
1 

 

 بسوِ تؼبلی 

 

 داًطکذُ پرستبری ٍ هبهبيی 

 داًطگبُ آزاد اسالهی ٍاحذ ًدف آببد    

 99-1400سبل تحصيلی        اٍل لًيوسب

 هقذهِ:

ّب،  تٌبسلی بِ طَرکبهل بب بيوبری –داًطدَيبى ػالٍُ بر يبدآٍری آًبتَهی ٍ بيوبری ّبی سيستن ادراری در ايي درس 

آضٌب هی ضًَذ. داًطدَيبى در طی ايي  قبل ٍ بؼذ از خراحی در سطح ٍسيغّبی دارٍيی، خراحی ٍ هراقبت ّبی  درهبى

تٌبسلی هرداى ٍ زًبى  –ٍ هراقبتْب در سيستن ادراری ٍ اٍرٍلَشی ًيبزهٌذ خراحی   زًبىّبی هختلف  دٍ ٍاحذ بب بيوبری

 آضٌب ٍ قذم بِ قذم بب ًحَُ ٍ تکٌيک اػوبل خراحی ٍ سپس هراقبت ّبی بؼذ از آى آضٌب هی ضًَذ.

 

  :ّذف کلی

  ّبی زًبى ٍ اٍرٍلَشی ّبی خراحی در خراحی کليبت ، هفبّين ٍ تکٌيک آضٌبيی بب

 :اّذاف رفتبری

داًطدَ قبدر خَاّذ بَد کِ:در پبيبى ايي درس ّر   

تٌبسلی را بِ طَر کبهل تَضيح دّذ. –آًبتَهی سيستن ادراری  -1  

 تٌبسلی رايح کِ بيطتر بِ درهبى خراحی هٌدر هی ضَد را ضرح دّذ. –بيوبری ّبی هختلف سيستن ادراری  -2

وبيذ.تٌبسلی را بيبى ً –ًحَُ اًتقبل ٍ پَزيطي ّب را در اػوبل خراحی سيستن ادراری  -3  

 و ارولوژی تکنولوژی جراحی در جراحی های زنان ًبم درس:  

         ۰۰۸۱۱  : کذدرس

 واحد ۲: تؼذاد ٍاحذ

  ( واحد ۲) نظری ًَع ٍاحذ:

 تکنولوژی اتاق عملکارشناسی هقطغ ٍ رضتِ تحصيلی: 

 :  بىدرٍس ّوسه

 تلفي داخلی دفتر: 

 سبػبت حضَر در دفتر: 
 

 سرور مصلحهذرس : 

Email    : Mosleh.sorour@gmail.com  

 مجازیهکبى کالس :  

 چْبرضٌبِ:  ًظری کالس رٍز

 ۰۳:۷۱-۰۱: تئَری سبػت کالس

 تبريخ اهتحبى پبيبى ترم:
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 تٌبسلی ضرح دّذ. –تکٌيک ّبی درهبى خراحی را برای بيوبريْبی سيستن ادراری  -4

 تٌبسلی را بطٌبسذ. –هراقبت ّبی قبل ٍ بؼذ از ػول خراحی سيستن ادراری  -5

 اختالالت اٍرٍديٌبهيک ٍ هدبری ادراری را بطٌبسذ. -6

 دّذ.تٌبسلی را ضرح  –ػفًَت، تَهَر ٍ سرطبًْبی سيستن ادراری  -7

اختالالت هَخَد در ٍٍلَ ٍ ٍاشى را بيبى کردُ ٍ ػالئن ّر يک را ضرح دّذ. -8  

ٍاشيٌبل ٍ ٍٍلَار ٍ هراقبتْبی قبل ٍ بؼذ از اًدبم ّر يک را تَصيف ًوبيذ. تکٌيک اػوبل خراحی -9  

اًذيکبسيًَْبی اًدبم ػول خراحی ّيسترکتَهی را بيبى ًوبيذ. -10  

رکتَهی ٍاشيٌبل ٍ ابذٍهيٌبل را ضرح دّذ.ّيست تکٌيک اػوبل خراحی -11  

هيَهکتَهی را ضرح دّذ. اختالالت هَخَد در ديَارُ رحن را بيبى کردُ ٍ تکٌيک ػول خراحی -12  

ّيسترکتَهی ٍ هيَهکتَهی را ضرح دّذ. هراقبتْبی قبل ٍ بؼذ از اًدبم اػوبل خراحی -13  

 بيبى ًوبيذ. را D&Cاًذيکبسيًَْبی اًدبم سرکالش دّبًِ رحن ٍ  -14

 را ضرح دّذ. D&Cکٌيک اًدبم سرکالش دّبًِ رحن ٍ ت -15

آى را ضرح دّذ. ػالئن تطخيص حبهلگی خبرج رحوی ٍ تکٌيک ػول خراحی -16  

ّبی رحوی ٍ تخوذاى را تَصيف ًوبيذ.اختالالت هَخَد در لَلِ -17  

دّذ.ّب را ضرح ّبی رحوی ٍ تخوذاىبر رٍی لَلِ تکٌيک اػوبل خراحی  -18  

اًذيکبسيًَْبی اًدبم سساريي ٍ هراقبتْبی قبل ٍ بؼذ از اًدبم آى را تَصيف ًوبيذ. -19  

سساريي را ضرح دّذ. تکٌيک اًدبم ػول خراحی -20  

هراقبتْبی هربَط بِ احيبء ًَزاد را ضرح دّذ. -21  

ا تَصيف ًوبيذ.ّبی لگٌی ٍ هراقبتْبی قبل ٍ بؼذ از اًدبم آى راًذيکبسيًَْبی اًدبم اًذٍسکپی -22  

.تکٌيک اًدبم کَلپَسکَپی، ّيسترٍسکَپی ٍ الپبرٍسکَپی را ضرح دّذ. -23  

 

 مجازی رٍش تذريس:
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 بصَرت سخٌراًی ٍ ًوبيص فيلن هی ببضذ.

