
 
 دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

                                                          دانشجویان کارشناسی اتاق عمل  مخاطبان:                تکنولوژی جراحی در جراحیهای اطفالعنوان درس :   
 

                            فیزیولوژی، تشریح، آسیب شناسی   ش نیاز:درس و پی                                                    واحد نظری 1تعدادواحد:
 

 خانم افسری مدرس:        عصر 4-6ساعت  دومهفته  هشتها  دوشنبه زمان ارائه درس
 

 

آؽٌبیی ثب کلیبت ٍ هفبّین ثیوبریْب، آؽٌبیی ثب کلیبت ٍ هفبّین ٍ تکٌیک ّبی جزاحی زر جزاحیْبی  : ّدف کلی درس

 فبلاع

 :هرحلِ ای اّداف 

 را بیاى کٌد. هالحظات کلی در اعوال جراحی اطفال ٍ ًقص کوک اٍل یا اسکراب در ایي جراحی ّا -1

 را ضرح دّد.هراقبتْای قبل ٍ بعد از جراحی ّای اطفال  -2

 را تَضیح دّد. ،آترزی هری ، رفالکس هعدُ بِ هری ٍ جراحی هربَطِ ًَاع آترزی هجرای صفراٍیا -3

 بیاى کٌد. اٌّجاریْای سیستن عصبی هرکسیًتعریفی از  -4

 را ضرح دّد.  ًاٌّجاریْای آًَرکتال ٍ دفَرهیتی ّای دیَارُ ضکن -5

 را تَضیح دّد. بیواریْای هادرزادی ٍ جراحی ّای سیستن تٌاسلی آقایاى -6

   را برضوارد.اًَاع تَهَرّای هادرزادی اطفال   -7

 را تَضیح دّد. جراحی آپاًدکتَهی در اطفال -8

 ّر جلسِ:کلی ژُ بِ تفکیک اّداف اّداف ٍی

 ّدف کلی جلسِ اٍل:

 اىیّا را ب یجراح يیاسکراب در ا ایاطفال ٍ ًقص کوک اٍل  یدر اعوال جراح یهالحظات کل-1

 اّداف ٍیژُ جلسِ اٍل:    کٌد.

 :در پایاى داًطجَ قادر باضد

 ثیبى ًوبیس. ٍ آهبزگیْبی رٍاًی ٍ جغوی السم را کَزکبى یهالحظبت قجل اس ػول زر جزاح -1-1

 زر کَزکبى را ؽزح زّس. ثزرعی فیشیکی -2-1

 ٍ اذتالالت آى را ثیبى ًوبیس. تؼبزل آة ٍ الکتزٍلیت ّب -3-1

 زر کَزکبى را تَضیح زّس. تَسیغ هبیؼبت ثسى -4-1

 ٍ اقساهبت زرهبًی هزثَط ثِ آى را ؽزح زّس. زرجبت زّیسراتبعیَى -5-1



 ٍ اذتالالت هزثَط ثِ آى را ؽزح زّس.تؼبزل اعیس ٍثبس  -6-1

 را ثیبى ًوبیس. الالت قلجی زر کَزکبىاذت -7-1

 زر کَزکبى را تَضیح زّس. ثزرعی زعتگبُ قلجی ػزٍقی -8-1

 ًقؼ کوک اٍل یب اعکزاة ٍ عزپزعتبر عیبر یب عیزکَالر زر جزاحی ّبی اعفبل -9-1

 ّدف کلی جلسِ دٍم:

 اطفال را ضرح دّد. یّا یقبل ٍ بعد از جراح یهراقبتْا -2

 اّداف ٍیژُ جلسِ دٍم:

 داًطجَ قادر باضد: ىایدر پا

 را ؽزح زّس. ثزای ثغتزی ؽسى زر ثیوبرعتبىکَزکبى  ّبی جغوی ٍ رٍاًی آهبزگی -1-2

 کَزکبى را ثیبى ًوبیس. تساثیز آهبزگی قجل اس ػول جزاحی-2-2

 ذَى زر کَزکبى را تَضیح زّس. حجن ذَى ٍ جبیگشیٌی-3-2

 زر کَزکبى را ؽزح زّس. ّیپزالیوبًتبعیَى ٍ تغذیِ-5-2

 زر کَزکبى ٍ اقساهبت السم هزثَط ثِ آى ثیبى ًوبیس. هحلْبی ثزقزاری راُ ٍریسی-4-2

 ٍ اقساهبت حفظ زهبی ثسى زر عَل جزاحی را ؽزح زّس. تٌظین زهبی ثسى-5-2

 را تَضیح زّس. کٌتزل غیززارٍیی زرز -رٍؽْبی تؾریص ٍ کٌتزل زرز زر عٌیي هرتلف-6-2

 ت السم را ثیبى ًوبیسٍ اقساهب هزاقجت اس گبعتزٍعتَهی-7-2

 را ثیبى ًوبیس. هزاقجت اس اعتَهی ّب ٍ  زالیل ایجبز اعتَهی ّب زر کَزکبى-8-2

 ّدف کلی جلسِ سَم

،آترزی هری ، رفالکس هعدُ بِ هری ٍ جراحی هربَطِ را تَضیح  اًَاع آترزی هجرای صفراٍی -3

 اّداف ٍیژُ جلسِ سَم: .دّد

 در پایاى داًطجَ قادر باضد:

1-3- Gastroesophageal reflux disease .را ؽزح زّس 

 ارسیبثی تؾریصی ثیوبری ریفالکظ را تَضیح زّس.    -2-3

 تظبّزات ثبلیٌی ٍ هساذالت زرهبًی ٍ تکٌیک جزاحی زر ریفالکظ را ثیبى کٌس. -3-3

 عجقِ ثٌسی ٍ اًَاع ًبٌّجبریْبی هزی را ؽزح زّس.-4-3

 تزاکئَاسٍفبصیبل را ثیبى کٌس. ػالئن ثبلیٌی آتزسی هزی ٍ فیغتَل -5-3

 تؾریص آتزسی هزی ٍ فیغتَل تزاکئَاسٍفبصیبل را تؼزیف کٌس. -6-3

 را ثیبى کٌس. زرهبى آتزسی هزی ٍ فیغتَل تزاکئَاسٍفبصیبل -7-3



 را ؽزح زّس. پیؼ آگْی آتزسی هزی ٍ فیغتَل تزاکئَاسٍفبصیبل -8-3 

 اًغساز هبزرسازی زئَزًَم را تَضیح زّس. -9-3 

 یبفتِ ّبی ثبلیٌی اًغساز هبزرسازی زئَزًَم را ؽزح زّس. - 10-3 

 زرهبى اًغساز هبزرسازی زئَزًَم  را ثیبى ًوبیس. -11-3 

 آتزسی هجبری صفزاٍی را ثیبى کٌس. -12-3 

 تظبّزات ثبلیٌی آتزسی هجبری صفزاٍی را تَضیح زّس. -13-3 

 تزسی هجبری صفزاٍی را ثیبى ًوبیس.هغبلؼبت آسهبیؾگبّی ٍ هغبلؼبت رازیَلَصیک آ -14-3  

 زرهبى ٍػَارض جزاحی آتزسی هجبری صفزاٍی را تَضیح زّس. -15-3  

 ّدف کلی جلسِ چْارم

 کٌد. اىیب یهرکس یعصب ستنیس یْایاز ًاٌّجار یفیتعر -4

 اّداف ٍیژُ جلسِ چْارم:

 در پایاى داًطجَ قادر باضد:

 .را ؽزح زّسزعتِ ثٌسی ًبٌّجبریْبی عیغتن ػصجی هزکشی  -1-4

 ریغک فبکتَرّب ٍ  ًحَُ پیؾگیزی اس ًبٌّجبریْبی عیغتن ػصجی هزکشی را ثیبى ًوبیس. -2-4

3-4- Anencephaly .را ثیبى ًوبیس 

 اعپبیٌبثیفیسا ٍ هیلَزیغپالسیب را ؽزح زّس.  -4-4

 اعپبیٌبثیفیسا ًَع ًْبًی  ٍ ػالئن آى را ثیبى کٌس. -5-4 

 ی  ٍ ػالئن آى را ؽزح زّس.اعپبیٌبثیفیسا ًَع کیغت -6-4

 .ثیوبری هیلَهٌٌگَعل را تَضیح زّس -7-4

 ارسیبثی تؾریصی ٍ  تساثیز زرهبًی هیلَهٌٌگَعل را تَضیح زّس. -8-4 

 ّدف کلی جلسِ پٌجن

 را ضرح دّد.  ًاٌّجاریْای آًَرکتال ٍ دفَرهیتی ّای دیَارُ ضکن -5

 در پایاى داًطجَ قادر باضد:

