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گتهوعلوموزپكشي و ودمات وهدمشتي ومراتي وه ورم  دشنش

)غیرحضوری(د رهوطرح  

Course plan           
 

 

 تهيه کنندگان:

اتاق عمل اساتيد گروه   

 

کتریو و ومرکزوآموزشومجتزیوووهوآموزشوزپكشي مرکزومطتلعت و وتوسعووربانمهورزییومرس ووكميتهوبتوهم

  تدوين کننده:استاد 

 محبوبه تقی زادگان زاده

 0011مهر ماه 

 

پیراپزشکی  دانشگاه / دانشکده
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 3 تعداد واحد : تکنولوژی جراحی گوارش و غدد نام درس :

 01-01دوشنبه  مدت زمان ارائه درس :  کارشناسی اتاق عمل  رشته و مقطع تحصيلی :

 01-8سه شنبه 

استاد  تقی زادگان :  و استاد مربوطه اساتيد همکار ،مسئول درس 

 استاد ایمانيانو زاده 
سه شنبه مورخ  :زمان شروع و پایان 

 6/01/0011لغایت : 13/6/0011

آموزش غير حضوری : استفاده از سامانه  آموزش:فضای  فيزیولوژی و آناتومی پيشنياز :

 مدیریت 

 

و در طی این درس متناسب با ساعات لحاا  دادب باه تادریت محتاوای مجااسی در ساامانه  بصورت تیمی )چنداستاد(بصورت غیرحضوری ارائه می گردد 89ورودی  اتاق عمل جهت دانشجویاناین درس شرح دوره : 

شجویان و دریافت باسخورد و ارائه باسخورد اس استاد به منظور ارسیاابی تکاوینی اس یاادگیری دانشاجو انجاا  یادگیری الکترونیک به صورت افلاین یا آنلاین قرار می گیرد دایان ذکر است براساس این طرح دورب تعاملات دان

 و پس آسمون نهایی متناسب با درایط به صورت آنلاین و یا حضوری برگزار خواهد دد. .خواهد گرفت 
 

تکنیک های جراحی مربوط به د و نشومید که نیاسمند جراحی می بادند آدنا با بیماری های سیستم گوارش و غد اناین درس دانشجوی درف نهایی دوره: اهدا

 آن را می آموسند، همچنین دانشجو با عملکرد فرد اسکراب و سیار و مراقبت های قبل و بعد اس انجا  اعمال جراحی گوارش آدنا می دود.
 

 جدول زمانبندي دروس
روش ها و مدلهای ارائه **** سرفصل مطالب

 غیر مجازی  درس بصورت

ابزارهای تعاملی استاد با *** نوع محتوا*

 دانشجو جهت ارائه محتوای درس

)فضای آموزش  

 غیرحضوری(

ساعت 

 ارائه

آموزشهای **

 حمایتی و مکمل 

 روش ارزشیابی

)تکوینی و 

 پایانی(

 سطح یادگیری

***** 

معرفی درس و بیان طرح  -1

 دوره و ارائه تکالیف 

 )استاد تقی زادگان(

 افلاین
 

 سه شنبه  نوید تکالیف گذاشته شده در سامانه  مالتی مدیا

8-11 

32/6/

1011 

 

کتاب های 
معرفی شده 
توسط استاد 

و جزوه مربوطه 
 اموزشی استاد

ازمون های ان 
لاین میان ترم 

ان ترم و  و پای
پاسخگویی به 

 تکالیف
اموزشی در 
 سامانه نوید

 به یادسپاری
 فهمیدن 

 کاربرد
 تحلیل محتوا 
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ری برررر تورررات می و مررررو -3

