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 بعوِ تؼبلی 

 

 داًؽىذُ پرظتبری ٍ هبهبيی 

 داًؽگبُ آزاد اظالهی ٍاحذ ًجف آببد    

 1400-99ظبل تحصيلی        دٍم لًيوعب

 همذهِ:

 بِ طَروبهل بب بيوبری ، حلك، بيٌی ٍ فه ٍصَرتگَغٍُ بر يبدآٍری آًبتَهی ٍ بيوبری ّبی در ايي درض داًؽجَيبى ػال

آؼٌب هی ؼًَذ. داًؽجَيبى در طی  لبل ٍ بؼذ از جراحی در ظطح ٍظيغّبی دارٍيی، جراحی ٍ هرالبت ّبی  ّب، درهبى

لذم بب ًحَُ ٍ تىٌيه اػوبل جراحی ٍ ّبی هختلف ًيبزهٌذ جراحی ٍ هرالبتْب آؼٌب ٍ لذم بِ  ايي دٍ ٍاحذ بب بيوبری

 ظپط هرالبت ّبی بؼذ از آى آؼٌب هی ؼًَذ.

 

  :ّذف ولی

 چؽن ٍ صَرت ٍ فه ، ENT جراحيْبی در جراحی ّبی تىٌيه ٍهفبّين وليبت بيوبريْب، ٍهفبّين وليبت بب آؼٌبيی

 :اّذاف رفتبری

 .در پبيبى ايي درض ّر داًؽجَ لبدر خَاّذ بَد وِ:

 دّذ ؼرح گَغ آًبتَهی .1

 .دّذ تَضيح ٍ بذاًذENT جراحيْبی از بؼذ ٍ حيي ٍ لبل ػوَهی هالحظبت .2

 .دّذ تَضيح ٍ بؽٌبظذ اظتبپذوتَهی توپبًَپالظتی، هبظتَئيذوتَهی، جراحيْبی .3

 .دّذ ؼرح بردُ ًبم خبرجی گَغ جراحی پرٍظيجرّبی .4

           و فک و صورت ENTتکنولوژی جراحی در جراحی های  ًبم درض:  

 واحد ۲: تؼذاد ٍاحذ

  ( واحد ۲) نظری ًَع ٍاحذ:

 تکنولوژی اتاق عملکارشناسی همطغ ٍ رؼتِ تحصيلی: 

 :  درٍض ّوسهبى

 اخلی دفتر: تلفي د

 ظبػبت حضَر در دفتر: 
 

 سرور مصلحهذرض : 

Email    : Mosleh.sorour@gmail.com  

 مجازیهىبى والض :  

 چْبرؼٌبِ:  ًظری والض رٍز

 ۷۳:۸۱-۷۱: تئَری ظبػت والض

 تبريخ اهتحبى پبيبى ترم:
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 .دّذ ؼرح بيٌی آًبتَهی .5

 .دّذ تَضيح ٍ بؽٌبظذ بيٌی یّب دفَرهيتی ترٍبيٌىتَهی، ، پَليپىتَهی جراحيْبی .6

 .دّذ ٍتَضيح بذاًذ را تَربيٌىتَهی ،آًترٍظتَهی ،پَليپىتَهی پالظتی ظپتَ ّبی جراحی .7

 .دّذ ؼرح بردُ ًبم پبراًبزال ظيٌَض پرٍظيجرّبی .8

 .دّذ تَضيح َفبريٌگَپالظتیتاٍٍلَپال پبرٍتيذوتَهی، ، ٌَئيذوتَهیدياٍ ، تبًعيىلتَهی جراحيْبی .9

 .دّذ ؼرح بردُ ًبم الرًگَظىپی َاعاً ٍ تراوئَظتَهی .10

 .دّذ تَضيح را  صَرت ٍ فه ّبی جراحی از بؼذ ٍ حيي لبل، ػوَهی هالحظبت .11

 .دّذ ٍؼرح بذاًذ را هٌذيبل ٍ 3ٍ 1،2 ليفَرت زايگَهبتيه ، اٍربيتبل ، فرًٍتبل ّبی ؼىعتگی ترهين .12

 .دّذ تَضيح ٍ بذاًذ تحتبًی ٍ فَلبًی فه پرٍظيجرّبی .13

 .دّذ ؼرح بردُ ًبم صَرت آًَهبليْبی .14

 

  رٍغ تذريط:

 بصَرت ظخٌراًی ٍ ًوبيػ فيلن هی ببؼذ.

