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 کالس درس در يک هفته( ساعت از 2)برای يک جلسه از درس، برای مثال 

 ارشد اتاق عمل کارشناسيتحصیلي: یو رشته مقطع  اتاق عملگروه آموزشي:  پیراپزشکيدانشکده:
  تي بدنپايش پیشرفته در سیستمهای حیا یش نیاز:پ نظرینوع واحد:            2تعداد واحد:   4روش جراحي اختصاصي  نام درس:

 مکان برگزاری:                                          :ساعت                   :زمان برگزاری کالس: روز

  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:                           خانم حناني  :مسئول درس         تعداد دانشجويان:

  :رسشرح د

 جدید جراحی های چشم ، گوش و حلق و بینی ، فک و صورت و پالستک و ترمیمی آشنا می شوند.روش های در این درس دانشجو با 

  :يهدف کل 

 با تکنیک های پیشرفته در جراحی چشم ترمیمی و پالستیک و گوش با هدف اسکرابینگ می باشد.آشنایی 

 :اولاهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را بشناسد.)توضیح دهد.(آناتومی چشم  -

 .اصول جدید شستن دست در اتاق عمل چشم را توصیف کند -

 .ضدعفونی کننده های رایج را بیان کند -

 .انواع اسکراب را توضیح دهد -

 انواع لیزر در چشم پزشکی را توضیح دهد. -

 ، لیزیک و الزک را با هدف اسکرابینگ شرح دهد. PRKاعمال جراحی  -

 مطالبی بندی ارائهنزماجدول 

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

 پیش آزمون اسالید –سخنرانی آناتومی آناتومی چشم 1

 شفاهی " روش های جدید شستن دست اصول جدید شستن دست در اتاق عمل 2

 " " مواد ضدعفونی کننده متداول ضدعفونی کننده های رایج 3

 " " روش های جدید و متداول اسکرابینگ انواع اسکراب 4

فیزیک لیزر سیستمهای لیزر چشمی، انواع  انواع لیزر 5

 لیزر، کاربرد درمانی لیزر

  

، لیزیک و الزک ، روشهای  PRKاندیکاسیون  ، لیزیک و الزک PRKاعمال جراحی  6

( ، مراقبتهای Camellineجراحی ) فلپ آذر، 

یک جراحی ، قبل و حین و بعد از جراحی ،تکن

 ابزار جراحی

  

 :اهداف رفتاری جلسه دوم

:از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  
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 عفونت و التهاب پلک را توضیح دهد. -

 عوامل بروز بیماری و عالئم و بیان کند. -

 جراحی های اکترپیون و اکسترپیون را با هدف اسکرابنیک بیان کند. -

 اسکرابینگ توضیح دهد.جراحی های هوردئولوم ، پترژیوم را هدف  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

 شفاهی  سخنرانی  -اسالید اشنایی با بیماری و عفونت پلک  عفونت و التهاب پلک  1

 پرسش وپاسخ  " عالئم بروز و شیوه درمان  عوامل بروز وعالئم  2

 ارائه سمینار و تکالیف فیلم-سخنرانی -اسالید موارد انجام ، تکنیک جراحی، ابزار جراحی  اکسترپیون -جراحی اکترپیون  3

مدیریت  موارد انجام تکنیک جراحی ، ابزار جراحی ، تپرژیوم  -جراحی هوردئولوم 4

 قبل، حین و پس از جراحی در هر جراحی بیان شود
  

 اهداف رفتاری جلسه سوم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 بیماری های مربوط به قرنیه را شرح دهد. -

 جراحی کراتوپالستی را با هدف اسکراینگ بیان کند.انواع  -

 انواع جراحی کاتاراکت را با هدف اسکرابینگ شرح دهد. -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان 

 اهداف رفتاری جلسه چهارم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 بیماری های زجاجیه را بیان کند. -

 احی ویترکتومی را با هدف اسکرابینگ شرح دهد.جر -

 3جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ای مربااوط بااه بیماااری هاا 1

 قرنیه 

ارائااه ساامینار  فیلم-سخنرانی -اسالید عمل جراحی کراتوپالستی 

 تکالیف

جراحاااای کراتوپالسااااتی  2

 -)نفودی 

هاااای کراتوپالساااتی اندیکاسااایون هاااای    روش

  ابزار جراحی تکنیک جراحی  -کراتوپالستی

  

