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در پایان درس از دانشجو انتظار می رود
 ،قادر باشد:
 -1ابزار اتاق عمل ،طبقه بندد،،
اجزاء هر وسیله ،جنس وسدایل،
نگهدار ،و اسدتااد از ننهدا
را توضیح دهد.

سوالرشف هبرازرسانشجو نرس رمو سر فت رو وسی ر

 -2تجهیاازاتراتاا قرعمااورشاا مو رپکهاا یراسااتر و،رپ نساام نه یر
جراحب،رکتتره ،رس نه رورتجهیزاترو ژهر ارتوضیحرسهد.
 -3خیهه ،رتعر فرورت خچه،راصاطالح ت،ر ساته یادیر خیاهها ،ر
اندازه،ر وشه یر خیهرزسنرورگرهه یرجراحبر ارتوضیحرسهد.
 -4انواعرنیدله ،رخصوصی ترنیدل،رنیدلها یر ادونرمشامر ا ا ،ر
نیدلها یرساو ا سا ،رانتخا

رساوزنگیارروراساتف سهرازرآنر ار

توضیحرسهد.
 -5تجهیزاترجا نیبرجراحابرشا مو رس کشاو،رکاوتر،رتو نیکا ،ر
وس ورتیظیمرس جهرحرا ترور...ر ارتوضیحرسهد.
 -6ازرمحورقرا گیریرورآم سهرس زیرتجهیزاتراطالعرساشتهر شد.
 -7تجهیزاترو ژهرات قرعمورش مورآندوسکوپره ،روسا ور رقاب،ر
لیز ،رمیکروسکوپ،رسو ییه ،رم نیتو ه رور،...رس ما تود،روسا ور
آسپیراسیونرورشستشو،روس ورکرا وتراپبر ارتوضیحرسهد.
 -8انواعراست پلره رورس رروس ور ستور ارتوضیحرسهد.
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