
 
 

 

  

 

 

  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول
 

 مقطع / رشته تحصیلی:                                      گروه آموزشی:                                                 :     هدانشکد

 11/11/1044تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 11-11ساعت:                             يکشنبهروز:  تکنولوژی اتاق عمل گوارش و غددنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 11 دانشجويان  :تعداد 

 خانم ايزانلو مسئول درس: 1تعداد واحد:

 خانم ايزانلو :مدرس دقيقه 14مدت كالس: 

 1044بهمن بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 دستگاه گوارش یولوژيزيو ف يبر آناتوم یمرور:  جلسهعنوان 

 گوارش ستمیس یولوژیزیو ف یجراح یبا آناتوم ییآشنا:   جلسههدف کلی 

 : اختصاصیاهداف 
 بتواند:  سیتدر انیدانشجو در پا

 دهد. حیشکم را توض یبند میتقس انواع 

 را نام ببرد. یبند میمختلف شکم در دو روش تقس یها قسمت 

 مختلف شکم را از سطح به عمق نام ببرد. یها هیو ال عضالت 

 مختلف دستگاه گوارش را شرح دهد. یبخش ها یآناتوم 

 ترکیبی       /     مجازی        /             حضوریروش آموزش :  

 کامپیوتر و ویدیوپروژکتور -وایت برد-کالس امکانات آموزشی : 

 پروژه                        /   تکلیف        فعالیت آموزشی :  

 /تشریحیتستی  –میانترم  عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در طبق فرمت مشخصات آن  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
 آناتومي تنه گری برای دانشجويان ، انتشارات جامعه نگر، آخرين چاپ

 دقيقه1      :مدت زمان :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه 11مدت زمان :   

 دقيقه 14مدت زمان:     

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
 گروه اتاق عمل

 



  دقيقه14مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 جلسه دوم

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد

 40/11/1044تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 11-11ساعت:                             يکشنبهروز:  تکنولوژی اتاق عمل گوارش و غددنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 11 تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: 1تعداد واحد:

 خانم ايزانلو :مدرس دقيقه 14مدت كالس: 

 1044بهمن تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 دستگاه گوارش یولوژيزيو ف يبر آناتوم یمرورعنوان جلسه : 
 گوارش ستميس یولوژيزيو ف يجراح يبا آناتوم ييآشناهدف كلي جلسه :  

 اهداف اختصاصي : 
 بتواند:  سیتدر انیدانشجو در پا

  

 دهد. حیشکم را توض یبند میتقس انواع 

 را نام ببرد. یبند میمختلف شکم در دو روش تقس یها قسمت 

 مختلف شکم را از سطح به عمق نام ببرد. یها هیو ال عضالت 

 مختلف دستگاه گوارش را شرح دهد. یبخش ها یآناتوم 

 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش : 

 کامپیوتر و ویدیوپروژکتور -وایت برد-کالسامکانات آموزشي :  

 /                  تکليف  فعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 انتشارات جامعه نگر، آخرین چاپآناتومی تنه گری برای دانشجویان ، 

    : دقيقه   1مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه14مدت زمان :    

 دقيقه11مدت زمان :    

 دقيقه  14مدت زمان:    

  دقيقه  14مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 سومجلسه 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد

 1/14/1044 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 11-11ساعت:                             يکشنبهروز:  تکنولوژی اتاق عمل گوارش و غددنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 11 تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: 1تعداد واحد:

 آقای كاوی :مدرس دقيقه 14مدت كالس: 

 1044بهمن تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 گوارش ستميس يجراح یدستگاه گوارش، برش ها یها يجهت انجام جراح يآمادگ ،ینالوژيترمعنوان جلسه : 
 گوارش ستميس يجراح یدستگاه گوارش، برش ها یها يجهت انجام جراح يآمادگ ،ینالوژيبا ترم ييآشناهدف كلي جلسه :  

 اهداف اختصاصي : 
 بتواند:  سیتدر انیدانشجو در پا

 

 را نام ببرد. یعموم یمورد استفاده در جراح یها شنیپوز •

 را نام ببرد. یعموم یجراح یها شنیتحت فشار در انواع پوز کیآناتوم ینواح •

 دهد. حیرا توض یعموم یاصول و روش پرپ کردن در جراح •

 دهد. حیگوارش توض یرا در انواع جراح ماریدرپ کردن ب •

 را نام ببرد. کیو کاربرد هر  Abdomenدر  یجراح یانواع برش ها •

 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش : 

 کامپیوتر و ویدیوپروژکتور -وایت برد-کالسامکانات آموزشي :  

 /                  تکليف  فعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

1. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 11th  EDITION, 5111 

5. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 5114 

3. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 5112  

 1335جامعه نگر  ،نشریسادات الیل ،ینیگوارش و غدد، احسان گلچ یجراح یتکنولوژ

    : دقيقه   1مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه14مدت زمان :    

