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 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد :

Unit 1: Reading: The surgical first assistant 

              Further reading: Pharmacology 

 Unit 2: Reading: Potential sources of injury to the caregiver and the patient 

               Further Reading: Physical hazards and safeguards 

 Unit 3: Reading: Surgical instrumentation 

              Further Reading: Microinstrumentation  

Unit 4: Reading: Muslims` contribution to surgery 

            Further reading: A surgical guide written by Al-Zahrawi 

Unit 5: Reading: Disinfectant efficiency 

             Further Reading: Moist heat sterilization 

Unit 6: Reading: Hemostasis 

              Further reading: Thermal methods of hemostasis 

Unit 7: Reading: Designing an ideal operating room complex 

             Further reading: Urethral catheterization procedure 

Unit 8: Reading: Patient care 

             Further reading: The patient as a unique individual 

Unit 9: Reading: Principles of asepsis and sterile techniques 

             Further reading: Transmission of microorganisms 
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  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:
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  ه منبع مطالعدر صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

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

 در نظر گرفته شده است.(
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 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

فایل مجازی 

شده با استفاده 

 از نرم افزار

اسنگ ایت در 

 سامانه نوید

اتاق مباحث درس زبان تخصصی  سید حنان کشفی

 عمل

هر هفته در سامانه 

 بارگذاری میگردد

    

    

    

    



 

 

 های خود ارزیابی آزمون 

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

 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
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 های دانشجویانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

ش

م

ا

ر

 ه

 شرح تکلیف عنوان تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

م

ثا

 ل

 تکلیف اول کالسی
سوال از دروسی که تدریس شده به دانشچویان  11در این تکلیف 

را در موعد مقرر داده شده و از آنها خواسته شده پاسخ سواالت 

 ارسال نمایند

تا  11/9/99

31/9/99  
7/11/99  

دریافت بازخورد 

از دروس ارائه 

شده و درک 

 مفاهیم مربوطه



 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:           

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

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

 یریادگی یها تیفعال ریسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یدر سامانه امکان فعال ساز

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

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

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

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

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

 ارزشیابی دانشجویان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 11 آزمون میان ترم

 6 آزمون پایان ترم

 -- شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 4 تکالیف و سایر فعالیت ها
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1 42/6/99 11-11 

The surgical first 

assistant 

 حنان کشفیسید 

فایل مجازی 
بارگزاری شده 
 در سامانه نوید

 

نرم افزار پااا ر 
هت  نت ج پوی
ساااااا اا اا  
یدپ     اسااا،
تاااا    یاااا 
تر    یو و م کااا
س فاده از نرم  ا
افاازاریااایاای 
یمچون سامانه 

 نوید
 

ناااماااره  زماااون 
ک بی)پایان ترمپمیان 
شرکت فعال در  ترمپ 
ک،س   حضاااور   
غیابپ تکا یف   سایر 
یای پیش  یت  عا  ف

 نی شده(بی
 

4 11/6/99 11-11 

Pharmacology 
 

 سید حنان کشفی

فایل مجازی 
بارگزاری شده 
 در سامانه نوید

نرم افزار پااا ر 
هت  نت ج پوی
ساااااا اا اا  
یدپ     اسااا،
تاااا    یاااا 
تر    یو و م کااا
س فاده از نرم  ا
افاازاریااایاای 
یمچون سامانه 

 نوید
 

ناااماااره  زماااون 
ک بی)پایان ترمپمیان 
شرکت فعال در  ترمپ 

حضاااور   ک،س   
غیابپ تکا یف   سایر 
یای پیش  یت  عا  ف

 بینی شده(
 

1 1/1/99 11-11 

Potential sources of 

injury to the 

caregiver and the 

patient 

 سید حنان کشفی

فایل مجازی 
بارگزاری شده 
 در سامانه نوید

نرم افزار پااا ر 
هت  نت ج پوی
ساااااا اا اا  
یدپ     اسااا،
تاااا    یاااا 
تر    یو و م کااا

ناااماااره  زماااون 
ک بی)پایان ترمپمیان 
شرکت فعال در  ترمپ 
ک،س   حضاااور   
غیابپ تکا یف   سایر 



س فاده از نرم  ا
افاازاریااایاای 
یمچون سامانه 

 نوید
 

یای پیش  یت  عا  ف
 بینی شده(

 

2 12/1/99 11-11 

Physical hazards 

and safeguards 

 سید حنان کشفی

فایل مجازی 
بارگزاری شده 
 در سامانه نوید

 

پااا ر نرم افزار 
هت  نت ج پوی
ساااااا اا اا  
یدپ     اسااا،
تاااا    یاااا 
تر    یو و م کااا
س فاده از نرم  ا
افاازاریااایاای 
یمچون سامانه 

