
 

 
 مجازی (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه اول

 اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                     اتاق عمل:    پرستاری                 گروه آموزشی:    دانشکده

 )جلسه آنالين(000تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

در اتاق  زاتيبا ابزا و تجه ييطرح درس آشنانام درس )واحد(  :  

 عمل
 01-01شنبه         ساعت: روز:    

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو 2تعداد واحد:
 مدرس: خانم سوخک دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 

 
و  كنترلي، جراح ستي، جراح یابزارها هيپا یاجزا، ليوسا یبند طبقه، ابزارهای جراحي  و نحوه ساخت آنها  خچهيتارعنوان جلسه : 

 ليوسا ريتعمي و جراح ليوسا يبررس
 ستي، جراح یابزارها هيپا یاجزا، ليوسا یبند طبقه، ابزارهای جراحي  و نحوه ساخت آنها  خچهيتارهدف كلي جلسه :  آشنايي با 

 ليوسا ريتعمي و جراح ليوسا يو بررس كنترلي، جراح

 اهداف اختصاصي : 
 کند. انیتوسط انسان را ب یابزار جراح یریبه کارگ خچهیتار 

 را شرح دهد. یابزار جراح یو ساختار اصل بیترک 

 را نام ببرد. یجراح یابزارها بیفلزات به کار گرفته در ترک اژیموثر بر مقاومت و سخت شدن آل عوامل 

 دینما سهیمقا گریکدیرا با  یدر ابزار جراح یروکش کار انواع. 

 را نام ببرد یکروسرجریدر ساخت ابزار م یساختار بیترک نیبهتر 

 را براساس عملکرد نام ببرد. یجراح یابزارها یطبقه بند 

 را نام ببرد. یجراح یابزارها هیپا یاجزا 

 دهد. حیرا توض یجراح یجراح لیوسا یو بررس کنترل 

 مجازی         روش آموزش :  

 الکترونيکينرم افزار توليد محتوای امکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
1. - Berry & kohn's operating Room Technique. Publisher Mosby, ISBN 032019803  

2. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

3. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2014 

4. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 

 ه قارداشی، رویا اکبر زاده( آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل، فاطم5

 2931( آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل، لیال ساداتی، احسان گلچینی 6

    : مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



  مدت زمان:      دقيقه بخش دوم درس 

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 دومجلسه 

 اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                     اتاق عمل:    پرستاری                 گروه آموزشی:    دانشکده

 010:تاريخ ارائه درس  0911-0011سال تحصيلي  :  

در اتاق  زاتيبا ابزا و تجه ييطرح درس آشنانام درس )واحد(  :  

 عمل
 01-02روز:     سه شنبه         ساعت:

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو 2تعداد واحد:
 مدرس: خانم سوخک دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 

 
 (Dissectors)يبافت ی( و جداكننده هاCuttersانواع برنده ها) عنوان جلسه : 

 (Dissectors)يبافت ی( و جداكننده هاCuttersانواع برنده ها) هدف كلي جلسه :  آشنايي با 

 اهداف اختصاصي : 
 دینما یرا بر اساس عملکرد و کاربرد آنها دسته بند یجراح یابزارها. 

 دینما کیو تفک یها و جدا کننده ها را بر اساس شکل و کاربرد طبقه بند برنده. 

 را شرح دهد. یدر جراح یستوریب غیانواع ت کاربرد 

 دهد. حیرا توض یانواع کورت در جراح کاربرد 

 دیرا فهرست نما یانواع چاقوها در جراح کاربرد. 

 را شرح دهد. یها در جراح یچیانواع ق کاربرد 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
5. - Berry & kohn's operating Room Technique. Publisher Mosby, ISBN 032019803  

6. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

7. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2014 

8. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 

 ( آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل، فاطمه قارداشی، رویا اکبر زاده5

 2931( آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل، لیال ساداتی، احسان گلچینی 6

    : دقيقه     مدت زمان:  )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 



 
 جلسه سوم

 اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                     اتاق عمل:    پرستاری                 گروه آموزشی:    دانشکده

 )جلسه آنالين(200تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

 01-01شنبه         ساعت: روز:     در اتاق عمل زاتيو تجه ربا ابزا ييآشنانام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو 2واحد:تعداد 
 قای كاویآمدرس:  دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 

 
 (clampsانواع فورسپس ها و كلمپ ها)عنوان جلسه : 

 (clampsبا انواع فورسپس ها و كلمپ ها) آشناييهدف كلي جلسه :  

 اهداف اختصاصي : 
 دینما یرا بر اساس عملکرد و کاربرد آنها دسته بند یجراح یابزارها. 

