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 تشخیصی، اقدامات و ها تستترمینولوژی،  آناتومی، با دانشجویان واحد این در مقدمه:

 فک  و ENT تجهیزات و ابزارها

 شده ذکر های ساختار با مرتبط های پاتولوژی و ها بیماری چنین هم. شد خواهند آشنا وصورت 

 های مراقبت و جراحی های تکنیک با همراه جراحی تمداخال به نیازمند موارد گردیده، معرفی

 . شد خواهند داده شرح جراحی اعمال این از بعد و حین قبل،

 و فک و صورت ENTاعمال جراحی  کلیات و مفاهیم بیماری ها و تکنیک های آشنائی با :هدف کلی

 2405120323کد درس: 

 خانم نظریمدرس: 

 مجازی مکان کالس: 

 (مطابق با لينک اعالم شده توسط آموزش)

 )در صورت حضوری ساختمان شيخ بهايی(

 شنبه ها :روز کالس نظری

 15-13:30ساعت کالس: 

تاريخ امتحان پايان 

 13:30ساعت: 8/4/1401ترم:

 

و فک و  ENTاتاق عملتکنولوژی  نام درس:

  صورت

 2تعداد واحد: 

 واحد

واحد: ع نو 

 نظری 

مقطع و رشته تحصيلی: کارشناسی تکنولوژی 

 6ترم اتاق عمل 

 دروس همزمان:  

 -تلفن داخلی دفتر:  

 -ساعات حضور در دفتر:  

 



 

 

 اهداف رفتاری: 
 در پايان اين درس هر دانشجو قادر خواهد بود که 

 :ENTدر حیطه ی 

 .بداند را پارانازال های سینوس و بینی ، حنجره بزاقی، غدد حلق، گوش، آناتومی. 1

 .بزند مثال و بداند را ENT اختصاصی حاتاصطال. 2

 ستی،تمپانوپال ماستوئیدکتومی،) میانی گوش خارجی، گوش: شامل گوش جراحی های تکنیک. 3

 و توضیح دهند شناخته را (ا ستاپدکتومی

 آدنوئیدکتومی، تانسیلکتومی،) بزاقی غدد و حنجره حلق، جراحی های تکنیک. ۴

 را (پاروتیدکتومی رنگوسکوپی،الع انوا و تراکئوستومی ستی،یوولوپاالتوفارینگوپال

 .دهند توضیح و شناخته

 توربینکتومی، پولیپکتومی،) پارانازال های سینوس و بینی جراحی های تکنیک.5 

 توضیح و شناخته را سینوس ندوسکوپیآ و)ستیرینوپال و ستیسپتوپال، بینی های دفورمیتی

 .دهند

 به موارد و برده نام را ENT جراحی اعمال اختصاصی داروهای و تجهیزات ابزارها،. 6

 .دهند شرح را آنها کارگیری

 .دکنن بیان را ENT های جراحی عمل از بعد و حین و قبل عمومی حظاتمال توجهات،. 7

 

 در حیطه ی فک و صورت:

 

 و فک اختصاصی تشخیصی اقدامات و ها تست اصطالحات، دانسته، را صورت و فک آناتومی. 1

 کنند. ذکر را صورت

 و برده نام را صورت و فک جراحی اعمال اختصاصی داروهای و تجهیزات ابزارها،. 2

 .دهند شرح را آنها کارگیری به موارد

 زایگوماتیک، اوربیتال، فرونتال، ) میدفاشیال های شکستگی ترمیم جراحی های تکنیک. ۳ 

 .دهند توضیح و شناخته را تحتانی و فوقانی فک پروسیجرهایو ( 3و2و1 لفورت انواع

 مربوطه جراحی های تکنیک و دانسته را صورت و فک های عفونت و ها پاتولوژی انواع.4

 .دهند شرح را

 را تحتانی و فوقانی فک های ناهنجاری و صورت و فک مادرزادی های آنومالی انواع. 5

ی و ا رتوگناتیک مربوطه را بیان کرده و توضیح ترمیم جراحی های تکنیک برده، نام

 .دهند

 بیان را صورت و فک های جراحی عمل از بعد و حین قبل، عمومی حظاتمال و توجهات. 6

 .کنند

 روش تدريس:
ارائه نمايش فيلم و پرسش و پاسخ آنالين در قالب کالس مجازی، اين واحد به صورت سخنرانی -

