
 
 

 

  

 
 

 

  مجازی (lesson Planروزانه )طرح درس 

 جلسه اول

 :کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:    اتاق عمل              گروه آموزشیپرستاری              :دانشکده

 ۲۲/۶/۹۹تاريخ ارائه درس : ۹۹-۰۴۴سال تحصیلی  :  

 ،ینیاتاق عمل گوش، حلق و ب یتکنولوژنام درس )واحد(  :  
 آن یفک و صورت، دهان و دندان ومراقبت ها

 2۴-2۲روز:   شنبه                ساعت:

 نوع واحد:
 نظری

 ۲۴تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم ايزانلو ۲تعداد واحد:

 مدرس: خانم ايزانلو دقیقه ۰۴مدت كلاس: 

 ۹۹شهريور بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

  :  جلسهعنوان 

 آناتومی و فیزیولوژی بینی و سینوس ها، آناتومی و فیزیولوژی گوش
 فیزیولوژی گوش و  آناتومی و فیزیولوژی بینی و سینوس هاآشنایی با آناتومی و :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 .آناتومی گوش داخلی، میانی و خارجی را شرح دهد 

 .آناتومی غضروف های بینی را شرح  دهد 

 .استخوان های اطراف بینی را شرح دهد 

  کند.انواع سینوس های اطراف بینی را  بیان 

     مجازی     روش آموزش :  

 سامانه نوید –نرم افزار های مجازی سازی  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 مجازی در میانترمعنوان و نوع آزمون : 

 آخرین چاپ -نشر جامعه نگر -آناتومی عمومی ایمان شمایلی یگانهمنبع درس : 
 ۷۹۳۱سال  -چاپ اول -انتشارات حیدری -بدن دکتر فریدون نگهدارآناتومی دستگاه های 

 دقیقه      :مدت زمان (جهت كلاس های حضوری تکمیل گردد.صرفا )اين قسمت :    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان:      

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 
 

 جلسه دوم

 :کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:    اتاق عمل              گروه آموزشیپرستاری              :دانشکده

 ۲۹/۶/۹۹تاريخ ارائه درس : ۹۹-۰۴۴سال تحصیلی  :  

 ،ینیاتاق عمل گوش، حلق و ب یتکنولوژنام درس )واحد(  :  
 آن یفک و صورت، دهان و دندان ومراقبت ها

 2۴-2۲روز:   شنبه                ساعت:

 نوع واحد:
 نظری

 ۲۴تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم ايزانلو ۲تعداد واحد:

 مدرس: خانم ايزانلو دقیقه ۰۴مدت كلاس: 

 ۹۹شهريور تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 عنوان جلسه : 

 آناتومی و فیزیولوژی دهان، حلق، حنجره و گردن 

  آناتومی و فیزیولوژی جمجمه و صورت 

 

 هدف کلی جلسه :  

 آشنایی با آناتومی و فیزیولوژی دهان، حلق، حنجره و گردن و آناتومی و فیزیولوژی جمجمه و صورت 

 

 

 اهداف اختصاصی : 

 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 
 

  های مختلف حلق و حنجره را توضیح دهد.بخش 

 .استخوان های صورت را نام ببرد 

 .استخوان های جمجمه و نحوه اتصال آنها به استخوان های صورت را شرح دهد 
 

 روش آموزش :  مجازی         

 سامانه نوید –نرم افزار های مجازی سازی امکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 مجازی در میان ترمعنوان و نوع آزمون : 

 آخرین چاپ -نشر جامعه نگر -آناتومی عمومی ایمان شمایلی یگانهمنبع درس : 
 ۷۹۳۱سال  -چاپ اول -انتشارات حیدری -آناتومی دستگاه های بدن دکتر فریدون نگهدار

    : دقیقه     مدت زمان:  )اين قسمت صرفا جهت كلاس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 



 جلسه سوم

 :کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:    اتاق عمل              گروه آموزشیپرستاری              :دانشکده

 ۰/7تاريخ ارائه درس : ۹۹-۰۴۴سال تحصیلی  :  

 ،ینیاتاق عمل گوش، حلق و ب یتکنولوژنام درس )واحد(  :  
 آن یفک و صورت، دهان و دندان ومراقبت ها

 2۴-2۲روز:   شنبه                ساعت:

 نوع واحد:
 نظری

 ۲۴تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم ايزانلو ۲تعداد واحد:

 خانم سوخکمدرس:  دقیقه۰۴مدت كلاس: 

 ۹۹شهريور تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 انواع پاتولوژی های گوش ، انواع سمعک ها و وسایل کمک شنواییعنوان جلسه : 

 سمعک ها و وسایل کمک شنوایی انواع پاتولوژی های گوش ، انواعآشنایی با هدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 
 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 

 .انواع پاتولوژی های گوش خارجی که نیاز به جراحی دارد را توضیح دهد 

 .انواع پاتولوژی های گوش میانی که نیاز به جراحی دارد را توضیح دهد 

  دارد را توضیح دهد.انواع پاتولوژی های گوش داخلی که نیاز به جراحی 

 .انواع سمعک ها را بر اساس عملکرد آنها شرح دهد 

 .بخش های مختلف حلزون کاشتنی را بیان کند 

 .جراحی کاشت حلزون را شرح دهد 

 روش آموزش :  مجازی         

 سامانه نوید –نرم افزار های مجازی سازی امکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف       

 مجازی در امتحان میان ترمعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 

  لیلا ساداتی، تکنولوژی جراحی در جراحی هایENT ۷۹۳۹ سوم، چاپ جامعه نگر. انتشارات ،فک و صورت.  

 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

    : دقیقهمدت زمان:       )اين قسمت صرفا جهت كلاس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جلسه چهارم

 :کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:    اتاق عمل              گروه آموزشیپرستاری              :دانشکده

 2۲/7تاريخ ارائه درس : ۹۹-۰۴۴سال تحصیلی  :  

 ،ینیاتاق عمل گوش، حلق و ب یتکنولوژنام درس )واحد(  :  
 آن یفک و صورت، دهان و دندان ومراقبت ها

 2۴-2۲روز:   شنبه                ساعت:

 نوع واحد:
 نظری

 ۲۴تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم ايزانلو ۲تعداد واحد:

 خانم سوخکمدرس:  دقیقه ۰۴مدت كلاس: 

 ۹۹شهريور تاريخ تدوين / بازنگری:
 

  : اقدامات و تست های تشخیصی در جراحی گوش، توجهات قبل، حین و بعد از اعمال جراحی گوشعنوان جلسه 

 استفاده در اعمال جراحی گوشابزار، تجهیزات و داروهای مورد 

  اقدامات و تست های تشخیصی در جراحی گوش، توجهات قبل، حین و بعد از اعماال جراحای گاوش، ابازار، هدف کلی جلسه :  آشنایی با

 تجهیزات و داروهای مورد استفاده در اعمال جراحی گوش
 اهداف اختصاصی : 

 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 
  تهاجمی و غیر تهاجمی در پاتولوژی های گوش را شرح دهد.تست های تشخیصی 

 .ابزار و تجهیزات مورد استفاده در جراحی گوش را نام ببرد 

 .کاربرد ابزار و تجهیزات مورد استفاده در جراحی گوش را توضیح دهد 

 مراقبت های قبل از جراحی گوش را توضیح دهد. 

 مراقبت های حین جراحی گوش را توضیح دهد. 

 مراقبت های بعد از جراحی گوش را توضیح دهد. 

 روش آموزش :  مجازی         

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  نرم افزار های مجازی سازی 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف       

 عنوان و نوع آزمون : مجازی در امتحان میان ترم

 منبع درس : 

  لیلا ساداتی، تکنولوژی جراحی در جراحی هایENT ۷۹۳۹ سوم، چاپ جامعه نگر. انتشارات ،فک و صورت.  

 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

    : مدت زمان:      دقیقه )اين قسمت صرفا جهت كلاس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 دقیقهمدت زمان :    

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 جلسه پنجم

 :کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:    اتاق عمل              گروه آموزشیپرستاری              :دانشکده

 2۹/7تاريخ ارائه درس : ۹۹-۰۴۴سال تحصیلی  :  

 ،ینیاتاق عمل گوش، حلق و ب یتکنولوژنام درس )واحد(  :  
 آن یفک و صورت، دهان و دندان ومراقبت ها

 2۴-2۲روز:   شنبه                ساعت:

 نوع واحد:
 نظری

 ۲۴تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم ايزانلو ۲تعداد واحد:

 خانم سوخکدرس: م دقیقه۰۴مدت كلاس: 

