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 آن یمترقبه و مراقبت ها ریاتاق عمل در اورژانس، تروما و بحران ها، حوادث غ یتکنولوژ (COURSE PLANطرح درس )

 98-99سال تحصیلی  اولنیمسال                 

 تکنولوژی اتاق عمل -مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی                     اتاق عمل     تکنولوژیگروه آموزشی:                                             پرستاریدانشکده :   

اتاق عمل در اورژانس، تروما و بحران ها،  یتکنولوژ    :  نام درس

 آن یمترقبه و مراقبت ها ریحوادث غ

 1 :  تعداد واحد

 نوع واحد :نظری

آسیب شناسی و بافت  -2فیزیولوژی  -2تشریح  پیش نیاز:

 شناسی

 13-15 چهارشنبهو ساعت برگزاری کالس: روز 

 دانشکده پرستاری حضرت زینب)س( مکان برگزاری:

 

 kavi.esmaeil@gmail.com اسماعیل کاویجناب آقای مسئول برنامه :  

انوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستدانشکده عل  

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 2 

 

 ین درس شامل موارد زیر می باشد :عناوین کلی ا 
  

 مقدمه ای بر جراحی اورژانس 

 برنامه ریزی در جراحی اورژانس 

 شکمی ترومای در جراحی 

 سینه قفسه ترومای در جراحی 

 ارتوپدی ترومای در جراحی 

 سروگردن ترومای در جراحی 

 اطفال ترومای در جراحی 

 اورولوژِی ترومای در جراحی 

 دکتر رضاییجناب آقای  -آقای کاویجناب  ه ترتیب حروف الفبا(:مدرسین) ب

 جناب آقای کاوی تهیه و تنظیم :  
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 تروما،اورژانس، در جراحی های تکنیک مقدمات جراحی اورژانس، برنامه ریزی برای آن ،جو بادر این درس دانش

 عمل از بعد و حین قبل، مرحله سه در اشاره مورد در شرایط بیمار از مراقبت اصول و مترقبه غیر حوادث و بحرانها

 .شود می آشنا

  

 باید بتواند: در پایان دوره دانشجو

 روما را توضیح دهد.سیستم ت 

 .وظایف  تکنولوژیست جراحی در نقس فرد سیرکوالر و اسکراب را فهرست نماید 

 .فیزیولوژی تروما را توضیح دهد 

 اصولATLS.برای مدیریت تروما را شرح دهد 

 .مدیریت برای شواهد قانونی را توضیح دهد 

 Damage Control Surgery .را توضیح دهد 

 اران تحت عمل جراحی اورژانس را توضیح دهد.مراقبت قبل از عمل در بیم 

 .چیدمان استریل و شروع جراحی در جراحی اورژانس و تروما را شرح دهد 

 .نحوه مدیریت فیلد استریل درتروماهای اورژانس را بیان کند 

 بشناسد را شکم غیرنافذ صدمات. 

 شود آشنا شکم نافذ با صدمات. 

 نماید بیان را شکمی ترومای با بیماران ارزیابی نحوه. 

 کند شناسایی را پانکراس و ها روده طحال، کبد، جراحات 

 شود آشنا شکمی ترومای در جراحی های تکنیک با. 

 را ذکر کند شکمی ترومای جراحی اعمال از وبعد قبل،حین های مراقبت 

 شود آشنا را قلبی غیرنافذ با صدمات 

 بشناسد را قلبی نافذ صدمات. 

 کند بیان را مری صدمات 

 شود آشنا دیافراگم صدمات با. 

 نماید بیان را سینه قفسه باترومای  بیماران ارزیابی نحوه. 

 آشنا شود دیافراگم ،مری، قلبی ترومای در جراحی های تکنیک با. 

 دهد شرح را ،مری،دیافراگم قلبی ترومای جراحی اعمال از وبعد قبل،حین های مراقبت. 

 شود آشنا فوقانی اندام صدمات با. 

