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 ورهفرم طرح د

                                                                                                                                                                            
تکنولوژی اتاق عمل گوش، حلق  : نام درس

 فک و صورت -و بینی
 16لسهج-2 واحد: تعداد

تکنولوژی رشته تحصیلی:
 اتاق عمل

  مقطع تحصیلی دانشجویان:
 کارشناسی

 :ینمدرس
 خانم سمیه نیّری

 1400-1401تحصیلی  اول نیمسال

 
 گوش و حلق و بینیهای جراحی ها و مراقبتی: آشنایی فراگیر با کلیات و مفاهیم بیمارهدف کلی درس

 فک و صورت یجراح یهاو مراقبت اهیماریب میو مفاه اتیبا کل ریفراگ ییآشنا

 
 

شماره 

 جلسه
 مدرس

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(
 اهداف حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی

 و وظایف تکالیف

 دانشجو
 ارزشیابینحوه

 خانم نیّری 1
وجهات الزم در تآشنایی با

 ENTجراحی 

 حیطه شناختی
 دانشجو بتواند:

توجهات ویژه ی قبل از شروع جراحی را نام 

 ببرد
یک مورد از توجهات دارویی در زمان استفاده 

 از اپی نفرین و نیتروس اکساید را بیان کند
را  ENTنحوه پرپ و درپ در جراحی های 

 شرح دهد
 حیطه عاطفی

 شناختی

 عاطفی

محتوای 

 مجازی

 بحث گروهی

-رایانه

محتوای 

 مجازی

شرکت فعال در 

 یادگیری

آمادگی جهت 

کوئیز در جلسه 

 آتی

 آزمون آغازین

                                                 
   گردش علمی، آزمایشی  –سخ پرسش و پا –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی 

  مورد تسلط  یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون
 دانشجویان( برگزار گردد.
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 دانشجوی بتواند:
 ئه شده را با دقت مطالعه کندمباحث ارا

 در بحث گروهی شرکت کند

 خانم نیّری 2

 دهان، حلق و حنجره 
 دهان، آشنایی با آناتومی

 حلق و حنجره

 حیطه شناختی

 بتواند: دانشجو
 محل تانسیل ها را شرح دهد

انواع سینوس ها و محل قرارگیری آن را 
 توضیح دهد

 محل قرار گیری حنجره  را شرح دهد

 غضروف های حنجره را نام ببرد
 حیطه عاطفی

 دانشجوی بتواند:
 مباحث ارائه شده را با دقت مطالعه کند

 در بحث گروهی شرکت کند

 شناختی

 عاطفی

محتوای 

 مجازی

 گروهیبحث 

-رایانه

محتوای 

 مجازی

شرکت فعال در 

 یادگیری

آمادگی جهت 

کوئیز در جلسه 

 آتی

 تکوینی

 خانم نیّری 3

 دهان، حلق و حنجره 
آشنایی با ترمینولوویی و 

پوواتولویی بیروواری هووای 
 حلق و حنجره

آشوونایی بووا تسووت هووا و 
 اقدامات تشخیصی

 ابزار و تجهیزات 

 حیطه شناختی
 دانشجو بتواند:

ت جراحی دهان، حلق و حنجره را اصطالحا

 توضیح دهد
پاتولویی بیراری های دهان، حلق و حنجره را 

 شرح دهد
اقدامات تشخیصی در بیراری های دهان، حلق 

 و حنجره را نام ببرد
 حیطه عاطفی

 دانشجوی بتواند:

 مباحث ارائه شده را با دقت مطالعه کند
 در بحث گروهی شرکت کند

 شناختی

 عاطفی

محتوای 

 زیمجا

 بحث گروهی

-رایانه

محتوای 

 مجازی

شرکت فعال در 

 یادگیری

آمادگی جهت 

کوئیز در جلسه 

 آتی

 تکوینی
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 خانم نیّری 4

 دهان، حلق و حنجره  

آشنایی با تکنیک جراحی 
آبسه – آدنوتانسیلکتومی

و up3-پووری تانسوویالر
 مراقبت های آن

 حیطه شناختی
 دانشجو بتواند:

 دعالئم آدنوتانسیلیت را بیان کن

تکنیک جراحی آدنوتانسیلکتومی را بدون 
 اشکال توضیح دهد

 علل آبسه پری تانسیالر را بیان کند 
 ینگوپالستیاوولوپالتوفارتکنیک  جراحی 

(UPPP) را شرح دهد 

 مراقبت های بعد از جراحی

را نام   (UPPP) ینگوپالستیاوولوپالتوفار،

 ببرد
 حیطه عاطفی

 دانشجو بتواند:
 دیشرکت نرا یگروهدر بحث  زهیگبا عالقه و ان

 شناختی

 عاطفی

محتوای 

 مجازی

 بحث گروهی

-رایانه

محتوای 

 مجازی

شرکت فعال در 

 یادگیری

آمادگی جهت 

ه کوئیز در جلس

 آتی

 تکوینی

 خانم نیّری 5

 دهان، حلق و حنجره 
آشنایی با تکنیوک هوای  
جراحووی گلوسووکتومی، 

الرینژکتووووووووووومی، 
الرینگوسووووووووکوپی، 
برونکوسوووووووووکوپی، 

وفاگوسکوپی و مراقبت از
 های آن

 حیطه شناختی

 دانشجو بتواند:

گلوسکتومی، الرینژکتومی، تکنیک های جراحی 

را  الرینگوسکوپی، برونکوسکوپی، ازوفاگوسکوپی

 شرح دهد

گلوسکتومی، مراقبت های بعد از جراحی 

الرینژکتومی، الرینگوسکوپی، برونکوسکوپی، 

 را نام ببرد ازوفاگوسکوپی

 حیطه عاطفی

 دانشجو بتواند:

 دیشرکت نرا یگروهدر بحث  زهیبا عالقه و انگ

 شناختی

 عاطفی

محتوای 

 مجازی

 بحث گروهی

-رایانه

محتوای 

 مجازی

شرکت فعال در 

 یادگیری

آمادگی جهت 

ه کوئیز در جلس

 آتی
 تکوینی
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 خانم نیّری 6

 دهان، حلق و حنجره 
آشنایی با تکنیوک هوای  
جراحووی پاروتیوودکتومی، 

رداشت غده تحت فکوی  ب

تراکئوتووومی و مراقبووت 
 های آن

 حیطه شناختی
 دانشجو بتواند:

اروتیدکتومی، برداشت غده تکنیک های  جراحی پ

 را شرح دهدتراکئوتومی  تحت فکی

پاروتیدکتومی، مراقبت های بعد از جراحی 

 را نام ببردبرداشت غده تحت فکی تراکئوتومی 

 حیطه عاطفی
 دانشجو بتواند:

 دیشرکت نرا یگروهدر بحث  زهیقه و انگبا عال

 در گفتگو ها شرکت کند

 شناختی

 عاطفی

محتوای 

 مجازی

 بحث گروهی

-رایانه

محتوای 

 مجازی

شرکت فعال در 

 یادگیری

آمادگی جهت 

ه کوئیز در جلس

 آتی
 تکوینی

7 

8 
 خانم نیّری

 دهان، حلق و حنجره 
آشنایی با تکنیوک هوای  
جراحووووی تیروئیوووود، 

-پاراتیروئیوووووووووود
Thyroglossal duct 
cystectomy- Radial 

neck dissection  و
 مراقبت های آن

 حیطه شناختی
 دانشجو بتواند:

تکنیک های  جراحی تکنیک های  جراحی 
 Thyroglossal duct-تیروئید، پاراتیروئید

nRadial neck dissectio -cystectomy  را
 شرح دهد

تکنیک های  جراحی مراقبت های بعد از جراحی 

 Thyroglossal duct-یروئید، پاراتیروئیدت

cystectomy- Radial neck dissection 
 را نام ببردتراکئوتومی 

 حیطه عاطفی

 دانشجو بتواند:
 دیشرکت نرا یگروهدر بحث  زهیبا عالقه و انگ

 با عالقه به تکالیف پاسخ دهد

 شناختی

 عاطفی

محتوای 

 مجازی

 بحث گروهی

-رایانه

محتوای 

 مجازی

ال در شرکت فع

 یادگیری

آمادگی جهت 

ه کوئیز در جلس

 آتی

 آزمون تکوینی

 خانم نیّری 9

 بینی و سینوس ها
 آشنایی با آناتومی

 ترمینولویی

 حیطه شناختی

 دانشجو بتواند:
 بردابزار و تجهیزات جراحی های بینی را نام ب

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

-رایانه

محتوای 

 مجازی

شرکت فعال در 

 یادگیری

آمادگی جهت 

 آزمون تکوینی
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 پاتولویی
 اقدامات تشخیصی

