
 
 
 
 
 

 ساختار  طرح درس روزانه

 جلسه اول

 اتاق عمل تکنولوژی  -مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی            اتاق عمل        تکنولوژیگروه آموزشی:                   :    پرستاری       دانشکده

 23/06/98تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

اتاق عمل اعصاب و مراقبت  یتکنولوژنام درس )واحد(  :  
 آن یها

 13 -15ساعت:                        شنبهروز:    

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 کاویآقای جناب  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 خانم ايزانلوسرکار : مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 عنوان درس : 
 مروری بر آناتومي کرانيوم

 هدف کلي درس : 
 آشنايي با آناتومي کرانيوم

 
 اهداف جزئي : 

 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 
 

 5  اليهscalp  .را به ترتيب نام ببرد 

 .با استخوان های جمجمه آشنايي کلي داشته باشد 

 .اليه های مننژ و فضاهای بين اليه ها را نام ببرد 

 .لب های مغزی را تشخيص دهد 

 3 .قسمت ساقه مغز را به ترتيب نام ببرد 

  های مغزی را بداند.موفعيت و نقش بطن 

 (نحوه ی توليد، گردش و بازجذب مايع مغزی نخاعيCSF.را مختصرا شرح دهد ) 

 .اعصاب مغزی و محل خروج آنها و محلي که عصب دهي مي کنند را بداند 

 .بطور کلي شاخه های خونرسان مغز را بداند 

 .بتواند بطور کلي و خالصه حلقه ويليس را شرح دهد 

                                                               سخنراني  ، پرسش و پاسخ                                                                   روش آموزش :     
 ( و ويدئوپروژکتور Power pvoint استفاده از برنامه  کامپيوتر )امکانات آموزشي : 

 منبع درس  :

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

 آناتومی عمومی شمایلی یگانه ،چاپ آخر، انتشارات جامعه نگر 

اندانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرست  

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



 

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th 

EDITION, 2015 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care 

Approach 4th Edition, 2014 

 Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, 

Joanna Kotcher Fuller, 2018 
 

 دقيقه   15مدت زمان:    مقدمه 

  کليات درس

 بخش اول درس 
 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه 15مدت زمان :   

 دقيقه  30مدت زمان:    

 دقيقه  15مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  15مدت زمان :    ارزشيابي درس

 
 

 دومجلسه 

 تکنولوژی  اتاق عمل -مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی            گروه آموزشی:   تکنولوژی اتاق عمل                       :    پرستاری       دانشکده

 24/06/98تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

اتاق عمل اعصاب و مراقبت  یتکنولوژنام درس )واحد(  :  
 آن یها

 13 -15ساعت:                       شنبه يکروز:    

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 آقای کاویجناب  مسئول درس: 2واحد: تعداد

 خانم ايزانلوسرکار : مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 

 عنوان درس : 
 مروری بر آناتومي طناب نخاعي و اعصاب محيطي

 هدف کلي درس : 
 آشنايي با آناتومي طناب نخاعي و اعصاب محيطي

 
 اهداف جزئي : 

 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 
 

  با شکل يک مهرهTypical  .آشنايي داشته باشد 



 .نحوه ی قرار گيری مهره ها و ايجاد مفصل، سوراخ بين مهره ای و کانال بين مهره ای را بداند 

 .با رباط های مهم کانال مهره ای آشنا باشد 

 .با ساخنار نخاع)ابتدا، انتها، رشته های دم اسبي، و ساک سخت شامه ای( آشنا باشد 

 نخاع و فضای بين آنها را نام ببرد. پوشش های 

 نحوه ی تشکيل و خروج اعصاب نخاعي را بداند. 