 فیزی ل ژی دستگاه گ ارش

 )استاد ایماویان(

 دوشنبه نوید تکالیف گذاشته شده در سامانه  مالتی مدیا افلاین

11-13 

32/6/

1011 

کتاب های 
معرفی شده 
توسط استاد 

مربوطه و جزوه 
 اموزشی استاد

ازمون های ان 
لاین میان ترم 
و پایان ترم و  
پاسخگویی به 

تکالیف 
در اموزشی 

 سامانه نوید

 به یادسپاری
 فهمیدن 

 کاربرد
 تحلیل محتوا 

تشنایی با اور ا  بررش یرای  -2

 شکمی در جراحی عم می

 )استاد تقی زادگان(

 سه شنبه نوید تکالیف گذاشته شده در سامانه  مالتی مدیا افلاین
01-01 
01/6/

0011 

کتاب های 
معرفی شده 
توسط استاد 

مربوطه و جزوه 
 اموزشی استاد

ن های ان ازمو
لاین میان ترم 
و پایان ترم و  
پاسخگویی به 

تکالیف 
اموزشی در 
 سامانه نوید

 به یادسپاری
 فهمیدن 

 کاربرد
 تحلیل محتوا 

 تودوسک پی و لاپاراسک پی -0

 (تقی زادگان )استاد 

 سه شنبه نوید تکالیف گذاشته شده در سامانه  مالتی مدیا افلاین
01-01 
16/7/

0011 

کتاب های 
ده معرفی ش

توسط استاد 
مربوطه و جزوه 

 اموزشی استاد

ازمون های ان 
لاین میان ترم 
و پایان ترم و  
پاسخگویی به 

تکالیف 
اموزشی در 
 سامانه نوید

 به یادسپاری
 فهمیدن 

 کاربرد
 تحلیل محتوا 

اختلالات مری)کاوسر مرری    -5

اختلالرررررررات حرکتررررررری  

تشرررررررررالازی دی رتیک   

GERD)ازوفاژیت   

 )استاد ایماویان(

  نوید تکالیف گذاشته شده در سامانه  مالتی مدیا افلاین
 دوشنبه

11-13 

13/7/

1011 

کتاب های 
معرفی شده 
توسط استاد 

مربوطه و جزوه 
 اموزشی استاد

ازمون های ان 
لاین میان ترم 
و پایان ترم و  
پاسخگویی به 

تکالیف 
اموزشی در 
 سامانه نوید

 به یادسپاری
 فهمیدن 

 کاربرد
 تحلیل محتوا 

ازوفرررررررررررررررراگ کت می   -6

 ازوفاگ گاستروست می

 سه شنبه  نوید تکالیف گذاشته شده در سامانه  مالتی مدیا افلاین

8-11 

31/7/

کتاب های 
معرفی شده 
توسط استاد 

ازمون های ان 
لاین میان ترم 
و پایان ترم و  

 به یادسپاری
 فهمیدن 

 کاربرد
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مربوطه و جزوه  1011 (تقی زادگان )استاد 
 اموزشی استاد

