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ثؼوِ سؼبلی 

 داًـگبُ ػلَم دضؿکی گلؼشبى  

هشکض هطبلؼبر ٍ سَػؼِ آهَصؽ ػلَم دضؿکی 

  course planطشح  دٍسُ  سشهی 

 

 1395_1396ًیوؼبل اٍل : ًیوؼبل سحصیلی                             * "آؿٌبیی ثب ٍػبیل ٍ سجْیضار اسبق ػول":  ًبم دسع*

 کبسؿٌبػی اسبق ػول: سؿشِ ٍ همطغ سحصیلی                                                                       * دیشادضؿکی:   داًـکذُ*

 ًذاسد: دسع دیـٌیبص*اسبق ػول                                                                    :  گشٍُ آهَصؿی*

                                                    16_14ؿٌجِ :               سٍص ٍ ػبػز ثشگضاسی*  ٍاحذ                                                                           2:  سؼذاد ٍاحذ*

:   سٍصّبی سوبع ثب هؼئَل دسع* خبًن ػْیال کالًششی                                                           : ًبم هذسع*

 گشٍُ اسبق ػول داًـکذُ دیشادضؿکی: آدسع دفشش *خبًن ػْیال کالًششی                                                :  ًبم هؼٍَل دسع*

 sa.kalantary@gmail.com:دؼز الکششًٍیک : .............................                                                                        * سلفي*

:  ّذف کلی دسع

 آؿٌبیی ثب ٍػبیل ٍ سجْیضار احشصبصی ٍ دیـشفشِ  اسبق ػول ٍ طشصکبس، ًگْذاسی ٍ ثِ کبسگیشی آًْب 

: اّذاف اخشصبصی

: اص فشاگیشاى اًشظبس هی سٍد دس دبیبى دٍسُ لبدس ثبؿٌذ

. اثضاس ّبی جشاحی سا ثش اػبع کبسثشد طجمِ ثٌذی کٌٌذ 

 . ثشًذُ ّب ٍ جذا کٌٌذُ ّب سا ثش اػبع ؿکل ٍ کبسثشد سفکیک ًوبیذ 

 . کبسثشد اًَاع کَسر سا دس جشاحی ؿشح دّذ 

 . کبسثشد اًَاع کلوخ ّب دس جشاحی سا ؿشح دّذ 

 .اًَاع دٌغ ّبی ًگْذاسًذُ سا ثب سَجِ ثِ کبسثشد سفکیک ًوبیذ 

 . اثضاس ّبی دٍخز ٍ ثخیِ  سا دػشِ ثٌذی کٌذ 

. ًکبر ایوٌی دس ًگْذاسی ٍ اػششیلیضاػیَى اثضاس جشاحی ظشیف سا ثیبى کٌذ 

. اًَاع دکْبی اػششیل سا سَضیح دّذ 

.  هحشَیبر دکْبی اػششیل سا ًبم ثجشد 

 .اًَاع دبًؼوبى ّبی جشاحی سا ًبم ثجشد 

.  اًَاع اػذبًج یب گبصّبی هَسد هصشف دس اسبق ػول سا ثش اػبع کبسثشد ّشیک ًبم ثجشد 

 .اًَاع کبسشش ٍ دسى ّب ٍ ػًَذ ّب سا ثش اػبع کبسثشد ّش یک دس اسبق ػول همبیؼِ ًوبیذ 

 .سبسیخچِ ٍ اصطالحبر هشثَط ثِ ثخیِ صدى سا ثذاًذ 

 .ًخ ّبی ثخیِ سا ثش اػبع جٌغ، سًگ، لبثلیز جزة ٍ هَاسد اػشفبدُ طجمِ ثٌذی ٍ همبیؼِ ًوبیذ 

