
 
 

 

  

 

 (lesson Planطرح درس روزانه )

 جلسه اول

 کارشناسی/هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:              هوشبری    گروه آموزشی:                               پرستاری : دانشکد

 11/7/1044تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلی  : 

نام درس )واحد(  :  : اصول و مهارت های پرستاری و کار در 
 اتاق عمل نظری

 11-11روز: دوشنبه                            ساعت: 

 نوع واحد: نظری
 

 11   دانشجويان  :تعداد 

 مسئول درس: سرکار خانم فرامرزيان 1/2تعداد واحد: 

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: سرکار خانم مقدم دقيقه 04مدت کالس: 

 0011مهرماه  تاریخ تدوین / بازنگری:

 

 عنوان درس : اصول و مهارت های پرستاری و کار در اتاق عمل نظری و طيف سالمت و بيماری

صول آن، مهارت های ارتباطی با بيمار،  هدف سی، ارتباطات و ا سا سالمت و بيماری، نيازهای ا شنايی با طيف  کلی درس : آ

 حقوق بيمار، توجهات روحی و روانی از بيمار
 :بايد بتواند اين جلسه انيدانشجو در پا:  اختصاصیاهداف 
 تعريف بهداشت را مورد بحث قرار دهد.- .1

سالمتی، ارتقای سالمتی، نيازهای اساسی انسان و سالمت جامع نگر برای درک رابطه بين نگرش مدل های باور - .2

 مددجو نسبت به سالمتی را مورد بحث قرار دهد.

 متغيرهای موثر بر باورها و اقدامات بهداشتی را شرح دهد.- .3

 فعاليت های ارتقای سالمتی و پيشگيری از ناخوشی را سر دهد.- .4

 های پيشگيری کننده را مورد بحث قرار دهد. سه سطح از مراقبت- .5

 چهار مورد از عوامل خطر را توضيح دهد.- .6

 تعديل عوامل خطرساز و تغيير رفتارهای بهداشتی را مورد بحث قرار دهد. .7

 تاثير ناخوشی روی مددجو و خانواده را شرح دهد.- .8

 را بيان کند. و بيماری سالمت فيط- .9

 .ا شرح دهدر یماريو ب یعوامل مؤثر بر سالمت- .11

 ارتباطات و اصول آن را تشريح کند، حقوق بيمار را بشناسد.  - .11
 مجازی روش آموزش : 

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکی امکانات آموزشی : 

   تکليف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 منبع درس  :

  
1.Berry and kohn’s. Operating Room technique.Elsevier. Lasted ed. 

2.Brunner, Lillian and suddarth, Doris. Textbook of Medical-Surgical Nursing. Lippincott 

Company. Lasted ed. 
3.Kozier, Brbara; & et al. Fundamentals of Nursing. Adison-weseley. Lasted ed. 
 

  دقيقه 14مدت زمان:    مقدمه 

 کليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 14مدت زمان : 

 دقيقه 4مدت زمان : 

 دقيقه14مدت زمان:   

  دقيقه 14مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

  دوم جلسه

 

 کارشناسی/هوشبری  مقطع / رشته تحصیلی:              هوشبری    گروه آموزشی:                               پرستاری : دانشکد

 21/7/1044 تاریخ ارائه درس : 0011-0010سال تحصيلی  :  

 8-01ساعت:                       چهارشنبه روز:     مهارت های پرستاری و کار در اتاق عملنام درس )واحد(  :  

 نفر 01تعداد دانشجویان  :  عملی - نظری نوع واحد:

 مسئول درس: خانم فرامرزیان 3تعداد واحد: 

 مدرس: خانم فرامرزیان دقيقه ۰۴مدت کالس: 

 0011تاریخ تدوین / بازنگری: مهر ماه 
 

 0عالئم حياتی عنوان جلسه : 

 با نقش پرستار در اندازه گيری دقيق عاليم حياتی )قسمت اول(آشنا شدن هدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 
 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 

  اصطالحات تب ، هيپوترميا ، هيپرترميا ، آپنه ، برادی پنه ، آريتمی ، برادی کارديا ، تاکی کارديا و ... را تعريف
 کند.