پاسخگویی به 
تکالیف 
در اموزشی 

 سامانه نوید

 تحلیل محتوا 

اختلالات معده)زخم پپتیر  و  -7

دئ دورررررر ت  گاسررررررتریت 

  سندروت زولینگر تلیس ن 

 )استاد ایماویان(              

 افلاین
 

 دوشنبه نوید تکالیف گذاشته شده در سامانه  مالتی مدیا

11-13 

36/7/

1011 

کتاب های 
معرفی شده 

تاد توسط اس
مربوطه و جزوه 

 اموزشی استاد

ازمون های ان 
لاین میان ترم 
و پایان ترم و  
پاسخگویی به 

تکالیف 
اموزشی در 
 سامانه نوید

 به یادسپاری
 فهمیدن 

 کاربرد
 تحلیل محتوا 

 واگ ت می  پیل روپلاستی -8

 (تقی زادگان )استاد 

 افلاین
 

 به سه شن نوید تکالیف گذاشته شده در سامانه  مالتی مدیا

8-11 

37/7/

1011 

کتاب های 
معرفی شده 
توسط استاد 

مربوطه و جزوه 
 اموزشی استاد

ازمون های ان 
لاین میان ترم 
و پایان ترم و  
پاسخگویی به 

تکالیف 
اموزشی در 
 سامانه نوید

 به یادسپاری
 فهمیدن 

 کاربرد
 تحلیل محتوا 

اختلالررات وپ پلاسررم و پلیرر   -2

   Bezoarمعرررده  بیمررراری 

ارش  )معررده و برردخیمی گرر 

 GIروده ک چ (و ترومرای 

 و ول ل س معده(

 )استاد ایماویان(

 لاینان
 

 دوشنبه ادوب تکالیف گذاشته شده در سامانه  مالتی مدیا

11-13 

2/8/

1011 

کتاب های 
معرفی شده 
توسط استاد 

مربوطه و جزوه 
 اموزشی استاد

ازمون های ان 
لاین میان ترم 
و پایان ترم و  
پاسخگویی به 

لیف تکا
اموزشی در 
 سامانه نوید

 به یادسپاری
 فهمیدن 

 کاربرد
 تحلیل محتوا 

 گاسترکت می  بیلروت  -11

 (تقی زادگان )استاد 

 لاینان
 

 سه شنبه  ادوب تکالیف گذاشته شده در سامانه  مالتی مدیا

8-11 

0/8/

1011 

کتاب های 
معرفی شده 
توسط استاد 

مربوطه و جزوه 
 اموزشی استاد

ازمون های ان 
ن میان ترم لای

و پایان ترم و  
پاسخگویی به 

تکالیف 
اموزشی در 

 به یادسپاری
 فهمیدن 

 کاربرد
 تحلیل محتوا 
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 سامانه نوید

اختلالرررررررررررررررررات روده  -11

ک چرررررررررررر )دای رتیک   

مکل تپاودیسرریت پریت ویت و 

 اوسداد(

 )استاد ایماویان(

 لاینان
 

 دوشنبه ادوب تکالیف گذاشته شده در سامانه  مالتی مدیا

11-13 

11/8/

1011 

کتاب های 
معرفی شده 
توسط استاد 

مربوطه و جزوه 
 اموزشی استاد

ازمون های ان 
لاین میان ترم 
و پایان ترم و  
پاسخگویی به 

تکالیف 
اموزشی در 
 سامانه نوید

 به یادسپاری
 فهمیدن 

 کاربرد
 تحلیل محتوا 

 ی بیلروت(سه شنبه میان ترت از جلسه او  تا پایان جلسه وهم )گاسترکت م 11/8/1011

 

اختلالررات التهررابی گرر ارش  -13

)پریت ویررت  کرررون  ک لیررت 

 اولسراتی ( 

 )استاد ایماویان(

 لاینان
 

 دوشنبه ادوب تکالیف گذاشته شده در سامانه  مالتی مدیا

11-13 

17/8/

1011 

کتاب های 
معرفی شده 
توسط استاد 

مربوطه و جزوه 
 اموزشی استاد

ازمون های ان 
لاین میان ترم 

رم و  و پایان ت
پاسخگویی به 

تکالیف 
اموزشی در 
 سامانه نوید

 به یادسپاری
 فهمیدن 

 کاربرد
 تحلیل محتوا 

تواسرررررررررت م زیای روده  -12

 end to end, end toای)

side, side to side+ 

Roux-en-y)+  

 تپاودکت می

 (تقی زادگان )استاد 

 لاینان
 

 سه شنبه  ادوب تکالیف گذاشته شده در سامانه  مالتی مدیا

8-11 

18/8/

1011 

کتاب های 
معرفی شده 
توسط استاد 

مربوطه و جزوه 
 اموزشی استاد

ازمون های ان 
لاین میان ترم 
و پایان ترم و  
پاسخگویی به 

تکالیف 
اموزشی در 
 سامانه نوید

 به یادسپاری
 فهمیدن 

 کاربرد
 تحلیل محتوا 

اختلالات روده بزرگ)کاوسر   -10

دی رتیکرررررررررررررررررررر    

ول ل س فرورفتگی روده یا  
impaction) 