 شد.خواهد 

 فعاليتهای فراگيران: 

 آنالينحضور به موقع در کالس  -1

 آنالينشرکت در بحث های کالس  -2

 

 روش ارزشيابی:

  :نمره 40آزمون ميان ترم ترم % 

  :نمره 60آزمون پايان ترم % 

 فعال در کالسهای نظری به موقع و حضور 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 سياست ها و قوانين درس:

مواردی مانند  )رعايت اصول اخالق اسالمی، حرفه ای و حضور به موقع در کالس الزامی است.-

تاخير در حضور در کالس ،ترک کالس بدون اجازه و عدم بازگشت به کالس، استفاده از گوشی 

همراه، صحبت کردن، خوردن و آشاميدن، خواندن  جزوه و... باعث اخراج دانشجو از کالس می 

 .(شود

بت در جلسات تا سقف مشخص شده در آيين نامه آموزشی مربوطه در صورتی مجاز خواهد بود غي-

و مشمول کسر نمره نخواهد شد که با ارائه مدارک مستند و گواهی معتبر و تاييد شده و با 

 تشخيص معاون محترم آموزشی دانشکده مربوطه  مجاز شناخته شود.

 :دی باشمبه شرح زير  17/4در کالس درس از نحوه برخورد با غيبت غير موجه دانشجو -

             25/0يک جلسه غيبت غير موجه 

  نمره 1دوجلسه عيبت غير موجه              کسر 

  نمره 25/2سه جلسه غيبت غير موجه            کسر 

  نمره 4چهار جلسه غيبت غير موجه           کسر 

 منابع اصلی درس:

.لينک دريافت فايل (Schwartz’s Principles of Surgery) 11 ويرايش 2019 شوارتز جراحی اصول .1

surgery-principles-https://extern.ir/book/schwartzsPdf/ 

جديدترين : مطابق با و فک و صورت ENTکنولوژی جراحیاحسان "ت گلچينی ،ساداتی ليال .2

 .(۱۳۹۸ويرايش دوم، چاپ نشر: جامعه نگر )و فک و صورت  ENTرفصل واحد درسی جراحی س

 

 منابع برای مطالعه ی بيشتر:

1. Nancymarie Phillips, Anita Hornacky. Berry & Kohn's Operating Room Technique, 14e 14th Edition (2020). 

copyright by Mosby an imprint Elsevier Inc. ISBN-13: 978-0323709149,ISBN-10: 0323709149 

2. Association of Surgical Technologists .Surgical Technology for the Surgical Technologist: A Positive Care 

Approach 5th Edition. (2020)Delmar CENGAGE learning Publishers. ISBN-13: 978-1305956414,ISBN-10: 

9781305956414 

3. . Jane C. Rothrock.Alexander's Care of the Patient in Surgery, 15e 15th Edition (2019). copyright by Mosby an 

imprint Elsevier Inc. ISBN-13: 978-0323089425.ISBN-10: 0323089425 

 

 

https://extern.ir/book/schwartzs-principles-surgery/
https://extern.ir/book/schwartzs-principles-surgery/


 

 

 به نام خدا

 

 2405120323و فک و صورتENTتکنولوژی جراحی درس : و کد عنوان

 ۱401-۱۴۰۰سال تحصيلی:  نيمسال دوم

 -مسئول درس : 

 مطابق با لینک اعالم شده توسط آموزش مجازیکالس  مکان:

 ۱3:30-۱۵:00ساعت کالس:              شنبه ها: زمان

 
برنامه زمانبندی واحد کالس جدول                               

 نظری

 

