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 دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپسشکی
 مقدمه ای بر تکنولوشی جراحی( درس course planطرح  دوره )

 
  1400-1401 اٍلًیوسبل تحصیلی                                                       مقدمه ای بر تکنولوشی جراحی: ًبم درس

 اتبق ػول 1 آهَسضی: تزمگزٍُ داًطکذُ پیزاپشضکی                                                                                     داًطکذُ: 

 14-16 ضٌبِسِ ی تبریخ بزگشاری : رٍسّب                                                                     1اتبق ػول تزم رضتِ: کبرضٌبسی پیَستِ 

 ٍاحذ ًظزی 1تؼذاد ٍاحذ:  

 10-12 دٍضٌبِرٍسّبی توبس بب هسئَل درس:    هزین چْزُ گطب                                   هذرس ٍ هسئٍَل درس: 

          32436102-  224 تلفي:                            ق ػول       فتز: داًطکذُ پیزاپشضکی،گزٍُ اتبآدرس د

 Maryam.Chehrehgosha@yahoo.comپست الکتزًٍیک : 

 ّذف کلی درس: 

 اي حرفه هجایگا تکامڳی سیر ه یخچهرتا ،عمڳ قتاا سشنارکا ديعمڳکر ه ايحرفه مفاویم با دهره ینا طی در ننشجهیادا

 شناآ رکا محیط اتطرمخا از ناشی خطر مدیریت ه فیزیکی يجنبهوا شناخت ،جتماعیا ه ايحرفه تتباطاار ع،جتماا در دخه

 .شد ونداخه

 اّذاف اختصبصی:

 وره بايد قادر باشد...........دانشجو در پايان د

 .کند نبیا را حیاجر یستژتکنهله ه حیاجر تکاملی سیر از کامل ايیخچهرتا -1

 .نماید تهصیف مختلف دبعاا از را حیوااجر اعنها يبند طبقه -2

 تهصیف ه حشر را شتهر ینا در ادفرا صالحیت ت،حتیاجاا ،یتمسئهل اهومر به را عمل قتاا شناسیرکا حرفه  -3

 .نماید

 .دببر منا را حیاجر تیم يعضاا -4

 اصهل جا به جایی بیمار را در اتاق عمل بیان نماید. -5

 .نماید نبیا را عمل قتاا در محیطی اتخطر -6

 ٍ پزٍصُ ّبی کالسی ، توزیيپزسص ٍپبسخ، بحث گزٍّی، استفبدُ اس ٍیذئَ ٍ پزٍصکتَر ضیَُ تذریس: سخٌزاًی،

 ًحَُ ارسضیببی داًطجَ:

 ًوزُ 3                                                                                            اهتحبى هیبى تزم  .1

 ًوزُ   15                     )تئَری(                                                        اهتحبى پبیبى تزم  .2

 ًوزُ   2                 حضَر فؼبل در کالس درس ٍ هطبرکت در پزسص ٍ پبسخ             .3

  3 دقیقِ اس ضزٍع کالالس ٍ  غیبالت بالیص اس    15تبخیز بیص اس  هقزرات ٍ ًحَُ بزخَرد بب غیبت ٍ تبخیز داًطجَ: 

 ًوی ببضذ. جلسِ هجبس

 ٍ حضَر فؼبل در اهز یبدگیزی، ٍظبیف ٍ تکبلیف داًطجَ: حضَر بِ هَقغ در کالس

* سبیز تذکزّبی هْن بزای داًطجَیبى: حضَر فؼبل در کالس ٍ هطبرکت در پزسص ٍ پبسخ اس اّویت بزخَردار 

 است. 

 

 هٌببغ اصلی



 1331. نگر جامعه راتنتشاا. حیاجر ژيتکنهڳه بر اي مقدمه. نحساا گڳچینی ،ڳیال تیداسا .1

  1333. نگر جامعه ،ساڳمی نشر. حیاجر يژتکنهڳه بر اي مقدمه. فاطمه شیرداقا .2

 ،ڳیال تیداسا کهون( ترجمه ه يبر عمڳ قتاا در رکا يوا تکنیک از اهڳ )جڳد عمڳ قتاا در رکا ڳصها ريما نانسی .3

 .ن حساا گڳچینی

4. Surgical technology for surgical technologist: A positive care approach association of 

surgical technologist/cengage learning ;4edition/ISBN:9781111037567 

5. Berry& Kohns operation room technigue. Nancymarie Philips RN PhD RNFA CNOR 

(mAuthor)Mosbey: 12 edition /ISBN 9780323073585 

 

 

 

 

 

 جزاحیصی بز تکٌَلَای هقذهِجذٍل سهبى بٌذی بزًبهِ درسی 

 

 هذرس رٍش تذریس رسبًِ ّب  ٍ هَاد جلسبت هَضَع تبریخ جلسبت ردیف

 هزین چْزُ گطب پبسخ سخٌزاًی پزسص ٍ کبهپیَتز تبریخچِ جزاحی 20/7/1400 1

 هزین چْزُ گطب پبسخ سخٌزاًی پزسص ٍ کبهپیَتز تَصیف ضغل کبرضٌبس اتبق ػول 27/7/1400 2

 هزین چْزُ گطب پبسخ سخٌزاًی پزسص ٍ کبهپیَتز اػضبء تین جزاحی 4/8/1400 3

ضٌبخت جٌبِ ّبی فیشی هحیط در  11/8/1400 4

 یک ٍاحذ جزاحی

 هزین چْزُ گطب پبسخ سخٌزاًی پزسص ٍ کبهپیَتز

 هزین چْزُ گطب پبسخ سخٌزاًی پزسص ٍ کبهپیَتز هزاقبت ّبی قبل ػول 18/8/1400 5

 هزین چْزُ گطب پبسخ سخٌزاًی پزسص ٍ کبهپیَتز ًقل ٍ اًتقبل بیوبر تحت جزاحی 25/8/1400 6

 هزین چْزُ گطب پبسخ سخٌزاًی پزسص ٍ کبهپیَتز پَسیطي ّبی جزاحی 2/9/1400 7

 هزین چْزُ گطب پبسخ سخٌزاًی پزسص ٍ کبهپیَتز هذیزیت خطز 9/9/1400 8

 