 دهي مي کنند آشنا باشد. بطور کلي با اعصاب محيطي و شبکه های عصبي و مناطقي که عصب 

                                                               سخنراني  ، پرسش و پاسخ                                                                 روش آموزش :       
 ( و ويدئوپروژکتور Power pvoint استفاده از برنامه  کامپيوتر )امکانات آموزشي : 

 منبع درس  :

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

 آناتومی عمومی شمایلی یگانه ،چاپ آخر، انتشارات جامعه نگر 

 

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th 

EDITION, 2015 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care 

Approach 4th Edition, 2014 

 Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, 

Joanna Kotcher Fuller, 2018 
 

 دقيقه   15مدت زمان:    مقدمه 

  کليات درس

 بخش اول درس 
 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه 15مدت زمان :   

 دقيقه  30مدت زمان:    

 دقيقه  15مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  15مدت زمان :    ارزشيابي درس

 
 

 سومجلسه 

 تکنولوژی  اتاق عمل -مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی            گروه آموزشی:   تکنولوژی اتاق عمل                       :    پرستاری       دانشکده

 30/06/98تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

اتاق عمل اعصاب و مراقبت  یتکنولوژنام درس )واحد(  :  
 آن یها

 13 -15ساعت:                       شنبه روز:    

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 آقای کاویجناب  مسئول درس: 2واحد:تعداد 



 خانم سوخکسرکار : مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 عنوان درس : 
 پاتولوژی های مغز و اعصاب

 هدف کلي درس : 
آشنایی با بیماری های دژنراتیو دیسک های بین مهره ای، فتق دیسک های بین مهره ای ستون فقرات، اسکولیوز و کیفوز، تنگی کانال نخاعی، 

 اسپاندیلو لیستزیس و میلوپاتی و رادیکولوپاتی
 

 اهداف جزئي : 
 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 

 .فتق دیسک بین مهره ای گردنی را توضیح دهد 

 .فتق دیسک بین مهره ای سینه ای را توضیح دهد 

 .فتق دیسک بین مهره ای کمری را توضیح دهد 

 را شرح دهد. درمان های غیر جراحی فتق دیسک بین مهره ای 

 .پاتولوژی اسکولیوزیس را شرح دهد 

 .پاتولوژی کیفوزیس را شرح دهد 

 .عالئم و دالیل ایجاد تنگی کانال نخاعی را بیان کند 

 .عالئم و دالیل ایجاد رادیکولوپاتی و میلوپاتی را شرح دهد 

  را شرح دهد. اسپانديلو ليستزيسعالئم و دالیل ایجاد 

                                                               ، پرسش و پاسخ                                                                   سخنرانيروش آموزش :       
 ( و ويدئوپروژکتور Power pvoint استفاده از برنامه  کامپيوتر )امکانات آموزشي : 

 منبع درس  :

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

 

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th 

EDITION, 2015 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care 

Approach 4th Edition, 2014 

 Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, 

Joanna Kotcher Fuller, 2018 
 

 دقيقه   15مدت زمان:    مقدمه 

  کليات درس

 بخش اول درس 
 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه 15مدت زمان :   

 دقيقه  30مدت زمان:    

 دقيقه  15مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  15مدت زمان :    ارزشيابي درس



 
 
 

 چهارمجلسه 

 تکنولوژی  اتاق عمل -مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی            گروه آموزشی:   تکنولوژی اتاق عمل                       :    پرستاری       دانشکده

 31/06/98تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

اتاق عمل اعصاب و مراقبت  یتکنولوژنام درس )واحد(  :  
 آن یها

 13 -15ساعت:                       شنبه يکروز:    

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 آقای کاویجناب  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 خانم سوخکسرکار : مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 عنوان درس : 
 )ادامه(مغز و اعصابپاتولوژی های 

 هدف کلي درس : 
 ، انفارکتوس های طناب نخاعی، تومورهای مغزی، نخاعی و اعصاب محیطی AVMآشنایی با آنوریسم های داخل جمجه ای، 

 
 اهداف جزئي : 

 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

  عالئم و دالیل ایجادArteriovenous malformation(AVM) .را شرح دهد 

  ایجاد کننده انفارکتوس طناب نخاعی را بیان کند.عوامل 

 .انواع تومورهای طناب نخاعی و عالئم آنها را شرح دهد 

 .انواع تومورهای مغزی را بر اساس منشا ایجاد آنها بیان کند 

 .اثرات تخریبی و تحریکی تومورهای مغزی را شرح دهد 

  دهد.عالئم تومورهای مغزی را  بر اساس محل قرارگیری آنها شرح 

  وجود تومور درCT .اسکن بیمار را تشخیص دهد 

 .عالئم تومورهای اعصاب محیطی را بیان کند 

                                                               سخنراني  ، پرسش و پاسخ                                                                 روش آموزش :       
 ( و ويدئوپروژکتور Power pvoint استفاده از برنامه  کامپيوتر )امکانات آموزشي : 