 )استاد ایماویان(              

 لاینان
 

 دوشنبه ادوب تکالیف گذاشته شده در سامانه  مالتی مدیا

11-13 

30/8/

1011 

کتاب های 
معرفی شده 
توسط استاد 

مربوطه و جزوه 
 اموزشی استاد

ازمون های ان 
لاین میان ترم 
و پایان ترم و  
پاسخگویی به 

 تکالیف
اموزشی در 

 به یادسپاری
 فهمیدن 

 کاربرد
 تحلیل محتوا 
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 سامانه نوید

 یرویا و تکنی  یای جراحری -15

مربررر ب  بررره تن  ف وررردو 

 پلیکاسی ن ویسن

 (تقی زادگان )استاد 

 لاینان
 

 سه شنبه  ادوب تکالیف گذاشته شده در سامانه  مالتی مدیا

8-11 

35/8/

1011 

کتاب های 
معرفی شده 
توسط استاد 

و جزوه  مربوطه
 اموزشی استاد

ازمون های ان 
لاین میان ترم 
و پایان ترم و  
پاسخگویی به 

تکالیف 
اموزشی در 
 سامانه نوید

 به یادسپاری
 فهمیدن 

 کاربرد
 تحلیل محتوا 

بیمررراری یرررای تو رکترررا )  -16

فیسچ    فیشر و پیل ئیندا  

 و یم روئید(

 )استاد ایماویان(

 لاینان
 

 دوشنبه ادوب ه در سامانه تکالیف گذاشته شد مالتی مدیا

11-13 

1/2/

1011 

کتاب های 
معرفی شده 
توسط استاد 

مربوطه و جزوه 
 اموزشی استاد

ازمون های ان 
لاین میان ترم 
و پایان ترم و  
پاسخگویی به 

تکالیف 
اموزشی در 
 سامانه نوید

 به یادسپاری
 فهمیدن 

 کاربرد
 تحلیل محتوا 

 

 جراحی یای تو رکتا  -17

 (گانتقی زاد )استاد 

 لاینان
 

 سه شنبه  ادوب تکالیف گذاشته شده در سامانه  مالتی مدیا

8-11 

3/2/

1011 

کتاب های 
معرفی شده 
توسط استاد 

مربوطه و جزوه 
 اموزشی استاد

ازمون های ان 
لاین میان ترم 
و پایان ترم و  
پاسخگویی به 

تکالیف 
اموزشی در 
 سامانه نوید

 به یادسپاری

را اختلالات کبد و کیسره فر  -18

)سیروز  کاوسر کبرد  سرن  

 ف را(

 )استاد ایماویان(

 لاینان
 

 دوشنبه ادوب تکالیف گذاشته شده در سامانه  مالتی مدیا

11-13 

8/2/

1011 

کتاب های 
معرفی شده 
توسط استاد 

مربوطه و جزوه 
 اموزشی استاد

ازمون های ان 
لاین میان ترم 
و پایان ترم و  
پاسخگویی به 

تکالیف 
اموزشی در 

 نه نویدساما

 فهمیدن 
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جراحی کبرد) بی پسری کبرد   -12

