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 ورهفرم طرح د

                                                                                                                                                                            
تکنولوژی اتاق عمل توراکس و  : نام درس

 های آنمراقبت
 1.5 واحد: تعداد

 اتاق عمل ه تحصیلی:رشت
  مقطع تحصیلی دانشجویان:

 کارشناسی
 محل برگزاری:

 13کالس 

 مدرس:
 سمیه نیّری

 1398-99تحصیلی  اول نیمسال

 
 های جراحی توراکسها و مراقبتیو مفاهیم بیمار تکنیک های جراحی: آشنایی فراگیر با هدف کلی درس

 
 

شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 لب(مطا

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حرکتی(

 حیطه

 اهداف

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 زمان جلسه

 و وظایف تکالیف

 دانشجو
 ارزشیابینحوه

1 31/6/1398 

ارائه طرح دوره و معرفی   
 درس

 
 توراکسآناتوم  

 آناتوم  ریه

 حیطه شناخت 
 و بتواند:دانشج

 های هوای  تحتان  را توضیح دهدآناتوم  راه
آناتوم  عضالت تشکیل دهنده توراکس را به 

 تفکیک محل قرارگیری نام ببرد.
 تقسیم بندی و عملکرد حفره توراکس را شرح دهد

 ساختار درخت برونشیال را توضیح دهد

مهم ترین ساختارهای  که از طریق دیافراگم یا 
، بین توراکس و فضای شکم اتصاالت جانب  آن

 عبور م  کنند نام ببرید.

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 وایت برد

 نمایش اسالید
 دقیقه 120

 حضور فعال

آمادگی جهت 

کوئیز در جلسه 

 آتی

 آزمون آغازین

                                                 

 گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهری مییادگی –روش یاددهی   


یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیانشجویان( و آزمون پایاای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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 حیطه عاطف 
 دانشجو بتواند:

به آناتوم  بخش های مختلف توراکس عالقه نشان 

 دهد

2 7/7/1398 

 های تنفس عالئم بیماری
 معاینه ریه

 تستهای تشخیص 

 حیطه شناخت 
 دانشجو بتواند:

 های تنفس  را نام ببردعالئم بیماری
موارد مورد بررس  در مشاهده و لمس قفسه سینه 

 را نام ببرد

 صداهای طبیع  تنفس را نام ببرد
 صداهای غیرطبیع  تنفس را نام ببرد

 را شرح دهد. تستهای تشخیص  قبل از عمل
 حیطه عاطف :

 جهت انجام معاینه ریه عالقه نشان دهد

 شناختی

 عاطفی

روانی 

 حرکتی

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 نمایش فیلم

 وایت برد

 نمایش اسالید
 دقیقه 120

 حضور فعال

آمادگی جهت 

کوئیز در جلسه 

 آتی

آزمون تکوینی 

 و تشخیصی

3 14/7/1398 
 ترمینولوژی تنفس

 1 های توراکسبیماری

 حیطه شناخت 
 دانشجو بتواند:

 ترمینولوژی مربوط به سیستم تنفس را بیان کند.

 فیستول نای را توضیح دهد -1
 آتلکتازی و برونشکتازی را تعریف کند. -2

 برونشیت مزمن/ آمفیزم ریوی را تعریف کند-3
 پنوموتوراکس و عالیم آنرا شرح دهد. -4

 حیطه عاطف 
 دانشجو بتواند:

 عالقه و انگیزه در بحث گروه  شرکت نماید با

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 وایت برد

 نمایش اسالید
 دقیقه 120

 حضور فعال

آمادگی جهت 

کوئیز در جلسه 

 آتی

 آزمون تکوینی

 2 های توراکسبیماری 21/7/1398 4
 حیطه شناخت 
 دانشجو بتواند:

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 وایت برد

 نمایش اسالید
 دقیقه 120

 حضور فعال

آمادگی جهت 
 آزمون تکوینی
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 را بیان کند.ترومای قفسه سینه و مدیریت آن 
 علل بیماری مزمن انسدادی ریوی را نام ببرد

 منظور از آمفیزم و علل آن را توضیح دهد

 عالئم برونشیت مزمن را نام ببرد
عوامل خطر ساز بیماری مزمن انسدادی ریوی را 

 بیان کند
 را شرح دهد COPDدرمان داروی  

 حیطه عاطف 
 دانشجو بتواند:

 یدبا انگیزه درس را پیگیری نما

کوئیز در جلسه  بحث گروهی

 آتی

 برش های توراکس 28/7/1398 5

 حیطه شناخت 

 دانشجو بتواند:
 برش پوسترولترال توراکوتوم  را شرح دهد. -1
 را رشح دهد.برش انترولترال توراکوتوم   -2
 برش اگزیالری توراکوتوم  را شرح دهد.-3
 توراکوتوم  زیر پستان  قدام  چپ را شرح دهد. -4
 توضیح دهدبرش کالمشل را  -5
 بیان نمایدمدین استرنوتوم  را علل  -6

 را نام ببردپارشیال  استرنوتوم  اندیکاسیون -7
 برش پارااسترنوتوم  را شرح دهد. -8
 با شکل توضیح دهدوابدومینال را برش توراکنحوه  -9
 برش سوپرا کالویکوالر را شرح دهد.-10

 حیطه عاطف 
 دانشجو بتواند:

 با عالقه و انگیزه در بحث گروه  شرکت نماید

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 وایت برد

 نمایش اسالید
 دقیقه 120

 حضور فعال

آمادگی جهت 

کوئیز در جلسه 

 آتی

 کوینیآزمون ت

6 12/8/1398 

توجهات و مراقبتهای قبل 
 از عمل جراح  توراکس

وسایل و  -

 حیطه شناخت 

 دانشجو بتواند:
 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 وایت برد

 ایش اسالیدنم
 دقیقه 120

 حضور فعال

آمادگی جهت 
 آزمون تکوینی
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تجهیزات مورد 
نیاز جراح  
 توراکس