 دهد. حیرا توض یانواع کلمپ ها در جراح کاربرد 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
1. Berry & kohn's operating Room Technique. Publisher Mosby, ISBN 032019803  

2. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

3. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2014 

4. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 

 آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل، فاطمه قارداشی، رویا اکبر زاده .5

 2931آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل، لیال ساداتی، احسان گلچینی  .6

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(دمه :   مق 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 چهارمجلسه 

 اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                     اتاق عمل:    پرستاری                 گروه آموزشی:    دانشکده

 200تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

 01-02ساعت:روز:     سه شنبه         در اتاق  زاتيبا ابزا و تجه ييطرح درس آشنانام درس )واحد(  :  



 عمل
 نوع واحد: نظری

 
 01تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو 2تعداد واحد:
 مدرس: خانم سوخک دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 

 
 (Probesانواع پروب ها)و  (Dilatorsانواع گشاد كننده ها)، (Graspers and holderانواع نگهدارنده ها)عنوان جلسه : 

انواع پروب و  (Dilatorsانواع گشاد كننده ها)، (Graspers and holderانواع نگهدارنده ها)هدف كلي جلسه :  آشنايي با 
 (Probesها)

 اهداف اختصاصي : 
 دینما یرا بر اساس عملکرد و کاربرد آنها دسته بند یجراح یابزارها. 

 دهد. حیرا توض یانواع نگه دارنده ها ،گشادکننده ها و پروب ها در جراح کاربرد 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
9. - Berry & kohn's operating Room Technique. Publisher Mosby, ISBN 032019803  

10. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

11. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2014 

12. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 

 ( آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل، فاطمه قارداشی، رویا اکبر زاده5

 2931( آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل، لیال ساداتی، احسان گلچینی 6

    : مدت زمان:      دقيقه قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.( )اینمقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 
 

 
 

 جلسه پنجم

 اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                     اتاق عمل:    پرستاری                 گروه آموزشی:    دانشکده

 210تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

 01-01شنبه         ساعت: روز:     در اتاق عمل زاتيو تجه ربا ابزا ييآشنانام درس )واحد(  :  

 واحد: نظرینوع 
 

 01تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو 2تعداد واحد:
 آقای كاویمدرس:  دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 

 



 (Exposer and Retractorانواع بازكننده ها و كنارزننده ها)عنوان جلسه : 
 (Exposer and Retractorكنارزننده ها)آشنايي با انواع بازكننده ها و هدف كلي جلسه :  

 اهداف اختصاصي : 
 دینما یرا بر اساس عملکرد و کاربرد آنها دسته بند یجراح یابزارها. 

 دهد. حیرا توض یانواع بازکننده ها و کنار زننده ها را در جراح کاربرد 

 مجازی         روش آموزش :  

 الکترونيکينرم افزار توليد محتوای امکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
1. Berry & kohn's operating Room Technique. Publisher Mosby, ISBN 032019803  

2. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

3. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2014 

4. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 

 قارداشی، رویا اکبر زادهآشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل، فاطمه  .5

 2931آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل، لیال ساداتی، احسان گلچینی  .6

    : مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 زمان :    دقيقهمدت 

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 

 جلسه ششم

 اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                     اتاق عمل:    پرستاری                 گروه آموزشی:    دانشکده

 900:تاريخ ارائه درس  0911-0011سال تحصيلي  :  

در اتاق  زاتيبا ابزا و تجه ييطرح درس آشنانام درس )واحد(  :  

 عمل
 01-01 روز:     شنبه         ساعت:

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو 2تعداد واحد:
 مدرس: خانم سوخک دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 
 

 آشنایی با تجهیزات الکتریکی اتاق عملعنوان جلسه : 
 آشنایی با تجهیزات الکتریکی اتاق عملهدف کلی جلسه 



 اهداف اختصاصي : 
 اصول کار با دستگاه نگاتوسکوپ را توضیح دهد 

 اصول کار با دستگاه کاپنوگراف را توضیح دهد 

 اصول کار با وسایل برنده برقی و بادی را توضیح دهد 

  کار با تخت ارتوپدی را توضیح دهداصول 

 اصول کار با تخت ارولوژی را توضیح دهد 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
13. - Berry & kohn's operating Room Technique. Publisher Mosby, ISBN 032019803  

14. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

15. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2014 

16. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 

 ( آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل، فاطمه قارداشی، رویا اکبر زاده5

 2931( آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل، لیال ساداتی، احسان گلچینی 6

    : مدت زمان:      دقيقه قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.( )اینمقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه هفتم

 اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                     اتاق عمل:    پرستاری                 گروه آموزشی:    دانشکده

