
  

 
 

 

 حضوری( COURSE PLAN)وره طرح د

 
 

 معرفی درس:
این درس دانشجو بیماری های سیستم های اعصاب را که نیازمند جراحی است می شناسد، و با اعمال جراحی مربوط به آن و در 

جهت این درس امتحان میان ترم در نظر گرفته شده که در جدول زمانبندی این درس  مراقبتهای قبل و بعد از عمل آشنا می شود.

 تاریخ برگزاری امتحان مشخص شده است.

 

 عناوين كلی اين درس شامل موارد زير می باشد :

 مروری بر آناتومی و فیزیولوژی سیستم عصبی 

 آشنایی با پاتولوژی ها در جراحی مغز و اعصاب 

 آشنایی با اقدامات تشخیصی در جراحی مغز و اعصاب 

 آشنایی با تجهیزات و وسایل مورد نیاز در جراحی مغز و اعصاب 

 كارشناسی اتاق عمل :مقطع و رشته تحصیلی    گروه آموزشی:  اتاق عمل                                         پرستاریدانشکده :  

تکنولوژی اتاق عمل مغز و اعصاب و مراقبتهای  :  نام درس

 آن

 2 :  تعداد واحد

 نظری نوع واحد :

 پیش نیاز:

 آسیب شناسی و بافت شناسی -2فیزیولوژی  -2تشریح 

 11-15شنبه چهارروز و ساعت برگزاری کالس:  

 دانشکده پرستاری حضرت زینب)س(  مکان برگزاری:

                                          سرکارخانم سوخکمسئول برنامه :  

 sookhakfatemeh@yahoo.comآدرس پست الکترونیکی:                      271-52255225:      دانشکده شماره تماس

  جناب آقای کاوی-سرکارخانم سوخک- جناب آقای دکتر بنام   مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

                 sookhakfatemeh@yahoo.com-kavi.esmaeil@gmail.comآدرس پست الکترونیکی:  

 سرکارخانم سوخک                                          تهیه و تنظیم : 

 1521شهریور ماه  :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     

 



 آشنایی با جراحی های مغزی 

 آشنایی با جراحی های اسپاینال 

 آشنایی با جراحی های اعصاب محیطی 
 

 

 

 هدف كلی

در این درس دانشجو با پاتولوژی های سیستم های مغز و اعصاب نیازمند عمل جراحی، مقدمات عمل جراحی مغز و 

 .شود می آشنا عمل از بعد و حین قبل، مرحله سه در از بیمار مراقبت اصولاعصاب، پروسیجر های و 

 اهداف اختصاصی 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 .ساختار و آناتومی کرانیوم و ستون فقرات را به صورت کلی بیان نماید 

 .اعصاب مغزی و نخاعی را شرح دهد 

 .بیماری های دژنراتیو دیسک های بین مهره ای را شرح دهد 

 .تومورهای سیستم عصبی مرکزی و محیطی را توضیح دهد 

  های وارد به سر، مغز و طناب نخاعی را بیان نماید.آسیب 

 .مرگ مغزی و کما و تفاوت آنها را شرح دهد 

 .افزایش فشار داخل جمجمه و اقدامات درمانی آن را شرح دهد 

 .آنوریسم های داخل جمجمه ای و بدشکلی شریانی وریدی را شرح دهد 

  کیفوز توضیحات کلی دهد.در رابطه با انسفالیت و مننژیت، هرنی مغزی، اسکولیوز و 

 .اقدامات تشخیصی در نوروسرجری را شرح دهد 

 .ابزار و تجهیزات مورد نیاز در جراحی مغز و اعصاب را بیان نماید 

 .مراقبت های کلی قبل، حین و بعد از اعمال داخل جمجمه ای را توضیح دهد 

 .نحوه آماده سازی بیمار را جهت انجام اعمال کرانیال بیان نماید 

 ال جراحی کرانیوتومی، کرانیکتومی و کرانیوپالستی را شرح دهد.اعم 

 .وظایف فرد اسکراب و سیار در جراحی های کرانیال را بیان نماید 

 .درمان جراحی هیدروسفالی را توضیح دهد 

 .عمل جراحی هیپوفیزکتومی ترانس اسفنوئیدال را شرح دهد 

 .در رابطه با اعمال جراحی استریوتاکسی توضیح دهد 

 راقبت های کلی قبل، حین و بعد از اعمال اسپاینال را توضیح دهد.م 

 .انواع روش های دسترسی به ستون فقرات در جراحی های مربوط به ستون فقرات را بیان نماید 