 
 

 فؼبليتْبی فراگيراى:

 حضور به موقع در کالس -۰

 شرکت در بحث های کالس -۲
3-  

 رٍش ارزضيببی:

 آزهَى پبيبى ترم 

 حضَر فؼبل در کالس

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

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

 

 سيبست ّب ٍقَاًيي درس: 

صَل اخالق اسالهی، حرفِ ای ٍ حضَر بِ هَقغ در کالس الساهی است.) هَاردی هبًٌذ تبخير در حضَر در کالس، رػبيت ا

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

 داًطدَ از کالس هی ضَد.( 

ذُ در آييي ًبهِ آهَزضی هربَطِ در صَرتی هدبز خَاّذ بَد ٍ هطوَل کسر غيبت در خلسبت در تب سقف هطخص ض-

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

 هربَطِ هدبز ضٌبختِ ضَد.

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

25/0يک خلسِ غيبت غير هَخِ             -  

ًورُ 1دٍخلسِ ػيبت غير هَخِ              کسر  -  

ًورُ 25/2سِ خلسِ غيبت غير هَخِ            کسر  -  

ًورُ  4چْبر خلسِ غيبت غير هَخِ           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 
 

3) Smith’s general urology 

 

 تکٌَلَشی جراحی اٍرٍلَشی، تالیف لیال ساداتی  (4

 

 تکٌَلَشی جراحی زًاى، تالیف لیال ساداتی (5

 

 

 بِ ًبم خذا

ارٍلَشی ٍ زًبى ّبی خراحی در خراحی تکٌَلَشیػٌَاى درس :             

99-1400ًيوسبل تحصيلی ٍ سبل : ًيوسبل اٍل      

 هدبزی 17:30-16سبػت  چْبرضٌبِ :تئَری  زهبى

 خبًن سرٍر هصلحهسئَل درس : 
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 خذٍل زهبى بٌذی هببحث تکٌَلَشی خراحی زًبى

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلسه تاريخ جراحی زًاى هباحث درسی تکٌَلَشی ًام هذرس

 خاًن هصلح

 

D&C آًاتَهی سیستن ادراری ، تٌاسلی ٍ سساريي ٍ   2/7/99 1 

 خاًن هصلح

 

هکاًیسن زايواى -اصطالحات رايج زًاى ٍ هاهايی  

 

9/7/99 2 

 خاًن هصلح

 

 هیسترکتَهی ٍاشيٌال ٍ ابذٍهیٌال، هیَهکتَهی 

 

16/7/99 3 

 خاًن هصلح

 

ی اکتَپیک، بازکردى لَله های رحوی، سرکالش دهاًه رحن، حاهلگ

 تَبَپالستی، برداشتي لَله های رحوی ٍ تخوذاًها

 

23/7/99  4 

 خاًن هصلح

 

3۳/7/99 (، هَل، سقطفَريتهای هاهايی)پرٍيا، دکلواى  5 

 خاًن هصلح

 

اعوال جراحی ٍاشيٌال ٍ ٍٍلَار)ٍٍلَکتَهی ،ٍاشيٌکتَهی،ٍاشيٌَپالستی ، 

 سیستَسل ٍ رکتَسل(

7/8/99 6 

 خاًن هصلح

 

پی(َآًذٍسکَپی های لگٌی )کَلذٍسکپی، هیسترٍسکپی، الپاراسک  14/8/99  7 
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 خذٍل زهبى بٌذی هببحث تکٌَلَشی خراحی اٍرٍلَشی 

 

 جلسه تاريخ هباحث درسی تکٌَلَشی جراحی اٍرٍلَشی ًام هذرس

 خانم مصلح

 

آناتومی سیستم ادراری و تناسلی و مقدمات جزاحی های 

 ولوژیاور

21/8/99 1 

 خانم مصلح

 

 2 28/8/99 رولوژی ومالحظات کلی در اندوسکوپی جزاحی های ا

 خانم مصلح

 

 3 5/9/99 نفزکتومی، نفزوستومی، پیلوپالستی

 خانم مصلح

 

 4 12/9/99 پیوند کلیه و مالحظات مزبوط به آن

 خانم مصلح

 

،  جزاحیهای مجاری ادراری )اتساع، استنت گذاری، تزمیم مجزا

 هیدروسلکتومی، اسپزماتوسلکتومی و...(

19/9/98 5 

 خانم مصلح

 

سنگهای کلیه و انواع لیتوتزیپسی حالب و سنگهای قسمت تحتانی 

 جزاحی پزوستات و سیستم ادراری

26/9/99 6 

 خانم مصلح

 

ناباروری در مزدان،هیدروسلکتومی ، اسپزماتوسلکتومی، بی 

 کتی(اختیاری ادراری)اسلینگ ، مارشال مار

3/1۳/99 7 

 خانم مصلح

 

تومورهای سیستم ادراری، درمان و مزاقبت و تغییز مسیز ادرار و 

 جایگزینی مثانه )سیستوستومی، سیستوسکوپی(

1۳/1۳/99 8 

 

 

 