 منبع درس  :

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

 

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th 

EDITION, 2015 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care 

Approach 4th Edition, 2014 

 Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, 

Joanna Kotcher Fuller, 2018 



 

 دقيقه   15مدت زمان:    مقدمه 

  کليات درس

 بخش اول درس 
 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه 15مدت زمان :   

 دقيقه  30مدت زمان:    

 دقيقه  15مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  15مدت زمان :    ارزشيابي درس

 
 پنجمجلسه 

 

 تکنولوژی  اتاق عمل -مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی            گروه آموزشی:   تکنولوژی اتاق عمل                       :    پرستاری       دانشکده

 6/7/98تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

اتاق عمل اعصاب و مراقبت  یتکنولوژنام درس )واحد(  :  
 آن یها

 13 -15ساعت:                       شنبه روز:    

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 آقای کاوی مسئول درس: 2تعداد واحد:

 : خانم سوخکمدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 عنوان درس : 
 پاتولوژی های مغز و اعصاب

 هدف کلي درس : 
آسيب به طناب نخاعي،  تروما به پوست سر، جمجمه و مغز و انواع آن، انواع خونريزی)هماتوم های( داخل جمجمه ای،آشنايي با 

 تغيير در سطح هوشياری، مرگ مغزی
 

 اهداف جزئي : 
 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 

 Scalp injury .راتوضیح دهد 

  شکستگي های جمجمه انواع(Liner, Comminuted, Depressed, Basilar) .را شرح دهد 

 .عالئم شکستگي های جمجمه را بيان کند 

  تروماهای غیر نافذ مغز( Contusion, Concussion) .را شرح دهد 

 .تروماهای نافذ مغزی را شرح دهد 

 .تغییرات پاتولوژیکی که بر اثر یک تروما به مغز ایجاد می شود را شرح دهد 

  علت افزایشICP  و کاهشCPP .در مغز را شرح دهد 

  دهد.انواع هماتوم های اکستراآگزیال و عالئم آنها را شرح 



 .انواع هماتوم های اینتراآگزیال و عالئم آنها را شرح دهد 

  انواع هماتوم ها را درCT .اسکن بیمار تشخیص دهد 

  انواعspinal cord injury .و عالئم آنها را شرح دهد 

 .علت ایجاد مرگ مغزی و راه تشخیص آن را بیان کند 

 .تغییرات سطح هوشیاری در تروما به سر را شرح دهد 

                                                               سخنراني  ، پرسش و پاسخ                                                                 روش آموزش :       
 ( و ويدئوپروژکتور Power pvoint استفاده از برنامه  کامپيوتر )امکانات آموزشي : 

 :  منبع درس

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

 

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th 

EDITION, 2015 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care 

Approach 4th Edition, 2014 

 Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, 

Joanna Kotcher Fuller, 2018 
 

 دقيقه   15مدت زمان:    مقدمه 

  کليات درس

 بخش اول درس 
 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه 15مدت زمان :   

 دقيقه  30مدت زمان:    

 دقيقه  15مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  15مدت زمان :    ارزشيابي درس

 
 ششمجلسه 

 تکنولوژی  اتاق عمل -مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی            گروه آموزشی:   تکنولوژی اتاق عمل                       :    پرستاری       دانشکده

 7/7/98تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

اتاق عمل اعصاب و مراقبت  یتکنولوژنام درس )واحد(  :  
 آن یها

 8 -10ساعت:                       شنبه کيروز:    

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 آقای کاویجناب  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 خانم سوخکسرکار: مدرس دقيقه 90مدت کالس: 