استراکپسوال(  –انواع جراحی ) فیکو امولسیفیکشن  جراحی کاتاراکت   3

، عالئام باروز   ،یریت قبل و حین و بعاد جراحای  مد

آماااده  ،نکااات پرسااتاری ساایرکولر ،پاااتوفیزیولوژی

 ، تکنیک جراحی ، ابزار جراحیسازی قبل از عمل 
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 انواع دکولمان شبکیه را توضیح دهد. -

 رتینوپلکسی پنوماتیک را توصیف کند. -

 کلینگ را شرح دهد.لعمل جراحی اسکرال با -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

ارائه سمینار و  فیلم-سخنرانی -اسالید عالئم و عوامل بروز ماری های زجاجیهعالئم و بی 1

نکات پرستاری سیرکولر قبل از جراحی حین و بعد از  ویترکتومی 2 شفاهی

جراحی ،موارد انجام ویترکتومی ،ابزار تکنیک های 

 جراحی ،مدیریت قبل از جراحی حین و بعد از جراحی
 انواع دکولمان 3

 تنوپکسیری 4

 جراحی اسکرال بالکینگ 5

 اهداف رفتاری جلسه پنجم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 با هدف اسکرابینگ شرح دهد.را ( اویسراسیون، اگزتریشن تومورهای کاسه چشم و روش جراحی کاسه چشم و تخلیه )انوکلئاسیون، -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 5جلسه

 ن)دقیقه(مدت زما

 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

تومورهای کاسه چشم و  1

روش جراحی کاسه چشم و 

تخلیه )انوکلئاسیون، 

 اویسراسیون، اگزتریشن(

انواع تومورها، مراقبت های قبل و حین و بعد 

 جراحی، ابزارهای جراحی، پروتزهای چشمی

ارائه سمینار ،  فیلم-سخنرانی -اسالید

ش و پاسخ پرس

 ، پس آزمون

 ترمیمي و پوست
 :ششم هداف رفتاری جلسها

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 را توضیح دهد.پوست آناتومی و فیزیولوژی کاربردی  -

 گرافت پوست را شرح دهد. -

  بیان کند.ها را  اصول کلی فلپ -

 .جراحی اکسزیون پایه با هدف اسکرابینگ را توصیف کند -
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 ی مطالببندی ارائهنجدول زما

 6جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

فیزیولوژی  –آناتومی  1

 کاربردی

ارائه سمینار،  فیلم-سخنرانی -اسالید اناتومی و فیزیولوژی پوست و اعصاب حسی مرتبط

پرسش و 

 ، انواع گرافت ها، موارد لزوماصول بی حسی  گرافت 2 پاسخ

گرافت، موارد منع گرافت، درمان و جراحی، عوارض 

جراحی، مراقبت قبل حین و بعد جراحی ابزار 

تکنیک، جراحی فلپ ها ، انواع فلپ ها، عوارض 

 پالستی ، نتیجه و پیش آگهیZفلپ ها، 

 تکنیک جراحی فلپ 3

مراقبت قبل حین و بعد جراحی ابزار  کشیدن بخیه، اکسیزیون 4

 تکنیک

 : هفتماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 جراحی ترمیم پلک فوقانی و تحتانی را با هدف اسکرابینگ توضیح دهد. -

 جراحی ترمیم فک و صورت را با هدف اسکرابینگ توضیح دهد. -

 جراحی ترمیم پستان را با هدف اسکرابینگ توضیح دهد. -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

انواع جراحی ترمیمی، پلک فوقانی و تحتانی، فک و  انواع جراحی ترمیمی 1

صورت ، پستان، مالحضات جراحی ،مراحل جراحی 

، مراقبتهای قبل و بعد از جراحی، مدیریت قبل و 

 بعد جراحی

ه سمینار ارائ فیلم-سخنرانی -اسالید

 پرسش و پاسخ

 :هشتم اهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 جراحی لیفت ابرو به شیوه اندوسکوپی به هدف اسکرابینگ شرح دهد. -

 جراحی ریتایدکتومی را باهدف اسکراینگ شرح دهد. -

 جراحی اتوپالستی را باهدف اسکرابینگ شرح دهد. -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

مالحضات جراحی،مراقبتهای قبل و بعد از  جراحی ترمیمی و زیبایی 1

 جراحی، ابزارهای جراحی ، تکنیک های جراحی

 -اسالید

 فیلم-سخنرانی

ارائه سمینار تکالیف 

 ،پرسش و پاسخ

 

 :نهماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسر پایان دد  

 جراحی اتوپالستی را با هدف اسکرابینگ شرح دهد. -

 توپالستی را با هدف اسکرابینگ شرح دهد.نجراحی م -

 جراحی ایمپلنت ماالر را با هدف اسکرابینگ شرح دهد. -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 9جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي تدريسی شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مالحضات جراحی،مراقبتهای قبل و بعد از  جراحی ترمیمی و زیبایی 1