 .اعمال جراحی المینکتومی، دیسککتومی، المینوپالستی و فیوژن ستون فقرات را توضیح دهد 

  کارپال را توضیح دهد.پروسیجر جراحی اصالح سندرم تونل 

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 تركیبی                            



 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  سامانه نویدبا استفاده از نرم افزارهای تولید محتوای الکترونیکی و بارگزاری در 

 

 

 

  منابع درسی:  

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

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل كنید 

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

 مطالعهشده برای 

  مهری، تکنولوژی جراحی اعصاب، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی صبوری مسیح، دوستی

 .اصفهان

 

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, th  

EDITION,  

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive 

Care Approach th Edition,  

 Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, TH 

Edition, Joanna Kotcher Fuller,  

 

بر طبق مباحث مشخص 

 شده در جدول زمانبندی 

 

 

 

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

 مقاله

  

  
 

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ



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

آن  ایلف، مشخصات آن را ذكر كنید و به دانشجویان معرفی كنید منبع درسیفوق یا به تنهایی به عنوان 

 را ضمیمه نمایید:

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، جزوه، فیلم آموزشیاسالید پاور پوینت، منظور  *

 

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

، مشخصات كامل آن را ذكر كنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای این موارد به دانشجویان معرفی كنید بیشتر

 در نظر گرفته شده است.(

.  
1 .........................................................................................................................................................................................................  

2 .........................................................................................................................................................................................................  

3 .........................................................................................................................................................................................................  

4........................................................................................................................................................................................................ 

 آزمون های خود ارزيابی 

 خیر   بلی   اید؟گرفته آزمون در نظر . آیا برای درس خود1

 ها را ذكر كنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

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

     

 

 
   

 

    

    

    

    

    



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

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

..........................................................................................................................................................................................................  

................... ........................................................................................................................................................................................  

 یریادگي یها تیفعال ريسا 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

      

 

 

     



مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یه امکان فعال سازدر سامان

به  لی. در صورت تمادینما یادیكمک ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یكاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................ 

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 نمره 8 آزمون میان ترم

 نمره 11 آزمون پایان ترم

 نمره 1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 

 

 مقررات 

  

                   

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 تکنولوژی اتاق عمل مغز و اعصاب و مراقبتهای آن درس زمانبندی جدول