 عنوان درس : 
 آشنایی با پاتولوژی های مغز و اعصاب

 هدف کلي درس : 
فشار داخل مغزی و مدیریت آن، هرنی مغزی، آبسه های داخل جمجمه ای و نخاعی، انسفالیت و مننژیت، انواع سکته های مغزی، آشنایی با 

 آنومالی های مادرزادی  
 

 اهداف جزئي : 
 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 

  دالیل و عالئم افزایشICP .را بیان کند 

  چگونگی بروز رفلکس کوشینگ در افزایشICP .را شرح دهد 

  اهمیت درمان افزایشICP .را بداند و به کارگیرد 

  اندیکاسیون گذاشتنEVD .را در بیماران توضیح دهد 

  اندیکاسیون گذاشتنsubarachnoid bolt  وEpidural sensor  دهد.در بیماران را توضیح 

 .سکته مغزی ایسکمیک را شرح دهد 

 .سکته مغزی هموراژیک را شرح دهد 

 .انواع آبسه های مغزی و نخاعی و عالئم آنها را شرح دهد 

 .انواع مننژیت و عالئم آنها را توضیح دهد 

 .انواع انسفالیت و عالئم آنها را توضیح دهد 

 ا توضیح دهد.آنومالی مادرزادی اسپاینابیفیدا، هیدروسفالی و انفالوسل ر 

                                                               سخنراني  ، پرسش و پاسخ                                                                 روش آموزش :       
 ( و ويدئوپروژکتور Power pvoint استفاده از برنامه  کامپيوتر )امکانات آموزشي : 

 منبع درس  :

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

 

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th 

EDITION, 2015 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care 

Approach 4th Edition, 2014 

 Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, 

Joanna Kotcher Fuller, 2018 
 

 دقيقه   15مدت زمان:    مقدمه 

  کليات درس

 بخش اول درس 
 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه 15مدت زمان :   

 دقيقه  30مدت زمان:    

 دقيقه  15مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  15مدت زمان :    ارزشيابي درس

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 هفتمجلسه 

 تکنولوژی  اتاق عمل -مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی            گروه آموزشی:   تکنولوژی اتاق عمل                       :    پرستاری       دانشکده

 13/7/98تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

اتاق عمل اعصاب و مراقبت  یتکنولوژنام درس )واحد(  :  
 آن یها

 13 -15ساعت:                       شنبه روز:    

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 آقای کاویجناب  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 آقای کاویجناب : مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 عنوان درس : 

 مغز و اعصاب يقبل و بعد از اعمال جراح یها مراقبت، یدر نوروسرجر يصياقدامات تشخ

 هدف کلي درس : 
 مغز و اعصاب يقبل و بعد از اعمال جراح یها مراقبتو  ینوروسرجردر  يصياقدامات تشخآشنايي با 

 
 اهداف جزئي : 

 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 
 

 کند انيرا ب یدر نوروسرجر يصياقدامات تشخ. 

 .مراقبت های کلي در عمل های جراحي مغز و اعصاب را شرح دهد 

                                                               سخنراني  ، پرسش و پاسخ                                                                 روش آموزش :       
 ( و ويدئوپروژکتور Power pvoint استفاده از برنامه  کامپيوتر )امکانات آموزشي : 

 منبع درس  :

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

 

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th 

EDITION, 2015 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care 

Approach 4th Edition, 2014 

 Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, 

Joanna Kotcher Fuller, 2018 
 



 دقيقه   15مدت زمان:    مقدمه 

  کليات درس

 بخش اول درس 
 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه 15مدت زمان :   

 دقيقه  30مدت زمان:    

 دقيقه  15مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  15مدت زمان :    ارزشيابي درس

 
 هشتمجلسه 

 تکنولوژی  اتاق عمل -مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی            گروه آموزشی:   تکنولوژی اتاق عمل                       :    پرستاری       دانشکده

 20/7/98تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

اتاق عمل اعصاب و مراقبت  یتکنولوژنام درس )واحد(  :  
 آن یها

 13 -15ساعت:                       شنبه روز:    

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 آقای کاویجناب  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 آقای کاویجناب : مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 عنوان درس : 
 ابزار و تجهيزات مورد استفاده در نوروسرجری

 
 هدف کلي درس : 

 مورد استفاده در نوروسرجریابزار و تجهيزات آشنايي با 
 

 اهداف جزئي : 
 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 
 انواع ابزار و تجهيزات مورد استفاده در نوروسرجری را بيان کند. 

