
  

 
 

 

 ( COURSE PLAN)طرح دوره 

 
 

 معرفی درس:

، اعمال جراحی، مقدمات عمل  آن یو مراقبت هااتاق عمل گوارش و غدد  یتکنولوژ  در این درس دانشجو با پاتولوژی

جهت این درس امتحان  شود. می آشنا عمل از بعد و حین قبل، مرحله سه در از بیمار مراقبت ، پروسیجر ها و اصول

 شده است. بندی این درس تاریخ برگزاری امتحان مشخص میان ترم در نظر گرفته شده که در جدول زمان
 

 

 عناوين كلی اين درس شامل موارد زير می باشد :

 تحصیلی:كارشناسی پیوسته اتاق عملدانشکده :  پرستاری        گروه آموزشی:اتاق عمل                       مقطع و رشته 

اتاق عمل گوارش و غدد و مراقبت  یتکنولوژ  :  نام درس

 آن یها

 3 :  تعداد واحد

 نوع واحد : نظری

و  2 حیهمزمان با تشر ایو  ازیشنیپ -1 یولوژیزیف پیش نیاز:

 یشناس بیآس

 روز و ساعت برگزاری کالس:  

 13-15یکشنبه 

 13-15چهارشنبه 

 )س(نبیحضرت ز یدانشکده پرستار برگزاری:مکان 

                                                                                        دکتر زهرا امیرخانی  سرکار خانم    مسئول برنامه :  

 zamirkhani58@yahoo.com:الکترونیکیآدرس پست                     52245009 220:           دانشکده شماره تماس

 

                     یکاو ی،آقا امیریدکتر  یقاآ ،دکتر امیرخانیخانم    مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 دکتر امیرخانیسرکار خانم  تهیه و تنظیم : 

 3/11/1401بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 زیگوارش و غدد درون ر ستمیس یولوژیزیو ف یبر آناتوم یمرور

 یگوارش و الپاراسکوپ یمرتبط با جراح  زاتیبا ابزار و تجه ییآشنا

 مرتبط با آن یها یو جراح  یمر یها یبا انواع پاتولوِژ ییآشنا

 مرتبط با آن یها یمعده  و جراح یها یبا انواع پاتولوِژ ییآشنا

 مرتبط با آن یها یروده  و جراح یها یبا انواع پاتولوِژ ییآشنا

 مرتبط با آن یها یآنورکتال  و جراح یها یبا انواع پاتولوِژ ییآشنا

 مرتبط با آن یها یصفرا و جراح سهیپانکراس و ک یها یبا انواع پاتولوِژ ییآشنا

 مرتبط با آن یها یکبد  وجراح یها یبا انواع پاتولوِژ ییآشنا

 مرتبط با آن یها یغدد  و جراح یها یبا انواع پاتولوِژ ییآشنا

 مرتبط با آن یها یپستان  و جراح یها یبا انواع پاتولوِژ ییآشنا

 

 اهداف كلی 

 اعمال  نهی، و  دانش ، نگرش و مهارت در زم دهیها آشنا گرد یماریب میو مفاه اتیدرس دانشجو با با کل نیدر ا

 .دینما یرا کسب م یو الپاراسکوپ یگوارش، پستان، غدد، آندوسکوپ یجراح

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 

 را شرح دهد. دستگاه گوارش( توئن،یحفره شکم، عضالت شکم، پر یبند می)تقس یولوژیزیو ف یآناتوم 

 ی مربوط به جراحی گوارش و غدد و مراقبت هاب آن را توضیح دهد.لوژونیترم 

 را شرح دهد. پرپ و درپ ...( شن،یدستگاه گوارش )پوز یها یجهت انجام جراح یآمادگ 

 را نام برده و توضیح دهد. گوارش یمرتبط با جراح یجراح یانواع  برش ها 

  یدکتومیبزرگ، ست هموروئ ی:ست جراح لیبدستگاه گوارش از ق یها یجهت انجام جراح زاتیابزار و تجه، 

 را نام برده و توضیح دهد. و... یدکتومیروئیت

 ها و  ونیکاسی( اندیکولدوسکوپ ،یدئودنوسکوپ ،یگاستروسکوپ ،ی)ازوفاگوسکوپیفوقان یآندوسکوپ انواع

 را توضیح دهد. مرتبط باآنها یمراقبت ها

 یراقبت هاها و م ونیکاسی( اندیو کولونوسکوپ یدسکوپیگموئی،سی)رکتوسکوپیتحتان یها ینواع آندوسکوپا 

 را توضیح دهد.مرتبط باآنها 

 را شرح  باز به روش  -فمورال و...( ،یناف نال،ینگویا یآنها )هرن یو مراقبت ها یهرن میترم یانواع اعمال جراح

  دهد.