 تاریخ ارائه

32/6 51-51 

سررررررررکررررار رررران   مروری بر آناتومی کرانیوم

 ایزانلو

 حضوری

 ویدذوپروژکتور
 کوئیز

 تکلیف

 آزمون پایانی

23/6 51-51 

مروری بر آنرراتومی ابررا  

 نخاعی و اعصا  محیطی

سررررررررکررررار رررران  

 ایزانلو

 حضوری

 ویدذوپروژکتور
 کوئیز

 تکلیف

 آزمون پایانی

6/7 51-51 

پاتولوژی های آشررررررربایی با 

مغز و اعصررررررررا  بی رراری 

های دژنراتیو دیسرررری های 

بین مهره ای، فتق دیسرررررری 

هرای بین مهره ای سرررررررتون 

فرراررراس، اسررررررررکررولرریرروز و 

کیفوز، تبگی کانال نخاعی، 

اسررررررر ررانرردیلو لیسرررررررتزی  و 

 میلوپاتی و رادیکولوپاتی(

سررررررررکررررار رررران  

 سو ی

 حضوری

 ویدذوپروژکتور

 کوئیز

 تکلیف

 آزمون پایانی

33/7 51-51 

شنایی با پاتولوژی های مغز  آ

و اعصااااب) آنوریسااام های 

جه ای،  خل جم ،  AVMدا

طناااب  توس هااای  ك نفااار ا

نخاااعی، تومورهااای مغزی، 

 نخاعی و اعصاب محیطی(

سررررررررکررررار رررران  

 سو ی

 ویدذوپروژکتور حضوری

 کوئیز

 تکلیف

 آزمون پایانی

37/7 51-51 

شنایی با پاتولوژی های مغز  آ

و اعصاااب) تروما به پوساات 

جمجمه و مغز و انواع  سااار،

آن، انواع خونریزی)هماااتوم 

هاای( داخال جمجماه ای، 

خاعی،  ناب ن به ط یه  آسااا

تغییر در سااطح هوشاایاری، 

 مرگ مغزی،  (

سررررررررکررررار رررران  

 سو ی

 ویدذوپروژکتور حضوری

 کوئیز

 تکلیف

 آزمون پایانی

4/8 51-51 

شنایی با پاتولوژی های مغز  آ

شار داخل مغزی  صاب)ف و اع

یت آن،  مدیر هرنی مغزی، و 

آبسه های داخل جمجمه ای 

و نخاااعی، انسااافااالیاات و 

مننژیت، انواع ساااکته های 

مااغاازی، آنااومااالاای هااای 

 مادرزادی  (

سررررررررکررررار رررران  

 سو ی

 ویدذوپروژکتور حضوری

 کوئیز

 تکلیف

 آزمون پایانی

11/8 51-51 

در  یصیاقدامات تشخ

 ینوروسرجر

قبل و بعد از  یها مراقبت

 مغز و اعصاب یاعمال جراح

سررررررررکررررار رررران  

 سو ی

 حضوری

 ویدذوپروژکتور
 کوئیز

 تکلیف

 آزمون پایانی



14/8 

امتحان 

 میان ترم

 

  

 

 

18/8 51-51 

 آشنایی با ابزار و

تجهیزات مورد استفاده 

 جراحی مغز واعصابدر 

 

جرررربررررا  آ ررررای 

 کاوی

 ویدذوپروژکتور حضوری

 کوئیز

 تکلیف

 آزمون پایانی

32/8 51-51 

جراحی های 

مغزی)کرانیوتومی، 

کرانیکتومی، 

 کرانیوپالستی(

 

سررررررررکررررار رررران  

 سو ی

 ویدذوپروژکتور حضوری
 کوئیز

 تکلیف

 آزمون پایانی

3/9 51-51 

جراحی آنوریسم های 

 داخل جمجمه ای،

AVM 

درمان انواع سکته های 

 ایسکمیکهموراژیک و

سررررررررکررررار رررران  

 سو ی

 ویدذوپروژکتور حضوری
 کوئیز

 تکلیف

 آزمون پایانی

9/9 51-51 

 جراحی در

 هیدروسفالی

 

جرررربررررا  آ ررررای 

 کاوی

 ویدذوپروژکتور حضوری
 کوئیز

 تکلیف

 آزمون پایانی

16/9 51-51 

جراحی در اختالالت 

ستون فقرات)کیفوز، 

 اسکولیوز و...(

 

جرررربررررا  آ ررررای 

 کاوی

 ویدذوپروژکتور حضوری
 کوئیز

 تکلیف

 آزمون پایانی

32/9 51-51 

جراحی در اختالالت 

فقرات)کیفوز، ستون 

 اسکولیوز و...( ادامه

 

جرررربررررا  آ ررررای 

 کاوی

 ویدذوپروژکتور حضوری
 کوئیز

 تکلیف

 آزمون پایانی

23/9 51-51 

هیپوفیزکتومی ترانس 

و اعمال   اسفنوئیدال

 جراحی استریوتاکسی

 جبا  آ ای دکتر 

 ببام

 حضوری

 ویدذوپروژکتور
 کوئیز

 تکلیف

 آزمون پایانی

4/13 

 یکشنبه

51-51 

های جراحی 

 یجراحاسپاینال)

 یسککتومید،ینکتومیالم

، یاندوسکوپ قیاز طر

و  ینوپالستیالم

 یمهره ها یشکستگ

 (یگردن

 

جبا  آ ای دکتر 

 ببام

 حضوری

 ویدذوپروژکتور

 کوئیز

 تکلیف

 آزمون پایانی



7/13 51-51 

اصالح سندروم کارپال 

جابه جایی عصب  تونل

 اولنار

 

جبا  آ ای دکتر 

 ببام

 حضوری

 ویدذوپروژکتور
 کوئیز

 تکلیف

 آزمون پایانی

  

 


