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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پسشکی گلستان

 دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپسشکی
 شنایی با وسایل و تجهیسات اتاق عملآ( course planدوره )طرح 

 
  1444-1441 اٍل ًیوؼبل سحصیلی                                                                   آؿٌبیی ثب ٍػبیل ٍ سجْیضار اسبق ػول :ًبم دسع

 ػول اسبق 1 سشمگشٍُ آهَصؿی:                                                                                               داًـکذُ دیشادضؿکیکذُ: داًـ

 16-18بسیخ ثشگضاسی :سٍصّبی چْبسؿٌجِ س                                                                           1کبسؿٌبػی دیَػشِ اسبق ػول سشم سؿشِ: 

  ٍاحذ 2 سؼذاد ٍاحذ: 

 14-16دٍؿٌجِ سٍصّبی سوبع ثب هؼئَل دسع:                                      گشامریم چهره : هذسع ٍ هؼئٍَل دسع

          32436142-  224سلفي:                                                   ق ػول،گشٍُ سکٌَلَطی اسبداًـکذُ دیشادضؿکیآدسع دفشش: 

 Maryam.chehrehgosha@yahoo.com: دؼز الکششًٍیک 

 : ّذف کلی دسع

 ٍ ثِ کبسگیشی آًْب، طشص کبس، ًگْذاسی ِ اسبق ػولیـشفشدٍ ثب ٍػبیل ٍ سجْیضار اخشصبصی آؿٌبیی 

 اّذاف اخشصبصی:

  اص فشاگیشاى اًشظبس هی سٍد دس دبیبى دٍسُ لبدس ثبؿٌذ:

 ع کبسثشد طجمِ ثٌذی کٌذ. جشاحی سا ثش اػباثضاسّبی  .1

 سفکیک ًوبیذ. ثش اػبع ؿکل ٍ کبسثشد ّب ٍ جذا کٌٌذُ ّب سا ثشًذُ  .2

 ؿشح دّذ. اًَاع کَسر سا دس جشاحی کبسثشد  .3

 اًَاع کلوخ ّب سا دس جشاحی ؿشح دّذ.کبسثشد  .4

 ثب سَجِ ثِ کبسثشد سفکیک ًوبیذ. دٌغ ّبی ًگْذاسًذُ سا اًَاع  .5

 سا ثیبى کٌذ. اثضاس جشاحی ظشیف ٍ اػششیلیضاػیَى ایوٌی دس ًگْذاسی ًکبر  .6

 دک ّبی اػششیل سا سَضیح دّذ. اًَاع  .7

 دک ّبی اػششیل سا ًبم ثجشد. هحشَاّبی  .8

 دبًؼوبى ّبی جشاحی سا ًبم ثجشد. اًَاع  .9

 ثش اػبع کبسثشد ّش یک ًبم ثجشد. دس اسبق ػول سا اػذبًچ ّب ٍ یب گبصّبی هَسد اػشفبدُ اًَاع  .14

 بیؼِ ًوبیذ. همکبسثشد ّش یک دس اسبق ػول ػًَذّب سا ثش اػبع کبسشش، دسى ّب ٍ اًَاع  .11

 اًذ. ِ صدى سا ثذهشثَط ثِ ثخیٍ اصطالحبر سبسیخچِ  .12

 همبیؼِ ًوبیذ. ٍ هَاسد اػشفبدُ طجمِ ثٌذی ٍ جٌغ، سًگ، لبثلیز جزة ّبی ثخیِ سا ثش اػبع ًخ  .13