 ۹۹شهريور بازنگری:تاريخ تدوين / 
 

 جراحیهای گوشعنوان جلسه : 

  جراحیهای گوشهدف کلی جلسه :  آشنایی با 

 اهداف اختصاصی : 
 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 

 پروسیجر جراحی میرینگوتومی را شرح دهد 

 .پروسیجر جراحی میرنگوپلاستی را شرح دهد 

 روش آموزش :  مجازی         

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  نرم افزار های مجازی سازی 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف       

 عنوان و نوع آزمون : مجازی در امتحان میان ترم

 منبع درس : 

  لیلا ساداتی، تکنولوژی جراحی در جراحی هایENT ۷۹۳۹ سوم، چاپ جامعه نگر. انتشارات ،فک و صورت.  

 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

    : مدت زمان:      دقیقه )اين قسمت صرفا جهت كلاس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جلسه ششم

 :کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:    اتاق عمل              گروه آموزشیپرستاری              :دانشکده

 3/8تاريخ ارائه درس : ۹۹-۰۴۴سال تحصیلی  :  

 ،ینیاتاق عمل گوش، حلق و ب یتکنولوژنام درس )واحد(  :  
 آن یفک و صورت، دهان و دندان ومراقبت ها

 2۴-2۲ساعت:              روز:   شنبه  

 نوع واحد:
 نظری

 ۲۴تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم ايزانلو ۲تعداد واحد:

 خانم سوخکدرس: م دقیقه ۰۴مدت كلاس: 

 ۹۹شهريور تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 عنوان جلسه : جراحیهای گوش

  : آشنایی با جراحیهای گوش ادامههدف کلی جلسه 

 اهداف اختصاصی : 
 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 

 .پروسیجر جراحی ماستوئیدکتومی را شرح دهد 

 .پروسیجر جراحی استاپدکتومی و استاپدوتومی را توضیح دهد 

 روش آموزش :  مجازی         

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  نرم افزار های مجازی سازی 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف       

 عنوان و نوع آزمون : مجازی در امتحان میان ترم

 منبع درس : 

  لیلا ساداتی، تکنولوژی جراحی در جراحی هایENT ۷۹۳۹ سوم، چاپ جامعه نگر. انتشارات ،فک و صورت.  

 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

    : یقهمدت زمان:      دق )اين قسمت صرفا جهت كلاس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه هفتم

 :کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:    اتاق عمل              گروه آموزشیپرستاری              :دانشکده

 2۴/8تاريخ ارائه درس : ۹۹-۰۴۴سال تحصیلی  :  

 ،ینیاتاق عمل گوش، حلق و ب یتکنولوژنام درس )واحد(  :  
 آن یفک و صورت، دهان و دندان ومراقبت ها

 2۴-2۲روز:   شنبه                ساعت:

 نوع واحد:
 نظری

 ۲۴تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم ايزانلو ۲تعداد واحد:

 خانم سوخکدرس: م دقیقه ۰۴مدت كلاس: 

 ۹۹شهريور تاريخ تدوين / بازنگری:
 

انواع پاتولوژی های بینی و سینوس ،اقدامات و تست های تشخیصی جراحی بینی و سینوس، توجهات قبل، حین و بعاد از اعماال عنوان جلسه : 

 جراحی بینی و سینوس،ابزار و تجهیزات مورد استفاده در اعمال جراحی بینی

  انواع پاتولوژی های بینی و سینوس ،اقدامات و تست های تشخیصی جراحی بینی و سینوس، توجهات قبال،  هدف کلی جلسه :  آشنایی با

 حین و بعد از اعمال جراحی بینی و سینوس،ابزار و تجهیزات مورد استفاده در اعمال جراحی بینی
 اهداف اختصاصی : 

 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 
  آشنایی با انواع پاتولوژی های بینی و سینوس 

  آشنایی با اقدامات و تست های تشخیصی جراحی بینی و سینوس 

 آشنایی با توجهات قبل، حین و بعد از اعمال جراحی بینی و سینوس 

 آشنایی با ابزار و تجهیزات مورد استفاده در اعمال جراحی بینی 

 روش آموزش :  مجازی         

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  نرم افزار های مجازی سازی 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف       

 عنوان و نوع آزمون : مجازی در امتحان میان ترم

 منبع درس : 

  لیلا ساداتی، تکنولوژی جراحی در جراحی هایENT ۷۹۳۹ سوم، چاپ جامعه نگر. انتشارات ،فک و صورت.  