 قؼس ثسٍى عَراخ ٍ ٍیضگیْبی آًبى را ؽزح زّس.عجقِ ثٌسی ه -1-5

 ػَارض تأذیز زر تؾریص هقؼس ثسٍى عَراخ را ثیبى کٌس. -2-5

 ًحَُ زرهبى اًَاع هقؼس ثسٍى عَراخ را تَضیح زّس. -3-5

 هیشاى ثزٍس ٍ ًحَُ تؾریص اهفبلَعل قجل اس تَلس را ؽزح زّس. -4-5

 بیس.هزاقجتْبی قجل اس ػول اهفبلَعل را ثیبى ًو-5-5



 زرهبى جزاحی اهفبلَعل را تَضیح زّس. -6-5

 ػَارض پظ اس ػول ٍ هساذالت پزعتبری پظ اس ػول اهفبلَعل را ؽزح زّس. -7-5

 ًحَُ تؾریص ٍ زرهبى گبعتزٍؽیشی را ثیبى ًوبیس.-8-5

 زرهبى ًقبئص زیَارُ ؽکن را ثیبى ًوبیس.-9-5

 اٍراکَط ثبقیوبًسُ را ؽزح زّس.-10-5

 رٍزُ ای( را تَضیح زّس. -اکغتزٍفی کلَآک)فیؾزهثبًِ ای-11-5

 ّدف کلی جلسِ ضطن

 دّد. حیرا تَض اىیسیستن تٌاسلی آقا یّا یٍ جراح یبیواریْای هادرزاد-6

 در پایاى داًطجَ قادر باضد:

 ثیوبری کزیپتَارکیسیغن را تَضیح زّس. -1-6

 زرهبى ثیضِ ًشٍل ًیبفتِ را ؽزح زّس.  -2-6

 پیؼ آگْی آى را ثیبى ًوبیس. -3-6

 اذتالالت ایٌگَیٌبل ٍ اعکزٍتبل را تَضیح زّس. -4-6

 فتق ایٌگَیٌبل ٍ ّیسرٍعل را ثیبى ًوبیس. -5-6

 ریغک فبکتَرّبی ّزًی ایٌگَیٌبل را ثیبى ًوبیس. -6-6

 یبفتِ ّبی ثبلیٌی فتق ٍچگًَگی زرهبى فتق ایٌگَیٌبل ٍ ّیسرٍعل را ؽزح زّس.-7-6

 ریْبی هجزای ازراری را ؽزح زّس.ًبٌّجب -8-6

 جلسِ ّفتن ّدف کلی 

 را برضوارد. اطفال یهادرزاد یاًَاع تَهَرّا -7

 ن:ّفتاّداف ٍیژُ جلسِ 

 در پایاى داًطجَ قادر باضد:

 یبفتِ ّبی ثبلیٌی تَهَر ٍیلوش را تَضیح زّس.-1-7

 ًحَُ تؾریص تَهَر ٍیلوش را ثیبى ًوبیس.-2-7

 زاؽتي تَهَر ٍیلوش را تَضیح زّس.زرهبى ٍ چگًَگی ثز-3-7

 هالحظبت جزاحی تَهَر ٍیلوش را ثیبى ًوبیس.-4-7

 هزاقجت ّبی پظ اس ػول را تَضیح زّس.-5-7

 ّطتنّدف کلی جلسِ 

 را تَضیح دّد. در اطفال یآپاًدکتَه یجراح -8



 ن:ّطتاّداف ٍیژُ جلسِ 

 در پایاى داًطجَ قادر باضد:

 ت حبز را تَضیح زّس.یبفتِ ّبی ثبلیٌی آپبًسیغی-1-8

 ًحَُ تؾریص آپبًسیغیت حبز را ثیبى ًوبیس.-2-8

 زرهبى ٍ ؽزایظ اًجبم آپبًسکتَهی را تَضیح زّس. -3-8

 هزاحل ػول آپبًسکتَهی را تَضیح زّس-4-8

 

 

 برای مطالعه:  منابع
 1391چبح اٍل ِ پَراى عبهی، اًتؾبرات ثؾزی، وزرعٌبهِ پزعتبری کَزکبى ًٍگ، تزج-1

بهِ عت کَزکبى ًلغَى،پبتَفیشیَلَصی هبیؼبت ثسى ٍ هبیغ زرهبًی،عزٍیزاعتبر زکتز هحوس ذشػلی، تزجوِ زکتز سّزُ زرعٌ -2

 1378کبٍُ هٌؼ، ٍیزاعت ّجسّن، اًتؾبرات حیبى، چبح اٍل 

 تزاعی، ًٍبصز ثیٌبفزتزجوِ زکتز  ،یزکتز هحوس ذشػل زاعتبری،عزٍزعتگبُ قلجی ػزٍقیزرعٌبهِ عت کَزکبى ًلغَى،-3