  بررسی درجه حرارت بدن ، نبض و تنفس بحث و گفتگو کند.پيرامون مسئوليت های پرستاری در زمينه 
 .انواع ترمومتر و روش های استفاده از آن را توضيح دهد 
 TPR .بيمار را به طور صحيح تفسير کند 
 .محل های بررسی درجه حرارت و نبض را تعيين کند 

  روش های صحيح اندازه گيری ،ثبت و گزارشTPR .را شرح دهد 

 ترکیبی       / مجازی          حضوری         /      روش آموزش :  

 استفاده از نرم افزار آموزشی توليد محتوا امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگوتکلیف          فعالیت آموزشی :   

  آزمون ميان ترم چند گزينه ای و کوتاه پاسخعنوان و نوع آزمون :  

  منبع درس :
1.Brunner, Lillian and suddarth, Doris. Textbook of Medical-Surgical Nursing. 

Lippincott Company. Lasted ed. 

2.Kozier, Brbara; & et al. Fundamentals of Nursing. Adison-weseley. Lasted 

 دقيقه  01مدت زمان:     )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  01مدت زمان :  

 دقيقه   1مدت زمان : 

 دقيقه  01مدت زمان:     

  دقيقه  01مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 



 

  سوم جلسه

 

 کارشناسی/هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:              هوشبری    گروه آموزشی:                               پرستاری : دانشکد

 21/7/1044 تاریخ ارائه درس : 0011-0010سال تحصيلی  :  

 03-01ساعت:                       شنبه یکروز:     مهارت های پرستاری و کار در اتاق عملنام درس )واحد(  :  

 نفر 01تعداد دانشجویان  :  عملی - نظری نوع واحد:

 مسئول درس: خانم فرامرزیان 3تعداد واحد: 

 مدرس: خانم فرامرزیان دقيقه ۰۴مدت کالس: 

 0011تاریخ تدوین / بازنگری: مهر ماه 
 

 2عالئم حياتی عنوان جلسه : 

 گيری دقيق عاليم حياتی )قسمت دوم(آشنا شدن با نقش پرستار در اندازه هدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 
 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 

  اصطالحات فشار سيستول ، دياستول، فشار نبض ، هيپرتانسيون ، هيپوتانسيون و صدای کورتکوف را تعريف
 کند.

 .انواع گوشی و فشارسنج و روش استفاده از آن را توضيح دهد 
  طور صحيح تفسير کند.فشار خون بيمار را به 
 .محل های بررسی فشار خون را تعيين کند 
 .روش های صحيح اندازه گيری ، ثبت و گزارش فشارخون را شرح دهد 

 ترکیبی       / مجازی          حضوری         /      روش آموزش :  

 استفاده از نرم افزار آموزشی توليد محتوا امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگوتکلیف          فعالیت آموزشی :   

  آزمون ميان ترم چند گزينه ای و کوتاه پاسخعنوان و نوع آزمون :  

  منبع درس :
1.Brunner, Lillian and suddarth, Doris. Textbook of Medical-Surgical Nursing. 

Lippincott Company. Lasted ed. 

2.Kozier, Brbara; & et al. Fundamentals of Nursing. Adison-weseley. Lasted 

 دقيقه  01مدت زمان:     )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  01مدت زمان :  

 دقيقه   1مدت زمان : 

 دقيقه  01مدت زمان:     

  دقيقه  01مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 

 چهارم جلسه

 

 کارشناسی/هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:              هوشبری    گروه آموزشی:                               پرستاری : دانشکد

 1/8/1044 تاریخ ارائه درس : 0011-0010سال تحصيلی  :  

 03-01ساعت:                       یکشنبه روز:     مهارت های پرستاری و کار در اتاق عملنام درس )واحد(  :  

