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شتي ردماني جهرم گاه علوم زپشكي و خدمات بهدا  دانش

(دوره طرح )غیرحضوری  

Course plan           
 

 

 تکنولوژی اتاق عمل توراکس
 

 تهيه کنندگان:

 اساتيد گروه

کاری   و مرکز آموزش مجازی   مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشكي ربانمه رزیی ردسي  كميته با هم  

 فاطمه فروزان تدوين کننده:استاد 

 

0011سالمهر ماه   

 

 

 پیراپزشکی / دانشکدهعلوم پزشکی جهرم دانشگاه 
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  3 تعداد واحد : اتاق عمل توراکس یتکنولوژنام درس : 

-0011تحصيلي  نيمسال اول سال مدت زمان ارائه درس :  79اتاق عمل كارشناسي   :رشته و مقطع تحصيلي 

0010 

 01-01/ یکشنبه    01-8سه شنبه 

خانم فاطمه :  و استاد مربوطه اساتيد همکار ،مسئول درس 

 فروزان، عباس قيومي

  زمان شروع و پايان :

 0011 دیشهریور تا 

، آسیب شناسي و بافت آناتومي و فیزیولوژی پيشنياز :

 شناسي

  نويدفضای آموزش: آموزش غير حضوری : استفاده از سامانه 

 

و در ط  این درس گددنتب بن تنعن  لحنظ شاه بی تاریج گحدیای گونزی در تنگننی  بصجیر  تمم  چندااتجدندصبصجیر  حمورییری ارامی گ  دودد 79ورودی اتنق عمل  دراین درس جهت دانشجویین شرر  دوره : 

و ارامی بنز یرد از اتدند بی گدظیر ارزینب  تکیید  از ینددموی دانشوی انونم  ینددموی الکدوونمک بی صجیر  الانین ین ننانین روار گ  دمود شجنین  ر و اتجت بواتجنس این طور دوره تانگان  دانشجویین  و درینلت بنز یرد

 و پس نزگی  نهنی  گددنتب بن شوایط بی صیر  ننانین و ین رییری بودزار  یاها شا. . یاها دولت 

 ار  گوبیطی و گواربت هنی ربل و باا از عمل نشدن گ  شید.در این درس دانشوی بممنری هنی راب و عووق و تدفس را  ی نمنزگدا جوار  اتت گ  شدنتا و بن اعمنل جو
 

 ف نهايي دوره: اهدا

 قلب و عروق و تنفس یهایدر جراح يجراح یکهایو تکن میو مفاه اتیبا كل یي، آشنا هایماریب میو مفاه اتیبا كل یيآشنا
 

 دوره اختصاصيف اهدا رديف

 آناتومی قلب و قفسه سینه را بشناسد.  

 انواع بیماریهای عروق کرونر را بشناسد . علایم ، راههای تشخیص و درمان بیماریهای مربوطه را توضیح دهد. 

 بیماریهای دریچه قلب را با توجه به علایم آن از هم افتراق داده و درمان مربوطه را شرح دهد. 

 ص و درمان آن را توضیح دهدآنوریسم آئورت و انواع آن را بر اساس محل ایجاد بشناسد و علایم ، تشخی

 را از هم افتراق داده و درمان مربوطه را توضیح دهد.   thoracic outletانواع سندروم  

 را توضیح دهد.   pectus carinatumو   pectus excavatumعلایم بالینی و درمان اختلالات 
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 . را بر اساس علایم از هم تمایز دهد و درمانهای مربوطه را بیان نماید sternal fissureانواع 

 انواع ضایعات خوش خیم و بد خیم مدیاستینوم را نام ببرد. 

 انواع تومورهای  ریه را نام برده و علایم بالینی ، تشخیص و درمان مربوطه را شرح دهد. 