 دقيقه11مدت زمان :    

 دقيقه  14مدت زمان:    

  دقيقه  14مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 چهارمجلسه 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد

 8/14/1044:تاريخ ارائه درس  1044-1041سال تحصيلي  :  

 11-11ساعت:                             يکشنبهروز:  تکنولوژی اتاق عمل گوارش و غددنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 11 تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: 1تعداد واحد:

 آقای كاوی :مدرس دقيقه 14مدت كالس: 

 1044بهمن بازنگری:تاريخ تدوين / 
 

 گوارش يدر جراح زاتيابزار و تجهعنوان جلسه : 
 گوارش يدر جراح زاتيبا ابزار و تجه ييآشناهدف كلي جلسه :  

 اهداف اختصاصي : 
 بتواند:  سیتدر انیدانشجو در پا

 را نام ببرد. General minor یدر ست جراح یجراح یابزار ها •

 را نام ببرد. General major یدر ست جراح یجراح یابزار ها •

 را نام ببرد. Hemorrhoid یدر ست جراح یجراح یابزار ها •

 را نام ببرد. Thyroid یدر ست جراح یجراح یابزار ها •

 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش : 

 ویدیوپروژکتورکامپیوتر و  -وایت برد-کالسامکانات آموزشي :  

 /                  تکليف  فعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

1. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 11th  EDITION, 5111 

5. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 5114 

3. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 5112  

 1335جامعه نگر  ،نشریاداتس الیل ،ینیگوارش و غدد، احسان گلچ یجراح یتکنولوژ

    : دقيقه   1مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه14مدت زمان :    

 دقيقه11مدت زمان :    

 دقيقه  14مدت زمان:    

  دقيقه  14مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 پنجمجلسه 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد

 11/14/1044:تاريخ ارائه درس  1044-1041سال تحصيلي  :  

 11-11ساعت:                             يکشنبهروز:  تکنولوژی اتاق عمل گوارش و غددنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 11 تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: 1تعداد واحد:

 آقای كاوی :مدرس دقيقه 14مدت كالس: 

 1044بهمن تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 آنها یو مراقبت ها ونيکاسياند ،يفوقات يآندوسکوپعنوان جلسه :
 آنها یو مراقبت ها ونيکاسياند ،يفوقات يبا آندوسکوپ ييآشناهدف كلي جلسه :  

 اهداف اختصاصي : 
 بتواند:  سیتدر انیدانشجو در پا

 .دینما فیگوارش را تعر ستمیس یفوقان یآندوسکوپ •

 را شرح دهد. یگوارش فوقان ستمیس یاندوسکوپ یها ونیکاسیاند •

 را نام ببرد. یگوارش فوقان ستمیس یجهت آندوسکوپ ازیمورد ن زاتیابزار و تجه •

 گوارش را شرح دهد. ستمیس یفوقان یالزم جهت آندوسکوپ یمراقبت ها •

 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش : 

 کامپیوتر و ویدیوپروژکتور -وایت برد-کالسامکانات آموزشي :  

 /                  تکليف  فعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

1. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 11th  EDITION, 5111 

5. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 5114 

3. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 5112  

 1335جامعه نگر  ،نشریسادات الیل ،ینیگوارش و غدد، احسان گلچ یجراح یتکنولوژ

    : دقيقه   1مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه14مدت زمان :    

 دقيقه11مدت زمان :    

 دقيقه  14مدت زمان:    

  دقيقه  14مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 هفتمجلسه 

 گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:                                   :                هدانشکد

 44/14/1044:تاريخ ارائه درس  1044-1041سال تحصيلي  :  

 11-11ساعت:                             يکشنبهروز:  تکنولوژی اتاق عمل گوارش و غددنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 11 تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: 1تعداد واحد:

 آقای كاوی :مدرس دقيقه 14مدت كالس: 

 1044بهمن تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 آنها یو مراقبت ها ونيکاسياند ،تحتاني يآندوسکوپعنوان جلسه :
 آنها یو مراقبت ها ونيکاسياند ،يتحتان يبا آندوسکوپ ييآشناهدف كلي جلسه :  

 اهداف اختصاصي : 
 بتواند:  سیتدر انیدانشجو در پا

 .دینما فیگوارش را تعر ستمیس یتحتان یآندوسکوپ •

 را شرح دهد. یگوارش تحتان ستمیس یاندوسکوپ یها ونیکاسیاند •

 را نام ببرد. یگوارش تحتان ستمیس یجهت آندوسکوپ ازیمورد ن زاتیابزار و تجه •

 گوارش را شرح دهد. ستمیس یتحتان یالزم جهت آندوسکوپ یمراقبت ها •

 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش : 

