 

  کالس

18//11/95  

انـدام   يولـوژ یزیو ف یبر آناتوم يمرور س،با طرح در ییآشنا      14_16

 نـه ی،معایلگن نـه یمعا(ماریب نهیشرح حال و معا، زنان یتناسل

 يبـا واژه هـا   ییآشـنا ،)...و  یگراف نگویستروسالپیه ،یشکم

EDC-LMP 

  ------------------  چهره گشا. خ

25/11/1395  

ـ ابـزار و تجه / ییزنان و ماما يها یدر جراح ينالوژیترم      14_16  زاتی

 ییسـت هـا  / ییو مامـا  يکولوژیژن یمورد استفاده در جراح

  /...و TL ست ن،ی،ست سزار یسترکتومی،ه C&D یجراح

  مطالعه طبق طرح درس چهره گشا. خ

  درسمطالعه طبق طرح  چهره گشا. خ  و وولوار نالیواژ یبا اعمال جراح ییآشنا      14_16  2/12/1395

  مطالعه طبق طرح درس چهره گشا. خ  زنان یشکم یبا اعمال جراح ییآشنا      14_16  9/12/1395

  مطالعه طبق طرح درس چهره گشا. خ يو عوارض دوران باردار نیبا سزار ییآشنا      14_16  16/12/1395

23/12/1395  
 یدرمـان  يو روش ها یخارج رحم یحاملگ ،الژسرکبا آشنایی       14_16

 آن

  مطالعه طبق طرح درس چهره گشا. خ

14/1/1396  
  ستوسل،ی، س نالیواژ الپسپرو(زنان  يها يماریبا ب ییآشنا      14_16

 )رکتوسل

  مطالعه طبق طرح درس چهره گشا. خ

21/1/1396  
  تخمدان و يها ستیمانند ک میت خوش خالالاخت      14_16

  رحم کس،سرطانیمانندسرطان سرو میبدخ يها يماریب

  مطالعه طبق طرح درس چهره گشا. خ

  

 