وارد مطالعات رادیولوژی و م -توراسنتز -توراکوسکوپی -مدیاستینوسکوپی –با پروسجرهای تشخیصی: برونکوسکوپی 

 کاربرد آن آشنا شود.

 chest tube ،توراکوتومی برای لوبکتومی، پنومونکتومی، سگمنتکتومی -scalen node- thymectomyبیوپسی 

 آشنا باشد. tracheostomyو

 .ک کننده به گردش خون آشنا شودبا تکنیک جراحی بای پس عروق کرونر و وسایل مکانیکی کم

 تکنیکهای بازسازی عروق میوکارد ، جایگزینی آئورت و برداشتن آنوریسم آئورت سینه ای را شرح دهد.

 تکنیک جراحی پیوند قلب را شرح دهد.  

 طریقه کاشتن پیس میکر دائم را بیان کند. 

 ( را توضیح دهد. PTCAروش انجام آنژیوپلاستی از طریق پوست ) 

اسیون تترالوژی فالوت و کوارکتپاتولوژیهای مرتبط با اطفال از قبیل نقص سپتوم بین بطنی ، نقص سپتوم بین دهلیزی ، 

 آئورت را از هم افتراق دهد و تکنیک ترمیم هر کدام را شرح دهد. 

 تکنیک جراحی پیوند شریانهای بزرگ را توضیح دهد .

در تمام تکنیکها و پروسیجرهای تشخیصی ذکر شده توجهات قبل از عمل ، وسایل ، ابزار ، داروها و آمادگی بیمار برای 

 انجام پروسیجر مورد نظر را بیان نماید. 
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 استاد فروزان جدول زمانبندي دروس
روش ها و مدلهای ارائه **** سرفصل مطالب

 درس بصورت غیر مجازی 

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

***** 

مررروری بررر آنرراتررومرري و  -0

 هیفیزیولوژی  قلب و ر

 –تااارااات واا اا اا اا   ادوب کانکت  Pdf, ppt, mp4 آنلاین  

سااانان   -واتسااا 

 ن ید

س  شنب  

ساااا اات 

8-01 

تصاااااوی  و 

فااماالاا   ااا  

 آن زشی 

پاا ساااا  و 

پاسخ، تکلمف، 

 ک ئمز

 دان 

مررروری بررر آنرراتررومرري و  -2

 هیفیزیولوژی  قلب و ر

 –تااارااات واا اا اا اا   ادوب کانکت  Pdf, ppt, mp4 آنلاین  

سااانان   -واتسااا 

 ن ید

س  شنب  

ساااا اات 

8-01 

تصاااااوی  و 

فااماالاا   ااا  

 آن زشی 

 پاا ساااا  و

پاسخ، تکلمف، 

 ک ئمز

 دان 

قفسررره  وارهید یها یپاتولوژ -1

  و ششها نومیاستیمد -نهیس

 –تااارااات واا اا اا اا   ادوب کانکت  Pdf, ppt, mp4 آنلاین  

سااانان   -واتسااا 

 ن ید

س  شنب  

ساااا اات 

8-01 

تصاااااوی  و 

فااماالاا   ااا  

 آن زشی 

پاا ساااا  و 

پاسخ، تکلمف، 

 ک ئمز

 دان 

قفسررره  وارهید یها یپاتولوژ -0

 و ششها نومیاستیمد -نهیس

 –تااارااات واا اا اا اا   ادوب کانکت  Pdf, ppt, mp4 آنلاین  

سااانان   -واتسااا 

 ن ید

س  شنب  

ساااا اات 

8-01 

تصاااااوی  و 

فااماالاا   ااا  

 آن زشی 

پاا ساااا  و 

پاسخ، تکلمف، 

 ک ئمز

 دان 

 

 نهیقفسه س یتروما -1

 –تااارااات واا اا اا اا   ادوب کانکت  Pdf, ppt, mp4 آنلاین  

سااانان   -واتسااا 

 ن ید

س  شنب  

ساااا اات 

8-01 

تصاااااوی  و 

فااماالاا   ااا  

 آن زشی 

پاا ساااا  و 

پاسخ، تکلمف، 

 ک ئمز

 دان 

 