 بشناسد را تحتانی نداما صدمات. 

 نماید بیان را ارتوپدی ترومای با بیماران ارزیابی نحوه. 

 دهد توضیح را کمپارتمان سندرم 

 دهد شرح را رابدومیولز. 

 شود آشنا تحتانی و فوقانی اندام ترومای در جراحی های تکنیک با. 

 دهد ضیحتو تحتانی را و فوقانی اندام جراحی اعمال از وبعد قبل،حین های مراقبت 

 نماید بیان را سروگردن ترومای با بیماران ارزیابی نحوه. 

 شود آشنا مغزی تکان و مغزی منتشر ضایعات با. 

 کند مقایسه باهم بشناسدو را دورال ساب و دورال اپی هماتوم 
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 بشناسد را جمجمه های شکستگی. 

 شود آشنا گردن های مهره صدمات با. 

 بشناسد را نخاع صدمات. 

 کند ذکر را وگردن سر صدمات در نسیاورژا تدابیر. 

 شود آشنا وگردن سر ترومای در جراحی های تکنیک با. 

 توضیح دهد را سروگردن جراحی اعمال از وبعد قبل،حین های مراقبت 

 شود آشنا اطفال در غیرنافذ ترومای با 

 شود آشنا شکم نافذ صدمات با. 

 نماید بیان را ترومای دچار کودکان ارزیابی نحوه. 

 شود آشنا اطفال ترومای در جراحی های تکنیک با. 

 ذکر کند اطفال ترومای جراحی اعمال از وبعد قبل،حین های مراقبت . 

 نماید بیان را اورولوژی ترومای با بیماران ارزیابی نحوه. 

 دهد شرح را ادراری تناسلی دستگاه صدمات  

 دهد توضیح را آن وعوارض کلیوی صدمات 

 شود آشنا  حالب صدمات با. 

 بشناسد را مثانه صدمات 

 کند بیان را پیشابراه صدمات 

 شود آشنا پنیس صدمات با. 

 شود آشنا اورولوژی تروماهای در های بادرمان. 

 توضیح دهد را اورولوژی جراحی اعمال از وبعد قبل،حین های مراقبت. 

 

 

 روش آموزش 
 

)اسالید ونمایش فیلم(پرسش و پاسخسخنرانی، 

 شرایط اجراء
 

  امکانات آموزشی بخش 
  و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

 

 درسی اصلی منابع  
 

 طبق نظر استاد مربوطه می باشد لذا منابع زیر نیز جهت مطالعه پیشنهاد می گردد. 

 دانش نور انتشارات : تهران . پرستاری فوریتهای جامع کتاب .مالحت ، مفرد روان نیک  
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 بشری انتشارات : تهران . فوریتها و پرستاری . عباس. نیا شمسعلی ، فاطمه .غفاری 

 بشری انتشارات : تهران .اورژانس و پرستار .ژیال. ندوشن هادیان ، مریم . ارشد  

 مبتکران : تهران . فورریتها پرستاری . افسانه . گیتی  

 اصول جراحی شوارتز 

 اصول طب داخلی هاریسون 

 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 

 

 

 ارزشیابی  
 

 

 نحوه ارزشیابی

 نمره 1شرکت فعال در پرسش و پاسخ ودر کالس تئوری  حضور منظم .1

 نمره 19 امتحان پایان ترم .2

  تعلق می گیرد. 20نمره مازاد بر  1جهت ارائه خالصه مقاله، پوستر، پمفلت و بحث پیرامون آن در کالس 

 

 

 بود. چند گزینه ای و بلند پاسخ خواهد -کوتاه پاسخ -سواالت ارزشیابی ترکیبی از سواالت صحیح و غلط 

 مقررات: 

 

از دانشجویان عزیز انتظار می رود که با توجه به اهمیت و حساسیت درس و تنوع مطالب و محدودیت زمانی و به منظور بهره 

