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 ثغوِ تؼبلی 

 

 داًؾکذُ پزعتبری ٍ هبهبيی 

 داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ ًجف آثبد    

 1401-1400عبل تحقيلی        دٍم لًيوغب

 هقذهِ:

درط داًؾجَيبى ثب آًبتَهی حفزُ  هذيبعتي ، جزاحيْبی دعتگبُ قلت ٍ ػزٍق ٍ ّوچٌيي چگًَگی ػولکزد فزد  در ايي

ل جزاحی ثِ فَرت ًظزی عيبر ٍ اعکزاة در  اػوبل جزاحی ايي عيغتن ّب آؽٌب ؽذُ ٍ هزاقجت ّبی هزثَط ثِ ايي اػوب

.هی آهَسد   

 

  :ّذف کلی

 هزاقجت ّبی هزثَطٍِ  ، تَراکظقلت ، ػزٍق یبّآؽٌبيی ثب افَل ٍ تکٌيک ّبی جزاحی 

 :اّذاف رفتبری

 .در پبيبى ايي درط ّز داًؾجَ قبدر خَاّذ ثَد کِ:

 آًبتَهی ٍ فيشيَلَصی تَراکظ را تَضيح دّذ. .1

 ٍعبيل ٍ تجْيشات جزاحی تَراکظ را ثؾٌبعذ. .2

 ثب ثيوبری ّب ٍ رٍػ ّبی درهبًی تَراکظ آؽٌب ؽَد. .3

 کظ را تَضيح دّذ.اًَاع رٍػ ّبی جزاحی تَرا .4

 عروق و قلب وتکنولوژی جراحی در جراحی های  ًبم درط:  

           توراکس

 واحد ۳: تؼذاد ٍاحذ

  ( واحد ۳) نظری ًَع ٍاحذ:

 تکنولوژی اتاق عملکارشناسی هقطغ ٍ رؽتِ تحقيلی: 

 :  درٍط ّوشهبى

 في داخلی دفتز: تل

 عبػبت حضَر در دفتز: 
 

 سرور مصلحهذرط : 

Email    : Mosleh.sorour@gmail.com  

 ساختمان شیخ بهاییهکبى کالط :  

 ؽٌجِ:  ًظزی کالط رٍس

 ۰۱:۳۱الی  ۸: تئَری عبػت کالط

 تبريخ اهتحبى پبيبى تزم:
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 .دّذ تَضيح جزاحی پزٍعيجزّبی ٍ قلت جزاحی در هتذاٍل ّبی ثزػ .5

 تَضيح را آًْب کزد کبر ٍ ثؾٌبعذ  را  ريِ ٍ قلت پوپ آئَرتی، داخل پوپ هيکز، پيظ   هکبًيکی کوکی ٍعبيل .6

  دّذ

 .دّذ ؽزح را قلت ّبی دريچِ تؼَيض در جزاحی تکٌيک ٍ رٍػ .7

 .دّذ ؽزح را قلت هبدرسادی ريْبیثيوب در جزاحی تکٌيک ٍ رٍػ .8

 دّذ ؽزح را قلت تزهيوی ّبی جزاحی اًَاع .9

 دّذ ؽزح را ػزٍقی ٍ قلجی پظ ثبی جزاحی تکٌيک .10

 ثجزد ًبم را قلت ّبی جزاحی اس ثؼذ ٍ قجل در السم ّبی هزاقجت .11

 دّذ ؽزح را آًْب کبرثزد ٍ ثزدُ ًبم را قلجی کوک ٍعبيل .12

 دّذ ؽزح را Maiz جزاحی .13

 دّذ ؽزح را Dor پزٍعيجز .14

 دّذ ؽزح را هيکشٍهب ثزای جزاحی درهبى .15

 ثٌَيغذ را آى تَضيح ٍ ثذاًذ را  ػزٍقی عيغتن آًبتَهی .16

  دّذ ؽزح ٍ  ثزدُ ًبم را ػزٍقی ّبی ثيوبری در تؾخيقی پزٍعيجزّبی  اًَاع .17

 دّذ تَضيح ٍ  ثزدُ ًبم را ػزٍقی جزاحيْبی اًَاع .18

   دّذ تَضيح ٍ ثؾٌبعذ  را ػزٍقی گزافتْبی اًَاع .19

 .دّذ ؽزح را.....   ٍ آًَريغوکتَهی ، تحتبًی اجَف ٍريذ فيلتز ، گذاری ؽٌت پزٍعيجز .20