 نهیقفسه س یتروما -6

 

 –تااارااات واا اا اا اا   ادوب کانکت  Pdf, ppt, mp4 آنلاین  

سااانان   -واتسااا 

 ن ید

س  شنب  

ساااا اات 

8-01 

تصاااااوی  و 

فااماالاا   ااا  

 آن زشی 

پاا ساااا  و 

پاسخ، تکلمف، 

 ک ئمز

 دان 

آزموووم موویووانووتوور   -7

(52/8/0011) 

س  شنب      آنلاین  

ساااا اات 

8-01 

 دان   
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   وق ک ون   هایماتمب -8

 –تااارااات واا اا اا اا   ادوب کانکت  Pdf, ppt, mp4 آنلاین  

سااانان   -واتسااا 

 ن ید

س  شنب  

ساااا اات 

8-01 

تصاااااوی  و 

فااماالاا   ااا  

 آن زشی 

پاا ساااا  و 

پاسخ، تکلمف، 

 ک ئمز

 دان 

   وق ک ون   هایماتمب -9

 –تااارااات واا اا اا اا   ادوب کانکت  Pdf, ppt, mp4 آنلاین  

سااانان   -واتسااا 

 ن ید

س  شنب  

ساااا اات 

8-01 

تصاااااوی  و 

فااماالاا   ااا  

 آن زشی 

پاا ساااا  و 

پاسخ، تکلمف، 

 ک ئمز

 دان 

 قلب                  ا چ یدت  هایماتمب -11

 –تااارااات واا اا اا اا   ادوب کانکت  Pdf, ppt, mp4 آنلاین  

سااانان   -واتسااا 

 ن ید

س  شنب  

ساااا اات 

8-01 

تصاااااوی  و 

فااماالاا   ااا  

 آن زشی 

پاا ساااا  و 

پاسخ، تکلمف، 

 ک ئمز

 دان 

  -آئااا ت   سااااا یآنااا ت -00
thoracic outlet syndrome 

 –تااارااات واا اا اا اا   ادوب کانکت  Pdf, ppt, mp4 آنلاین  

سااانان   -واتسااا 

 ن ید

س  شنب  

ساااا اات 

8-01 

تصاااااوی  و 

فااماالاا   ااا  

 آن زشی 

پاا ساااا  و 

پاسخ، تکلمف، 

 ک ئمز

 دان 

 کاردیومیوپاتی -21

 –تااارااات واا اا اا اا   ادوب کانکت  Pdf, ppt, mp4 آنلاین  

سااانان   -واتسااا 

 ن ید

س  شنب  

ساااا اات 

8-01 

تصاااااوی  و 

فااماالاا   ااا  

 آن زشی 

پاا ساااا  و 

پاسخ، تکلمف، 

 ک ئمز

 دان 

 

 

 

 استاد قیومی جدول زمانبندي دروس
 

روش ها و مدلهای ارائه **** سرفصل مطالب

 درس بصورت غیر مجازی 

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

***** 

پروسجججار اش تصججج ی جججی   -0

 –بججرووججوججوسجججججوججوپججی 

 -مججایججاسجججپججیجج ججوسجججوججوپی

 -توراسججج پ  -توراکوسجججووپی

 مطالعات رادیولوژش

 –تااارااات واا اا اا اا   ادوب کانکت  Pdf, ppt, mp4 آنلاین  

سااانان   -واتسااا 

 ن ید

 یکشنب  

ساااا ت  
13-15 

تصاااااوی  و 

فااماالاا   ااا  

 آن زشی 

پاا ساااا  و 

پاسخ، تکلمف، 

 ک ئمز

 دان 
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 –توجهاا ق ل اا  مل   اا   -2