یپرررررررراتکت می  ک لرررررررره 

 سیستکت می(

 )استاد  تقی زادگان(

 لاینان
 

 سه شنبه  ادوب تکالیف گذاشته شده در سامانه  مالتی مدیا

8-11 

2/2/

1011 

کتاب های 
معرفی شده 
توسط استاد 

مربوطه و جزوه 
 اموزشی استاد

ازمون های ان 
لاین میان ترم 

رم و  و پایان ت
پاسخگویی به 

تکالیف 
اموزشی در 
 سامانه نوید

 کاربرد

اختلالات پاوکراس)پاوکراتیرت  -31

حرررراد و مررررزمن  کاوسررررر 

 پاوکراس(

 )استاد ایماویان(

 لاینان
 

 دوشنبه ادوب تکالیف گذاشته شده در سامانه  مالتی مدیا

11-13 

15/2/

1011 

کتاب های 
معرفی شده 
توسط استاد 

مربوطه و جزوه 
 اداموزشی است

ازمون های ان 
لاین میان ترم 
و پایان ترم و  
پاسخگویی به 

تکالیف 
اموزشی در 
 سامانه نوید

 تحلیل محتوا 

پرررررررررررررررراوکراتکت می    -31

پرراوکراتیک دئ دو کت می)ویپ

  (  اسپلنکت می

 (تقی زادگان )استاد 

 لاینان
 

 سه شنبه  ادوب تکالیف گذاشته شده در سامانه  مالتی مدیا

8-11 

16/2/

1011 

های  کتاب
معرفی شده 
توسط استاد 

مربوطه و جزوه 
 اموزشی استاد

ازمون های ان 
لاین میان ترم 
و پایان ترم و  
پاسخگویی به 

تکالیف 
اموزشی در 
 سامانه نوید

 به یادسپاری

و مرحلررره  Breastکاوسرررر  -33

 بندی تن

 )استاد ایماویان(

 لاینان
 

 دوشنبه ادوب تکالیف گذاشته شده در سامانه  مالتی مدیا

11-13 

33/2/

1011 

کتاب های 
معرفی شده 
توسط استاد 

مربوطه و جزوه 
 اموزشی استاد

ازمون های ان 
لاین میان ترم 
و پایان ترم و  
پاسخگویی به 

تکالیف 
اموزشی در 
 سامانه نوید

 فهمیدن 

  Breastجراحرررررررری  -32

(lumpectomy, 

segmental resection 

 لاینان
 

 سه شنبه  ادوب تکالیف گذاشته شده در سامانه  مالتی مدیا

8-11 

32/2/

کتاب های 
معرفی شده 
توسط استاد 

ازمون های ان 
لاین میان ترم 
و پایان ترم و  

 کاربرد
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and Axillary 

dissection, Radical and 

modified radical 

mastectomy) 

 ()استاد تقی زادگان

مربوطه و جزوه  1011
 اموزشی استاد

پاسخگویی به 
تکالیف 

اموزشی در 
 سامانه نوید

اختلالررررررات تیروئیررررررد و  -30

پاراتیروئیررد )ییپررر و ییپرر  

تیروئیررررد و کارسررررین مای 

تیروئیرررررررررد  ییپررررررررر  

پاراتیروئیدیسرررررم  ییپرررررر 

 پاراتیروئیدیسم(

 )استاد ایماویان(

 لاینان
 

 دوشنبه ادوب تکالیف گذاشته شده در سامانه  مالتی مدیا

11-13 

32/2/

1011 

کتاب های 
معرفی شده 
توسط استاد 

جزوه  مربوطه و
 اموزشی استاد

ازمون های ان 
لاین میان ترم 
و پایان ترم و  
پاسخگویی به 

تکالیف 
اموزشی در 
 سامانه نوید

 تحلیل محتوا 

   تیروئیدکت می   تراکپ ت می -35

 (تقی زادگان )استاد 

 لاینان
 

 سه شنبه  ادوب تکالیف گذاشته شده در سامانه  مالتی مدیا

8-11 

6/11/

1011 

کتاب های 
ده معرفی ش

توسط استاد 
مربوطه و جزوه 

 اموزشی استاد

ازمون های ان 
لاین میان ترم 
و پایان ترم و  
پاسخگویی به 

تکالیف 
اموزشی در 
 سامانه نوید

 به یادسپاری

 (و دکبه های اجتماعیadobe connect ، ،آموسش آنلاینپادکست، ویدئوکست،مالتی مدیا، آسمونهای آنلاین )نوع محتوا: دامل : *
  

