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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 *      "  و مراقبت هاي ENTاتاق عمل در 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_16سه شنبه : روز و ساعت برگزاري*     اتاق عمل                                             : گروه آموزشی*  

  13_16شنبه و یکشنبه:  روزهاي تماس با مسئول درس *رویانی                              زهرا_سهیال کالنتري: مدرسیننام 

	sa.kalantary@gmail.com: :پست الکترونیک................. : تلفن گروه اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی: آدرس دفتر

             	Royani_z@yahoo.com	

  : هدف کلی درس

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

  :اهداف اختصاصی

  :از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند

  

	
 اعمال گوش توضیح دهد در مورد پوزیشن، بیهوشی، پرپ و درپ.	

 با ابزارهاي رایج اختصاصی مورد استفاده در اعمال گوش آشنا شود.	

 با داروهاي مورد استفاده در اعمال گوش آشنا شود.	

  را توضیح دهد ماستوئیدکتومیتکنیک جراحی .	

  را توضیح دهد تمپانوپالستیتکنیک جراحی .	

 تکنیک جراحی استاپدکتومی را توضیح دهد .	

 توضیح دهد حلق و حنجرهد پوزیشن، بیهوشی، پرپ و درپ اعمال در مور.	

  آشنا شودحلق با ابزارهاي رایج اختصاصی مورد استفاده در اعمال.	

  را توضیح دهد تانسیلکتومیتکنیک جراحی .	

  را توضیح دهد آدنوئیدکتومیتکنیک جراحی .	

  را توضیح دهد اولوپالتوفارینگوپالستی تکنیک جراحی	

  ها را به خوبی تشریح کندسساختار هاي بینی و سینو آناتومی و.	

 عوامل ایجاد کننده اپیستاکسی را نام ببرد.	

 اقدامات جراحی و غیر جراحی در مورد اپیستاکسی را بداند.	

 در مورد نحوه آماده سازي اتاق جهت انجام اعمال مربوط به سینوس و بینی توضیح دهد.	

  سینوس و بینی توضیح دهددر مورد پوزیشن، بیهوشی، پرپ و درپ.	

 با ابزارهاي رایج اختصاصی مورد استفاده در سینوس و بینی آشنا شود.	

 تکنیک جراحی سپتوپالستی را توضیح دهد .	

 تکنیک جراحی رینوپالستی را توضیح دهد .	

 تکنیک جراحی شکستگی بینی را توضیح دهد .	

 تکنیک جراحی توربینکتومی را توضیح دهد .	

  هاي سینوس توضیح دهددر مورد جراحی .	
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  : 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.  

  

  :وظایف و تکالیف دانشجو

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

  تاریخ ارائه  گروه  ردیف

  در شروع ترم اعالم می شود  گروه اول   .1

 در شروع ترم اعالم می شود  گروه دوم   .2

 در شروع ترم اعالم می شود  گروه سوم   .3

 در شروع ترم اعالم می شود  گروه چهارم   .4

  

  1396 /2/3: 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 . و فک صورتENTتکنولوژي 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 

3. Surgical	technology	for	the	surgical	technologist.Apositive	care	approach/association	of	
surgical	technologist/cengae	learning;4edition/ISBN:	9781111037567. 
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  "تکنولوژي اتاق عمل در چشم و مراقبت هاي آن یجدول زمان بندي برنامه درس"

    

آمادگی الزم / مالحظات   مدرس  عنوان  ساعت  روز

دانشجویان قبل از شروع 

  کالس

05/02/96  
وآماده سـازي بیمـار در اعمـال     وانین کالسارائه اهداف درس، ق      14_16

 حلق و حنجره 

  ------------------  رویانی. خ

  مطالعه طبق طرح درس  رویانی. خ  اعمال جراحی حلق و حنجره      14_16  12/02/96

  درسمطالعه طبق طرح   کالنتري. خ  آماده سازي بیمار در اعمال بینی و سینوس و ابزارهاي آن      14_16  19/02/96

  مطالعه طبق طرح درس  کالنتري. خ  بیماریهاي بینی و اعمال جراحی مربوط به آن      14_16  26/02/96

  مطالعه طبق طرح درس رویانی. خ آماده سازي بیمار در عمل گوش و ابزارهاي آن)میان ترم (       14_16  02/03/96

  مطالعه طبق طرح درس رویانی. خ اعمال جراحی گوش و مراقبت هاي آن      14_16  09/03/96

  مطالعه طبق طرح درس  کالنتري. خ اعمال جراحی سینوس و مراقبت هاي آن      14_16  16/03/96

  مطالعه طبق طرح درس  کالنتري. خ  اعمال جراحی سینوس و مراقبت هاي آن      14_16  23/03/96

  

 