 -دمروه  –مبزمر  –  یوس 

   ریب یآم دگ

 -scalen node یوپسیب -1

thymectomy- 

 یباااا م یتااااورممااااوتااااوماااا

 ،یلاااااااوبااااااا ااااااا اااااااومااااااا

 ،یپاااانااااومااااو اااا اااا ااااوماااا

 chest-یسااااااوا انا   وم

tube-tracheostomy 

 –تااارااات واا اا اا اا   ادوب کانکت  Pdf, ppt, mp4 آنلاین  

سااانان   -واتسااا 

 ن ید

 یکشنب  

ساااا ت  
13-15 

تصاااااوی  و 

فااماالاا   ااا  

 آن زشی 

پاا ساااا  و 

پاسخ، تکلمف، 

 ک ئمز

 دان 

 یآماا دگ –توجهاا ق ل اا  مل   اا  

  کیااات ن – یسااااااااا  ل   –  ااا ریب

CABG  ـااااااااااااااMechanical 

circulatory cardiac adult 

assistance 

 –تااارااات واا اا اا اا   ادوب کانکت  Pdf, ppt, mp4 آنلاین  

سااانان   -واتسااا 

 ن ید

 یکشنب  

ساااا ت  
13-15 

تصاااااوی  و 

فااماالاا   ااا  

 آن زشی 

پاا ساااا  و 

پاسخ، تکلمف، 

 ک ئمز

 دان 

0- Transmyocordial 

revascularization 

Aortic replacement 

Thoracic aortic 

aneurysmectomy 

 چهیدر ضیتعو

 –تااارااات واا اا اا اا   ادوب کانکت  Pdf, ppt, mp4 آنلاین  

سااانان   -واتسااا 

 ن ید

 یکشنب  

ساااا ت  
13-15 

تصاااااوی  و 

فااماالاا   ااا  

 آن زشی 

پاا ساااا  و 

پاسخ، تکلمف، 

 ک ئمز

 دان 

Heart transplantation 

Permanent pacemaker 

insertion  

0- Percutaneous 

transluminal  

coronary  

angioplasty   

 –تااارااات واا اا اا اا   ادوب کانکت  Pdf, ppt, mp4 آنلاین  

سااانان   -واتسااا 

 ن ید

 یکشنب  

ساااا ت  
13-15 

تصاااااوی  و 

فااماالاا   ااا  

 آن زشی 

پاا ساااا  و 

پاسخ، تکلمف، 

 ک ئمز

 دان 

ماااالم جق ج مبر ب م   -2

 ل ب 

1- Ventricular septal 

defect-Atrial septal 

defect 

 –تااارااات واا اا اا اا   ادوب کانکت  Pdf, ppt, mp4 آنلاین  

سااانان   -واتسااا 

 ن ید

 یکشنب  

ساااا ت  
13-15 

تصاااااوی  و 

فااماالاا   ااا  

 آن زشی 

پاا ساااا  و 

پاسخ، تکلمف، 

 ک ئمز

 دان 
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0- Correction  of 

aortic coaractation 

Correction of tetralogy 

fallot-correction 

transplantation of the great 

arteries   

 –تااارااات واا اا اا اا   ادوب کانکت  Pdf, ppt, mp4 آنلاین  

سااانان   -واتسااا 

 ن ید

 یکشنب  

ساااا ت  
13-15 

تصاااااوی  و 

فااماالاا   ااا  

 آن زشی 

پاا ساااا  و 

پاسخ، تکلمف، 

 ک ئمز

 دان 

1-  
        

6-  
        

 
 صو شکبی هنی اجدمنع adobe connect ، ،نگیزش ننانینپند ست، ویامی ست،گنلد  گاین، نزگینهنی ننانین چنیع گحدیا: شنگل : *
  

 ص،اتدفنده از  دنبخننی هنی دیومدنل اتدفنده از شبکی اجدمنع  چواتسنپ، ایدسدن، تاگوام،نرگن  و ایبیک هنچنگیزشهنی رمنید  و گکمل :  **
 