 را شرح دهد. (بیو معا ایمزا ون،یکاسی)اندیالپاروسکوپ یجراح 

 ی را نام برده و در مورد آنها توضیح دهد.الپاروسکوپ لیو وسا زاتیتجه 

 ی را شرح دهد.الپاراسکوپ به روش( یناف نال،ینگویا یآنها )هرن یو مراقبت ها یهرن میترم یانواع اعمال جراح 

 (یمر سیوار ،یآشاالز ،یمر کولیورتید ،یمر ونیالتاسید ،یآنها)برداشت مر یو مراقبت ها یمر یها یجراح 

 را توضیح دهد.

  

 را توضیح دهد. (یپستان، ماستکتوم یوپسیآن )سرطان پستان، ب یپستان و مراقبت ها یها یجراح 

 وضیح را ت (یلوروپالستیپ ،یواگوتوم ،یتوتال، گاستروستوم یآنها) گاسترکتوم یمعده و مراقبت ها یها یجراح

 دهد.

 را توضیح دهد. چاق( مارانیب یمعده برا یجراح یآن ها)روش ها یمعده و مراقبت ها یها یجراح 



 مکل، سوراخ شدن دئودنوم در اثر  کولیورتیآنها)برداشت روده کوچک، د یروده کوچک و مراقبت ها یجراح

 را توضیح دهد. (یاولسر، ژژنوستوم کیپپت

 ی را شرح دهد.به روش باز و الپاراسکوپ یآپاندکتوم 

 را توضیح دهد. (یوستوملئیو ا ی)کولوستومیروده ا یانواع استوماها 

 را توضیح دهد. (نئالینوپریآبدوم ونیرزکس ،یآنها)کولکتوم یکولون و مراقبت ها یها یجراح 

 را توضیح دهد. (یدکتومیروئیو پارات یدکتومیروئیآن)ت یو مراقبت ها دیروئیو پارات دیروئیت یجراح 

 را توضیح دهد. (دالیلونیپا نوسیو س یشرمقعدیف ،یمقعد ستولیف د،یآنورکتال)هموروئ یها یجراح 

 را توضیح دهد. کبد( ونیکبد، رزکس یپارگ میکبد، ترم یوپسیآن ها)ب یکبد و مراقبت ها یها یانواع جراح 

 یکوژژنوستومیپانکراس، پانکرات یها ستیپانکراس و مراقبت آنها)ک یها یجراح، 

 را توضیح دهد. (ی(، پانکراتکتومپلیو ی)جراحیکودئودنکتومیپانکرات

 کوله  ،یکولدوسکوپ ،یوگرافیآنها ) کوالنژ یو مراقبت ها یصفراو یصفرا و مجار سهیک یها یجراح

 (یستوژژنوستومیو کوله س یستودئودنوستومیکوله س ،یپسیتوتریکوله ل ،یبه روش باز و الپاراسکوپ یستکتومیس

 را توضیح دهد.

 یکولدوکوتوم ،یآن ها)کولدوکوستوم ی)ادامه( و مراقبت هایصفراو یصفرا و مجار سهیک یها یجراح، 

 را توضیح دهد. (یو کولدوکوژژنوستوم یکولدوکودئودنوستوم

 را توضیح دهد. (یآن ها) اسپلنکتوم یطحال و مراقبت ها یها یجراح 

 

 

 روش آموزش 
 

 مجازی                                      حضوری                                         تركیبی 

 شرايط اجراء

 

  :امکانات آموزشی 
  ،زارهایی و با استفاده از نرم اف، وایت برد ، ماژیک کامپیوتر  ، ویدئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور کالس درس

 شامل سامانه نوید

 

 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی  آیا کتاب /مقاله خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع درسی در نظر دارید؟

 در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید:

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 شده برای مطالعه

، چاپ جامعه نگر. انتشارات گوارش و غددلیال ساداتی، . تکنولوژی جراحی در جراحی های  - .1

  1391 دوم

 



 اصول جراحی شوارتز .2

3. FULLER, J. K. 2018. Surgical Technology, Principles and 
Practice. 

4. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  
EDITION, 2015 

5. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A 
Positive Care Approach 4th Edition, 2014 

 
 

 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر کتاب

آن  ایلف، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیفوق یا به تنهایی به عنوان 