 کامپیوتر و ویدیوپروژکتور -وایت برد-کالسامکانات آموزشي :  

 /                  تکليف  فعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

1. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 11th  EDITION, 5111 

5. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 5114 

3. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 5112  

 1335جامعه نگر  ،نشریسادات الیل ،ینیگوارش و غدد، احسان گلچ یجراح یتکنولوژ

    : دقيقه   1مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه14مدت زمان :    

 دقيقه11مدت زمان :    

 دقيقه  14مدت زمان:    

  دقيقه  14مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 هشتمجلسه 

 گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:                                  :                 هدانشکد

 10/1/1041:تاريخ ارائه درس  1044-1041سال تحصيلي  :  

 11-11ساعت:                             يکشنبهروز:  تکنولوژی اتاق عمل گوارش و غددنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 11 تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: 1تعداد واحد:

 آقای كاوی :مدرس دقيقه 14مدت كالس: 

 1044بهمن تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 يالپاراسکوپ زاتيگوارش، لوازم و تجه يها در جراح ونيکاسيها و كنترااند ونيکاسياند ،يالپاراسکوپ يجراحعنوان جلسه :
 زاتيگوارش، لوازم و تجه يها در جراح ونيکاسيها و كنترااند ونيکاسياند ،يالپاراسکوپ يبا جراح ييآشناهدف كلي جلسه : 

 يالپاراسکوپ

 اهداف اختصاصي : 
 بتواند:  سیتدر انیدانشجو در پا

 

 دینما فیرا تعر یالپاراسکوپ •

 کند. انیرا ب یالپاراسکوپ بیو معا ایمزا •

 گوارش را نام ببرد. یدر جراح یموارد منع استفاده الپاراسکوپ •

 .دیرا فهرست نما یمورد استفاده در الپاراسکوپ یو ابزارها زاتیتجه •

 دهد. حیرا توض یهموستاز در الپاراسکوپ یروش ها •

 ترکیبی       / مجازی          /              حضوری روش آموزش : 

 محتوای الکترونیکی -کامپیوتر و ویدیوپروژکتور -وایت برد-کالسامکانات آموزشي :  

 /                  تکليف  فعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 (دوره نوشته شود.طرح منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

1. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 11th  EDITION, 5111 

5. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 5114 

3. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 5112  

 1335جامعه نگر  ،نشریسادات الیل ،ینیگوارش و غدد، احسان گلچ یجراح یتکنولوژ

    : دقيقه   1مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه14مدت زمان :    

 دقيقه11مدت زمان :    

 دقيقه  14مدت زمان:    

  دقيقه  14مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 دهمجلسه 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد

 41/41/1041:تاريخ ارائه درس  1044-1041سال تحصيلي  :  

 11-11ساعت:                             يکشنبهروز:  تکنولوژی اتاق عمل گوارش و غددنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 11 تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: 1تعداد واحد:

 آقای كاوی :مدرس دقيقه 14مدت كالس: 

 1044بهمن تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 آن یو مراقبت ها یمر يانواع  جراحجلسه :عنوان 
 آن یو مراقبت ها یمر يبا انواع  جراح ييآشناهدف كلي جلسه : 

 اهداف اختصاصي : 
 بتواند:  سیتدر انیدانشجو در پا

 

 دهد. حیرا توض یمر ونیرزکس یدو روش جراح •

 را نام ببرد. یبروز سرطان مر یفاکتورها سکیر •

 را نام ببرد. یمر یو ابزار مورد کاربرد در جراح زاتیتجه •

 را شرح دهد. یمر ونیالتاسیو نحوه انجام د لیدال •

 کند. سهیمقا گریکدیرا با  یمر ونیالتاسیمورد استفاده در د یها یانواع بوژ •

 آن را نام ببرد. جادیا لینموده و دال فیرا تعر یمر کولیورتید •

 دهد.  حیرا توض یکولکتومیورتید یانواع روش ها •

 دهد. حیآن را توض ینحوه درمان و جراح ف،یرا تعر یآشاالز •

 آن را شرح دهد. یو نحوه جراح یمر سیوار جادیا لیدال •

 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش : 

 کامپیوتر و ویدیوپروژکتور -وایت برد-کالسامکانات آموزشي :  

 /                  تکليف  فعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

1. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 11th  EDITION, 5111 

5. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 5114 

3. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 5112  
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    : دقيقه   1مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه14مدت زمان :    

 دقيقه11مدت زمان :    

 دقيقه  14مدت زمان:    

  دقيقه  14مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 دوازدهمجلسه 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد

 48/41/1041:تاريخ ارائه درس  1044-1041سال تحصيلي  :  

 11-11ساعت:                             يکشنبهروز:  تکنولوژی اتاق عمل گوارش و غددنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 11 تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: 1تعداد واحد:

 آقای كاوی :مدرس دقيقه 14مدت كالس: 

 1044بهمن تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 آن یمعده و مراقبت ها يجراحعنوان جلسه :
 آن یمعده و مراقبت ها يبا جراح ييآشناهدف كلي جلسه : 

 اهداف اختصاصي : 
 بتواند:  سیتدر انیدانشجو در پا

 نام ببرد. یصیتشخ یمعده را با ذکر عالئم و روش ها یها یماریانواع ب •

 سرطان معده را نام ببرد. جادیعلل ا •

 دهد. حیآن را توض یو روش جراح فیتوتال را تعر یگاسترکتوم •

 نموده و انواع آن را شرح دهد. فیرا تعر یواگوتوم •

 دهد. حیرا توض یلوروپالستیپ •

 دهد. حیچاق را توض مارانیب یمعده برا یجراح یروش ها •

 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش : 

 کامپیوتر و ویدیوپروژکتور -وایت برد-کالسامکانات آموزشي :  

 /                  تکليف  فعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

1. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 11th  EDITION, 5111 

5. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 5114 

3. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 5112  

 1335نگر  جامعه ،نشریسادات الیل ،ینیگوارش و غدد، احسان گلچ یجراح یتکنولوژ

    : دقيقه   1مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه14مدت زمان :    

 دقيقه11مدت زمان :    

 دقيقه  14مدت زمان:    

  دقيقه  14مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 سيزدهمجلسه 

 گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:                                               :    هدانشکد

 0/44/1041:تاريخ ارائه درس  1044-1041سال تحصيلي  :  

 11-11ساعت:                             يکشنبهروز:  تکنولوژی اتاق عمل گوارش و غددنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 11 تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: 1تعداد واحد:

 آقای كاوی :مدرس دقيقه 14مدت كالس: 

 1044بهمن تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 )ادامه(آن یمعده و مراقبت ها يجراحعنوان جلسه :
 آن یمعده و مراقبت ها يبا جراح ييآشناهدف كلي جلسه : 

 اهداف اختصاصي : 
 بتواند:  سیتدر انیدانشجو در پا

 نام ببرد. یصیتشخ یمعده را با ذکر عالئم و روش ها یها یماریانواع ب •

 سرطان معده را نام ببرد. جادیعلل ا •

 دهد. حیآن را توض یو روش جراح فیتوتال را تعر یگاسترکتوم •

 نموده و انواع آن را شرح دهد. فیرا تعر یواگوتوم •

 دهد. حیرا توض یلوروپالستیپ •

 دهد. حیچاق را توض مارانیب یمعده برا یجراح یروش ها •

 ترکیبی       / مجازی          /             حضوری  روش آموزش : 

 الکترونیکیمحتوای  -کامپیوتر و ویدیوپروژکتور -وایت برد-کالسامکانات آموزشي :  

 /                  تکليف  فعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

1. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 11th  EDITION, 5111 

5. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 5114 

3. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 5112  
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    : دقيقه   1مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه14مدت زمان :    

 دقيقه11مدت زمان :    

 دقيقه  14مدت زمان:    

  دقيقه  14مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 

 هفدهمجلسه 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد

 41/44/1041:تاريخ ارائه درس  1044-1041سال تحصيلي  :  

 11-11ساعت:                             يکشنبهروز:  تکنولوژی اتاق عمل گوارش و غددنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 11 تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: 1تعداد واحد:

 آقای كاوی :مدرس دقيقه 14مدت كالس: 

 1044بهمن تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 آن یو مراقبت ها ديروئيو پارات ديروئيت یها يجراحعنوان جلسه :

 آن یو مراقبت ها ديروئيو پارات ديروئيت یها يبا انواع جراح ييآشناهدف كلي جلسه : 

 اهداف اختصاصي : 
 بتواند:  سیتدر انیدانشجو در پا

 را شرح دهد. دیروئیو پارات دیروئیت یآناتوم •

 را نام ببرد. یدکتومیروئیو پارات یروئدکتومیمربوط به عمل ت زاتیابزار و تجه •

 دهد.  حیرا توض یدکتومیروئیو پارات یدکتومیروئیت جریپروس •

 کند انیرا ب یدکتومیروئیو پارات یدکتومیروئیت یمربوط به عمل جراح یمراقبت ها •

 ترکیبی       / مجازی          /      حضوری         روش آموزش : 

 الکترونیکیمحتوای  -کامپیوتر و ویدیوپروژکتور -وایت برد-کالسامکانات آموزشي :  

 /                  تکليف  فعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

1. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 11th  EDITION, 5111 

5. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 5114 

3. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 5112  
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    : دقيقه   1مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه14مدت زمان :    

 دقيقه11مدت زمان :    

 دقيقه  14مدت زمان:    

  دقيقه  14مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 