 

 

 جلسه تاريخ موضوع مدرس

 

خانم 

 نظری

 

 بزاقی، غدد حلق، گوش، آشنایی با آناتومی ،معرفی درس

  حنجره

 

 اول 1400/11/23

خانم 

 نظری
 پارانازال های سینوس و بینیآشنایی با آناتومی 

 

 

 دوم 1400/11/30

 خانم 

 نظری
 حنجره و حلق- گوش) ENTآشنایی با اصطالحات اختصاصی 

 (پارانازال های سینوس -بینی -

 
 سوم    1400/12/7

 خانم 

 نظری
 گوش خارجی، گوش: شامل گوش جراحی های معرفی تکنیک

 (ا ستاپدکتومی تمپانوپالستی، ماستوئیدکتومی،) میانی

 
 چهارم 1400/12/14

 خانم 

 نظری 
  

 اختصاصی تشخیصی اقدامات و ها تست با آشنایی

ENT(های سینوس -بینی - حنجره و حلق- گوش 

 (پارانازال

 

 پنجم 1400/12/21

 خانم 

 نظری

 

 بزاقی غدد و حنجره حلق، جراحی های تکنیکمعرفی 

   آدنوئیدکتومی، تانسیلکتومی،)

 انواع و تراکئوستومی یوولوپاالتوفارینگوپالستی،

 (پاروتیدکتومی الرنگوسکوپی،

 

 

 ششم 1400/12/28

 

 



 

 

 خانم 

 نظری
 اختصاصی داروهای و تجهیزات ابزارها، با آشنایی  

1140 حنجره و حلق- گوش: اول قسمت - ENT جراحی اعمال /1/20 
 

 هفتم

 خانم 

 نظری
 توربينکتومی، پوليپکتومی،: )پارانازال های سينوس و بينی جراحی های تکنيک معرفی

 سينوس( رينوپالستی و آندوسکوپی و سپتوپالستی،بينی های دفورميتی

 

 

1140  هشتم 1/27/

 خانم

 نظری

: ومد قسمت - ENTجراحی اعمال اختصاصی داروهای و تجهيزات ابزارها، با آشنايی

3/2/1140 پارانازال های سينوس -بينی  نهم 

 خانم 

 نظری
 - ENT های جراحی عمل از بعد و حين قبل، عمومی مالحظات توجهات، بر مروری
 حنجره و حلق- گوش: اول قسمت

01/2/1140  
 دهم

 خانم 

 نظری

 سمتق - ENTهای جراحی عمل از بعد و حين قبل، عمومی مالحظات توجهات، بر مروری
 پارانازال های سينوس -بينی: دوم

17/2/1140  

 يازدهم

 خانم 

 نظری

  
 صورت و فک اختصاصی تشخيصی اقدامات و ها تست حات،اصطال آناتومی، با آشنايی

24/2/1140  

 دوازدهم

 خانم 

 نظری

31/2/1140 صورت و فک جراحی اعمال اختصاصی داروهای و تجهيزات ابزارها، با آشنايی  

 سيزدهم

 خانم 

 نظری

)  میدفاشیال های شکستگی ترمیم جراحی هایمعرفی تکنیک 

و ( 3و2و1 لفورت انواع زایگوماتیک، اوربیتال، فرونتال،

 تحتانی و فوقانی فک پروسیجرهای

7/3/1140  

 چهاردهم

 خانم 

 نظری

21/3/1140 صورت و فک های عفونت و ها پاتولوژی جراحی های تکنيک معرفی  

 انزدهمپ

خانم 

 نظری
28/3/1401 ا رتوگناتيک و صورت و فک های آنومالی جراحی های تکنيک معرفی  

 دهمشانز

خانم 

 نظری
 و فک های جراحی عمل از بعد و حين قبل، عمومی مالحظات توجهات، بر مروری
 صورت

4/4/1401  

 دهمهف



 

 

 


