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 بسمه تعالی

    ،فک و صورت ENTتکنولوژی جراحی در جراحیهای  :معرفی درس

 1397سال تحصیلی  نیمسال  دوم 

 : پیراپزشکیدانشکده 

 اتاق عمل: گروه آموزشی 

تکنولوژی جراحی در جراحیهای  :نام و شماره درس

ENT فک و صورت،   

دانشجويان  – اتاق عملكارشناس  : رشته و مقطع تحصیلی

  اتاق عمل  6ترم 

 شنبه:روز و ساعت برگزاری

 
 :محل برگزاری

  واحد تئوری 2:  تعداد و نوع واحد )نظری/عملی(

 فیزیولوژی، تشریح، اسیب شناسی :دروس پیش نیاز

   اذر عرب خزاعی: نام مسوول درس

  

 

ويان بنا كلینات و مفناهیم و تکنیکهنای     كلیات و مفاهیم بیماريها، اشننايی دانشنج  اشنايی دانشجويان با  :هدف كلی درس

  ،فک و صورت و چشم     ENTجراحی در جراحیهای 

 اهداف اختصاصی درس:

 اعمال جراحی گوش مانند میرینگوتومی، میرینگوپالستی، ماستوئیدکتومی، تیمپانوپالستی، استاپدکتومیآشنایی دانشجویان با  -1

 نند سیتوپالستی، رینوپالستی، پولیپکتومی، آنتروستومی، توربینکتومیآشنایی دانشجویان با اعمال جراحی بینی ما -2

آشنایی دانشجویان با اعمال جراحی حلق مانند تانسیلکتومی، آدنوئیدکتومی، الرنگوسکوپی، برونکوسککوپی، اووفاگوسککوپی،    -3

 سیالولیتو تومی(  اوولوپالتوفارینگوسکوپی، جراحیهای طناب صوتی ، 

 یان با اعمال جراحی سینوس مانند کالدول لوک، اتموئیدکتومی، اسفنوئیدکتومی، سینوسکوپی(آشنایی دانشجو -4

 ، ماندیبول( 3و 2و 1) فرونتال، اوربیتال، ویگوماتیک لیفورت شکستگیهای فک و صورتآشنایی دانشجویان با اعمال جراحی  -5

 

 ده در باالآشنایی دانشجویان با نقش اسکراب در اعمال جراحی نامبرده ش -6

 

 آشنایی دانشجویان با مراقبتهای قبل و بعد او هر یک او این جراحیها -7
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)عنوان كتاب ، نام نويسنده ، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين  منابع اصلی درس

   منبع ضروری نباشد( در صورتی كه مطالعه همه كتاب يا همه مجلدات آن به عنوان -درس

 : منبع اصلی

1- Surgical Technology for the Surgical Technologist, Publisher Delmar Learning . ISBN 

0766806626. 

 

2- Surgical Technology for the Surgical Technologist: A positive Care Approach , Caruthers. 

et al. Delmar Publishers( 2012). 

 

3- Instructors Manual to Accompany Surgical Technology for the Surgical Technologist: A 

positive Care Approach junge, Delmar Publishers( 2015). 

 

4- Study Guide to Accompany Surgical Technology for the Surgical Technologist: A positive 

Care Approach junge, Delmar Publishers( 2010). 

5- Berry & Khons Opeerating Room Technique, Publisher Mosby. ISBN 0323019803. 

6- Alexanders care of the patients in surgery , by Rothrock . Publisher Mosby. ISBN 

0323016227. 

7- Pocket Guide to the  Opeerating Room, Publisher F. A. Davis. ISBN 080360033x.  

، ترجمه معصکومه ااککری مقکد  و    2014داخلی جراحی برونر و سودارث ، بیماریهای چشم و گوش . ویرایش دهم، منابع كمکی : 

 منصوره علی اصغرپور، ویرایش صدیقه سالمی، نشر سالمی.  

کلیات چشم پزشکی ووگان ، تالیف : دانیل جکی ووگکان . ترجمکه دکتکر      –ریسون ، بیماریهای چشم و گوش اصول طب داخلی ها

 مهدی خزعلی و دکتر سید رضا یوسف  

انتشارات شهراب. انتشکارات اینکده    هشتم اختالالت گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن. مولف: ده ویس و ساندرو. ویرایش

 ساوان.

 

 دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی : نحوه ارزشیابی

 الف( در طول دوره)کوئیز، تکالیف،امتحان میان تر ...(

 %40میان ترم        بارم:

 %10         نظم و ترتیب در کالس،  آومون کالسی ، تکلیف کالسی 

 %50                         آومون پایان تر  بارم:   :ب( پایان دوره

 ل دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو در كالس درس:سیاست مسوو

در صورت غیبکت غیکر موجکه مقکابق قکانون امکووش بکا        غیبت غیر موجه و بیش او قانون آمووش ، منجر به حذف واحد می گردد. 

 دانشجو کم خواهد شد. دانشجو برخورد می شود . تاخیر دانشجو در کالس درس در اروشیابی دانشجو موثر است و او نمره تکلیف

 در کالس درس موبایل خود را خاموش کنید
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اروشیابی بر اساس جزوات و مسائل مقرح شده در کالس درس و همچنین بر اساس منابع اصلی معرفی شده می باشد . شما مکی  

 توانید برای درک بیشتر مقلب به منابع فرعی معرفی شده مراجعه کنید. 
 

 
 

 

 تاريخ امتحان پايان ترم:                                            ن ترم :    تاريخ امتحان میا

 ساير تذكر های مهم برای دانشجويان:

 presentفرایند پرستاری مربوط به اختالالت سیستمهای متفاوت توسط دانشجویان در جداول باید طرح ریزی شود و در کالس 

 شود.  

 س درس الزامی است. خاموش کردن موبایل در کال

 