 02تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

در اتاق  زاتيبا ابزا و تجه ييطرح درس آشنانام درس )واحد(  :  

 عمل
 01-02 ساعت:روز:     شنبه         

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو 2تعداد واحد:
 مدرس: خانم سوخک دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 
 

 )ادامه(عنوان جلسه : آشنایی با تجهیزات الکتریکی اتاق عمل



 عملهدف کلی جلسه آشنایی با تجهیزات الکتریکی اتاق 

 اهداف اختصاصي : 
 اصول کار با دستگاه ساکشن را توضیح دهد 

 اصول کار با دستگاه تورنیکه را توضیح دهد 

 اصول کار با دستگاه لیگاشور را توضیح دهد 

 اصول کار با چراغ های سیالیتیک را توضیح دهد 

 اصول کار با دستگاه فیکو را توضیح دهد 

  دهداصول کار با وارمر، بویلر را توضیح 

 اصول کار با میکروسکوپ را توضیح دهد 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
17. - Berry & kohn's operating Room Technique. Publisher Mosby, ISBN 032019803  

18. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

19. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2014 

20. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 

 ( آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل، فاطمه قارداشی، رویا اکبر زاده5

 2931( آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل، لیال ساداتی، احسان گلچینی 6

    : مدت زمان:      دقيقه حضوری تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس های مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه هشتم

 اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                     اتاق عمل:    پرستاری                 گروه آموزشی:    دانشکده

 12تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

در اتاق  زاتيبا ابزا و تجه ييطرح درس آشنانام درس )واحد(  :  

 عمل
 01-01 روز:     شنبه         ساعت:

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو 2تعداد واحد:
 مدرس: خانم سوخک دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 
 



 الکتریکی اتاق عملغیر عنوان جلسه : آشنایی با تجهیزات 
 الکتریکی اتاق عملغیر هدف کلی جلسه آشنایی با تجهیزات 

 اهداف اختصاصي : 
 اصول کار با میز جراحی، میز میو را بیان کند 

 کاربرد تابوره، لگن استیل و پایه سرم را بیان کند 

  کاربرد بیکس، کپسول اکسیژن وNO2مانومتر اکسیژن را بیان کند ، 

   کاربردbin  ،rock ،foot stood را بیان کند 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
21. - Berry & kohn's operating Room Technique. Publisher Mosby, ISBN 032019803  

22. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

23. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2014 

24. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 

 ( آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل، فاطمه قارداشی، رویا اکبر زاده5

 2931( آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل، لیال ساداتی، احسان گلچینی 6

    : زمان:      دقيقهمدت  )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه نهم

 اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                     اتاق عمل:    پرستاری                 گروه آموزشی:    دانشکده

 002تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

در اتاق  زاتيبا ابزا و تجه ييطرح درس آشنانام درس )واحد(  :  

 عمل
 01-02 شنبه         ساعت: سه روز:    

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو 2تعداد واحد:
 مدرس: خانم سوخک دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 



 
 یدر اتاق بهبود یضرور زاتیتجهو  اتاق عمل یمصرف لیوساعنوان جلسه : 

 یدر اتاق بهبود یضرور زاتیتجهو  اتاق عمل یمصرف لیوساهدف کلی جلسه آشنایی با 

 اهداف اختصاصي : 
 نام ببرد. کیدر اتاق عمل را بر اساس کاربرد هر  یمصرف لیوسا 

 را نام برده و کاربرد آن ها را شرح دهد. یدر اتاق بهبود یضرور زاتیتجه 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو   تکليف       فعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
25. - Berry & kohn's operating Room Technique. Publisher Mosby, ISBN 032019803  

26. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

27. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2014 

28. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 

 ( آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل، فاطمه قارداشی، رویا اکبر زاده5

 2931زار و تجهیزات اتاق عمل، لیال ساداتی، احسان گلچینی ( آشنایی با اب6

    : مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه دهم

 اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                     اتاق عمل:    پرستاری                 گروه آموزشی:    دانشکده

 002تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

در اتاق  زاتيبا ابزا و تجه ييدرس آشناطرح نام درس )واحد(  :  

 عمل
 01-01 شنبه         ساعت: سه روز:    

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو 2تعداد واحد:
 مدرس: خانم سوخک دقيقه 01مدت كالس: 



 11ماه دی تاريخ بازنگری: 
 

 در جراحی چشمآشنایی با ابزارهای جراحی عنوان جلسه :
 : آشنایی با ابزارهای جراحی در جراحی چشمهدف کلی جلسه