 بی ثخیِ سا سَضیح دّذ. اًَاع ًخ ّکبسثشد  .14

 دػشِ ثٌذی ٍ همبیؼِ کٌذ. کل ٍ کبسثشد ، ؿّبی جشاحی سا ثش اػبع ػبیضػَصى  .15

 جشاحی سا ًبم ثجشد. صخن  هشذاٍل دس ثؼشيسٍؽ  .16

 ًبم ثجشد. دیَاسُ ّبی ؿکن سا ٍ ثؼشي الیِ ّبی هخشلف سکٌیک ّبی ثخیِ صدى اًَاع  .17

 گشُ صدى دس ثخیِ سا سَضیح دّذ. اّویز  .18

 لیگبسَس کشدى دس جشاحی سا سَضیح دّذ. ًحَُ  .19

 اػشذلشّب سا ثش حؼت ًَع کبسثشد ًبم ثجشد. اًَاع  .24

 ثیبى کٌذ. دس ٌّگبم اػشفبدُ اص ػبکـي سا سَجْبر الصم هصشف ًحَُ اػشفبدُ، هَاسد  .21

 هصشف، ًحَُ اػشفبدُ، سَجْبسالصم دس ٌّگبم اػشفبدُ اص سَسًیکِ سا ثیبى کٌذ. هَاسد  .22

 کٌذ. بىیسا ث لکششٍکَسشاهَاسد هصشف، ًحَُ اػشفبدُ، سَجْبسالصم دس ٌّگبم اػشفبدُ اص  .23

 دّذ. سا ؿشح دَالس  ثبی اػشفبدُ اص دیبسشهیهضایبی  .24

 ثیبى کٌذ. ّبی آى سا ٍ ٍیظگی ّبی الهخ چشاؽ ػیبلیشیک کبسثشد هَاسد  .25
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 اًَاع آى سا سَضیح دّذ.  ٍالسًگَػکخ کبسثشد  .26

 دس اسبق ػول سا ؿشح دّذ. دػشگبُ ثَیلش کبسثشد  .27

 ثب رکش ػولکشد ؿشح دّذ. ػکذی سا االدبسسجْیضار  .28

 دس اسبق ػول سا ؿشح دّذ. ٍ ًحَُ ػولکشد ٍ کبسثشد آى هیکشٍػکخ ػبخشوبى  .29

 ٍ ػولکشد دػشگبُ فیکَ سا ؿشح دّذ. ػبخشوبى  .34

 َسشدشٍطک ٍ ٍیذئَ اص اػشفبدُ گشٍّی، ثحث ٍدبػخ، ػخٌشاًی،دشػؾؿیَُ سذسیغ: 

 ًحَُ اسصؿیبثی داًـجَ:

 ًوشُ   2(                                                                 یسشم  )سئَس یبىهاهشحبى 

 ًوشُ   16                                          (                       یسئَس)  سشم بىیاهشحبى دب

 ًوشُ   2                حضَس فؼبل دس کالع دسع ٍ هـبسکز دس دشػؾ ٍ دبػخ 2

 غیجز ثیؾ اص یک جلؼِ هجبص ًجَدُ ٍ هٌجش ثِ حزف ٍاحذ هی گشدد. : ًحَُ ثشخَسد ثب غیجز ٍ سبخیش داًـجَهمشسار ٍ 

گیشی، اسائِ فؼبلیز ّب ٍ سوبسیي خَاػشِ ؿذُ دس هَػدذ  حضَس ثِ هَلغ دس کالع ٍ حضَس فؼبل دس اهش یبد ٍظبیف ٍ سکبلیف داًـجَ:

 همشس

 هطبثك سمَین داًـگبّیسبسیخ اهشحبى دبیبى سشم: * 

  * ػبیش سزکشّبی هْن ثشای داًـجَیبى: حضَس فؼبل دس کالع ٍ هـبسکز دس دشػؾ ٍ دبػخ اص اّویز ثشخَسداس اػز.

 یهٌبثغ اصل

اًشـبسار  سْشاى.ٍ داًـجَیبى اسبق ػول.  ، سصیذًز ّبی جشاحیجشاحی ثشای دضؿکبىاثضاس ػبداسی، احؼبى گلچیٌی. لیال  .1

 1395ٍیشاػز ػَم، جبهؼِ ًگش، 

چبح جبهؼِ ًگش. اًـشبسار  سْشاى.ثب ٍػبیل ٍ سجْیضار اسبق ػول. آؿٌبیی سلیِ صسدؿز. ، سٍیب اکجش صادُ، لبسداؿیفبطوِ  .2

 1397دٍم. 

اًشـبسار  سْشاى.ّوشاُ ثب هؼشفی اثضاسّبی ًَیي. : اٍلیي هجوَػِ ٍػبیل جشاحی جبهغ اثضاسّبی جشاحیصبدلی. کشبة سلیِ  .3

 1389دٍم. چبح ًَس داًؾ. 