 نوید
 

ناااماااره  زماااون 
ک بی)پایان ترمپمیان 
شرکت فعال در  ترمپ 
ک،س   حضاااور   
غیابپ تکا یف   سایر 
یای پیش  یت  عا  ف

 بینی شده(
 

1 41/1/99 11-11 

Surgical  

Instrumentation 

 کشفی سید حنان

فایل مجازی 
بارگزاری شده 
 در سامانه نوید

 

نرم افزار پااا ر 
هت  نت ج پوی
ساااااا اا اا  
یدپ     اسااا،
تاااا    یاااا 
تر    یو و م کااا
س فاده از نرم  ا
افاازاریااایاای 
یمچون سامانه 

 نوید
 

ناااماااره  زماااون 
ک بی)پایان ترمپمیان 
شرکت فعال در  ترمپ 
ک،س   حضاااور   
غیابپ تکا یف   سایر 
یای پیش  یت  عا  ف

 ده(بینی ش
 

6 42/1/99 11-11 

Muslims` 

contribution to 

surgery 

 سید حنان کشفی

فایل مجازی 
بارگزاری شده 
 در سامانه نوید

نرم افزار پااا ر 
هت  نت ج پوی
ساااااا اا اا  
یدپ     اسااا،
تاااا    یاااا 
تر    یو و م کااا
س فاده از نرم  ا
افاازاریااایاای 
یمچون سامانه 

 نوید

ناااماااره  زماااون 
ک بی)پایان ترمپمیان 

شرکت  فعال در ترمپ 
ک،س   حضاااور   
غیابپ تکا یف   سایر 
یای پیش  یت  عا  ف

 بینی شده(
 



 

1 1/2/99 11-11 

A surgical guide 

written by Al-

Zahrawi 

 سید حنان کشفی

فایل مجازی 
بارگزاری شده 
 در سامانه نوید

 

نرم افزار پااا ر 
هت  نت ج پوی
ساااااا اا اا  
یدپ     اسااا،
تاااا    یاااا 
تر    یو و م کااا
س فاده از نرم  ا
افاازاریااایاای 
یمچون سامانه 

 نوید
 

ناااماااره  زماااون 
ک بی)پایان ترمپمیان 
شرکت فعال در  ترمپ 
ک،س   حضاااور   
غیابپ تکا یف   سایر 
یای پیش  یت  عا  ف

 بینی شده(
 

2 14/2/99 11-11 

Disinfectant 

efficiency 

 سید حنان کشفی

فایل مجازی 
بارگزاری شده 
 در سامانه نوید

 

نرم افزار پااا ر 
نت  هت پوی ج

ساااااا اا اا  
یدپ     اسااا،
تاااا    یاااا 
تر    یو و م کااا
س فاده از نرم  ا
افاازاریااایاای 
یمچون سامانه 

 نوید
 

ناااماااره  زماااون 
ک بی)پایان ترمپمیان 
شرکت فعال در  ترمپ 
ک،س   حضاااور   
غیابپ تکا یف   سایر 
یای پیش  یت  عا  ف

 بینی شده(
 

9 19/2/99 11-11 

Moist heat 

sterilization 

 سید حنان کشفی

مجازی فایل 
بارگزاری شده 
 در سامانه نوید

 

نرم افزار پااا ر 
هت  نت ج پوی
ساااااا اا اا  
یدپ     اسااا،
تاااا    یاااا 
تر    یو و م کااا
س فاده از نرم  ا
افاازاریااایاای 
یمچون سامانه 

 نوید
 

ناااماااره  زماااون 
ک بی)پایان ترمپمیان 
شرکت فعال در  ترمپ 
ک،س   حضاااور   
غیابپ تکا یف   سایر 
یای پیش  یت  عا  ف

 بینی شده(
 



11 46/2/99 11-11 

Hemostasis 

 سید حنان کشفی

فایل مجازی 
بارگزاری شده 
 در سامانه نوید

 

نرم افزار پااا ر 
هت  نت ج پوی
ساااااا اا اا  
یدپ     اسااا،
تاااا    یاااا 
تر    یو و م کااا
س فاده از نرم  ا
افاازاریااایاای 
یمچون سامانه 

 نوید
 

ناااماااره  زماااون 
ک بی)پایان ترمپمیان 
شرکت فعال در  ترمپ 
ک،س   حضاااور   

تکا یف   سایر غیابپ 
یای پیش  یت  عا  ف

 بینی شده(
 

11 1/9/99 11-11 

Thermal methods of 

hemostasis 

 سید حنان کشفی

فایل مجازی 
بارگزاری شده 
 در سامانه نوید

 

