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 بسمه تعالی 

 

 دانشکده پرستاری و مامايی 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد    

 1044-1041نيمسال اول  سال تحصيلی     

 

اورژانس، كلیات و مفاهیم بیماري ها، آشنایي با كلیات و مفاهیم و تكنیك هاي جراحي در جراحي هاي آشنایی با هدف كلي :

 ها و حوادث غیرمترقبهتروما و بحران

 درس:  شرح
را كه نیازمند جراحي  ها و حوادث غیرمترقبهاورژانسي، ترومایي و ناشي از بحراناین درس دانشجو بیماري هاي در 

 و بعد از عمل آشنا مي شود. مي شناسد و با اعمال جراحي مربوط به آن و مراقبت هاي قبلاست، 

 

 اهداف اختصاصی:

 از دانشجویان  انتظار می رود در پایان این دوره:

 آشنا شوند. ها و حوادث غیرمترقبهاورژانس، تروما و بحرانهاي با تكنیك هاي جراحي در جراحي -1

 در هریك از جراحي هاي فوق آشنا شوند.( اسكراببا نقش كمك اول ) -2

 با مراقبت هاي قبل و بعد هریك از این جراحي ها آشنا شوند. -3

 تکنولوژی جراحی در تروما،حوادث و اورژانس  نام درس: 

  واحد 1: تعداد واحد

 نظری نوع واحد:

  کارشناسی تکنولوژی اتاق عملمقطع و رشته تحصيلی: 

 شناسیبافت -آسيب شناسی -فيزيولوژی -: تشريحپيش نياز 

 ۲۸۵۲تلفن داخلی دفتر مدير گروه: 

 ساعات حضور در دفتر: 
 

 خانم نيک نژادمدرس : 

Email  : 

 203شماره  کالسمکان کالس :  

 روز کالس : دوشنبه

 11-13:20:ساعت کالس 

  32/10/1000تاريخ امتحان پايان ترم:
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 راهبردهای تدریس

 سخنرانی، بحث گروهی 

 نمایش فیلم و تصویر 

 جدول زمان بندی

 اورژانس، تروما و بحران هاتكنولوژي جراحي در جراحي هاي  درسئه ي ارابندن ماول زجد

 اول جلسه 
 
 

 دوم جلسه 
 

 جلسه سوم
 
 

 جلسه چهارم
 

 جلسه پنجم
 

 جلسه ششم
 

 جلسه هفتم
 

 جلسه هشتم
 

را شرح  هااورژانس، تروما و بحران مربوط به جراحي هاي و تعاریف اصطالحاتدانشجو بتواند -
.داده و اقدامات اولیه و ثانویه ی مربوط را نام ببرد  

 
شرح دهد. های شکمیترومادانشجو بتواند جراحی ها و مراقبت های الزم را در -  

- 
شرح  اسکالتی-دستگاه عضالنیتروماهای دانشجو بتواند جراحی ها و مراقبت های الزم را در -

-دهد.  
 

 شرح دهد سر و گردنتروماهای دانشجو بتواند جراحی ها و مراقبت های الزم را در -
 
 .شرح دهدنخاعی تروماهای دانشجو بتواند جراحی ها و مراقبت های الزم را در -

- 
شرح دهدقفسه ی سینه تروماهای دانشجو بتواند جراحی ها و مراقبت های الزم را در -  
 

شرح دهد این دو وضعیتمراقبت های الزم را در  انواع شوک و انواع زخم ودانشجو بتواند  
 

امتحان پایان ترم-  

 .مقررات: رعایت قوانین آموزشی دانشگاه و سایلنت بودن گوشی  الزامی است

 

 نحوه ارزشیابي

 کل نمره واحد درصد01 در کالس و حضور و غیاب فعال حضور 
 

 کل نمره ی واحد درصد01ترم پایان آزمون 
 

 فهرست منابع

 
 

1. Surgical Technology for the surgical technologist: A positive care approach/ Association 

of surgical technologists/ Cengage Learning; 4 edition/ ISBN: 7951111119879 

 

2. Berry and Kohn's Operating Room Technique/ Nancymarie Phillips (Author) Mosby; 12 

edition/ ISBN: 7951121191858 
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1. Alexander's surgical procedures/ Jane C. Rothrock PhD RN CNOR FAAN (Author), 

Sherri Alexander CST (Author) / Mosby; 1 edition/ ISBN: 7951121198885 

 

4. Surgical Instrumentation: An Interactive Approach/ Renee Nemitz CST RN AAS 

(Author)/ Saunders; 2 edition/ ISBN: 795- 1488919178. 

 

5. Differentiating Surgical Equipment and Supplies/ Collen Rutherford/ F.A.Davis 

Company; 1 SPI edition/ ISBN: 795-1511718924. 
 

از تکنیک های کار در اتاق عمل کوهن و بری( ترجمه ساداتی  دومنانسی ماری، اصول کار در اتاق عمل )جلد  .6
 1333ارات جامعه نگر، ش، انتلیال، گلچینی احسان و دیگران

 
 