 انواع ست های مورد استفاده در نوروسرجری را بيان کند. 
                                                               سخنراني  ، پرسش و پاسخ                                                                 روش آموزش :       
 ( و ويدئوپروژکتور Power pvoint استفاده از برنامه  کامپيوتر )امکانات آموزشي : 

 منبع درس  :

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

 

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th 

EDITION, 2015 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care 

Approach 4th Edition, 2014 

 Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, 

Joanna Kotcher Fuller, 2018 



 

 دقيقه   15مدت زمان:    مقدمه 

  کليات درس

 بخش اول درس 
 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه 15مدت زمان :   

 دقيقه  30مدت زمان:    

 دقيقه  15مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  15مدت زمان :    ارزشيابي درس

 
 نهمجلسه 

 تکنولوژی  اتاق عمل -مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی            گروه آموزشی:   تکنولوژی اتاق عمل                       :    پرستاری       دانشکده

 11/8/98تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

اتاق عمل اعصاب و مراقبت  یتکنولوژنام درس )واحد(  :  
 آن یها

 13 -15ساعت:                       شنبه روز:    

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 آقای کاویجناب  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 آقای کاوی جناب :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 عنوان درس : 
 مغزی)کرانيوتومي، کرانيکتومي، کرانيوپالستي(جراحي های 

 هدف کلي درس : 
 جراحي های مغزی)کرانيوتومي، کرانيکتومي، کرانيوپالستي(آشنايي با 

 
 اهداف جزئي : 

 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 
 

 .آماده سازی بيمار جهت انجام جراحي های کرانيال را توضيح دهد 

  جهت انجام کرانيوتومي و کرانيوپالستي را نام ببرد.ابزار و تجهيزات مورد نياز 

 .پروسيجر عمل جراحي کرانيوتومي و کرانيوپالستي را شرح دهد 

 .وظايف فرد سيار و اسکراب را در اعمال جراحي کرانيوتومي و کرانيوپالستي فهرست نمايد 

  

                                                               سخنراني  ، پرسش و پاسخ                                                                 روش آموزش :       
 ( و ويدئوپروژکتور Power pvoint استفاده از برنامه  کامپيوتر )امکانات آموزشي : 

 منبع درس  :

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



 

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th 

EDITION, 2015 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care 

Approach 4th Edition, 2014 

 Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, 

Joanna Kotcher Fuller, 2018 
 

 دقيقه   15مدت زمان:    مقدمه 

  کليات درس

 بخش اول درس 
 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه 15مدت زمان :   

 دقيقه  30مدت زمان:    

 دقيقه  15مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  15مدت زمان :    ارزشيابي درس

 
 دهمجلسه 

 تکنولوژی  اتاق عمل -مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی            گروه آموزشی:   تکنولوژی اتاق عمل                       :    پرستاری       دانشکده

 18/8/98تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

اتاق عمل اعصاب و مراقبت  یتکنولوژنام درس )واحد(  :  
 آن یها

 13 -15ساعت:                       شنبه روز:    

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 آقای کاویجناب  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 آقای کاویجناب : مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 عنوان درس : 
 هيدروسفاليجراحي در 

 
 هدف کلي درس : 
 در هيدروسفاليآشنايي با جراحي 

 
 اهداف جزئي : 

 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 
 

 .هيدروسفالي را تعريف نمايد 

 .انواع هيدروسفالي را نام برده و در مورد انها توضيح دهد 



 .ابزار و تجهيزات مربوط به شنت گذاری را نام ببرد 

  گذاری را شرح دهد.تکنيک جراحي شنت 

 .عوارض مربوط به شنت گذاری را نام ببرد 

                                                               سخنراني  ، پرسش و پاسخ                                                                 روش آموزش :       
 ( و ويدئوپروژکتور Power pvoint استفاده از برنامه  کامپيوتر )امکانات آموزشي : 