 ابزار و تجهیزات
 تکنیک جراحی 

 اپیستاکسی
 رینوپالستی

 

پاتولویی بیراری های بینی و سینوس ها را 
 شرح دهد

اقدامات تشخیصی در جراحی های بینی و 

 سینوس ها را توضیح دهد
 رینوپالستی را شرح دهدتکنیک جراحی 

 مراقبت الزم در اپیستاکسی را شرح دهد
 حیطه عاطفی

 دانشجو بتواند:
 با انگیزه درس را پیگیری نراید

 کند با عالقه در گفتگو شرکت

کوئیز در جلسه 

 آتی

 خانم نیّری 10

 بینی و سینوس ها
آشنایی با تکنیک جراحی 

های پولیپکتومی، 
سپتوپالستی، ترمیم 

شکستگی بینی، 
رینوپالستی، 

توربینکتومی و مراقبت 
 های آن

 حیطه شناختی

 دانشجو بتواند:
تکنیک جراحی های پولیپکتومی، سپتوپالستی، 

 ، توربینکتومی  را شرح دهد ترمیم شکستگی بینی
پالستی، مراقبت در جراحی های پولیپکتومی، سپتو

ترمیم شکستگی بینی، رینوپالستی، توربینکتومی  
 را نام ببرد

 حیطه عاطفی

 دانشجو بتواند:

 با انگیزه درس را پیگیری نراید
 با عالقه در گفتگو شرکت کند

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

-رایانه

محتوای 

 مجازی

شرکت فعال در 

 یادگیری

آمادگی جهت 

کوئیز در جلسه 

 آتی

 آزمون تکوینی

 خانم نیّری 11

 بینی و سینوس ها
آشنایی با تکنیک های  

 جراحی  سینوس

 حیطه شناختی

 دانشجو بتواند:
 تکنیک  های جراحی های سینوس  را شرح دهد

 مراقبت در جراحی های سینوس  را نام ببرد

 حیطه عاطفی

 دانشجو بتواند:

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

-رایانه

محتوای 

 مجازی

شرکت فعال در 

 یادگیری

آمادگی جهت 

کوئیز در جلسه 

 آتی

 آزمون تکوینی
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 با انگیزه درس را پیگیری نراید
 فتگو شرکت کندبا عالقه در گ

 خانم نیّری 12

 گوش
 آشنایی با آناتومی

 ترمینولویی

 پاتولویی
 

 حیطه شناختی
 دانشجو بتواند:

 ضیح دهدرا تو گوشآناتومی و فیزیولویی -1
 های گوش را نام ببردعالئم و درمان بیراری -2

 حیطه عاطفی
 دانشجو بتواند:

 با عالقه و انگیزه در بحث گروهی شرکت نراید
 با عالقه در گفتگو شرکت کند

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

-رایانه

محتوای 

 مجازی

شرکت فعال در 

 یادگیری

آمادگی جهت 

کوئیز در جلسه 

 آتی

 آزمون تکوینی

 خانم نیّری 13

 گوش
آشنایی با اقدامات 

 تشخیصی
 سرعک و کاشت حلزون

 توجهات:پرپ و درپ
 ابزار و تجهیزات

 

 حیطه شناختی
 دانشجو بتواند:

 ابزار و تجهیزات جراحی گوش را نام ببرد
وظایف تکنولوییست حین جراحی گوش را بیان 

 نراید.
 نحوه کار با ابزار را شرح دهد

 ه عاطفیحیط

 دانشجو بتواند:
 با عالقه و انگیزه در بحث گروهی شرکت نراید

 با عالقه در گفتگو شرکت کند

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

-رایانه

محتوای 

 مجازی

شرکت فعال در 

 یادگیری

آمادگی جهت 

کوئیز در جلسه 

 آتی

 آزمون تکوینی

 خانم نیّری 13

 گوش
 آشنایی با تکنیک های
جراحی میرینگوتومی، 

ماستوئیدکتومی، 
 ترپانوپالستی

 حیطه شناختی
 دانشجو بتواند:

تکنیک های جراحی میرینگوتومی، 
 ماستوئیدکتومی، ترپانوپالستی را شرح دهد

مراقبت های بعد از جراحی میرینگوتومی، 
 ماستوئیدکتومی، ترپانوپالستی را نام ببرد

 حیطه عاطفی

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

-رایانه

محتوای 

 مجازی

شرکت فعال در 

 یادگیری

آمادگی جهت 

کوئیز در جلسه 

 آتی

 آزمون تکوینی
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 دانشجو بتواند:
 انگیزه در بحث گروهی شرکت نراید با عالقه و

 با عالقه در گفتگو شرکت کند

 خانم نیّری 14

 گوش
آشنایی با تکنیک های 
جراحی استاپدکتومی، 

استاپدوتومی، 
البیرنتکتومی، وستیبوالر 

 نورکتومی

 حیطه شناختی
 دانشجو بتواند:

تکنیک های جراحی  استاپدکتومی، استاپدوتومی، 

 البیرنتکتومی، وستیبوالر نورکتومی را شرح دهد
مراقبت های بعد از جراحی های جراحی 

استاپدکتومی، استاپدوتومی، البیرنتکتومی، 
 وستیبوالر نورکتومی را توضیح دهد

 ه عاطفیحیط
 دانشجو بتواند:

 با عالقه و انگیزه در بحث گروهی شرکت نراید

 با عالقه در گفتگو شرکت کند

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

-رایانه

محتوای 

 مجازی

شرکت فعال در 

 یادگیری

آمادگی جهت 

کوئیز در جلسه 

 آتی

 آزمون تکوینی

 خانم نیّری 15

 فک و صورت
تومی فک و آناآشنایی با 

 صورت
 توجهات

 تست های تشخیصی
 ابزار

 حیطه شناختی
 دانشجو بتواند:

فک و صورت را  یولوییزیو ف یآناتوم .1
 دهد حیتوض

 یشکستگ میترم نیح یمراقبت ها .2
را شرح  کیگوماتیز و تالیفرونتال، ارب یها

 دهد

 فک را نام ببرد عیشا یتومورها .3
 حیطه عاطفی

 دانشجو بتواند:
 ا عالقه و انگیزه در بحث گروهی شرکت نرایدب

 با عالقه در گفتگو شرکت کند

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

-رایانه

محتوای 

 مجازی

شرکت فعال در 

 یادگیری

آمادگی جهت 

کوئیز در جلسه 

 آتی

 آزمون تکوینی

 آزمون تکوینیشرکت فعال در -رایانه رانیسخن شناختی حیطه شناختی فک و صورت خانم نیّری 16
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 آشنایی با تکنیک های 
 تصورفک و  یجراح

جراحی مفصل 
 ترپوروماندیبوالر

 دانشجو بتواند:

( و 1.2.3) فورتیلبا مراقبت های حین جراحی 

 آشنا گردد بلیماند

 صورتفک و  یجراح تکنیک های 
 و جراحی مفصل ترپوروماندیبوالر را شرح دهد

 حیطه عاطفی
 دانشجو بتواند:

 با عالقه در گفتگو شرکت کند

 پرسش و پاسخ عاطفی

 بحث گروهی

محتوای 

 مجازی

 یادگیری

آمادگی جهت 

کوئیز در جلسه 

 آتی

 امتحان پایان ترم  17

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

 حل نراید.

هدف از ارائه این واحد درسی را به خوبی  .2
 درک کرده باشد.

و اشتیاق در امتحان پایان ترم با انگیزه  .3
 شرکت کند.

-شناختی
 عاطفی

 حل مسئله
-رایانه

محتوای 

 مجازی

حل مسائل  
 داده شده

 آزمون پایانی

 
 

 نحوه ارزشیابی:
 نمره 4(: 0.25مورد، هر مورد 16گفتگو) •

 نمره 2نمره(: 1مورد، هر مورد 2تکلیف ) •

 نمره 2نمره(:  1مورد، هر مورد 2آزمون تکوینی ) •

 نمره 8 مجموعا: •

 تمامی تکالیف و شرکت در گفتگو باید در موعد مقرر صورت گیردارائه  •

 نحوه محاسبه نمره کل:
 نمره 8گفتگو، تکلیف، آزمون تکوینی: 

  نمره 12  آزمون پایان ترم



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
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