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 بسوِ تؼبلی 

 

 داًطکذُ پرستبری ٍ هبهبيی 

 داًطگبُ آزاد اسالهی ٍاحذ ًجف آببد    

 1401-1400سبل تحصيلی       دٍم لًيوسب

 هقذهِ:

بی چطوی کِ ًيبزهٌذ جراحی است را هی ضٌبسذ ٍ بب اػوبل جراحی هربَط بِ آى ٍ در ايي درس داًطجَ بيوبری ّ

، حيي ٍ پس از ػول آضٌب ضَد.  هراقبت ّبی قبل  

  :ّذف کلی

 چطن ّبی جراحی در جراحی ّبی تکٌيک ٍهفبّين کليبت بيوبريْب، ٍهفبّين کليبت بب آضٌبيی

 :اّذاف رفتبری

َاّذ بَد کِ:در پبيبى ايي درس ّر داًطجَ قبدر خ . 

   دّذ تَضيح را چطن جراحيْبی از بؼذ ٍ حيي ٍ قبل ػوَهی هالحظبت-1

 .کٌذ تَصيف را -ًبخٌک جراحی-2

 .کٌذ بيبى را اضکی دستگبُ آًبتَهی-3

 .دّذ تَضيح ٍ بردُ ًبم را اضکی سيستن بِ هربَط ّبی جراحی-4

 .دّذ ضرح را چطوی خبرج ػضالت آًبتَهی-5

 .کٌذ بيبى را اگسٍترٍپی ٍ ايسٍترٍپی تفبٍت-6

           چشنتکٌَلَشی جراحی در جراحی های  ًبم درس:  

 ٍاحد ۱: تؼذاد ٍاحذ

  ( ٍاحد ۱) ًظری ًَع ٍاحذ:

 تکٌَلَشی اتاق عولکارشٌاسی هقطغ ٍ رضتِ تحصيلی: 

 :  درٍس ّوسهبى

 تلفي داخلی دفتر: 

 سبػبت حضَر در دفتر: 
 

 سرٍر هصلحهذرس : 

Email    : Mosleh.sorour@gmail.com  

 ساختواى شیخ بهاییهکبى کالس :  

 ضٌبِ:  ًظری کالس رٍز

 ۱۳:۲۱-۱۱: تئَری سبػت کالس

 تبريخ اهتحبى پبيبى ترم:
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 .دّذ تَضيح را پَضص آزهَى-7

   دّذ تَضيح را جراحی ضيَُ بِ استرابسين اصالح ّبی رٍش-8

 .کي تَصيف را کبتبراکت بيوبری-9

 .دّذ تَضيح را کبتبراکت جراحی در کپسَلی خبرج ٍ کپسَلی داخل ّبی رٍش-10

 .دّذ ضرح را آًْب کبربرد ٍ بردُ ًبم را چطوی داخل لٌسّبی اًَاع-11

 .دّذ ضرح را زجبجيِ ٍ اسکلرا ضبکيِ، آًبتَهی-12

 .دّذ تَضيح را ضبکيِ جذاضذگی ترهين ٍ ضبکيِ جراحيْبی اًَاع-13

 .دّذ تَضيح اختصبر بِ را ٍيترکتَهی تکٌيک ٍ زجبجيِ ّبی بيوبری-14

 .کٌذ بيبى را ببکليٌگ اسکلرال کبربرد-15

 .دّذ تَضيح را قرًيِ آًبتَهی-16

 .دّذ تَضيح را آى درهبى ٍ کراتَکًََس ؼريفت-17

 .  دّذ تَضيح ٍ بردُ ًبم قرًيِ پيًَذ ّبی رٍش اًَاع-18

 .دّذ تَضيح را زالليِ هبيغ ٍ يٍَآ آًبتَهی-19

 .کٌذ بٌذی طبقِ ٍ تؼريف را گلَکَم بيوبری-20

 دّذ ضرح ٍ بردُ ًبم را گلَکَم در جراحی ّبی رٍش-21

  دّذ ضرح را ٍپيَىاکتر ٍ اًترٍپيَى ترهين-22 

 .دّذ تَضيح اختصبر بِ را پتَز ترهين-23

  رٍش تذريس:

 بصَرت سخٌراًی ٍ ًوبيص فيلن هی ببضذ.
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 فؼبليتْبی فراگيراى:

 حضَر به هَقع در کالس -۱

 شرکت در بحث های کالس -۳
3-  

 رٍش ارزضيببی:

 آزهَى پبيبى ترم 

 حضَر فؼبل در کالس

در صَرتی کِ داًطجَ هبيل بِ اًجبم فؼبليت ّبی اضبفِ بب راٌّوبيی استبد هربَطِ هی ببضذ بر حسب کيفيت فؼبليت بِ 

 ًورُ کل اٍ ) حذاکثر يک ًورُ ( اضبفِ خَاّذ ضذ.

 

 سيبست ّب ٍقَاًيي درس: 

ذ تبخير در حضَر در کالس، رػبيت اصَل اخالق اسالهی، حرفِ ای ٍ حضَر بِ هَقغ در کالس الساهی است.) هَاردی هبًٌ

ترک کالس بذٍى اجبزُ ٍ ػذم ببزگطت بِ کالس، صحبت کردى ، خَردى ٍ آضبهيذى، رٍزًبهِ خَاًذى ٍ... ببػث اخراج 

 داًطجَ از کالس هی ضَد.( 

غيبت در جلسبت در تب سقف هطخص ضذُ در آييي ًبهِ آهَزضی هربَطِ در صَرتی هجبز خَاّذ بَد ٍ هطوَل کسر -

َاّذ ضذ کِ بب ارائِ هذارک هستٌذ ٍ گَاّی هؼتبر ٍ تبييذ ضذُ ٍ بب تطخيص هؼبٍى هحترم آهَزضی داًطکذُ ًورُ ًخ

 هربَطِ هجبز ضٌبختِ ضَد.

بِ ضرح زير هی ببش: 17/4ًحَُ برخَرد بب غيبت غير هَجِ داًطجَ در کالس درس از -  

25/0يک جلسِ غيبت غير هَجِ             -  

ًورُ 1جِ              کسر دٍجلسِ ػيبت غير هَ -  

ًورُ 25/2سِ جلسِ غيبت غير هَجِ            کسر  -  

ًورُ  4چْبر جلسِ غيبت غير هَجِ           کسر  -  
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 هٌببغ درس:

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 چشنتکنولوژی جراحی  (3

 

 تالیف لیال ساداتی و احسان گلچینی چشنبرای تکنولوژییست جراحی تکنولوژی جراحی  (4

 

 تالیف لیال ساداتی چشنالکساندر، تکنولوژی جراحی  (5

 

 4334رابی، فیروز خدادادی، دکتر فرهاد فاضل. نشر جاهعه نگر. تکنولوژی جراحی چشن. دکتر اکرم اع (6
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 بِ ًبم خذا

 چطنجذٍل زهبى بٌذی هببحث تکٌَلَشی جراحی 

 ًبم هذرس چطنهببحث درسی تکٌَلَشی جراحی  تبريخ جلسِ

لٌسهای داخل  -کاتاراکت -آًاتَهی لٌس ٍ اتاقک های قداهی ٍ خلفی 23/11/1400 1

 چشوی

 هصلحخبًن 

 خبًن هصلح DCRپرٍب هجرای اشکی ٍ  -هَردئَلَم 30/11/1400 2

 خبًن هصلح اصالح استرابیسن 7/12/1400 3

 خبًن هصلح ٍیترکتَهی -ترهین جداشدگی شبکیه -اسکلرال باکلیٌگ 14/12/1400 4

 خبًن هصلح رٍش های جراحی در درهاى گلَکَم 21/12/1400 5

 خبًن هصلح ًاخٌک -رهاى های جراحیاختالالت پلک ٍ د 20/1/1401 6

 خبًن هصلح پیًَد قرًیه -درهاى ها –اختالالت قرًیه  27/1/1401 7

 هالحظات عوَهی قبل ٍ حیي ٍ بعد از جراحیهای چشوی 3/2/1401 8

 ٍ رفع اشکال

 خبًن هصلح

 

 

 

 

 

 

 

 

 


