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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Course Plan) فرم طرح دوره                      

                                                                                                                                                                                                       

تکنولوژی جراحی :  نام درس
 اطفال و نوزادان

 واحد تئوری1تعداد واحد: 

تکنولوژی رشته تحصیلی: 
 اتاق عمل

 

مقطع تحصیلی دانشجویان: 
 کارشناسی

 

 محل برگزاری: 

 مبتنی بر وب

 مدرس: 

آقای -خانم نیّری
 بزرگوار

-1400دوم  نیمسال تحصیلی:
1401 

پرستاری و  نام دانشکده:
 مامائی

 اتاق عمل گروه آموزشی:

دوشنبه  روز و ساعت برگزاری: 
16-18 

 

تلفن و روزهای 
هرروز در تماس: 

ساعات اداری 
52229202 

 آدرس دفتر:

دانشکده 
پرستاری و 
 216مامائی اتاق 

 آدرس ایمیل:

nayyeris1@thums.ac.ir 

 

 آشنایی با کلیات، مفاهیم و تکنیک های جراحی اطفال و نوزادان هدف کلی درس:

 اهداف اختصاصی درس: 

 .فراگیران بتوانند نحوه جایگزینی مایعات والکترولیت ها در اطفال را شرح دهند -1

 .فراگیران بتوانند نحوه تغذیه در اطفال را توضیح دهند-2

 .فراگیران قادر باشند مالحظات کلی در اعمال جراحی اطفال را بدون اشکال توصیف نمایند -3
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

وآترزی مجرای  آترزی مری، توراکس و قلب و عروق از جمله ENTارولوژی، اعصاب، عمومی، چشم و فراگیران قادر باشند تکنیک های جراحی  -4
را به  مگاکولون، ختنه -یوپکسیارک، یادرار یمجرا میترم -مثانه یاکستروف، لمزیتومور و -یآپاندکتوم، آمفالوسل، یورافیآنوس بسته و هرن ،صفراوی

 ترتیب با تکیه بر وظایف تکنولوژیست جراحی شرح دهند.

  :منابع اصلی درس٭

 

 سخنرانی پرسش و پاسخ بحث گروهی در تاالر گفتگو: سیتدر روش

 مسوولیت های فراگیران:

 شرکت منظم در جلسات

 شرکت در تاالر گفتگو

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:٭

 نمره 2 طول دوره )کوئیز، تکالیف،امتحان میان ترم...(:                                                                       بارم:الف( در 

 نمره 18 بارم:                 ب( پایان دوره:                                                                                                               
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

  سیاست مسوول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو در کالس درس:٭

 

 

  1400نیمسال دوم  جدول زمان بندی ارائه برنامه درس تکنولوژی جراحی اطفال 

آمادگی الزم 

دانشجویان قبل از 

 شروع کالس

 ردیف روز ساعت عنوان مدرس

 1 دوشنبه 18-16 توجهات جراحی اطفال نیّریخانم  پیش آزمون

 2 دوشنبه 18-16 چشم جراحی  خانم نیّری مطالعه مطالب جلسه قبل

 3 دوشنبه ENT 16-18جراحی  خانم نیّری مطالعه آناتومی و پاتولوژی 

 4 دوشنبه 18-16 جراحی قلب و عروق وتوراکس خانم نیّری مطالعه آناتومی و پاتولوژی

 5 دوشنبه 18-16 جراحی عمومی آقای بزرگوار آناتومی و پاتولوژیمطالعه 

 6 دوشنبه 18-16 جراحی اعصاب آقای بزرگوار مطالعه آناتومی و پاتولوژی

 7 دوشنبه 18-16 جراحی ارولوژی آقای بزرگوار مطالعه آناتومی و پاتولوژی

 8 دوشنبه 18-16 جراحی ارتوپدی آقای بزرگوار مطالعه آناتومی و پاتولوژی
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 برنامه آموزش تاریخ امتحان پایان ترم:٭                                     -تاریخ امتحان میان ترم:    ٭

 

 