نرم افزار پااا ر 
هت  نت ج پوی
ساااااا اا اا  
یدپ     اسااا،
تاااا    یاااا 
تر    یو و م کااا
س فاده از نرم  ا
افاازاریااایاای 
یمچون سامانه 

 نوید
 

 زماااون ناااماااره 
ک بی)پایان ترمپمیان 
شرکت فعال در  ترمپ 
ک،س   حضاااور   
غیابپ تکا یف   سایر 
یای پیش  یت  عا  ف

 بینی شده(
 

14 11/9/99 11-11 

Designing an ideal 

operating room 

complex 

 سید حنان کشفی

فایل مجازی 
بارگزاری شده 
 در سامانه نوید

 

نرم افزار پااا ر 
هت  نت ج پوی
ساااااا اا اا  

یدپ     اسااا،
تاااا    یاااا 
تر    یو و م کااا
س فاده از نرم  ا
افاازاریااایاای 
یمچون سامانه 

 نوید
 

ناااماااره  زماااون 
ک بی)پایان ترمپمیان 
شرکت فعال در  ترمپ 
ک،س   حضاااور   
غیابپ تکا یف   سایر 
یای پیش  یت  عا  ف

 بینی شده(
 



11 11/9/99 11-11 

Urethral 

catheterization 

procedure 

 سید حنان کشفی

فایل مجازی 
بارگزاری شده 
 در سامانه نوید

 

نرم افزار پااا ر 
هت  نت ج پوی
ساااااا اا اا  
یدپ     اسااا،
تاااا    یاااا 
تر    یو و م کااا
س فاده از نرم  ا
افاازاریااایاای 
یمچون سامانه 

 نوید
 

ناااماااره  زماااون 
ک بی)پایان ترمپمیان 
شرکت فعال در  ترمپ 
ک،س   حضاااور   
غیابپ تکا یف   سایر 
یای پیش  یت  عا  ف

 بینی شده(
 

12 42/9/99 11-11 

Patient care 

The patient as a 

unique individual 

 سید حنان کشفی

فایل مجازی 
بارگزاری شده 
 در سامانه نوید

 

نرم افزار پااا ر 
هت  نت ج پوی
ساااااا اا اا  
یدپ     اسااا،
تاااا    یاااا 
تر    یو و م کااا
س فاده از نرم  ا
افاازاریااایاای 
یمچون سامانه 

 نوید
 

ناااماااره  زماااون 
ک بی)پایان ترمپمیان 

شرکت  فعال در ترمپ 
ک،س   حضاااور   
غیابپ تکا یف   سایر 
یای پیش  یت  عا  ف

 بینی شده(
 

11 1/11/99 11-11 

Principles of 

asepsis and sterile 

techniques 

Transmission of 

microorganisms 

 سید حنان کشفی

فایل مجازی 
بارگزاری شده 
 در سامانه نوید

 

نرم افزار پااا ر 
هت  نت ج پوی
ساااااا اا اا  

یدپ     اسااا،
تاااا    یاااا 
تر    یو و م کااا
س فاده از نرم  ا
افاازاریااایاای 
یمچون سامانه 

 نوید
 

ناااماااره  زماااون 
ک بی)پایان ترمپمیان 
شرکت فعال در  ترمپ 
ک،س   حضاااور   
غیابپ تکا یف   سایر 
یای پیش  یت  عا  ف

 بینی شده(
 



16 2/11/99 11-11 

Lasers 

 سید حنان کشفی

فایل مجازی 
بارگزاری شده 
 در سامانه نوید

 

نرم افزار پااا ر 
هت  نت ج پوی
ساااااا اا اا  
یدپ     اسااا،
تاااا    یاااا 
تر    یو و م کااا
س فاده از نرم  ا
افاازاریااایاای 
یمچون سامانه 

 نوید
 

ناااماااره  زماااون 
ک بی)پایان ترمپمیان 
شرکت فعال در  ترمپ 
ک،س   حضاااور   
غیابپ تکا یف   سایر 
یای پیش  یت  عا  ف

 بینی شده(
 

11 11/11/99 11-11 

Microsurgery 

 کشفیسید حنان 

فایل مجازی 
بارگزاری شده 
 در سامانه نوید

 

نرم افزار پااا ر 
هت  نت ج پوی
ساااااا اا اا  
یدپ     اسااا،
تاااا    یاااا 
تر    یو و م کااا
س فاده از نرم  ا
افاازاریااایاای 
یمچون سامانه 

 نوید
 

ناااماااره  زماااون 
ک بی)پایان ترمپمیان 
شرکت فعال در  ترمپ 
ک،س   حضاااور   
غیابپ تکا یف   سایر 
یای پیش  یت  عا  ف

 شده(بینی 
 

 

 

 

         