 
 

 فؼبليتْبی فراگيراى:

 حضور به موقع در کالس -۷

 شرکت در بحث های کالس -۲
3-  

 رٍغ ارزؼيببی:

 آزهَى پبيبى ترم 

 حضَر فؼبل در والض

طِ هی ببؼذ بر حعب ويفيت فؼبليت بِ در صَرتی وِ داًؽجَ هبيل بِ اًجبم فؼبليت ّبی اضبفِ بب راٌّوبيی اظتبد هربَ

 ًورُ ول اٍ ) حذاوثر يه ًورُ ( اضبفِ خَاّذ ؼذ.
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 ظيبظت ّب ٍلَاًيي درض: 

رػبيت اصَل اخالق اظالهی، حرفِ ای ٍ حضَر بِ هَلغ در والض الساهی اظت.) هَاردی هبًٌذ تبخير در حضَر در والض، 

صحبت وردى ، خَردى ٍ آؼبهيذى، رٍزًبهِ خَاًذى ٍ... ببػث اخراج ترن والض بذٍى اجبزُ ٍ ػذم ببزگؽت بِ والض، 

 داًؽجَ از والض هی ؼَد.( 

غيبت در جلعبت در تب ظمف هؽخص ؼذُ در آييي ًبهِ آهَزؼی هربَطِ در صَرتی هجبز خَاّذ بَد ٍ هؽوَل وعر -

ص هؼبٍى هحترم آهَزؼی داًؽىذُ ًورُ ًخَاّذ ؼذ وِ بب ارائِ هذارن هعتٌذ ٍ گَاّی هؼتبر ٍ تبييذ ؼذُ ٍ بب تؽخي

 هربَطِ هجبز ؼٌبختِ ؼَد.

بِ ؼرح زير هی ببغ: 17/4ًحَُ برخَرد بب غيبت غير هَجِ داًؽجَ در والض درض از -  

25/0يه جلعِ غيبت غير هَجِ             -  

ًورُ 1دٍجلعِ ػيبت غير هَجِ              وعر  -  

ًورُ 25/2ظِ جلعِ غيبت غير هَجِ            وعر  -  

ًورُ  4چْبر جلعِ غيبت غير هَجِ           وعر  -  

 

 

 

 هٌببغ درض:

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 
 

 و فک وصورت تالیف لیال ساداتی ENTوژی جراحی تکنول (3

 

 تالیف لیال ساداتی و احسان گلچینی و فک وصورت ENTبرای تکنولوژییست جراحی تکنولوژی جراحی  (4

 

 و فک وصورت تالیف لیال ساداتی ENTالکساندر، تکنولوژی جراحی  (5
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 بِ ًبم خذا

 ENTجذٍل زهبى بٌذی هببحث تىٌَلَشی جراحی 

 ًبم هذرض ENTث درظی تىٌَلَشی جراحی هببح تبريخ جلعِ

 ، ترهيٌَلَشی ٍ برخی بيوبری ّبآًبتَهی ٍ ظبختبر گَغ 6/12/99 1

 الذاهبت ٍ تعت ّبی تؽخيصی ٍ تجْيسات ٍ دارٍّب

 خبًن هصلح

 خبًن هصلح ٍظبيل ووه ؼٌَايی ٍ وبؼت حلسٍى 13/12/99 2

 خبًن هصلح هبظتَئيذوتَهی، تيوپبًَپالظتی، اظتبپذوتَهی 20/12/99 3

، آًبتَهی بيٌی ٍ ظيٌَض ٍ ترهيٌَلَشی ٍ برخی بيوبری ّب 18/1/1400 4

 ٍ ابسار جراحی الذاهبت ٍ تعت ّب تؽخيصی

 خبًن هصلح

 خبًن هصلح جراحی ظيٌَض، ظپتَپالظتیريٌَ پالظتی،  25/1/1400 5

 ترهيٌَلَشی ٍ برخی بيوبری ّبآًبتَهی دّبى، حلك ٍ حٌجرُ،  1/2/1400 6

 ٍ ابسار جراحی ت ٍ تعت ّب تؽخيصیالذاهب

 خبًن هصلح

 خبًن هصلح Radical neck dissectionالريٌصوتَهی ،  8/2/1400 7

 خبًن هصلح ، پبرٍتيذوتَهیتًَعيلىتَهی، آدًَئيذوتَهی، الريٌگَظىَپی 15/2/1400 8

  هيبى ترم  9
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 جذٍل زهبًبٌذی تىٌَلَش ی جراحی فه ٍ صَرت

 ًبم هذرض فه ٍ صَرتبحث درظی تىٌَلَشی جراحی هب تبريخ جلعِ

 خبًن هصلح آًبتَهی جوجوِ ٍ صَرت 22/2/1400 1

 خبًن هصلح تَجْبت هربَط بِ اػوبل فه ٍ صَرت ٍ تعت ّبی تؽخيصی 29/2/1400 2

 خبًن هصلح ابسار ّب ٍ تجْيسات  5/3/1400 3

 خبًن هصلح شکستگی های لفورت 12/3/1400 4

 خبًن هصلح TMJپی ترٍظىَآر 19/3/1400 5

6 26/3/1400 Maxillo Mandiular Fixation خبًن هصلح 

 خبًن هصلح ٍ آًَهبلی ّبی فه ٍصَرت آلَئَالر ولفت ٍ ؼىبف وبم 2/4/1400 7

 

 

 

 

 

 

 

 