 را ضمیمه نمایید:

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهمحتوای بارگذاری شده بر روی سامانهمنظور اسالید پاور پوینت، جزوه، فیلم آموزشی،  *

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** بارگذاری

  مشخصات آن متعاقبا اعالم خواهد شد  

    

    

    

    



  ه منبع مطالعدر صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای این موارد به دانشجویان معرفی کنید بیشتر

 در نظر گرفته شده است.(

 

 م(تر آزمون های تکوينی)كويیز/میان

 خیر  بلی   اید؟. آیا برای درس خود آزمون در نظر گرفته1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره

ترم میان 1  
 -تستی

 تشریحی
شودمتعاقبا اعالم می  متعاقبا اعالم می شود  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 



 

 

 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟. آیا برای درس خود پروژه پایان ترم /میان ترم در نظر گرفته1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

تکلیف اول 

 کالسی

ارائه 

سواالت به 

صورت 

تشریحی و 

تستی 

،بارگذاری 

در ماجول 

تکلیف در 

 نویدسامانه 

 در اسرع وقت در سامانه اعالم خواهد شد

حداکثر یک 

هفته پس از ارائه 

 تکلیف

حداکثر یک 

هفته پس از 

 پاسخ دانشجو

مروری بر 

جلسات تدریس 

 شده

تکلیف دوم 

 کالسی

ارائه 

سواالت به 

صورت 

تشریحی و 

تستی 

،بارگذاری 

در ماجول 

تکلیف در 

 سامانه نوید

خواهد شددر اسرع وقت در سامانه اعالم   

حداکثر یک 

هفته پس از ارائه 

 تکلیف

حداکثر یک 

هفته پس از 

 پاسخ دانشجو

مروری بر 

جلسات تدریس 

 شده

تکلیف 

سوم 

 کالسی

ارائه 

سواالت به 

صورت 

تشریحی و 

تستی 

،بارگذاری 

در ماجول 

تکلیف در 

 سامانه نوید

 در اسرع وقت در سامانه اعالم خواهد شد

حداکثر یک 

هفته پس از ارائه 

 تکلیف

حداکثر یک 

هفته پس از 

 پاسخ دانشجو

مروری بر 

جلسات تدریس 

 شده

تکلیف 

چهارم 

 کالسی

ارائه 

سواالت به 

صورت 

تشریحی و 

تستی 

،بارگذاری 

در ماجول 

تکلیف در 

 سامانه نوید

 در اسرع وقت در سامانه اعالم خواهد شد

حداکثر یک 

هفته پس از ارائه 

 تکلیف

حداکثر یک 

هفته پس از 

دانشجوپاسخ   

مروری بر 

جلسات تدریس 

 شده



 

 ارزشیابی دانشجويان

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 7 آزمون میان ترم

 10 آزمون پایان ترم

 0.5 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 2.5 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 مقررات 

  

      

 آن یاتاق عمل گوارش و غدد و مراقبت ها یتکنولوژبندی درس  جدول زمان

شماره 

 جلسه
تاریخ 

 ارائه

 یکشنبه

13-15 

خانم 

دکتر 

 امیرخانی

 بیان و شرح اهداف درس تکنولوژی گوارش و غدد 

  بندی حفره مروری بر آناتومی و فیزیولوژی )تقسیم

شکم، آناتومی عضالت شکم، پریتوئن، آناتومی 

 دستگاه گوارش(

اساليد  

 ،پروژكتور 

ويدوئو 
 پروژكتور

 و كامپيوتر

 

امتحان ميان 

 ترم
 تکليف

 آزمون پايانی

یکشنبه

13-15  

خانم 

دکتر 

 امیرخانی

 )اساليد  حضوری مروری بر آناتومی و فیزیولوژی سیستم )ادامه

 ،پروژكتور 

ويدوئو 
 پروژكتور

 و كامپيوتر

 

امتحان ميان 

 ترم
 تکليف

 آزمون پايانی

 

 یکشنبه

13-15  

آقای 

 کاوی

 لوژیوترمین 

  آمادگی جهت انجام جراحی های دستگاه

 گوارش )پوزیشن، پرپ و درپ ...(، 

   برش های جراحی مرتبط با آشنایی با انواع

 جراحی گوارش

اساليد  مجازی

 ،پروژكتور 

ويدوئو 
 پروژكتور

 و كامپيوتر

 

امتحان ميان 

 ترم
 تکليف

 آزمون پايانی

13-15  

آقای 

 کاوی

  آشنایی با ابزار و تجهیزات جهت انجام جراحی

های دستگاه گوارش از قبیل :ست جراحی 

 بزرگ، ست هموروئیدکتومی، تیروئیدکتومی و...