 

 

  رٍػ تذريظ:

 ثقَرت عخٌزاًی ٍ ًوبيؼ فيلن هی ثبؽذ.
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 فؼبليتْبی فزاگيزاى:

 حضور به موقع در کالس -۰

 شرکت در بحث های کالس -2
3-  

 رٍػ ارسؽيبثی:

 آسهَى پبيبى تزم 

 حضَر فؼبل در کالط

ی کِ داًؾجَ هبيل ثِ اًجبم فؼبليت ّبی اضبفِ ثب راٌّوبيی اعتبد هزثَطِ هی ثبؽذ ثز حغت کيفيت فؼبليت ثِ در فَرت

 ًوزُ کل اٍ ) حذاکثز يک ًوزُ ( اضبفِ خَاّذ ؽذ.

 

 عيبعت ّب ٍقَاًيي درط: 

در حضَر در کالط،  رػبيت افَل اخالق اعالهی، حزفِ ای ٍ حضَر ثِ هَقغ در کالط الشاهی اعت.) هَاردی هبًٌذ تبخيز

تزک کالط ثذٍى اجبسُ ٍ ػذم ثبسگؾت ثِ کالط، فحجت کزدى ، خَردى ٍ آؽبهيذى، رٍسًبهِ خَاًذى ٍ... ثبػث اخزاج 

 داًؾجَ اس کالط هی ؽَد.( 

غيجت در جلغبت در تب عقف هؾخـ ؽذُ در آييي ًبهِ آهَسؽی هزثَطِ در فَرتی هجبس خَاّذ ثَد ٍ هؾوَل کغز -

کِ ثب ارائِ هذارک هغتٌذ ٍ گَاّی هؼتجز ٍ تبييذ ؽذُ ٍ ثب تؾخيـ هؼبٍى هحتزم آهَسؽی داًؾکذُ  ًوزُ ًخَاّذ ؽذ

 هزثَطِ هجبس ؽٌبختِ ؽَد.

ثِ ؽزح سيز هی ثبػ: 17/4ًحَُ ثزخَرد ثب غيجت غيز هَجِ داًؾجَ در کالط درط اس -  

25/0يک جلغِ غيجت غيز هَجِ             -  

ًوزُ 1دٍجلغِ ػيجت غيز هَجِ              کغز  -  

ًوزُ 25/2عِ جلغِ غيجت غيز هَجِ            کغز  -  

ًوزُ  4چْبر جلغِ غيجت غيز هَجِ           کغز  -  

 

 

 



4 

 

 هٌبثغ درط:

1) surgical technology for the surgical technologist :A positive care 
approach,Caruthers,et al Delmar publishers 

 

2) Berry& kohn’s Care of the patient in surgery, publisher Mosby,ISBN 
 

 تالیف لیال ساداتی قلب ي تًراکستکىًلًژی جراحی  (3

 

 2331. طبیب اوتشارات. صادقی میرمحمد محسه دکتر .ICU در مراقبت ي قلبی های جراحی (4

 

 تالیف لیال ساداتی ي احسان گلچیىی سقلب ي تًراکبرای تکىًلًژییست جراحی تکىًلًژی جراحی  (5

 

 تالیف لیال ساداتی قلب ي تًراکسالکساودر، تکىًلًژی جراحی  (6

 

 

 