 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

    : مدت زمان:      دقیقه )اين قسمت صرفا جهت كلاس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 جلسه هشتم

 :کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:    اتاق عمل              گروه آموزشیپرستاری              :دانشکده

 27/8تاريخ ارائه درس : ۹۹-۰۴۴سال تحصیلی  :  

 ،ینیاتاق عمل گوش، حلق و ب یتکنولوژنام درس )واحد(  :  
 آن یفک و صورت، دهان و دندان ومراقبت ها

 2۴-2۲ساعت:              روز:   شنبه  

 نوع واحد:
 نظری

 ۲۴تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم ايزانلو ۲تعداد واحد:

 مدرس: آقای كاوی دقیقه ۰۴مدت كلاس: 

 ۹۹تاريخ تدوين / بازنگری:شهريور 
 

 جراحی های بینی وسینوسعنوان جلسه : 

   جراحی های بینی وسینوسهدف کلی جلسه :  آشنایی با 

 اهداف اختصاصی : 
 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 

 .پروسیجر جراحی سپتوپلاستی را توضیح دهد 

 .پروسیجر جراحی رینوپلاستی را توضیح دهد 

 .پروسیجر جراحی پولیپکتومی را توضیح دهد 

 .پروسیجر جراحی ترمیم شکستگی استخوان بینی را توضیح دهد 

 روش آموزش :  مجازی         

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  نرم افزار های مجازی سازی 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف       

 عنوان و نوع آزمون : مجازی در امتحان میان ترم

 منبع درس : 

  لیلا ساداتی، تکنولوژی جراحی در جراحی هایENT ۷۹۳۹ سوم، چاپ جامعه نگر. انتشارات ،فک و صورت.  

 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

    : مدت زمان:      دقیقه )اين قسمت صرفا جهت كلاس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جلسه نهم

 :کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:    اتاق عمل              گروه آموزشیپرستاری              :دانشکده

 28/8تاريخ ارائه درس : ۹۹-۰۴۴سال تحصیلی  :  

 ،ینیاتاق عمل گوش، حلق و ب یتکنولوژنام درس )واحد(  :  
 آن یفک و صورت، دهان و دندان ومراقبت ها

 2۴-2۲ساعت:              روز:   شنبه  

 نوع واحد:
 نظری

 ۲۴تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم ايزانلو ۲تعداد واحد:

 آقای كاویدرس: م دقیقه ۰۴مدت كلاس: 

 ۹۹شهريور تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 اندوسکوپی سینوس)سینوسکوپی(عنوان جلسه : 

   سینوس)سینوسکوپی(اندوسکوپی هدف کلی جلسه :  آشنایی با 

 اهداف اختصاصی : 
 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 

 .اندیکاسیون های سینوسکوپی را بیان کند 

 .تجهیزات مورد استفاده در پروسیجرهای مربوط به سینوس را بیان کند 

 .پروسیجر جراحی سینوسکوپی را شرح دهد 

 روش آموزش :  مجازی         

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  نرم افزار های مجازی سازی 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف       

 عنوان و نوع آزمون : مجازی در امتحان میان ترم

 منبع درس : 

  لیلا ساداتی، تکنولوژی جراحی در جراحی هایENT ۷۹۳۹ سوم، چاپ جامعه نگر. انتشارات ،فک و صورت.  

 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

    : مدت زمان:      دقیقه )اين قسمت صرفا جهت كلاس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه دهم

 :کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:    اتاق عمل              گروه آموزشیپرستاری              :دانشکده

 ۲۰/8تاريخ ارائه درس : ۹۹-۰۴۴سال تحصیلی  :  

 ،ینیاتاق عمل گوش، حلق و ب یتکنولوژنام درس )واحد(  :  
 آن یفک و صورت، دهان و دندان ومراقبت ها

 2۴-2۲ساعت:               روز:   شنبه 

 نوع واحد:
 نظری

 ۲۴تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم ايزانلو ۲تعداد واحد:

 خانم سوخکدرس: م دقیقه ۰۴مدت كلاس: 

 ۹۹شهريور تاريخ تدوين / بازنگری:
 

دهان، حلق، حنجره و گردن،توجهات قبل، عنوان جلسه : انواع پاتولوژی دهان، حلق، حنجره و گردن،اقدامات و تست های تشخیصی جراحی 

