
 سمه  تعالیب

 گناباددانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 پیراپزشکیدانشکده 

 طرح درس 

 گوارش و غددتکنولوژی جراحی نام درس: 

 آذرعرب خزاعیمدرس: 

 واحد     1.5تعداد واحد : 

 نفر               23تعداد:                                                                         اتاق عملگروه هدف: دانشجویان 

 97 - 98 سال تحصیلی:                          روزهای یک شنبه        8-10و  روزهای شنبه 10 – 12ساعت کالس: 

 

 اهداف کلی درس:

تکنیک های جراحی در  و و مفاهیم گوارش و غدد درون ریزبیماری های سیستم  مفاهیم اساسیکلیات و با  اتاق عملآشنایی دانشجوی 

و کسب توانایی های الزم به منظور اجرای روش های بالینی با تکیه بر رعایت قوانین، مقررات و  گوارش و غدد درون ریز جراحی های

 اخالق حرفه ای 

  آشنائی بااهداف ویژه: پس از اتمام دوره 

 گوارش و غدد درون ریز سیستم آناتومی .1

 آنو انواع وسایل موجود در  ریزگوارش و غدد درون جراحی ست  .2

 ع فتق، لیگاسیونآشنائی با تکنیک های جراحی شکم شامل ترمیم انوا .3

 الپاراتومی تشخیصی، جراحی های مری، معده، روده کوچک، کولون و آنورکتال .4

 کیسه صفرا، پانکراس و طحال .5

 تکنیک های اندوسکوپی و الپاروسکوپی .6

 پستانجراحی های سر و گردن شامل پاراتیروئیدکتومی، تیروئیدکتومی و جراحی های  .7

 گوارش و غدد درون ریزنقش کمک اول یا اسکراپ در جراحی های  .8

 گوارش و غدد درون ریز مراقبت های قبل و بعد از جراحی های .9

 



 در تدریس دروس از منابع زیر استفاده خواهد شد.

 

 . 1392راحی تالیف فاطمه قارداشی و رقیه زردشت انتشارات سالمی . اصول کلی تکنولوژی ج7

 .1393 ، چاپ سوم،جامعه نگرانتشارات  و احسان گلچینی، لیال ساداتیتالیف گوارش و غدد  تکنولوژی جراحی .8

 گوارش و غدد  2014دهم دوازپرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث ویرایش . 9

 1392تالیف ماکسین گلدمن، ترجمه مهروش خوش تراش و همکاران انتشارات صبورا، . راهنمای جامع اتاق عمل 10

 

 

 نحوه تدریس: 

 ویدئو پروژکتور و غیرهپاور پوینت و استفاده از تصاویر و ماژیک،  –پرسش و پاسخ  –سخنرانی 

 

 نحوه ارزشیابی: 

                                               %20  ترم میان آزمون -1

                                %20 تکالیف درسی -2

 %5   (پیش مطالعه، وقت شناسی و حضور و غیاب)حضور فعال در کالس  درس -3

        پایان ترم آزمون -4

55% 

 

 موفق باشید

 