اساليد  مجلزی

 ،پروژكتور 

ويدوئو 
 پروژكتور

 و كامپيوتر

امتحان ميان 

 ترم

 تکليف
 آزمون پايانی



 یکشنبه

13-15  

آقای 

 کاوی

  ،انواع آندوسکوپی فوقانی)ازوفاگوسکوپی

گاستروسکوپی، دئودنوسکوپی، کولدوسکوپی( 

 اندیکاسیون ها و مراقبت های مرتبط باآنها

 

اساليد  مجلزی
 ،پروژكتور 

ويدوئو 
 پروژكتور

 و كامپيوتر

 
امتحان ميان 

 ترم
 تکليف

 آزمون پايانی

کشنبهی

13-15  

دکتر 

 امیری

  آشنایی با انواع اعمال جراحی ترمیم هرنی و

مراقبت های آنها )هرنی اینگوینال، نافی، 

 تکنیک باز  -فمورال و...(

اساليد  حضوری

 ،پروژكتور 

ويدوئو 
 پروژكتور

 و كامپيوتر

 

امتحان ميان 

 ترم
 تکليف

 آزمون پايانی

13-15  

آقای 

 کاوی

  ا نواع آندوسکوپی های

تحتانی)رکتوسکوپی،سیگموئیدسکوپی و 

کولونوسکوپی( اندیکاسیون ها و مراقبت های 

  مرتبط باآنها

اساليد  مجلزی

 ،پروژكتور 

ويدوئو 
 پروژكتور

 و كامپيوتر

 

ميان امتحان 

 ترم
 تکليف

 آزمون پايانی

13-15  

آقای 

 کاوی

  جراحی الپاروسکوپی)اندیکاسیون، مزایا و

 معایب(

 آشنایی با تجهیزات و وسایل الپاروسکوپی 

كامپيوتر و  مجازی
با استفاده از 

نرم 

افزارهايی 
شامل 

 سامانه نويد

و اداب 
 کانکت

امتحان ميان 
 ترم

 تکليف

 پايانیآزمون 

 یکشنبه

13-15  

دکتر 

 امیری

  آشنایی با انواع اعمال جراحی ترمیم هرنی و

مراقبت های آنها )هرنی اینگوینال، نافی( 

 تکنیک الپاراسکوپی

اساليد  حضوری
 ،پروژكتور 

ويدوئو 

 پروژكتور
 و كامپيوتر

 
امتحان ميان 

 ترم

 تکليف
 آزمون پايانی

یکشنبه

13-15  

آقای 

 کاوی

  آشنایی با جراحی های مری و مراقبت های

آنها)برداشت مری، دیالتاسیون مری، 

 دیورتیکول مری، آشاالزی، واریس مری(

اساليد  مجلزی
 ،پروژكتور 

ويدوئو 

 پروژكتور
 و كامپيوتر

امتحان ميان 
 ترم

 تکليف

 آزمون پايانی

13-15  

دکتر 

 امیری

 های پستان و مراقبت های  آشنایی با جراحی

آن )سرطان پستان، بیوپسی پستان، 

 ماستکتومی(

اساليد  حضوری
 ،پروژكتور 

ويدوئو 

 پروژكتور
 و كامپيوتر

 
امتحان ميان 

 ترم

 تکليف
 آزمون پايانی

13-15  

آقای 

 کاوی

  آشنایی با جراحی های معده و مراقبت های

گاستروستومی، آنها) گاسترکتومی توتال، 

 واگوتومی، پیلوروپالستی(

اساليد  مجلزی

 ،پروژكتور 

ويدوئو 

 پروژكتور
 و كامپيوتر

 

امتحان ميان 

 ترم

 تکليف
 آزمون پايانی

یکشنبه

13-15  

آقای 

 کاوی

  آشنایی با جراحی های معده و مراقبت های آن

 ها)روش های جراحی معده برای بیماران چاق(

كامپيوتر و  مجازی

با استفاده از 
نرم 

افزارهايی 

شامل 
 سامانه نويد

 