 حین و بعد از اعمال جراحی دهان، حلق، حنجره و گردن

 انواع پاتولوژی دهان، حلق، حنجره و گردن،اقدامات و تست های تشخیصی جراحی دهان، حلاق، حنجاره و هدف کلی جلسه :  آشنایی با  ا

 حنجره و گردنگردن،توجهات قبل، حین و بعد از اعمال جراحی دهان، حلق، 
 اهداف اختصاصی : 

 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 

  را شرح دهد. سندروم آپنه خوابپاتولوژی پاروتیت، سیالولیت، تونسیلیت، آدنوئیدیت و 

 .مطالعات رادیولوژیک و پلی سومنوگرافی در تشخیص پاتولوژی های دهان، حلق و حنجره را توضیح دهد 

   های دهان، حلق و حنجره را بیان کند.پوزیشن بیمار جهت جراحی 

 .پرپ و درپ قبل از جراحی های دهان، حلق و حنجره را شرح دهد 

 .مراقبت های بعد از جراحی های دهان، حلق و حنجره را شرح دهد 

 روش آموزش :  مجازی         

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  نرم افزار های مجازی سازی 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف       

 عنوان و نوع آزمون : مجازی در امتحان میان ترم

 منبع درس : 

  لیلا ساداتی، تکنولوژی جراحی در جراحی هایENT ۷۹۳۹ سوم، چاپ جامعه نگر. انتشارات ،فک و صورت.  

 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

    : دقیقهمدت زمان:       )اين قسمت صرفا جهت كلاس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 



 جلسه يازدهم
 

 :کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:    اتاق عمل              گروه آموزشیپرستاری              :دانشکده

 2/۹تاريخ ارائه درس : ۹۹-۰۴۴سال تحصیلی  :  

 ،ینیاتاق عمل گوش، حلق و ب یتکنولوژنام درس )واحد(  :  
 آن یفک و صورت، دهان و دندان ومراقبت ها

 2۴-2۲روز:   شنبه                ساعت:

 نوع واحد:
 نظری

 ۲۴تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم ايزانلو ۲تعداد واحد:

 خانم سوخکدرس: م دقیقه ۰۴مدت كلاس: 

 ۹۹شهريور تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 عنوان جلسه : ابزار و تجهیزات مورد استفاده در اعمال جراحی دهان و حلق و حنجره ، جراحی های دهان حلق و حنجره و گردن 

   جراحی های دهان حلاق و حنجاره ابزار و تجهیزات مورد استفاده در اعمال جراحی دهان و حلق و حنجره ، هدف کلی جلسه :  آشنایی با

 و گردن
 اهداف اختصاصی : 

 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 
 .ابزار و تجهیزات مورد استفاده در اعمال جراحی دهان و حلق و حنجره را نام ببرد 

 .کاربرد ابزار مورد استفاده در اعمال جراحی دهان و حلق و حنجره را توضیح دهد 

 .پروسیجر جراحی آدنوئیدکتومی، تونسیلکتومی را شرح دهد 

 .پروسیجر جراحی اوولوپالاتوفارینگوپلاستی را شرح دهد. 

 روش آموزش :  مجازی         

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  نرم افزار های مجازی سازی 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف       

 عنوان و نوع آزمون : مجازی در امتحان میان ترم

 منبع درس : 

  لیلا ساداتی، تکنولوژی جراحی در جراحی هایENT ۷۹۳۹ سوم، چاپ جامعه نگر. انتشارات ،فک و صورت.  

 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

    : دقیقه   مدت زمان:    )اين قسمت صرفا جهت كلاس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه دوازدهم

 

 :کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:    اتاق عمل              گروه آموزشیپرستاری              :دانشکده

 8/۹تاريخ ارائه درس : ۹۹-۰۴۴سال تحصیلی  :  

 ،ینیاتاق عمل گوش، حلق و ب یتکنولوژنام درس )واحد(  :  
 آن یفک و صورت، دهان و دندان ومراقبت ها

 2۴-2۲روز:   شنبه                ساعت:

 نوع واحد:
 نظری

 ۲۴تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم ايزانلو ۲تعداد واحد:

 خانم سوخکدرس: م دقیقه ۰۴مدت كلاس: 

 ۹۹شهريور تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 عنوان جلسه : روشهای تشخیصی و درمانی اندوسکوپی حلق و حنجره 

