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  0199-0011 اولنیمسال تحصیلی                                                       مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی: نام درس

 اتاق عمل 0 آموزشی: ترمگروه دانشکده پیراپزشکی                                                                                     دانشکده: 

 00-01 شنبهسه ی تاریخ برگزاری : روزها                                                                     0اتاق عمل ترم رشته: کارشناسی پیوسته 

 واحد نظری 0تعداد واحد:  

 01-01 دوشنبهروزهای تماس با مسئول درس:    مریم چهره گشا                                   مدرس و مسئوول درس: 

          11011011-  110 تلفن:                            ق عمل       فتر: دانشکده پیراپزشکی،گروه اتاآدرس د

 Maryam.Chehrehgosha@yahoo.comپست الکترونیک : 

 هدف کلی درس: 

 اي حرفه هجایگا تکاملی سیر و یخچهرتا ،عمل قتاا سشنارکا ديعملکر و ايحرفه مفاهیم با دوره ینا طی در ننشجویادا

 شناآ رکا محیط اتطرمخا از ناشی خطر مدیریت و فیزیکی يجنبهها شناخت ،جتماعیا و ايحرفه تتباطاار ع،جتماا در دخو

 .شد هنداخو

 اهداف اختصاصی:

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

 .کند نبیا را حیاجر یستژتکنولو و حیاجر تکاملی سیر از کامل ايیخچهرتا -1

 .نماید توصیف مختلف دبعاا از را حیهااجر اعنوا يبند طبقه -2

 توصیف و حشر را شتهر ینا در ادفرا صالحیت ت،حتیاجاا ،یتمسئول اههمر به را عمل قتاا شناسیرکا حرفه  -3

 .نماید

 .دببر منا را حیاجر تیم يعضاا -4

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

 .نماید نبیا را عمل قتاا در محیطی اتخطر -1

 و پروژه های کالسی ، تمرینپرسش وپاسخ، بحث گروهی، استفاده از ویدئو و پروژکتور شیوه تدریس: سخنرانی،

 نحوه ارزشیابی دانشجو:

 نمره 1                                                                                            امتحان میان ترم  .0

 نمره   01                     )تئوری(                                                        امتحان پایان ترم  .1

 نمره   1                 حضور فعال در کالس درس و مشارکت در پرسش و پاسخ             .1

  1 دقیقه از شروع کالالس و  غیبالت بالیش از    01تاخیر بیش از  مقررات و نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو: 

 نمی باشد. جلسه مجاز

 و حضور فعال در امر یادگیری، وظایف و تکالیف دانشجو: حضور به موقع در کالس

* سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان: حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار 

 است. 

 

 منابع اصلی



 1931. نگر جامعه راتنتشاا. حیاجر ژيتکنولو بر اي مقدمه. نحساا گلچینی ،لیال تیداسا .1

  1933. نگر جامعه ،سالمی نشر. حیاجر يژتکنولو بر اي مقدمه. فاطمه شیرداقا .2

 ،لیال تیداسا کوهن( ترجمه و يبر عمل قتاا در رکا يها تکنیک از اول )جلد عمل قتاا در رکا لصوا ريما نانسی .9

 .ن حساا گلچینی

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 

 

 

 

 

 

 جراحیژی بر تکنولوای مقدمهجدول زمان بندی برنامه درسی 

 

 مدرس روش تدریس رسانه ها  و مواد جلسات موضوع تاریخ جلسات ردیف

 مریم چهره گشا پاسخ سخنرانی پرسش و کامپیوتر تاریخچه جراحی 11/1/99 0

 مریم چهره گشا پاسخ سخنرانی پرسش و کامپیوتر توصیف شغل کارشناس اتاق عمل 0/7/99 1

 مریم چهره گشا پاسخ سخنرانی پرسش و کامپیوتر اعضاء تیم جراحی 8/7/99 1

به های فیزی محیط در شناخت جن 01/7/99 0

 یک واحد جراحی

 مریم چهره گشا پاسخ سخنرانی پرسش و کامپیوتر

 مریم چهره گشا پاسخ سخنرانی پرسش و کامپیوتر مراقبت های قبل عمل 11/7/99 1

 مریم چهره گشا پاسخ سخنرانی پرسش و کامپیوتر نقل و انتقال بیمار تحت جراحی 19/7/99 1

 مریم چهره گشا پاسخ پرسش و سخنرانی کامپیوتر پوزیشن های جراحی 1/8/99 7

 مریم چهره گشا پاسخ سخنرانی پرسش و کامپیوتر مدیریت خطر 11/8/99 8

 


