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  طرح درس نظري 

               واحد نظري 2تعداد واحد:                                    آن مراقبتهاي و) دندان و ،دهان صورت و ،فکENT( عمل اتاق تکنولوژي عنوان درس:
                    97- 98:دومنیمسال:                                   پیوسته مقطع: کارشناسی                                          اتاق عملتکنولوژي رشته:

                13/11/98تاریخ شروع کالس:                      32 کددرس:                   /تشریح/آسیب شناسی و بافت شناسی2فیزیولوژيپیش نیاز: 
                                31/3/99تاریخ آزمون:        16-18  ساعت کالس:                    یکشنبهروزکالس:                      18/3/99تاریخ پایان کالس: 

        علوم پزشکی محل اجرا: دانشکده                    آموزشی: اسالید/ پروژکتور  رسانه                   روش تدریس: سخنرانی/بحث گروهی     
  خانم عابدیانمدرس:                                 نفر                                  25 تعداد:

حلق وفک وصورت وچشم را که نیاز مند جراحی است را می شناسد و با اعمال  در این درس دانشجو بیماري هاي گوش :  شرح درس
  .جراحی مربوط به آن و مراقبت هاي قبل و بعد عمل آن آشنا می شود

   :کلی هدف

  اشناگردد. ، فک و صورت و چشم ENT تکنیک هاي جراحی در جراحیهايبا کلیات و مفاهیم بیماري ها و  دانشجو

  :رفتاري اهداف

  : که بود خواهد قادر دانشجو هر درس این پایان در

  .دهد شرح گوش آناتومی. 1

  .دهد توضیح و بداند ENT جراحیهاي از بعد و حین و قبل عمومی مالحظات . 2

  .دهد توضیح و بشناسد استاپدکتومی تمپانوپالستی، ماستوئیدکتومی، جراحی هاي. 3

  .دهد شرح برده نام خارجی گوش جراحی پروسیجرهاي. 4

  .دهد شرح بینی آناتومی. 5

  .دهد توضیح و بشناسد بینی هاي دفورمیتی تروبینکتومی، ، پولیپکتومی جراحیهاي. 6

  .دهد وتوضیح بداند را توربینکتومی ،آنتروستومی ،پولیپکتومی پالستی سپتو هاي جراحی - 7

  :دانشجو ارزشیابی روش

  نمره4ترم نمره                  میان 16ازمون پایان ترم 

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

 مسئول اختیار در آن نتایج و شود می انجام ترم هر در پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز توسط آزمون سوااالت وتحلیل تجزیه
  .گیرد می قرار درس
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  :درس قوانین و ها سیاست

  .است الزامی کالس در موقع به حضور و اي حرفه ،اسالمی  اخالق اصول رعایت
بخشش می باشد. غیبت موجه قابل  جلسه یک   
نمره از نمره پایان ترم کسر می گردد.1ي هر یک جلسه غیبت به ازا  

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

  : منابع

  اخرین چاپ .نگر جامعه: ناشر قارداشی فاطمه - زردشت رقیه(  عمومی) عمل اتاق در کار روش. 1

 رویا و قارداشی فاطمه - زردشت رقیه. عمل اتاق کارشناسی دروس فصل سر طبق عمل اتاق تجهیزات و وسایل با آشنایی. 2
  اخرین چاپ.نگر جامعه :ناشر. اکبرزاده

 جامعه: ناشر .توکلی ساناز گلچینی، احسان ، لیالساداتی.  کارشناسی دروس فصل سر طبق صورت و فک ، ENTجراحی تکنولوژي. 3
  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 برگزاري جلسات:

  نام استاد  عنوان  ساعت  تاریخ  جلسه
  استادخسروي  فیزیولوژي گوش حلق بینی فک صورتاناتومی و        16- 18        13/11/98  1
تمپانوپالستی و  ،جراحی هاي گوش میرنگوپالستی، ماستوئیدکتومی       16- 18        20/11/98  2

  استاپدکتومی
  استادخسروي

  استادخسروي  سیتوپالستی،رینوپالستیجراحی هاي بینی        16- 18        27/11/98  3
  استادخسروي  توربینکتومی ،انتروستومی پولیپکتومی،جراحی هاي بینی        16- 18        4/12/98  4
  استادخسروي  جراحی هاي حلق تانسیلکتومی، ادنوئیدکتومی، الرنگوسکوپی        16- 18        11/12/98  5
  استادخسروي  تعطیلی رسمی       16- 18        18/12/98  6
  استادخسروي   اوولوپالتوفارینگوپالستی برونکوسکوپی، ازوفاگوسکوپی جراحی هاي حلق       16- 18        25/12/98  7
  استادخسروي  مراقبت هاي قبل و بعد جراحی هاي حلق       16- 18        17/1/99  8

  استادخسروي  جراحی هاي طناب صوتی ،سیالولیتوتومی و سایر عمل ها       16- 18        24/1/99  9
مراقبت هاي بعد از عمل ومراقبت هاي پرستاري و اموزش هاي بعد        16- 18        31/1/99  10

  ترخیص عمل هاي جراحی گوش، حلق، بینی
  استادخسروي

  استادخسروي  امتحان میان ترم        16- 18        7/2/99  11
سینوس(کالدول لوك،اتموئیدکتومی، اسفنوئیدکتومی و جراحی هاي        16- 18        14/2/99  12

  سینوسکوپی)
  استادخسروي

جراحی هاي ترمیمی فک و صورت (فرونتال،اوربیتال، زیگوماتی        16- 18        21/2/99  13
  ، ماندیبل)3و2و1کلیفورت

  استادخسروي

  استادخسروي  ایمپلنت گذاريانواع جراحی هاي دهان و دندان و        16- 18        28/2/99  14
  استادخسروي  تعطیلی رسمی       16- 18        4/3/99  15
  استادخسروي  نقش پرستار اسکراب و سیرکولر در عمل هاي جراحی فک و صورت        16- 18  11/3/99  16
  استادخسروي  جمع بندي       16- 18        18/3/99  17

  


