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 طرح درس نظری 

               واحد نظری 2تعداد واحد:                                    آن مراقبتهای و( دندان و ،دهان صورت و ،فکENT) عمل اتاق تکنولوژی عنوان درس:

پيش             11-10:دومنيمسال:                                   پيوسته مقطع: کارشناسی                                          اتاق عملتکنولوژی رشته:

                22/00/11تاریخ شروع کالس:                      22 کددرس:                   /تشریح/آسيب شناسی و بافت شناسی2فيزیولوژینياز: 

                 10/12/10اریخ آزمون: ت          01 -02  ساعت کالس:             یکشنبهروزکالس:                    22/12/10تاریخ پایان کالس: 

                                        علوم پزشکی محل اجرا: دانشکده                    آموزشی: اسالید/ پروژکتور  رسانه                   روش تدریس: سخنرانی/بحث گروهی     

  خانم کيامدرس:                                 نفر                                   تعداد:

 

  :  شرح درس

می شناسد و با اعمال جراحی در این درس دانشجو بيماری های گوش حلق وفک وصورت وچشم را که نياز مند جراحی است را 

 .مربوط به آن و مراقبت های قبل و بعد عمل آن آشنا می شود

 

  :کلی هدف

 اشناگردد. ، فک و صورت و چشم ENT تکنيک های جراحی در جراحيهایبا کليات و مفاهيم بيماری ها و  دانشجو

 

 :رفتاری اهداف

 : که بود خواهد قادر دانشجو هر درس این پایان در

 .دهد شرح گوش آناتومی. 0

 .دهد توضيح و بداند ENT جراحيهای از بعد و حين و قبل عمومی مالحظات . 2

 .دهد توضيح و بشناسد استاپدکتومی تمپانوپالستی، ماستوئيدکتومی، جراحی های. 2

 .دهد شرح برده نام خارجی گوش جراحی پروسيجرهای. 2

 .دهد شرح بينی آناتومی. 5

 .دهد توضيح و بشناسد بينی های دفورميتی تروبينکتومی، ، پوليپکتومی جراحيهای. 6

 .دهد وتوضيح بداند را توربينکتومی ،آنتروستومی ،پوليپکتومی پالستی سپتو های جراحی -7
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 :دانشجو ارزشيابی روش

 نمره2نمره                  ميان ترم 06ازمون پایان ترم 

 . کند اعمال نمره به نسبت را خود اعتراض تواند می دانشجو سایت در نمره اعمال از پس روز 5 حداکثر

 مسئول اختيار در آن نتایج و شود می انجام ترم هر در پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز توسط آزمون سوااالت وتحليل تجزیه

 .گيرد می قرار درس

 

 :درس قوانين و ها سياست

 .است الزامی کالس در موقع به حضور و ای حرفه ،اسالمی  اخالق اصول رعایت

بخشش می باشد. غيبت موجه قابل  جلسه یک   

نمره از نمره پایان ترم کسر می گردد.0ی هر یک جلسه غيبت به ازا  

روز از طریق سایت نسبت به نمره اعتراض نماید.7درصورت اعتراض به نمره درسی دانشجو می تواند تا   

  

 : منابع

 اخرین چاپ .نگر جامعه: ناشر قارداشی فاطمه - زردشت رقيه)  عمومی( عمل اتاق در کار روش. 0

 رویا و قارداشی فاطمه - زردشت رقيه. عمل اتاق کارشناسی دروس فصل سر طبق عمل اتاق تجهيزات و وسایل با آشنایی. 2

 اخرین چاپ.نگر جامعه :ناشر. اکبرزاده

 جامعه: ناشر .توکلی ساناز گلچينی، احسان ، ليالساداتی.  کارشناسی دروس فصل سر طبق صورت و فک ، ENTجراحی تکنولوژی. 2

 اخرین چاپ -نگر

1. Nancymarie Phillips. Berry & Kohn's Operating Room Technique. Last published 

2. Jane C. Rothrock .Alexander's Care of the Patient in Surgery, Last published 

3. Jane C. Rothrock , Sherri Alexander .Alexander's Surgical Procedures, Last published  
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 تاریخ برگزاری جلسات:

 نام استاد عنوان ساعت تاریخ جلسه

 خانم کيا اناتومی و فيزیولوژی گوش حلق بينی فک صورت 01-02 22/00/11 0

تمپانوپالستی و  ،ماستوئيدکتومیجراحی های گوش ميرنگوپالستی،  01-02 10/02/11 2

 استاپدکتومی

 خانم کيا

 خانم کيا سيتوپالستی،رینوپالستیجراحی های بينی  01-02 10/02/11 2

 خانم کيا توربينکتومی ،انتروستومی پوليپکتومی،جراحی های بينی  01-02 05/02/11 2

 خانم کيا جراحی های حلق تانسيلکتومی، ادنوئيدکتومی، الرنگوسکوپی  01-02 22/02/11 5

 خانم کيا تعطيلی رسمی 01-02 22/02/11 6

 خانم کيا  اوولوپالتوفارینگوپالستی برونکوسکوپی، ازوفاگوسکوپی جراحی های حلق 01-02 20/10/10 7

 خانم کيا مراقبت های قبل و بعد جراحی های حلق 01-02 20/10/10 0

 خانم کيا جراحی های طناب صوتی ،سيالوليتوتومی و سایر عمل ها 01-02 12/12/10 2

مراقبت های بعد از عمل ومراقبت های پرستاری و اموزش های بعد  01-02 00/12/10 01

 ترخيص عمل های جراحی گوش، حلق، بينی

 خانم کيا

 خانم کيا امتحان ميان ترم  01-02 00/12/10 00

جراحی های سينوس)کالدول لوک،اتموئيدکتومی، اسفنوئيدکتومی و  01-02 25/12/10 02

 سينوسکوپی(

 خانم کيا

جراحی های ترميمی فک و صورت )فرونتال،اوربيتال، زیگوماتی  01-02 10/12/10 02

 ، ماندیبل(2و2و0کليفورت

 خانم کيا

 خانم کيا انواع جراحی های دهان و دندان و ایمپلنت گذاری 01-02 10/12/10 02

 خانم کيا تعطيلی رسمی 01-02 05/12/10 05

 خانم کيا نقش پرستار اسکراب و سيرکولر در عمل های جراحی فک و صورت  01-02 22/12/10 06

 خانم کيا جمع بندی 01-02 22/12/10 07
 