 منبع درس  :

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

 

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th 

EDITION, 2015 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care 

Approach 4th Edition, 2014 

 Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, 

Joanna Kotcher Fuller, 2018 
 

 دقيقه   15مدت زمان:    مقدمه 

  کليات درس

 بخش اول درس 
 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه 15مدت زمان :   

 دقيقه  30مدت زمان:    

 دقيقه  15مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  15مدت زمان :    ارزشيابي درس

 
 

 یازدهمجلسه 

 تکنولوژی  اتاق عمل -مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی            گروه آموزشی:   تکنولوژی اتاق عمل                       :    پرستاری       دانشکده

 25/8/98تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

اتاق عمل اعصاب و مراقبت  یتکنولوژنام درس )واحد(  :  
 آن یها

 8 -10ساعت:                       شنبه روز:    

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 آقای کاوی مسئول درس: 2تعداد واحد:

 جناب آقای دکتر ميربلوک: مدرس دقيقه 90مدت کالس: 



 عنوان درس : 
 و اعمال جراحی استریوتاکسی  هیپوفیزکتومی ترانس اسفنوئیدال

 هدف کلي درس : 
 و اعمال جراحی استریوتاکسی  هیپوفیزکتومی ترانس اسفنوئیدالآشنایی با 

 
 اهداف جزئي : 

 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 
 

 جراحي هيپوفيزکتومي به روش ترانس اسفنوئيدال را توضيح دهد 

  

                                                               سخنراني  ، پرسش و پاسخ                                                                 روش آموزش :       
 ( و ويدئوپروژکتور Power pvoint استفاده از برنامه  کامپيوتر )امکانات آموزشي : 

 منبع درس  :

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

 

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th 

EDITION, 2015 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care 

Approach 4th Edition, 2014 

 Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, 

Joanna Kotcher Fuller, 2018 
 

 دقيقه   15مدت زمان:    مقدمه 

  کليات درس

 بخش اول درس 
 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه 15مدت زمان :   

 دقيقه  30مدت زمان:    

 دقيقه  15مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  15مدت زمان :    ارزشيابي درس

 
 دوازدهمجلسه 

 تکنولوژی  اتاق عمل -مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی            گروه آموزشی:   تکنولوژی اتاق عمل                       :    پرستاری       دانشکده

 2/9/98تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

اتاق عمل اعصاب و مراقبت  یتکنولوژنام درس )واحد(  :  
 آن یها

 13 -15ساعت:                       شنبه روز:    

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 آقای کاویجناب  مسئول درس: 2تعداد واحد:



 آقای کاویجناب : مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 عنوان درس : 
 ،جراحي آنوريسم های داخل جمجمه ای AVM 

 درمان انواع سکته های هموراژيک و ايسکميک 

 هدف کلي درس : 

  جراحي آنوريسم های داخل جمجمه ای،آشنایی با AVM 

  درمان انواع سکته های هموراژيک و ايسکميکآشنايي با 

 
 اهداف جزئي : 

 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 
 

 بيماری های عروق مغزی و پاتولوژی هر يک را بيان کند. انواع 

  ،تظاهرات باليني فرد مبتال به آنوريسمAVM .و سکته های ايسکميک و هموراژيک را شرح دهد 

 .انواع مطالعات تشخيصي را نام ببرد 

 .درمان هر يک از بيماری های عروق مغزی را توضيح دهد 

 .ابزارهای جراحي اندآرترکتومي را نام ببرد 

 Coil Embolization .را توضيح دهد 

  آمبوليزاسيون با استفاده ازGlue  ياPlastic Bead .را شرح دهد 

 ( جراحي استريوتاکسيکRadio Surgery.را بيان کند ) 

  

                                                               سخنراني  ، پرسش و پاسخ                                                                 روش آموزش :       
 ( و ويدئوپروژکتور Power pvoint استفاده از برنامه  کامپيوتر )امکانات آموزشي : 

 منبع درس  :

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

 

