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 بسمه تعالی 

 

 دانشکده پرستاری و مامايی 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد    

 ۰۰۱۰-۰۰۱۱سال تحصيلی        اول لنيمسا

 مقدمه:

ها،  تناسلی به طورکامل با بيماری –انشجويان عالوه بر يادآوری آناتومی و بيماری های سيستم ادراری در اين درس د

آشنا می شوند. دانشجويان در طی اين  قبل و بعد از جراحی در سطح وسيعهای دارويی، جراحی و مراقبت های  درمان

تناسلی مردان و زنان  –مراقبتها در سيستم ادراری  و اورولوژی نيازمند جراحی و  زنانهای مختلف  دو واحد با بيماری

 آشنا و قدم به قدم با نحوه و تکنيک اعمال جراحی و سپس مراقبت های بعد از آن آشنا می شوند.

 

  :هدف کلی

  های زنان و اورولوژی های جراحی در جراحی کليات ، مفاهيم و تکنيک آشنايی با

 :اهداف رفتاری

انشجو قادر خواهد بود که:در پايان اين درس هر د  

تناسلی را به طور کامل توضيح دهد. –آناتومی سيستم ادراری  -1  

 تناسلی رايج که بيشتر به درمان جراحی منجر می شود را شرح دهد. –بيماری های مختلف سيستم ادراری  -۲

ايد.تناسلی را بيان نم –نحوه انتقال و پوزيشن ها را در اعمال جراحی سيستم ادراری  -۳  

 تناسلی شرح دهد. –تکنيک های درمان جراحی را برای بيماريهای سيستم ادراری  -۰

          و ارولوژی  تکنولوژی جراحی در جراحی های زنان نام درس:  

 واحد ۲: تعداد واحد

  ( واحد ۲) نظری نوع واحد:

 تکنولوژی اتاق عملکارشناسی مقطع و رشته تحصيلی: 

 :  دروس همزمان

 خلی دفتر: تلفن دا

 ساعات حضور در دفتر: 
 

 سرور مصلحمدرس : 

Email    : Mosleh.sorour@gmail.com  

 مجازیمکان کالس :  

 چهارشنبه:  نظری کالس روز

 ۶۳:۷۱-۶۱: تئوری ساعت کالس

 4/۶۶/۶4۱۱ تاريخ امتحان پايان ترم:
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 تناسلی را بشناسد. –مراقبت های قبل و بعد از عمل جراحی سيستم ادراری  -۵

 اختالالت اوروديناميک و مجاری ادراری را بشناسد. -۶

 هد.تناسلی را شرح د –عفونت، تومور و سرطانهای سيستم ادراری  -۷

اختالالت موجود در وولو و واژن را بيان کرده و عالئم هر يک را شرح دهد. -8  

واژينال و وولوار و مراقبتهای قبل و بعد از انجام هر يک را توصيف نمايد. تکنيک اعمال جراحی -9  

انديکاسيونهای انجام عمل جراحی هيسترکتومی را بيان نمايد. -۰۱  

کتومی واژينال و ابدومينال را شرح دهد.هيستر تکنيک اعمال جراحی -۰۰  

ميومکتومی را شرح دهد. اختالالت موجود در ديواره رحم را بيان کرده و تکنيک عمل جراحی -۰۲  

هيسترکتومی و ميومکتومی را شرح دهد. مراقبتهای قبل و بعد از انجام اعمال جراحی -۰۳  

 بيان نمايد.را  D&Cانديکاسيونهای انجام سرکالژ دهانه رحم و  -۰۰

 را شرح دهد. D&Cکنيک انجام سرکالژ دهانه رحم و ت -۰۵

آن را شرح دهد. عالئم تشخيص حاملگی خارج رحمی و تکنيک عمل جراحی -۰۶  

های رحمی و تخمدان را توصيف نمايد.اختالالت موجود در لوله -۰۷  

هد.ها را شرح دهای رحمی و تخمدانبر روی لوله تکنيک اعمال جراحی  -۰8  

انديکاسيونهای انجام سزارين و مراقبتهای قبل و بعد از انجام آن را توصيف نمايد. -۰9  

سزارين را شرح دهد. تکنيک انجام عمل جراحی -۲۱  

مراقبتهای مربوط به احياء نوزاد را شرح دهد. -۲۰  

توصيف نمايد. های لگنی و مراقبتهای قبل و بعد از انجام آن راانديکاسيونهای انجام اندوسکپی -۲۲  

.تکنيک انجام کولپوسکوپی، هيستروسکوپی و الپاروسکوپی را شرح دهد. -۲۳  

 

  روش تدريس:

 بصورت سخنرانی و نمايش فيلم می باشد.
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 فعاليتهای فراگيران:

 حضور به موقع در کالس -۶

 شرکت در بحث های کالس -۲
۳-  

 روش ارزشيابی:

 آزمون پايان ترم 

 حضور فعال در کالس

که دانشجو مايل به انجام فعاليت های اضافه با راهنمايی استاد مربوطه می باشد بر حسب کيفيت فعاليت به در صورتی 

 نمره کل او ) حداکثر يک نمره ( اضافه خواهد شد.