 جراحی، ابزارهای جراحی ، تکنیک های جراحی

 -اسالید

 فیلم-سخنرانی

ارائه سمینار تکالیف 

 ،پرسش و پاسخ

 :دهماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را با هدف اسکرابینگ شرح دهد. CLEFT LIP، CLEFT PALATجراحی  -

 جراحی لیپوساکشن را با هدف اسکرابینگ شرح دهد. -

 و مواد پرکننده زیر جلدی را شرح دهد. اوتولونیوم انواع تزریق -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

مالحضات جراحی،مراقبتهای قبل و بعد از  ییجراحی ترمیمی و زیبا 1

 جراحی، ابزارهای جراحی ، تکنیک های جراحی

 -اسالید

 فیلم-سخنرانی

 ارائه سمینار تکالیف،

 پس آزمون

ENT )گوش و حلق و بیني( 

 :يازدهم اهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 دهد.آناتومی و فیزیولوژی گوش را کامل شرح  -

 توجهات قبل از اعمال مربوط به گوش را توضیح دهد. -

 را با هدف اسکرابینگ توضیح دهد. )میرینگوتومی، ماستوئیکتومی و...( جراحی های گوش -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

آناتومی فیزیولوژی کاربردی  1

 شگو

آناتومی و فیزیولوژی، مراقبت های قبل، حین و 

بعد از جراحی ، پوزیشن و انواع جراحی های 

گوش، مالحضات جراحی، مدیریت قبل و حین و 

 بعد از جراحی، ابزارها و تکنیک ها

 -اسالید

 فیلم-سخنرانی

ارائه سمینار تکالیف 

 ،پرسش و پاسخ

 توجهات قبل از جراحی 2

 گوشانواع جراحی های  3

 :ازدهمدو اهداف رفتاری جلسه

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 توصیف کند.جراحی اندوسکوپی سینوس را با هدف اسکرابینگ  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 12جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

جراحی آندوسکوپی انواع  1

 سینوس

ه سازی جهت اعمال مربوط بینی و آماد

سینوسها،پوزیشن،مراقبتهای قبل و بعد از 

 جراحی، ابزارها، تکنیک های جراحی

 -اسالید

 فیلم-سخنرانی

ارائه سمینار تکالیف 

 ،پرسش و پاسخ

 :ینزدهمساهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را با هدف اسکرابینگ شرح دهد.صوتی ، حنجره، طنابهای های حلقجراحی انواع  -

 ( را با هدف اسکرابینگ شرح دهد.                             TMJجراحی مفصل تمپورومندیلوالر) -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 13جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

جراحی های حلق، حنجره،  1

 طنابهای صوتی

راحی حلق)نانسیلکتومی، آدنوئیدکتومی، انواع ج

الرنگوسکوپی، برونگسوکوپی و ..(، مالحضات 

جراحی، مراقبتهای قبل و بعد از جراحی، ابزارها، 

 تکنیک های جراحی

 -اسالید

 فیلم-سخنرانی

ارائه سمینار تکالیف 

 ،پرسش و پاسخ

جراحی آندوسکوپی مفصل  2

 (TMJتمپورومندیلوالر)

بتهای قبل و بعد از مالحضات جراحی، مراق

 جراحی، ابزارها، تکنیک های جراحی

 :چهاردهم اهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را با هدف اسکرابینگ شرح دهد.)فرونتال، زیگوماتیک و..( جراحی های شکستگی فک و صورت -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 14جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب ع درسموضو

انواع جراحی شکستگی فک و  1

 صورت

مالحظات جراحی ،مراقبتهای قبل و بعد از 

جراحی،ابزارها وتکنیک های جراحی )فرونتال، 

 (I,IIاوربیتال، لیفورت 

 -اسالید

 فیلم-سخنرانی

ارائه سمینار تکالیف 

 ،پرسش و پاسخ

 :پانزدهم  اهداف رفتاری جلسه

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را با هدف اسکرابینگ شرح دهد. و...( کنسرهای حفره دهانی ، تومورهای زبانی -جراحی های دهان و دندان )ایمپلنت دندانی -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 15جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مالحظات جراحی ،مراقبتهای قبل و بعد از  ی دهان و دندانجراحی ها 1

 جراحی،ابزارها وتکنیک های جراحی ، انواع کنسر

 -اسالید
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