 اهداف اختصاصي : 
 انواع برنده ها و جداکننده ها در ست جراحی چشمی را بیان کند 

 انواع فورسپس ها و نگهدارنده ها در ست جراحی چشمی را بیان کند 

 کند انواع رترکتورها و جداکننده ها در ست جراحی چشمی را بیان 

 کاربرد انواع ابزار مورد استفاده در ست جراحی چشمی را بیان کند 

 کاربرد پروب ها و مژر در ست جراحی چشمی را بیان کند 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 /        تاالر گفتگوتکليف          /          پروژه        فعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
29. - Berry & kohn's operating Room Technique. Publisher Mosby, ISBN 032019803  

30. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

31. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2014 

32. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 

 ( آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل، فاطمه قارداشی، رویا اکبر زاده5

 2931ساداتی، احسان گلچینی  ( آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل، لیال6

    : مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  زمان :    دقيقه مدت جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 جلسه يازدهم

 اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                     اتاق عمل:    پرستاری                 گروه آموزشی:    دانشکده

 012تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

 01-01شنبه         ساعت: روز:     در اتاق عمل زاتيو تجه ربا ابزا ييآشنانام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو 2تعداد واحد:
 آقای كاویمدرس:  دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 

 
 انواع آندوسکوپي و تجهيزات مربوط به آنعنوان جلسه : 

 آندوسکوپي و تجهيزات مربوط به آن آشنايي با انواعهدف كلي جلسه :  



 اهداف اختصاصي : 
 دینما فیرا تعر یآندوسکوپ و آندوسکوپ. 

 آندوسکوپ را نام ببرد. انواع 

 دهد. صیآندوسکوپ را از هم تشخ انواع 

 مختلف بدن را نام ببرد. یها ستمیس یمربوط به آندوسکوپ یابزارها 

 دینما فیرا تعر یالپاراسکوپ 

 کند. انیرا ب یالپاراسکوپ بیو معا ایمزا 

 دیرا فهرست نما یمورد استفاده در الپاراسکوپ یو ابزارها زاتیتجه. 

 دهد. حیرا توض یهموستاز در الپاراسکوپ یها روش 

 دهد. حیآن را توض زاتیو تجه لیو ووسا یادرار ستمیدر س یآندوسکوپ 

 مجازی         روش آموزش :  

 توليد محتوای الکترونيکينرم افزار امکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
1. Berry & kohn's operating Room Technique. Publisher Mosby, ISBN 032019803  

2. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

3. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2014 

4. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 

 عمل، فاطمه قارداشی، رویا اکبر زادهآشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق  .5

 2931آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل، لیال ساداتی، احسان گلچینی  .6

    : مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه مدت زمان :   

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 جلسه دوازدهم

 اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                     اتاق عمل:    پرستاری                 گروه آموزشی:    دانشکده

 09ارائه درس :تاريخ  0911-0011سال تحصيلي  :  

 01-01شنبه         ساعت: روز:     در اتاق عمل زاتيو تجه ربا ابزا ييآشنانام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو 2تعداد واحد:
 آقای كاویمدرس:  دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 

 
 ست های جراحي در جراحي گوارش و غددعنوان جلسه : 

 آشنايي با ست های جراحي در جراحي گوارش و غددهدف كلي جلسه :  



 اهداف اختصاصي : 
 استفاده از آن را نام ببرد.  ونیکاسیو اند نوریم یجراح یموجود در ست ها یابزار ها 

 استفاده از آن را نام ببرد. ونیکاسیماژور و اند یجراح یموجود در ست ها یابزارها 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
1. Berry & kohn's operating Room Technique. Publisher Mosby, ISBN 032019803  

2. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

3. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2014 

4. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 

 آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل، فاطمه قارداشی، رویا اکبر زاده .5

 2931آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل، لیال ساداتی، احسان گلچینی  .6

    : دقيقه     مدت زمان:  )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 جلسه سيزدهم

 اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                     اتاق عمل:    پرستاری                 گروه آموزشی:    دانشکده

 19تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

 01-01شنبه         ساعت: روز:     در اتاق عمل زاتيو تجه ربا ابزا ييآشنانام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجويان  :

 درس: خانم ايزانلومسئول  2تعداد واحد:
 آقای كاویمدرس:  دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 

 
 ست های جراحي در جراحي زنان و اورولوژیعنوان جلسه : 

 آشنايي با ست های جراحي در جراحي زنان و اورولوژیهدف كلي جلسه :  



 اهداف اختصاصي : 
 استفاده از آن را نام ببرد.  ونیکاسیزنان و اند یجراح یموجود در ست ها یابزار ها 