  صfcc،اتکنیپ،زوم ،روم ،اتکنی ننکتادوب نده از گحمط اتدفچابزارهنی تانگا  اتدند بن دانشوی:  ***

 ص... و pbl، گالهنی ینددموی تو مب  ، لامپ ، نگیزش در دووههنی  ینک چروشهن و گالهنی ارامی درس بصیر  حموگونزی : **** 

 ص نربود، توامل، نقا وارزینب  ، تو مب رینو تطح ینددموی : دانش:چبی یندتپنری، لهمما ، ***** 

 صرمطی نگوش عنطف  :چدرینلت و تیجی ، وا دش نشن  داد  ، ارزشگذاری، تنزگنناه  ارزشهن، درون  تنزی 

نهدگ  رو د  ، عندی شا  صرمطی روا  رو د  : چتقاما، اجوای گسدقل، توعت و درت ، هم
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، مدژین ای تپویدگ  ، نوم الزاراتدگمت  نوم الزار بکنردولدی شاه در تیلما گحدیا : بی عدیا  گثنل صاادذاری روی اتانیا

 اتدیری لنین
 

 

 

 منابع درسی : 

 

Surgical technology for surgical technologist: A posetive care Approach, Caruthers et 

al, dalmar puplisher , 2008 

 

 1331تورممس، ل ب و   وق، م  ش رمق ج معه  و ،  یج مب یو ه   رمن، ت نولوژ جیل ،یس دمت

 

 .2118بی  ریه   ل ب و   وق ، ب و    پ س  ر 

 .2118بی  ریه   تنفس ، ب و    پ س  ر 

 .1333 س  ی پ س  ری م مل   ه ی ویژه مح الرض  

 
 

 

 

 :نحوه ارزشيابي 

 ارزشيابي تکويني و ارزشيابي پاياني : 

 درصججا نموه در نموه نهنی  لحنظ گ  شججید بی دانشججوی تاا   5در صججیر  رعنیت گانک هنی زیو ارزشرريابي تکويني : -

 گ  دمود.

 

 
 

 پنتخ بی گیرع بی تکنلمف لودی از لینی ینددموی الکدوونمک -

 
 

 و تنلنر دفدگیننانین شو ت لانل در تانگان   -
 

 

 گشنر ت لانلننی در  یممز هنی ثبت شاه در تنگننی -
 

 

 

 نحوه محاسبه نمره کل درس :

 نمره  01:   استاد فروزانمباحث 
 درصد کسب شده )کوئیزهای برگزارشده در طول ترم ( 01 -

 هر دانشجو(درصد کسب شده )از انجام تکالیف فردی انجام شده توسط  5 -

 )مشارکت فعال در تعاملات و تالار گفتگو(درصد کسب شده از انجام تکالیف گروهی  5 -
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 درصد کسب شده از آزمون میانترم بصورت غیر حضوری 01 -

 درصد کسب شده در آزمون پایان ترم  01 -

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

 

 نمره 01:    استاد قیومیمباحث 
 

 درصد کسب شده )کوئیزهای برگزارشده در طول ترم (01 -

 توسط هر دانشجو(درصد کسب شده )از انجام تکالیف فردی انجام شده 5 -

 )مشارکت فعال در تعاملات و تالار گفتگو(درصد کسب شده از انجام تکالیف گروهی 5 -

 درصد کسب شده از آزمون میانترم بصورت غیر حضوری01 -

 درصد کسب شده در آزمون پایان ترم  01 -

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

 مقررات : 
 نموه 01را نموه ربیل  : 

  یک جاسی:  هنی ننانینتاااد دلان  گونز حمبت در  انس 

 گشنر ت دانشویین  در  امی نزگینهنی رمن توم،  یممزهن و اگدحن  پنینن  ضووری اتت 