 

 سياست ها وقوانين درس: 

صول اخالق اسالمی، حرفه ای و حضور به موقع در کالس الزامی است.) مواردی مانند تاخير در حضور در کالس، رعايت ا

ترک کالس بدون اجازه و عدم بازگشت به کالس، صحبت کردن ، خوردن و آشاميدن، روزنامه خواندن و... باعث اخراج 

 دانشجو از کالس می شود.( 

ده در آيين نامه آموزشی مربوطه در صورتی مجاز خواهد بود و مشمول کسر غيبت در جلسات در تا سقف مشخص ش-

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.

زير می باش: به شرح ۰۷/۰نحوه برخورد با غيبت غير موجه دانشجو در کالس درس از -  

۲۵/۱يک جلسه غيبت غير موجه             -  

نمره ۰دوجلسه عيبت غير موجه              کسر  -  

نمره ۲۵/۲سه جلسه غيبت غير موجه            کسر  -  

نمره  ۰چهار جلسه غيبت غير موجه           کسر  -  
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 منابع 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 

3) Smith’s general urology 

4) Alexander's Care of the Patient in Surgery, 11th Edition 

 

 تکنولوژی جراحی اورولوژی، تالیف لیال ساداتی  (1

 

 تکنولوژی جراحی زنان، تالیف لیال ساداتی (2

 

 

 به نام خدا

ارولوژی و زنان های جراحی در جراحی تکنولوژیعنوان درس :             

۰۰۱۰-۰۰۱۱نيمسال تحصيلی و سال : نيمسال اول     

  ۰۷:۳۱-۰۶چهارشنبه ها ساعت  :ری تئو زمان

 خانم سرور مصلحمسئول درس : 

 

 

 

 

 

 

 

https://evolve.elsevier.com/cs/product/9780323479141?role=student
https://evolve.elsevier.com/cs/product/9780323479141?role=student
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 جدول زمان بندی مباحث تکنولوژی جراحی زنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلسه تاريخ مباحث درسی تکنولوژی جراحی زنان نام مدرس

 خانم مصلح

 

D&C آناتومی سیستم ادراری ، تناسلی و سزارين و   31/۶/1۰۱۱ 1 

 خانم مصلح

 

مکانیسم زايمان -ان و مامايیاصطالحات رايج زن  

 

۷/۷/1۰۱۱ 2 

 خانم مصلح

 

 هیسترکتومی واژينال و ابدومینال، میومکتومی 

 

1۰/۷/1۰۱۱ 3 

 خانم مصلح

 

سرکالژ دهانه رحم، حاملگی اکتوپیک، بازکردن لوله های رحمی، 

 توبوپالستی، برداشتن لوله های رحمی و تخمدانها

 

21/۷/1۰۱۱  ۰ 

 خانم مصلح

 

2۸/۷/1۰۱۱ (، مول، سقطمامايی)پرويا، دکلمانفوريتهای   5 

 خانم مصلح

 

اعمال جراحی واژينال و وولوار)وولوکتومی ،واژينکتومی،واژينوپالستی ، 

 سیستوسل و رکتوسل(

5/۸/1۰۱۱ ۶ 

 خانم مصلح

 

پی(وآندوسکوپی های لگنی )کولدوسکپی، هیستروسکپی، الپاراسک  12/۸/1۰۱۱  ۷ 
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 مباحث تکنولوژی جراحی اورولوژی جدول زمان بندی 

 

 جلسه تاريخ مباحث درسی تکنولوژی جراحی اورولوژی نام مدرس

 خانم مصلح

 

آناتومی سیستم ادراری و تناسلی و مقدمات جراحی های 

 اورولوژی

1۹/۸/1۰۱۱ 1 

 خانم مصلح

 

 2 2۶/۸/1۰۱۱ مالحظات کلی در اندوسکوپی جراحی های ارولوژی 

 خانم مصلح

 

 3 3/۹/1۰۱۱ ی، نفروستومی، پیلوپالستینفرکتوم

 خانم مصلح

 

 ۰ 1۱/۹/1۰۱۱ پیوند کلیه و مالحظات مربوط به آن

 خانم مصلح

 

جراحیهای مجاری ادراری )اتساع، استنت گذاری، ترمیم مجرا ، 

 هیدروسلکتومی، اسپرماتوسلکتومی و...(

1۷/۹/1۰۱۱ 5 

 خانم مصلح

 

و سنگهای قسمت  سنگهای کلیه و انواع لیتوتریپسی حالب

 جراحی پروستات و تحتانی سیستم ادراری

2۰/۹/1۰۱۱ ۶ 

 خانم مصلح

 

ناباروری در مردان،هیدروسلکتومی ، اسپرماتوسلکتومی، بی 

 اختیاری ادراری)اسلینگ ، مارشال مارکتی(

1/1۱/1۰۱۱ ۷ 

 خانم مصلح

 

تومورهای سیستم ادراری، درمان و مراقبت و تغییر مسیر ادرار و 

 نی مثانه )سیستوستومی، سیستوسکوپی(جایگزی

۸/1۱/1۰۱۱ ۸ 

 

 

 