امتحان ميان 
 ترم

 تکليف

 آزمون پايانی



13-15  

دکتر 

 امیری
 

  آشنایی با جراحی روده کوچک و مراقبت های

آنها)برداشت روده کوچک، دیورتیکول مکل، 

سوراخ شدن دئودنوم در اثر پپتیک اولسر، 

 ژژنوستومی(

 آپاندکتومی به روش باز و الپاراسکوپی 

اساليد  حضوری
 ،پروژكتور 

ويدوئو 
 پروژكتور

 و كامپيوتر

 
امتحان ميان 

 ترم
 تکليف

 آزمون پايانی

 شنبهکی

13-15  

دکتر 

 امیری
 

آشنایی با انواع استوماهای روده ای)کولوستومی و 

 ایلئوستومی(

اساليد  حضوری

 ،پروژكتور 
ويدوئو 

 پروژكتور

 و كامپيوتر

 

امتحان ميان 
 ترم

 تکليف

 آزمون پايانی

 19/2/1402امتحان ميانترم 

13-15  

دکتر 

 امیری

  آشنایی با جراحی های کولون و مراقبت های

 آنها)کولکتومی، رزکسیون آبدومینوپرینئال(

اساليد  حضوری

 ،پروژكتور 
ويدوئو 

 پروژكتور

 و كامپيوتر

 

امتحان ميان 
 ترم

 تکليف

 آزمون پايانی

شنبهکی

13-15  

آقای 

 کاوی

  آشنایی با جراحی تیروئید و پاراتیروئید و

مراقبت های آن)تیروئیدکتومی و 

 پاراتیروئیدکتومی(

اساليد  حضوری

 ،پروژكتور 

ويدوئو 
 پروژكتور

 و كامپيوتر

 

امتحان ميان 

 ترم
 تکليف

 پايانیآزمون 

13-15  

دکتر 

 امیری
 

آشنایی با جراحی های آنورکتال)هموروئید، 

فیستول مقعدی، فیشرمقعدی و سینوس 

 پایلونیدال(

اساليد  حضوری

 ،پروژكتور 

ويدوئو 
 پروژكتور

 و كامپيوتر

 

امتحان ميان 

 ترم
 تکليف

 آزمون پايانی

 یکشنبه

13-15  

دکتر 

 امیری
 

آشنایی با انواع جراحی های کبد و مراقبت های 

آن ها)بیوپسی کبد، ترمیم پارگی کبد، 

 رزکسیون کبد(

اساليد  حضوری
 ،پروژكتور 

ويدوئو 

 پروژكتور
 و كامپيوتر

 
امتحان ميان 

 ترم

 تکليف
 آزمون پايانی

13-15  

دکتر 

 امیری

  آشنایی با جراحی های پانکراس و مراقبت

آنها)کیست های پانکراس، 

پانکراتیکوژژنوستومی، 

(، پانکراتیکودئودنکتومی)جراحی ویپل

 پانکراتکتومی(

اساليد  حضوری
 ،پروژكتور 

ويدوئو 

 پروژكتور
 و كامپيوتر

 
امتحان ميان 

 ترم

 تکليف
 آزمون پايانی

یکشنبه

13-15  

دکتر 

 امیری

آشنایی با جراحی های کیسه صفرا و مجاری 

صفراوی و مراقبت های آنها ) کوالنژیوگرافی، 

کولدوسکوپی، کوله سیستکتومی به روش باز و 

الپاراسکوپی، کوله لیتوتریپسی، کوله 

سیستودئودنوستومی و کوله 

 سیستوژژنوستومی(

اساليد  حضوری

 ،پروژكتور 
ويدوئو 

 پروژكتور
 و كامپيوتر

 

ان امتحان مي
 ترم

 تکليف
 آزمون پايانی

13-15  

دکتر 

 امیری

آشنایی با جراحی های کیسه صفرا و مجاری صفراوی)ادامه( 

و مراقبت های آن ها)کولدوکوستومی، کولدوکوتومی، 

 کولدوکودئودنوستومی و کولدوکوژژنوستومی(

آشنایی با جراحی های طحال و مراقبت های آن ها) 

 اسپلنکتومی(

اساليد  

 ،پروژكتور 

ويدوئو 
 پروژكتور

 و كامپيوتر

 

امتحان ميان 

 ترم
 تکليف

 آزمون پايانی

13-15  
دکتر 

 امیری

اساليد   آشنایی با تصاویر رادیولوژی رایج در جراحی گوارش و غدد

 ،پروژكتور 

ويدوئو 

 

امتحان ميان 

 ترم

 تکليف



 پروژكتور
 و كامپيوتر

 آزمون پايانی

"،  تاریخ و ساعت کالس هر جلسه، متعاقبا اعالم خواهد شدامیریبا توجه به متغیر بودن  برنامه جلسات تدریس دکتر "  

 

 