 .کبسثشد اًَاع ًخ ّبی ثخیِ سا سَضیح دّذ 

 .ػَصى ّبی جشاحی سا ثش اػبع ػبیض، ؿکل، ٍ کبسثشد دػشِ ثٌذی ٍ همبیؼِ ًوبیذ 

 .سٍؽ ّبی هشذاٍل دس ثؼشي صخن جشاحی سا ًبم ثجشد 

 .اًَاع سکٌیک ّبی ثخیِ صدى ٍ ثؼشي الیِ ّبی هخشلف دیَاسُ ّبی ؿکن سا ًبم ثجشد 

 .اّویز گشُ صدى دس ثخیِ سا سَضیح دّذ 

 . ًحَُ لیگبسَس کشدى دس جشاحی سا سَضیح دّذ 

 .اًَاع اػشبدلش ّب سا ثش حؼت هحل کبسثشد ًبم ثجشد 

 .هَاسد هصشف، ًحَُ اػشفبدُ ئ سَجْبر الصم دس ٌّگگبم اػشفبدُ اص ػبکـي سا ثیبى کٌذ 

 .هَاسد هصشف، ًحَُ اػشفبدُ ٍ سَجْبر الصم دس ٌّگبم اػشفبدُ اص سَسًیکِ سا ثیبى کٌذ 

 .هَاسد هصشف، ًحَُ اػشفبدُ ٍ سَجْبر الصم دس ٌّگبم اػشفبدُ اص الکششٍکَسش سا ثیبى کٌذ 
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 .هضایبی اػشفبدُ اص دیبسشهی ثبی دَالس سا ؿشح دّذ 

 .هَاسد کبسثشد چشاؽ ػیبلیشیک ٍ ٍیظگی  الهخ ّبی آى سا ثیبى کٌذ 

 . کبسثذ السًگَػکَح ٍ اًَاع آى سا سَضیح دّذ 

 . کبسثشد دػشگبُ ثَیلش دس اسبق ػول سا ؿشح دّذ 

 .سجْیضار الدبساػکَدی سا ثب رکش ػولکشد ؿشح دّذ 

 . ػبخشوبى هیکشٍػکَح ٍ ًحَُ ػولکشد ٍ کبسثشد آى دس اسبق ػول سا ؿشح دّذ 

 .ػبخشوبى ٍ ػولکشد دػشگبُ فیکَ سا ؿشح دّذ 

:  ؿیَُ سذسیغ

سوشیي دس دشاسیک  اػشفبدُ اص ٍیذئَ دشٍطکشَس، ًوبیؾ فیلن، ،یػخٌشاًی،دشػؾ ٍدبػخ، ثحث گشٍُ
 

: ًحَُ اسصؿیبثی داًـجَ

    ًوش4ُ                          ًوشُ هیبًششم                                      

   ًوش13ُ                            ًوشُ دبیبى سشم                                 

    ًوشُ     2ًوشُ اًجبم سکبلیف                                                       

    ًوش1ُ فؼبلیز دس کالع                                                         

  : همشسار ٍ ًحَُ ثشخَسد ثب غیجز ٍ سبخیش داًـجَ

 حضَس داًـجَ دس سوبهی جلؼبر الضاهیؼز .

 سبخیش ثؼذ اص ؿشٍع کالع هجبص ًوی ثبؿذ. 

 دس صَسر غیجز داًـجَیبى طجك آییي ًبهِ آهَصؿی ثشخَسد خَاّذ ؿذ. 

 

:  ٍظبیف ٍ سکبلیف داًـجَ

 

 1395 آثبى 29: سبسیخ اهشحبى هیبى سشم* 

 طجك سمَین آهَصؿی داًـگبُ:      سبسیخ اهشحبى دبیبى سشم

  .حضَس فؼبل دس کالع ٍ هـبسکز دس دشػؾ ٍ دبػخ اص اّویز ثشخَسداس اػز: ػبیش سزکشّبی هْن ثشای داًـجَیبى* 

: یهٌبثغ اصل

: سْشاى. ثشای دضؿکبى، سصیذًز ّبی جشاحی ٍ داًـجَیبى اسبق ػول:اثضاس جشاحی. لیال ػبداسی، احؼبى گلچیٌی 