 1378چبح اٍل  بى،یّجسّن، اًتؾبرات ح

 1394تکٌَلَصی جزاحی اعفبل، لیال عبزاتی، ًؾز جبهؼِ ًگز، چبح اٍل -4

 1394تکٌَلَصی جزاحی کَزکبى، زکتز هْززاز حغیي پَر، ًؾز زاًؾگبُ ػلَم پشؽکی اصفْبى،چبح اٍل -5

 1378یز ًَثْبر، اًتؾبرات ثؾزی، چبح اٍل هزاقجتْبی پزعتبری زر عزعبى زعتگبُ گَارػ ٍ اعتَهی ّب ، تزجوِ هٌ-6

 1385 جزاحی ؽَارتش، تزجوِ زکتز هحوس آیتی فیزٍس آثبزی، اًتؾبرت اًسیؾِ رفیغ، چبح زٍم-7

8-Surgical Technology for the Surgical Technologist, publisher Delmar Learning, (2007) 

9- Barbara V. Wise, Chris Mckenna, Gail Garvin. Nursing Care of Gerenal Pediatric 

Surgical patient. Aspen publisher, 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 یادگیری -ّیدضیَُ یاد

 ًوبیؼ فیلن -پزعؼ ٍ پبعد –ثحث گزٍّی  –عرٌزاًی 

 رساًِ ّای آهَزضی

 اسالید -کتاب -ویدیو پروژکتور -وایت برد
 

  سٌجص ٍ ارزضیابی داًطجَیاى

 ه  نمر 14          ون پایان ترمآزم

 نمره  3آزمون میان دوره         

 نمره 1  حضور فعال در کالش 

 نمره 1کوئیس                        
 هنمر 1تکالیف                       

 
 

 ساعت تاریخ سْن از ًورُ کل رٍش آزهَى

در بیي جلسات  1 آزهَى کتبی کَئیس

 کالس

18-16 

 16-18 10/2/96 3 آزهَى کتبی آزهَى هیاى دٍرُ

آزهَى کتبی ٍ  آزهَى پایاى دٍرُ

 عولی

14 10/3/96 12:30-10:30 

حضَر فعال در 

 کالس

   1 ارزضیابی استاد

   1 ارزضیابی استاد تکالیف داًطجَ

 

 هقررات کالس ٍ اًتظارات از داًطجَ:
 

 حضور به موقع و منظم در تمام جلسات درس
 عدم غیبت بیش از حد مجاز در کالس

 بحث های گروهیشرکت فعال در 
 مراجعه به منابع اعالم شده و مطالعه موضوعات مرتبط 

 
 

نام و امضای مدرس:                              نام و امضای مدیر گروه:                        نام و امضای مسئول 
EDO:دانشکده 

 تاریخ ارسال:                                  تاریخ تحویل:                                       تاریخ ارسال:    
 

 



 یجدٍل زهاًبٌد

 عصر 4-6ساعت  ّطت ّفتِ دٍمضٌبِ ّا دٍ رٍز ٍ ساعت جلسِ :  

 

 هدرس هَضَع ّر جلسِ              تاریخ جلسِ

اطفال ٍ ًقص کوک  یدر اعوال جراح یبا هالحظات کل ییآضٌا 21/1/96 1

 ّا یجراح يیاسکراب در ا ایاٍل 
 

 افغزی

 اطفال یْایقبل ٍ بعد از جراح یبا هراقبتْا ییآضٌا 28/1/96 2

 

 افغزی

،  یهر ی،آترز یصفراٍ یهجرا یبا آًَاع آترز ییآضٌا 3/2/96 3

 ربَطِه یٍ جراح یرفالکس هعدُ بِ هر

 

 افغزی

 آزهَى هیاى دٍرُ 10/2/96 4

 یهرکس یعصب ستنیس یْایًاٌّجار

 افغزی

 یّا یتیآًَرکتال ٍ دفَره یْایبا ًاٌّجار ییآضٌا 17/2/96 5

 ضکن  َارُید

 

 افغزی

سیستن  یّا یٍ جراح یبا بیواریْای هادرزاد ییآضٌا 24/2/96 6

 اىیتٌاسلی آقا

 افغزی

 اطفال یهادرزاد یبا اًَاع تَهَرّا ییآضٌا 31/2/96 7

 

 افغزی

 در اطفال یآپاًدکتَه یبا جراح ییآضٌا 7/3/96 8
 

 افغزی

 
 
 