 Caruthers BL, Price P, Junge TL, Price BD. Surgical Technology for the Surgical Technologist. 

 Berry & Kohn,s. operation room technique. 2007. 

 Tighe SM. Instrumentation for the operating room. Mosby; 2007. 

 Miltex Sutgical Instruments Catolog, published Milltex. Inc. 

 Basic surgical Instrumentation, publisher W.B. Saunders, ISBN 072164211X 

 Surgical Instruments: A pocket guide, publisher W.B Saunders, ISBN 0721678017 
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 آؿٌبیی ثب ٍػبیل ٍ سجْیضار اسبق ػول یذی ثشًبهِ دسػجذٍل صهبى ثٌ

سبسیخ  سدیف

 جلؼبر

 هذسع سٍؽ سذسیغ هَاد ٍ سػبًْب  هَضَع جلؼبر

اعوها    خچهه یهعارفه، ارائه طرح درس و تار 21/7/1400 1

 آى زاتیو تجه یجراح

 پرسش یسخنران وتریکاهپو ذئوپرژکتوریو

 وپاسخ

 هرین چهره گشا

 ی، طبقهه بنهذ   یجراحه  یابهزار اها   خچهیتار 28/7/1400 2

 ابزار و برنذه اا

 یسخنران وتریوکاهپ ذئوپرژکتوریو

 وپاسخ پرسش

 هرین چهره گشا

: جذا کننذه اایجراح یابزاراا 5/8/1400 3  یسخنران وتریوکاهپ ذئوپرژکتوریو 

 وپاسخ پرسش

 هرین چهره گشا

 یسخنران وتریوکاهپ ذئوپرژکتوریو : کلوپ اایجراح یابزاراا 12/8/1400 4

 وپاسخ پرسش

 چهره گشاهرین 

 یسخنران وتریوکاهپ ذئوپرژکتوریو : نگهذارنذه اایجراح یابزاراا 19/8/1400 5

 وپاسخ پرسش

 هرین چهره گشا

 یسخنران وتریوکاهپ ذئوپرژکتوریو یدست ی: اکارتوراایجراح یابزاراا 26/8/1400 6

 وپاسخ پرسش

 هرین چهره گشا

 یسخنران وتریکاهپو ذئوپرژکتوریو خودکار ی: اکارتوراایجراح یابزاراا 3/9/1400 7

 وپاسخ پرسش

 هرین چهره گشا

 یسخنران وتریکاهپو ذئوپرژکتوریو : انواع اسپکولوم و اوکیجراح یابزاراا 10/9/1400 8

 وپاسخ پرسش

 هرین چهره گشا

 یسخنران وتریکاهپو ذئوپرژکتوریو اتاق عول یهصرف ریو غ یهصرف زاتیتجه 17/9/1400 9

 وپاسخ پرسش

 ره گشاهرین چه

 یسخنران وتریکاهپو ذئوپرژکتوریو انواع درى اا و کاتتر اا، سونذ و استپلر 24/9/1400 10

 وپاسخ پرسش

 هرین چهره گشا

و سهونى اها و انهواع     یجراحه  یانواع نخ اا 1/10/1400 11

 هیبخ

 یسخنران وتریکاهپو ذئوپرژکتوریو

 وپاسخ پرسش

 هرین چهره گشا

 یسخنران وتریکاهپو ذئوپرژکتوریو اتاق عول یکیالکتر ریغ زاتیتجه 8/10/1400 12

 وپاسخ پرسش

 هرین چهره گشا

وتریوکاهپ ذئوپرژکتوریو اتاق عول یکیالکتر زاتیتجه 15/10/1400 13  یسخنران 

 وپاسخ پرسش

 هرین چهره گشا

 کروسهکو،، یه)اتهاق عوهل    ژهیو راتیتجه 22/10/1400 14

 (و ... زریآنذوسکو،،ل

وتریوکاهپ ذئوپرژکتوریو  یرانسخن 

 وپاسخ پرسش

 هرین چهره گشا

 

 