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th 

EDITION, 2015 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care 

Approach 4th Edition, 2014 

 Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, 

Joanna Kotcher Fuller, 2018 
 

 دقيقه   15مدت زمان:    مقدمه 

  کليات درس



 بخش اول درس 
 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه 15مدت زمان :   

 دقيقه  30مدت زمان:    

 دقيقه  15مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  15مدت زمان :    ارزشيابي درس

 
 سیزدهمجلسه 

 

 تکنولوژی  اتاق عمل -مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی            گروه آموزشی:   تکنولوژی اتاق عمل                       :    پرستاری       دانشکده

 9/9/98تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

اتاق عمل اعصاب و مراقبت  یتکنولوژنام درس )واحد(  :  
 آن یها

 8 -10ساعت:                       شنبه روز:    

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 آقای کاویجناب  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 ميربلوک دکترجناب آقای : مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 عنوان درس : 

 ي(گردن یمهره ها يشکستگي و نوپالستيالمي، اندوسکوپ قياز طر يسککتوميد ي،نکتوميالم يجراحجراحي های اسپاينال)

 
 هدف کلي درس : 

 یمهره ها يشکستگي و نوپالستيالمي، اندوسکوپ قياز طر يسککتوميد ي،نکتوميالم يجراحجراحي های اسپاينال)آشنایی با 

 ي(گردن

 
 

 اهداف جزئي : 
 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 

 پروسيجر جراحي المينکتومي را توضيح دهد. 

  اندوسکوپي و به روش باز را توضيح دهدپروسيجر جراحي ديسکتومي از طريق. 

 پروسيجر جراحي المينوپالستي را توضيح دهد. 

 جراحي ترميمي شکستگي مهره های گردني را توضيح دهد. 

 

                                                               سخنراني  ، پرسش و پاسخ                                                                 روش آموزش :       
 ( و ويدئوپروژکتور Power pvoint استفاده از برنامه  کامپيوتر )امکانات آموزشي : 

 منبع درس  :

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

 

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th 



EDITION, 2015 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care 

Approach 4th Edition, 2014 

 Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, 

Joanna Kotcher Fuller, 2018 
 

 دقيقه   15مدت زمان:    مقدمه 

  کليات درس

 بخش اول درس 
 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه 15مدت زمان :   

 دقيقه  30مدت زمان:    

 دقيقه  15مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  15مدت زمان :    ارزشيابي درس

 
 چهاردهمجلسه 

 تکنولوژی  اتاق عمل -مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی            گروه آموزشی:   تکنولوژی اتاق عمل                       :    پرستاری       دانشکده

 16/9/98تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

اتاق عمل اعصاب و مراقبت  یتکنولوژنام درس )واحد(  :  
 آن یها

 13 -15ساعت:                       شنبه روز:    

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 آقای کاویجناب  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 آقای کاویجناب : مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 عنوان درس : 

 جراحي در اختالالت ستون فقرات)کيفوز، اسکوليوز و...(

 
 هدف کلي درس : 

 و...( جراحي در اختالالت ستون فقرات)کيفوز، اسکوليوزآشنایی با 

 
 

 اهداف جزئي : 
 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 

 .انواع اختالالت ستون مهره ای را نام ببرد 

 .لوردوز و کيفوز را توضيح دهد 

 .اسپونديلوليستزيس وتنگي کاناب نخاعي را توضيح دهد 



 .اسکوليوز را تعريف و در مورد آن توضيح دهد 

  آنها را بيان کند.ابزارهای جراحي ستون مهره ای و کاربرد 

 

                                                               سخنراني  ، پرسش و پاسخ                                                                 روش آموزش :       
 ( و ويدئوپروژکتور Power pvoint استفاده از برنامه  کامپيوتر )امکانات آموزشي : 

 منبع درس  :

 .صبوری مسیح، دوستی مهری، تکنولوژی جراحی اعصاب، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
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 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care 

Approach 4th Edition, 2014 

 Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, 

Joanna Kotcher Fuller, 2018 
 

 دقيقه   15مدت زمان:    مقدمه 

  کليات درس

 بخش اول درس 
 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه 15مدت زمان :   

