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و انواع بیماری های اعضای این دستگاه آشنا شده، اعمال جراحی صورت گرفته  آناتومی دستگاه گوارش و غددبا  دانشجودر این درس  مقدمه:

 بر روی هر یک از این اعضا با رویکرد عمل باز و یا اندوسکوپیک و هم چنین مراقبت های بعد از عمل آنها را می آموزد.

 

  غدد آشنائی با اعمال جراحی دستگاه گوارش و :هدف کلی

 ۱۱۸۰۴کد درس: 

 مدرس: خانم هايراپطيان

aygine140@gmail.com: Email  

 مجازی مکان کالس: 

 (اعالم شده توسط آموزشمطابق با لينک )

  چهارشنبه ها:روز کالس نظری

 ۱۲:۳۰-۱۵:۴۵ساعت کالس: 

 تاريخ امتحان پايان ترم:

 ۱۳:۳۰ساعت -۲۰/۱۰/۹۹

   تکنولوژی جراحی گوارش و غدد نام درس:

واحد  3تعداد واحد: 

 نوع واحد: نظری 

مقطع و رشته تحصيلی: کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل 

 دروس همزمان:  

 -تلفن داخلی دفتر:  

 -ساعات حضور در دفتر:  

  



 

 

 اهداف رفتاری: 

 در پايان اين درس هر دانشجو قادر خواهد بود که: 

 آناتومی دستگاه گوارش و غدد را شرح دهد.  1

 شکم را ذکر کند. جراحی محدوده ی انواع برش های 2

  انواع پروسیجرهای تشخیصی پستان را توضیح داده و انواع اعمال جراحی ماستکتومی را شرح دهد. 3

 مقایسه کند.انواع فتق های جدار شکم را با هم  4

 .انواع تکنیک های جراحی مری) سرطان مری، تنگی مری، آشاالزی، دیورتیکول و واریس مری( را شرح دهد 5

 .انواع پروسیجر های جراحی معده) گاسترکتومی، گاستروستومی و واگوتومی( را توضیح دهد  6

 .انواع روش های جراحی چاقی را با یکدیگر مقایسه کند 7

 .تیروئیدکتومی و پاراتیروئیدکتومی را شرح داده و مراقبت های بعد از عمل را ذکر کنداعمال جراحی  8

 .کاربرد جراحی الپاراسکوپی را شرح داده و انواع تجهیزات و ابزارهای الپاراسکوپی را ذکر کند 9

 .پروسیجر های جراحی کبد را توضیح دهد 10

 .ترک صفراوی را تشریح کندانواع عمل های جراحی کیسه صفرا و پروسیجر های مجرای مش 11

 .پروسیجر های روده باریک و آپاندیس را بیان کند 12

 .انواع اعمال جراحی ناحیه آنال از جمله همورویید،آبسه، فیشر وفیستولهای پری آنال را شرح دهد 13

 .روشهای جراحی پانکراس و طحال را توضیح دهد 14

 .انواع پروسیجر های روده بزرگ )کولکتومی( را بیان کند 15

 واع استوما های دستگاه گوارش را تشریح کند.ان 16

 

   روش تدريس:

 شد.ارائه خواهد نمايش فيلم و پرسش و پاسخ آنالين در قالب کالس مجازی، اين واحد به صورت سخنرانی -

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

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

خواهد بود و مشمول کسر نمره نخواهد غيبت در جلسات تا سقف مشخص شده در آيين نامه آموزشی مربوطه در صورتی مجاز -

شد که با ارائه مدارک مستند و گواهی معتبر و تاييد شده و با تشخيص معاون محترم آموزشی دانشکده مربوطه  مجاز شناخته 

 شود.

 :دبه شرح زير می باش 17/4نحوه برخورد با غيبت غير موجه دانشجو در کالس درس از -

         25/0    يک 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:     
Pdf .لینک دریافت فایل (s Principles of Surgery’Schwartz) 11 ویرایش 2019 شوارتز جراحی اصول .1

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

 کنولوژی جراحی گوارش و غدد: مطابق با جدیدترین سرفصل واحد درسی جراحی گوارش و غددت"احسان  گلچینی ،ساداتی لیال .2

 .(۱۳۹۸دوم، چاپ ویرایش نشر: جامعه نگر )

 

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/


 

 

 به نام خدا

 

 ۱۱۸۰۴-تکنولوژی جراحی گوارش و غدد درس : و کد عنوان

 ۱۳۹۹-۱۴۰۰نيمسال اول سال تحصيلی: 

 خانم هایراپطیان سرکارمسئول درس : 

 مطابق با لینک اعالم شده توسط آموزش مجازیکالس  مکان:

 ۱۲:۳۰-۱۵:۴۵ساعت کالس:              چهارشنبه ها: زمان

 

 برنامه زمانبندی واحد کالس نظریجدول                               

 

 
 

 جلسه  تاريخ  موضوع  مدرس 

 اول      9۹/۷/۲ مروری برآناتومی دستگاه گوارشو آشنایی با اهداف درس  خانم هايراپطيان

 دوم      9۹/۷/۹ (انسزیون)انواع برشهای جراحی آشنایی با خانم هايراپطيان

ای همروری بر آناتومی پستان، پروسیجرهای تشخیصی و انواع جراحی  خانم هايراپطيان

 ماستکتومی
 سوم 9۹/7/۱۶

 فتقترمیم  فتق های جدار شکم و روشهای جراحی آشنائی با انواع های خانم هايراپطيان
 چهارم 9۹/7/۲۳

 مری مروری بر پروسیجر های جراحی خانم هايراپطيان

 پنجم 9۹/7/۳۰ (واریس مری سرطان مری، تنگی مری، آشاالزی، دیورتیکول و )

 خانم هايراپطيان

 

 (گاسترکتومی، گاستروستومی و واگوتومی )جراحی معده مروری بر پروسیجر های

 ششم    9۹/۸/۷ انواع جراحی چاقی و آشنائی با 

 مروری بر تیروئیدکتومی و پاراتیروئیدکتومی و مراقبت های بعد از عمل خانم هايراپطيان

9۹/۸/ ۴۱  

 

 هفتم

 هشتم       9۹/۸/۲۱ الپاراسکوپیآشنایی با مبانی جراحی الپاراسکوپی، تجهیزات و ابزارهای  خانم هايراپطيان

خانم 

۲۸/۹/۹۹ امتحان ميان ترم هايراپطيان  نهم      



 

 

 

 

 

 

۵/۹/۹۹ مروری بر جراحی کبد  خانم هايراپطيان  دهم 

۱۲/۹/۹۹ جراحی کله سیستکتومی الپارسکوپیک و پروسیجر های مجرای مشترک صفراوی خانم هايراپطيان  يازدهم 

۱۹/۹/۹۹ پروسیجر های روده باریک و آپاندکتومیانواع  آشنایی با خانم هايراپطيان  
 دوازدهم

۲۶/۹/۹۹ مروری بر روش های جراحی هموروئید، فیشر، آبسه و فیستول های پری آنال خانم هايراپطيان  سيزدهم 

۳/۱۰/۹۹ مروری بر روش های جراحی پانکراس و طحال  خانم هايراپطيان  چهاردهم 

۱۰/۱۰/۹۹ گوارشانواع استوما ها در دستگاه  وپروسیجر های روده ی بزرگ انواع  باآشنایی  خانم هايراپطيان  
 پانزدهم

خانم 

 هايراپطيان

۲۰/۱۰/۹۹ امتحان پايان ترم  شانزدهم 

4  

  

 