 استفاده از آن را نام ببرد. ونیکاسیو اند اورولوژی یجراح یموجود در ست ها یابزارها 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 پروژه        /        تاالر گفتگوتکليف          /          فعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
1. Berry & kohn's operating Room Technique. Publisher Mosby, ISBN 032019803  

2. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

3. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2014 

4. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 

 آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل، فاطمه قارداشی، رویا اکبر زاده .5

 2931عمل، لیال ساداتی، احسان گلچینی آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق  .6

    : مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 جلسه چهاردهم

 اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                     اتاق عمل:    پرستاری                 گروه آموزشی:    دانشکده

 229تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

 01-01شنبه         ساعت: روز:     در اتاق عمل زاتيو تجه ربا ابزا ييآشنانام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو 2تعداد واحد:
 آقای كاویمدرس:  دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 

 
 ست های جراحي در جراحي ارتوپدیعنوان جلسه : 

 آشنايي با ست های جراحي در جراحي ارتوپدیهدف كلي جلسه :  



 اهداف اختصاصي : 
 استفاده از آن را نام ببرد.  ونیکاسیو اند ارتوپدی  یجراح یموجود در ست ها یابزار ها 

 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :  .0
2. Berry & kohn's operating Room Technique. Publisher Mosby, ISBN 032019803  

3. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

4. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2014 

5. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 

 کبر زادهآشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل، فاطمه قارداشی، رویا ا .6

 2931آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل، لیال ساداتی، احسان گلچینی  .7

    : مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 جلسه پانزدهم

 اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                     اتاق عمل:    پرستاری                 گروه آموزشی:    دانشکده

 219تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

 01-01شنبه         ساعت: روز:     در اتاق عمل زاتيو تجه ربا ابزا ييآشنانام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو 2تعداد واحد:
 آقای كاویمدرس:  دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 

 
 در جراحي مغز و اعصابست های جراحي عنوان جلسه : 

 آشنايي با ست های جراحي در جراحي مغز و اعصابهدف كلي جلسه :  



 اهداف اختصاصي : 
 استفاده از آن را نام ببرد.  ونیکاسیو اند مغز و اعصاب  یجراح یموجود در ست ها یابزار ها 

 

 مجازی         روش آموزش :  

 محتوای الکترونيکينرم افزار توليد امکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
1. Berry & kohn's operating Room Technique. Publisher Mosby, ISBN 032019803  

2. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

3. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2014 

4. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 
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    : مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقهمدت زمان :    

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 جلسه شانزدهم

 اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                     اتاق عمل:    پرستاری                 گروه آموزشی:    دانشکده

 50ارائه درس :تاريخ  0911-0011سال تحصيلي  :  

 01-01شنبه         ساعت: روز:     در اتاق عمل زاتيو تجه ربا ابزا ييآشنانام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو 2تعداد واحد:
 آقای كاویمدرس:  دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 

 
 ست های جراحي در جراحي های توراكس، قلب و عروقعنوان جلسه : 

 آشنايي با ست های جراحي در جراحي های توراكس، قلب و عروقهدف كلي جلسه :  



 اهداف اختصاصي : 
 استفاده از آن را نام ببرد.  ونیکاسیو اند قلب و توراکس  یجراح یموجود در ست ها یابزار ها 

 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
1. Berry & kohn's operating Room Technique. Publisher Mosby, ISBN 032019803  

2. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

3. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2014 

4. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 

 آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل، فاطمه قارداشی، رویا اکبر زاده .5

 2931آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل، لیال ساداتی، احسان گلچینی  .6

    : دقيقهمدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 جلسه هفدهم

 اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                     اتاق عمل:    پرستاری                 گروه آموزشی:    دانشکده

 020تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

 01-01شنبه         ساعت: روز:     در اتاق عمل زاتيو تجه ربا ابزا ييآشنانام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجويان  :

 درس: خانم ايزانلومسئول  2تعداد واحد:
 آقای كاویمدرس:  دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 

 
 ست های جراحي در جراحي های گوش، حلق و بينيعنوان جلسه : 

 آشنايي با ست های جراحي در جراحي های گوش، حلق و بينيهدف كلي جلسه :  



 اهداف اختصاصي : 
 استفاده از آن را نام ببرد.  ونیکاسیو اند ینیگوش، حلق و ب یجراح یموجود در ست ها یابزار ها 

 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 خواهد شد.متعاقبا اعالم عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
1. Berry & kohn's operating Room Technique. Publisher Mosby, ISBN 032019803  

2. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

3. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2014 

4. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 

 آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل، فاطمه قارداشی، رویا اکبر زاده .5

 2931آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل، لیال ساداتی، احسان گلچینی  .6

    : مدت زمان:      دقيقه های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 