 برداری هر چه بیشتر به نکات زیر توجه نماید

  حضور فیزیکی یه موقع و بدون غیبت در تمام جلسات کالس درس 

  موزشی می باشد.آغیبت مجاز طبق مقررات آیین نامه 

  ضوعات مورد بحث در ا مودر ارتباط ب (پمفلت -پوستر –به صورت کنفرانس )در مباحث علمی با ارائه ی مطالب جدید

 عملی (شرکت فعال داشته باشند. -کالس)تئوری

 .شرکت در آزمون های داخل کالس )کوئیز( و سایر آزمون ها و پایان ترم 

 ؤاالت چند گزینه ای و تشریحی می باشد نحوه  امتحان پایان ترم به صورت س 
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  مراجعه به منابع معرفی شده جهت مطالعه بیشتر و در صورت وجود هر گونه اشکال و سوال در ساعتهای مشاوره با

 اینجانب مطرح نمائید

 و امتحان جبرانی وجود ندارد کالس   . 

 

 :10حداقل نمره قبولی 
 

 96اتاق عمل  تکنولوژی-آن های ومراقبت غیرمترقبه حوادث و ها بحران و تروما رژانس،او در عمل اتاق تکنولوژیدرس  زمانبندی جدول

 

 تاریخ 
و روز 

 ساعت
استاد 

 مربوطه
 نحوه ارائه

 امکانات
و فضای 

 آموزشی

 محتوای درس پیش بینی شده روش ارزیابی

27/06/98  
 چهارشنبه

15-13  

آقای 

 کاوی

سخنرانی، 

پرسش و 

 پاسخ

 کالس

 اورهد

 اسالید

یزکوئ  

 پرسش

 و پاسخ

 آزمون پایانی

 طرح درس 

 مقدمه ای بر جراحی اورژانس 

3/7/98  

 مجازی

 چهارشنبه

15-13  

آقای 

 کاوی

سخنرانی، 

پرسش و 

 پاسخ

 کالس

 اورهد

 اسالید

 کوئیز

 پرسش

 و پاسخ

 آزمون پایانی

 برنامه ریزی برای جراحی تروما 

10/07/98  
 چهارشنبه

15-13  

آقای 

 کاوی

سخنرانی، 

پرسش و 

 پاسخ

 کالس

 اورهد

 اسالید

 کوئیز

خپرسش و پاس  

 آزمون پایانی

 جراحی در ترومای ارتوپدی 

17/07/98  
 چهارشنبه

15-13  

آقای 

 کاوی

سخنرانی، 

پرسش و 

 پاسخ

 کالس

 اورهد

 اسالید

 کوئیز

خپرسش و پاس  

 آزمون پایانی

 جراحی در ترومای توراکس 

24/7/98  
 چهارشنبه

15-13  

آقای 

 کاوی

سخنرانی، 

پرسش و 

 پاسخ

 کالس

 اورهد

 اسالید

 کوئیز

خپرسش و پاس  

 آزمون پایانی

 جراحی در ترومای سر و گردن 

1/8/98  
 چهارشنبه

15-13  

 

آقای 

 کاوی

سخنرانی، 

پرسش و 

 پاسخ

 کالس

 اورهد

 اسالید

 کوئیز

خپرسش و پاس  

 آزمون پایانی

 جراحی در ترومای ارولوژی 

 

22/08/98  
 چهارشنبه

15-13  

 

دکتر 

 رضایی

سخنرانی، 

 پرسش و

 پاسخ

 کالس

 اورهد

 اسالید

 کوئیز

خپرسش و پاس  

یآزمون پایان  

 جراحی در ترومای شکمی 

29/8/98  
 چهارشنبه

15-13  

 

دکتر 

 رضایی

سخنرانی، 

پرسش و 

 پاسخ

 کالس

 اورهد

 اسالید

 کوئیز

خپرسش و پاس  

یآزمون پایان  

 

 جراحی در ترومای اطفال 

 

 

 