 دقيقه  30مدت زمان:    

 دقيقه  15مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  15مدت زمان :    ارزشيابي درس

 
 پانزدهمجلسه 

 تکنولوژی  اتاق عمل -مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی            گروه آموزشی:   تکنولوژی اتاق عمل                       :    پرستاری       دانشکده

 23/9/98تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

اتاق عمل اعصاب و مراقبت  یتکنولوژنام درس )واحد(  :  
 آن یها

 13 -15ساعت:                       شنبه روز:    

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 آقای کاوی جناب مسئول درس: 2تعداد واحد:

 آقای کاویجناب : مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 عنوان درس : 
 ادامهو...( وزياسکول فوز،يدر اختالالت ستون فقرات)ک يجراح



 هدف کلي درس : 
 و...( وزياسکول فوز،يدر اختالالت ستون فقرات)ک يبا جراح ييآشنا

 
 اهداف جزئي : 

 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 
 

  ببرد.ابزارهای جراحي فيوژن و راد گذاری را نام 

 .جراحي اسکوليوز را مرحله به مرحله توضيح دهد 

 .جراحي کيفوپالستي را مرحله به مرحله بيان کند 

 .مراقبت های قبل از عمل مثل پد گذاری حين پوزيشن دهي را بيان کند 

 

                                                               سخنراني  ، پرسش و پاسخ                                                                 روش آموزش :       
 ( و ويدئوپروژکتور Power pvoint استفاده از برنامه  کامپيوتر )امکانات آموزشي : 

 منبع درس  :

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

 

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th 

EDITION, 2015 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care 

Approach 4th Edition, 2014 

 Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, 

Joanna Kotcher Fuller, 2018 
 

 دقيقه   15مدت زمان:    مقدمه 

  کليات درس

 بخش اول درس 
 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه 15مدت زمان :   

 دقيقه  30مدت زمان:    

 دقيقه  15مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  15مدت زمان :    ارزشيابي درس

 
 شانزدهمجلسه 

 تکنولوژی  اتاق عمل -مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی            گروه آموزشی:   تکنولوژی اتاق عمل                       :    پرستاری       دانشکده

 30/9/98تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

اتاق عمل اعصاب و مراقبت  یتکنولوژنام درس )واحد(  :  
 آن یها

 8 -10ساعت:                       شنبه روز:    

 15تعداد دانشجويان  : نوع واحد:



 نظری

 آقای کاویجناب  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 آقای کاویجناب : مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 عنوان درس : 
 جابه جايي عصب اولنار، کارپال تونلاصالح سندروم 

 
 هدف کلي درس : 

 جابه جايي عصب اولنار، اصالح سندروم کارپال تونلآشنايي با 
 

 اهداف جزئي : 
 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 

 .پاتولوژی های مربوط به سندرم تونل کارپال و عصب اولنار را نام ببرد 

  انجام جراحي اصالح سندرم کارپال تونل و جابه جايي عصبب اولنبار را نبام    ابزار و تجهيزات مورد نياز جهت

 ببرد.

 .پروسيجر عمل جراحي اصالح سندرم کارپال تونل و جابه جايي عصب اولنار را توضيح دهد 

  وظايف فرد سيار و اسکراب را در اعمال جراحي اصالح سندرم کارپال تونل و جابه جايي عصب اولنار فهرست

 نمايد.

  

                                                               سخنراني  ، پرسش و پاسخ                                                                 روش آموزش :       
 ( و ويدئوپروژکتور Power pvoint استفاده از برنامه  کامپيوتر )امکانات آموزشي : 

 :  منبع درس

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

 

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th 

EDITION, 2015 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care 

Approach 4th Edition, 2014 

 Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, 

Joanna Kotcher Fuller, 2018 
 

 دقيقه   15مدت زمان:    مقدمه 

  کليات درس

 بخش اول درس 
 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه 15مدت زمان :   

 دقيقه  30مدت زمان:    

 دقيقه  15مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيری 



 دقيقه  15مدت زمان :    ارزشيابي درس

 