  حنجرههدف کلی جلسه :  آشنایی با  روشهای تشخیصی و درمانی اندوسکوپی حلق و 

 اهداف اختصاصی : 

 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 

 .اندیکاسیون های  لارینگوسکوپی را بیان کند 

 .مراقبت های قبل و بعد از لارینگوسکوپی را شرح دهد 

 .انواع برونکوسکوپی رژید و فلکسیبل را بشناسد 

 .اندیکاسیون های  برونکوسکوپی را بیان کند 

  ازبرونکوسکوپی را شرح دهد.مراقبت های قبل و بعد 

 .ابزار و تجهیزات مورد استفاده در روشهای اندوسکوپی را بیان کند 

 روش آموزش :  مجازی         

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  نرم افزار های مجازی سازی 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف       

 عنوان و نوع آزمون : مجازی در امتحان میان ترم

 منبع درس : 

  لیلا ساداتی، تکنولوژی جراحی در جراحی هایENT ۷۹۳۹ سوم، چاپ جامعه نگر. انتشارات ،فک و صورت.  

 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

    : مدت زمان:      دقیقه )اين قسمت صرفا جهت كلاس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 



 جلسه سیزدهم

 :کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:    اتاق عمل              گروه آموزشیپرستاری              :دانشکده

 2۰/۹تاريخ ارائه درس : ۹۹-۰۴۴سال تحصیلی  :  

 ،ینیاتاق عمل گوش، حلق و ب یتکنولوژنام درس )واحد(  :  
 آن یفک و صورت، دهان و دندان ومراقبت ها

 2۴-2۲روز:   شنبه                ساعت:

 نوع واحد:
 نظری

 ۲۴تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم ايزانلو ۲تعداد واحد:

 آقای كاویدرس: م دقیقه۰۴مدت كلاس: 

 ۹۹شهريور بازنگری:تاريخ تدوين / 
 

  : جراحی های دهان حلق و حنجره و گردنعنوان جلسه 

   جراحی های دهان حلق و حنجره و گردنهدف کلی جلسه :  آشنایی با 

 اهداف اختصاصی : 
 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 

 .پروسیجر جراحی تیروئیدکتومی را شرح دهد 

  دهد.پروسیجر جراحی پاراتیروئیدکتومی را شرح 

 .پروسیجر جراحی پاروتیدکتومی و برداشتن غدد تحت فکی را شرح دهد 

 .پروسیجر تراکئوتومی را شرح دهد 

 روش آموزش :  مجازی         

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  نرم افزار های مجازی سازی 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف       

 میان ترمعنوان و نوع آزمون : مجازی در امتحان 

 منبع درس : 

  لیلا ساداتی، تکنولوژی جراحی در جراحی هایENT ۷۹۳۹ سوم، چاپ جامعه نگر. انتشارات ،فک و صورت.  

 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

    : مدت زمان:      دقیقه )اين قسمت صرفا جهت كلاس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   مدت زمان : 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جلسه چهاردهم

 :کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:    اتاق عمل              گروه آموزشیپرستاری              :دانشکده

 ۲۲/۹درس : تاريخ ارائه ۹۹-۰۴۴سال تحصیلی  :  

 ،ینیاتاق عمل گوش، حلق و ب یتکنولوژنام درس )واحد(  :  
 آن یفک و صورت، دهان و دندان ومراقبت ها

 2۴-2۲روز:   شنبه                ساعت:

 نوع واحد:
 نظری

 ۲۴تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم ايزانلو ۲تعداد واحد:

 آقای كاویدرس: م دقیقه۰۴مدت كلاس: 

 ۹۹شهريور تاريخ تدوين / بازنگری:
 

  : اقدامات و تست های تشخیصی جراحی فک و صورت، توجهات قبل، حین و بعد از اعمال جراحی فک و صورت،ابزار و عنوان جلسه

 تجهیزات مورد استفاده در اعمال جراحی فک و صورت
   صورت، توجهات قبل، حاین و بعاد از اعماال جراحای فاک و اقدامات و تست های تشخیصی جراحی فک و هدف کلی جلسه :  آشنایی با

 صورت،ابزار و تجهیزات مورد استفاده در اعمال جراحی فک و صورت
 اهداف اختصاصی : 

 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 

 .تست های تشخیصی جهت جراحی فک و صورت را بیان کند 

  دهد.اقدامات قبل، حین و بعد از جراحی فک و صورت را شرح 

 .ابزار و تجهیزات مورد استفاده در جراحی های فک و صورت را بیان کند 

 روش آموزش :  مجازی         

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  نرم افزار های مجازی سازی 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف       

 عنوان و نوع آزمون : مجازی در امتحان میان ترم

 منبع درس : 

  لیلا ساداتی، تکنولوژی جراحی در جراحی هایENT ۷۹۳۹ سوم، چاپ جامعه نگر. انتشارات ،فک و صورت.  