 ارزیاب  قبل از عمل را نام ببرد.-1
تاثیرات فیزیولوژیک ناش  از جراح  توراکس را  -2

 توضیح دهد.
 وسایل و تجهیزات اتاق عمل توراکس را بشناسد.-3
عملکرد هر یک از ابزارهای تخصص  در ست  -4

 های جراح  توراکس را شرح دهد.
 حیطه عاطف 

 دانشجو بتواند:
اهمیت آشنای  با تجهیزات جراح  توراکس  را به 

 خوب  درک کرده باشد

کوئیز در جلسه  بحث گروهی

 آتی

7 19/8/1398 

 وسایل کمک  ریه
 توراکوتوم :
 لوبکتوم 

 پنومونکتوم 
 سگمنتکتوم 
 رزکسیون وج 

LVRS 

 بولکتوم 
 ریه ونیکاسیدکورت

 وسایل کمک  ریه را نام ببرد

کار  امانج هدف از انجام لوبکتوم  را همراه با روش
 بیان نماید.

روش و دالیل انجام رزکسیون وج ریه را توضیح 
 دهد.

 را توضیح دهد جراح  کاهش دهنده حجم ریه
 حیطه عاطف 

 دانشجو بتواند:

 با عالقه و انگیزه در بحث گروه  شرکت نماید

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 وایت برد

 نمایش اسالید
 دقیقه 120

 حضور فعال

آمادگی جهت 

کوئیز در جلسه 

 آتی

 آزمون تکوینی

8 26/8/1398 
 پیوند ریه

 استنت گذاری راه هوای 

دالیل، مزایا و روش های انجام پیوند ریه را با 
 یکدیگر مقایسه نماید.

هدف از انجام استنت گذاری ریه همراه با روش 
 انجام آن را توضیح دهید.

 حیطه عاطف 
 دانشجو بتواند:

 انگیزه در بحث گروه  شرکت نماید با عالقه و

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 وایت برد

 نمایش اسالید
 دقیقه 120

 حضور فعال

آمادگی جهت 

کوئیز در جلسه 

 آتی

 آزمون تکوینی

 آزمون تکوینی حضور فعال دقیقه 120 وایت برد سخنرانی شناختین چست هدف از توراکوستوم  همراه با گذاشت ترومای قفسه سینه 3/9/1398 9
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 توراکوستوم 
 توراسنتز

 ازوفاگوسکوپ 
 

 تیوب را شرح دهد.
روش انجام توراسنتز را همراه با مراقبت های 

 مربوطه توضیح دهد.

 حیطه عاطف 
 دانشجو بتواند:

 با عالقه و انگیزه در بحث گروه  شرکت نماید

 پرسش و پاسخ عاطفی

 بحث گروهی

آمادگی جهت  نمایش اسالید

جلسه کوئیز در 

 آتی

10 10/9/1398 

دیالتاسیییییون مییییری 
 ازوفاژکتوم 

 

روش انجام ازوفاژکتوم  را همراه با موارد کاربرد آن 
 شرح دهد

 حیطه عاطف 

 دانشجو بتواند:
 با عالقه و انگیزه در بحث گروه  شرکت نماید

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 وایت برد

 نمایش اسالید
 دقیقه 120

 حضور فعال

آمادگی جهت 

کوئیز در جلسه 

 آتی

 آزمون تکوینی

11 17/9/1398 

 تیمکتوم 
اصالح سیندرم خروجی    

 قفسه سینه

مراحل انجام تیمکتوم  را با ذکر موارد انجام آن 

 توضیح دهد.
دالیل و مراحل انجام جراح  اصالح  سندرم 

 خروج  قفسه سینه را شرح دهد.
 حیطه عاطف 

 واند:دانشجو بت

 با عالقه و انگیزه در بحث گروه  شرکت نماید

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 وایت برد

 نمایش اسالید
 دقیقه 120

 حضور فعال

آمادگی جهت 

کوئیز در جلسه 

 آتی

 آزمون تکوینی

12 24/9/1398 

استفاده از گرافیت هیای   
 دنده ای

 پکتوس اکسکاواتوم
 پکتوس کاریناتوم

راح  اصالح  در پکتوس اکسکاواتوم یا روش ج
 سینه قیف  شکل را توضح دهد.

عارضه ی پکتوس کاریناتوم یا سینه کفتری را 
حیطه  همراه با روش های درمان  آن شرح دهد.

 عاطف 

 دانشجو بتواند:
 با عالقه و انگیزه در بحث گروه  شرکت نماید

 

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 بردوایت 

 نمایش اسالید
 دقیقه 120

 حضور فعال

آمادگی جهت 

کوئیز در جلسه 

 آتی

 آزمون تکوینی
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 امتحان پایان ترم  13

 دانشجو بتواند 
مسائل مختلف ارائه شده در طول ترم را حل  .1

 نماید.

هدف از ارائه این واحد درس  را به خوب  درک  .2
 کرده باشد.

کت با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان ترم شر .3
 کند.

-شناختی

 عاطفی
 120 ---- حل مسئله

حل مسائل  

 داده شده
 آزمون پایانی

 

 نحوه ارزشیابی:

 حضور در بحث گروهی •

 نمره 2      ارائه مقاله •

 نمره 3ارزشیابی تکوینی  •
 نحوه محاسبه نمره کل:

 نمره 15   آزمون پایان ترم
 نمره  5      کوئیز و تکالیف درسی

 

 منابع:

 
 