 ثِ ًبم خذا

 تَراکظػزٍق ٍ قلت ٍ جذٍل سهبى ثٌذی هجبحث تکٌَلَصی جزاحی 

 ًبم هذرط قلت ٍ تَراکظهجبحث درعی تکٌَلَصی جزاحی  تبريخ جلغِ

 خبًن هقلح ّب ريِ ٍ تَراکظ یفيشيَلَص ٍ آًبتَهی ثب آؽٌبيی 23/11/1400 1

 ريِ ٍ تَراکظ ّبی ثيوبری ٍ تزهيٌَلَصی ثب آؽٌبيی 30/11/1400 2

 ّب

 خبًن هقلح

 ّبی هزاقجت تؾخيقی ّبی تغت ٍتجْيشات ٍعبيل ثب آؽٌبيی 7/12/1400 3

   ّب ريِ ٍ تَراکظ جزاحی ػول اس ثؼذ ٍ قجل

 خبًن هقلح

 خبًن هقلح اػوبل ٍ تْبجوی اقذاهبت ٍ ظتَراک جزاحی ّبی ثزػ اًَاع 14/12/1400 4
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  تَراکظ جزاحی

 

 خبًن هقلح تَراکظ جزاحی اػوبل ٍ تْبجوی اقذاهبت 21/12/1400 5

 خبًن هقلح  قلت فيشيَلَصی ٍ آًبتَهی ثب آؽٌبيی 20/1/1401 6

 ّبی هزاقجت تؾخيقی ّبی تغت ٍتجْيشات ثب ٍعبيل آؽٌبيی 27/1/1401 7

 قلت جزاحی ػول اس ثؼذ ٍ قجل

 خبًن هقلح

ػزٍقی ٍ آًضيَپالعتی ػزٍق -آؽٌبيی ثب جزاحی ثبی پظ قلجی 3/2/1401 8

  کزًٍز

 خبًن هقلح

 خبًن هقلح آؽٌبيی ثب ثيوبری ّبی هبدرسادی قلت 10/2/1401 9

 خبًن هقلح ثيوبری ّبی دريچِ اکتغبثی قلت ٍ رٍػ ّبی درهبى آى 17/2/1401 10

-ٍ اًَاع ديظ ريتوی ّبی دّليشی يًَذ قلتپ، کبرديَهيَپبتی 24/2/1401 11

 ثطٌی

 خبًن هقلح

  اهتحبى هيبى تزم  12

 ٍ پزيکبرديت اًَاع .ّب ريتوی ديظ در جزاحی ّبی رٍػ 31/2/1401 13

 درهبًی ّبی رٍػ ٍ ػالين. آى درهبًی ّبی رٍػ ٍ اًذٍکبرديت

 ، ،ػالين ثزٍس ،داليل قلجی ّبی ًئَپالعن اًَاع .قلجی درتبهپًَبد

 ديغکغيَى ٍ تَراعيک آئَرت درهبًی ٍ تؾخيقی ّبی ٍػر

  آئَرت

 خبًن هقلح

 خبًن هقلح ػزٍق فيشيَلَصی ٍ آًبتَهی ثب آؽٌبيی 7/3/1401 14

 ّبی هزاقجت تؾخيقی ّبی تغت ٍتجْيشات ثب ٍعبيل آؽٌبيی 21/3/1401 15

 ػزٍق جزاحی ػول اس ثؼذ ٍ قجل

 خبًن هقلح

 رٍػ، ػزٍق آًبعتَهَس رٍػ اًَاع،  ٍقػز جزاحی ّبی ثزػ 28/3/1401 16

 کبرثزد ٍ رٍػ ،   آرتزٍاعکلزٍس ، آرتزيَتَهی ّبی

 خبًن هقلح
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 آئَرتَفوَرال پظ ثبی ٍ ػزٍقی گزافت ،اًَاع آًضيَپالعتی

 ،فوَرٍفوَرال فوَرٍپَپليتئبل پظ ثبی رٍػ ٍ کبرثزد هَارد 4/4/1401 17

 آهجَلکتَهی زاحلٍ ه ؽزيبًی آهجَلی ػالين،  ،آگشيلَفوَرال

 ٍ ؽکوی آئَرت آًَريغن،  آى خبؿ ّبی هزاقجت ٍ ؽزيبًی

  آى درهبى ّبی ٍرٍػ اًذآرتزکتَهی ،آى درهبًی ّبی رٍػ

 خبًن هقلح

  پبيبى تزم  18

 