 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

    : مدت زمان:      دقیقه )اين قسمت صرفا جهت كلاس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 :    دقیقه مدت زمان

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جلسه پانزدهم

 :کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:    اتاق عمل              گروه آموزشیپرستاری              :دانشکده

 ۲۹/۹تاريخ ارائه درس : ۹۹-۰۴۴سال تحصیلی  :  

 ،ینیاتاق عمل گوش، حلق و ب یتکنولوژنام درس )واحد(  :  
 آن یفک و صورت، دهان و دندان ومراقبت ها

 2۴-2۲روز:   شنبه                ساعت:

 نوع واحد:
 نظری

 ۲۴تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم ايزانلو ۲تعداد واحد:

 خانم سوخکمدرس:  دقیقه۰۴مدت كلاس: 

 ۹۹بازنگری:شهريور تاريخ تدوين / 
 

  : انواع شکستگی های فک و صورت، جراحی های فکینعنوان جلسه 

   انواع شکستگی های فک و صورت، جراحی های فکینهدف کلی جلسه :  آشنایی با 

 اهداف اختصاصی : 

 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 

 .شکستگی استخوان مندیبل را شرح دهد 

  را شرح دهد.شکستگی های بخش میانی صورت 

 .شکستگی استخوان زیگوماتیک را شرح دهد 

 .شکستگی های کاسه چشم را شرح دهد 

 .شکستگی کف اربیت و استخوان فرونتال را شرح دهد 

 .تعبیه آرچ بار و انواع فیکساسیون های استخوان صورت را شرح دهد 

 روش آموزش :  مجازی         

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  نرم افزار های مجازی سازی 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف       

 عنوان و نوع آزمون : مجازی در امتحان میان ترم

 منبع درس : 

  لیلا ساداتی، تکنولوژی جراحی در جراحی هایENT ۷۹۳۹ سوم، چاپ جامعه نگر. انتشارات ،فک و صورت.  

 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

    : مدت زمان:      دقیقه )اين قسمت صرفا جهت كلاس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 جلسه شانزدهم

 :کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:    اتاق عمل              گروه آموزشیپرستاری              :دانشکده

 ۶/2۴تاريخ ارائه درس : ۹۹-۰۴۴سال تحصیلی  :  

 ،ینیاتاق عمل گوش، حلق و ب یتکنولوژنام درس )واحد(  :  
 آن یفک و صورت، دهان و دندان ومراقبت ها

 2۴-2۲ساعت:              روز:   شنبه  

 نوع واحد:
 نظری

 ۲۴تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم ايزانلو ۲تعداد واحد:

 مدرس: آقای كاوی دقیقه۰۴مدت كلاس: 

 ۹۹تاريخ تدوين / بازنگری:شهريور 
 

  : جراحی های ارتوگناتیک، آنومالی های کرانیوفاسیالعنوان جلسه 

   جراحی های ارتوگناتیک، آنومالی های کرانیوفاسیالهدف کلی جلسه :  آشنایی با 

 اهداف اختصاصی : 

 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 

 .دفورمیتی های فکین)مندیبل و ماگزیلا( را تعریف کند 

 .اختلالات ارتوگناتیک را نام ببرد 

 .جراحی های ارتوگناتیک را شرح دهد 

 کرانیوفاسیال را شرح دهد. انواع آنومالی های 

 روش آموزش :  مجازی         

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  نرم افزار های مجازی سازی 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف       

 عنوان و نوع آزمون : مجازی در امتحان میان ترم

 منبع درس : 

  لیلا ساداتی، تکنولوژی جراحی در جراحی هایENT ۷۹۳۹ سوم، چاپ جامعه نگر. انتشارات ،فک و صورت.  

 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

    : مدت زمان:      دقیقه )اين قسمت صرفا جهت كلاس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 كلیات درس  
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  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 