 (،استفادب اس کتابخانه های دیجیتال استفادب اس دبکه اجتماعی )واتساپ، اینستا، تلگرا ،آرمان و ایبوک ها)آموسدهای حمایتی و مکمل :  **
 

  (fcc،اسکایپ،سو  ،رو  ،اسکایکانکتادوب ادب اس محیط استف)ابزارهای تعاملی استاد با دانشجو:  ***

 (... و pbl، مدلهای یادگیری ترکیبی ، فلیپ ، آموسش در گروههای کوچک )یرمجاسی : رودها و مدلهای ارائه درس بصورت غ**** 

 (سطح یادگیری : دانش:)به یادسپاری، فهمیدن، کاربرد، تجلیل، نقد وارسیابی ، ترکیب قضاوت***** 

 (سی حیطه نگرش عاطفی :)دریافت و توجه ، واکنش نشان دادن ، ارسدگذاری، ساسماندهی ارسدها، درونی سا

حیطه روان حرکتی : )تقلید، اجرای مستقل، سرعت و دقت ، هماهنگی حرکتی ، عادی ددن (
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، کمتژیاای سپرینگ  ، نر  افزاراسنگیت  نر  افزار بکارگرفته ددب در تولید محتوا : به عنوان مثال صداگذاری روی اسلاید

 استوری لاین

 

 منابع درسی : 

1-Berry & Kohn's Operating Room Technique . Nancy marie Phillips.publisher Mosby .last edition 

2- Surgical Technology for the surgical Technologist. A Positive Care Approach publisher Delmar 

Learning .last edition 

3-Alexander's Surgical Procedures.Jane C. Rothrock,Sherri Alexander. Last Edition. 

4-Surgical Technology - E-Book: Principles and Practice, Joanna Kotcher,7 edition. 

5 - Alexander's Care of the Patient in Surgery, by Rothrock. Publisher Mosby, 

ISBN 

 

 مراقبت از بیمار در جراحی گوارش و غدد ترجمه لیلا ساداتی-6

                                      تکنولوژی جراحی گوارش و غدد تالیف لیلا ساداتی-7

 کنولوژی جراحی تالیف رقیه زردشتاصول کلی ت-8

 راهنمای جراحی لاپاروسکوپی تالیف پیرگوئیو آزاد نجم الدین ، ترجمه دکتر کورش شمیمی-9

 تکنیک های اعمال جراحی عمومی تالیف دکتر حسین ابدالهی-01

 تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی ترجمه لیلا ساداتی-00

 سودارث-راحی برونر درسنامه بیماری های داخلی ج -01

 بیماری های داخلی گوارش هاریسون -01

 نحوه ارزشيابی :

 ارزشيابی تکوینی و ارزشيابی پایانی : 

 درصد نمرب در نمرب نهایی لحا  مای داود باه دانشاجو تعلا   01در صورت رعایت ملاک های سیر ارزشيابی تکووینی : -

 می گیرد.
 

  یادگیری الکترونیکپاسخ به موقع به تکالیف فردی اس فضای  -
 

 و تالار گفتگوآنلاین درکت فعال در تعاملات  -
 

 مشارکت فعالانه در کوئیز های ثبت ددب در سامانه -

 نحوه محاسبه نمره كل درس :
 

 توسط هر دانشجو(درصد کسب شده )از انجام تکالیف فردی انجام شده  01 -

 درصد کسب شده از آزمون میانترم بصورت غیر حضوری  54 -

 درصد کسب شده در آزمون پایان ترم  54 -

 نمره نهایی براساس جمع هرتعداد از آیتم های ذکر شده می باشد. -
 

 مقررات : 
 نمرب 01حد نمرب قبولی : 

 جلسه 2های آنلاین تعداد دفعات مجاس غیبت در کلاس 

  مشارکت دانشجویان در کلیه آسمونهای حین تر ، کوئیزها و امتحان پایانی ضروری است
 

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Joanna+Kotcher%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
https://www.springer.com/gp/book/9780857294975
https://www.springer.com/gp/book/9780857294975