   1392اًشـبسار جبهؼِ ًگش، ٍیشاػز دٍم، 

 1392اًشـبسار جبهؼِ ًگش، چبح دٍم،: سْشاى. آؿٌبیی ثب اثضاس ٍ سجْیضار اسبق ػول. لیال ػبداسی، احؼبى گلچیٌی 

اًشـبسار جبهؼِ ًگش، چبح : سْشاى. آؿٌبیی ثب ٍػبیل ٍ سجْیضار اسبق ػول. فبطوِ لبسداؿی، سٍیب اکجشصادُ، سلیِ صسدؿز 

 1392دٍم،

: سْشاى. اٍلیي هجوَػِ ٍػبیل جشاحی ّوشاُ ثب هؼشفی اثضاسّبی ًَیي :کشبة جبهغ اثضاسّبی جشاحی. سلیِ صبدلی 

 1389اًشـبسار ًَس داًؾ، چبح دٍم، 

 
 Caruthers BL, Price P, Junge TL, Price BD. Surgical Technology for the Surgical 

Technologist. 
 Berry & Kohn,s. operation room technique. 2007. 
 Tighe SM. Instrumentation for the operating room. Mosby; 2007.  
 Miltex Sutgical Instruments Catolog, published Milltex. Inc. 
 Basic surgical Instrumentation, publisher W.B. Saunders, ISBN 072164211X 
 Surgical Instruments: A pocket guide, publisher W.B Saunders, ISBN 0721678017 
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                            "آؿٌبیی ثب ٍػبیل ٍ سجْیضار اسبق ػول"  جذٍل صهبى ثٌذی ثشًبهِ دسػی

  

آمادگی الزم / مالحظات مذرس عنوان ساعت روز 

دانشجویان قبل از شروع 

کالس 

 کالنتری .س معارفه، ارائه طرح درس و تاریخچه اعمال جراحی و تجهیسات آن 14_16 10/7/95

مطالعه طبق طرح درس  کالنتری.س تاریخچه ابسار های جراحی ، طبقه بنذی ابسار و برنذه ها 14_16 17/7/95

مطالعه طبق طرح درس  کالنتری.س جذا کننذه ها: ابسارهای جراحی 14_16 24/7/95

مطالعه طبق طرح درس  کالنتری.س کلمپ ها: ابسارهای جراحی 14_16 1/8/95

مطالعه طبق طرح درس  کالنتری.س نگهذارنذه ها: ابسارهای جراحی 14_16 8/8/95

مطالعه طبق طرح درس  کالنتری.ساکارتورهای دستی : ابسارهای جراحی 14_16 15/8/95

مطالعه طبق طرح درس  کالنتری.ساکارتورهای خودکار : ابسارهای جراحی 14_16 22/8/95

مطالعه طبق طرح درس  کالنتری.س (اهشحبى هیبًششم)انواع اسپکولوم و هوک: ابسارهای جراحی 14_16 29/8/95

مطالعه طبق طرح درس  کالنتری.ستجهیسات مصرفی و غیر مصرفی اتاق عمل  14_16 6/9/95

مطالعه طبق طرح درس  کالنتری.سانواع درن ها و کاتتر ها  14_16 13/9/95

مطالعه طبق طرح درس  کالنتری.سانواع نخ های جراحی و سوزن ها  و انواع بخیه  14_16 20/9/95

مطالعه طبق طرح درس  کالنتری.ستجهیسات غیر  الکتریکی اتاق عمل و تخت جراحی  14_16 4/10/95

مطالعه طبق طرح درس  کالنتری.ستجهیسات الکتریکی اتاق عمل  14_16 11/10/95

مطالعه طبق طرح درس  کالنتری.س (...میکروسکوپ، آنذوسکوپ،لیسر و )1تجهیرات ویژه اتاق عمل  14_16 11/10/95
 