 نفر 01تعداد دانشجویان  :  عملی - نظری نوع واحد:

 مسئول درس: خانم فرامرزیان 3تعداد واحد: 

 فرامرزیانمدرس: خانم  دقيقه ۰۴مدت کالس: 

 0011تاریخ تدوین / بازنگری: مهر ماه 
 

 (1دارو دادن و محاسبات دارويی )عنوان جلسه : 

 (1) دارو دادن و محاسبات دارويیهدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 
 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 

  مسئوليت های پرستار در تجويز دارو را شرح دهد. نقش و 

  فيزيولوژيک دارو شامل جذب ، انتشار ، متابوليسم و دفع را توضيح دهد.مکانيسم های 

 .انواع مکانيسم های اثر دارويی را بيان کند 

 .عوامل تکاملی موثر بر فارموکينتيک را شرح دهد 

 .عوامل موثر بر مکانيسم اثر دارو را شرح دهد 

 ترکیبی       / مجازی          حضوری         /      روش آموزش :  

 استفاده از نرم افزار آموزشی توليد محتوا امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگوتکلیف          فعالیت آموزشی :   

  آزمون ميان ترم چند گزينه ای و کوتاه پاسخعنوان و نوع آزمون :  

  منبع درس :
1.Brunner, Lillian and suddarth, Doris. Textbook of Medical-Surgical Nursing. 

Lippincott Company. Lasted ed. 

2.Kozier, Brbara; & et al. Fundamentals of Nursing. Adison-weseley. Lasted 

 دقيقه  01مدت زمان:     )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  01مدت زمان :  

 دقيقه   1مدت زمان : 

 دقيقه  01مدت زمان:     

  دقيقه  01مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 

 پنجم جلسه

 

 کارشناسی/هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:              هوشبری    گروه آموزشی:                               پرستاری : دانشکد

 11/8/1044 تاریخ ارائه درس : 0011-0010سال تحصيلی  :  

 03-01ساعت:                       یکشنبه روز:     مهارت های پرستاری و کار در اتاق عملنام درس )واحد(  :  

 نفر 01دانشجویان  : تعداد  عملی - نظری نوع واحد:

 مسئول درس: خانم فرامرزیان 3تعداد واحد: 

 مدرس: خانم فرامرزیان دقيقه ۰۴مدت کالس: 

 0011تاریخ تدوین / بازنگری: مهر ماه 
 

 (2دارو دادن و محاسبات دارويی )عنوان جلسه : 

 (2) دارو دادن و محاسبات دارويیهدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 
 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 

 .روش های  آموزش به مددجو درباره داروهای تجويز شده را توضيح دهد 

 .نقش پزشک ، پرستار و داروساز در تجويز دارو را بيان کند 

 .عواملی که هنگام انتخاب روش های تجويز دارو بايد در نظر گرفت را توضيح دهد 

 يح محاسبه کند.مقدار داروی تجويز شده را به طور صح 

 ترکیبی       / مجازی          حضوری         /      روش آموزش :  

 استفاده از نرم افزار آموزشی توليد محتوا امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگوتکلیف          فعالیت آموزشی :   

  چند گزينه ای و کوتاه پاسخآزمون ميان ترم عنوان و نوع آزمون :  

  منبع درس :
1.Brunner, Lillian and suddarth, Doris. Textbook of Medical-Surgical Nursing. 

Lippincott Company. Lasted ed. 

2.Kozier, Brbara; & et al. Fundamentals of Nursing. Adison-weseley. Lasted 

 دقيقه  01مدت زمان:     کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  01مدت زمان :  

 دقيقه   1مدت زمان : 

 دقيقه  01مدت زمان:     

  دقيقه  01مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 ششم  جلسه

 

 کارشناسی/هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:              هوشبری    گروه آموزشی:                               پرستاری : دانشکد

 21/8/1044 تاریخ ارائه درس : 0011-0010سال تحصيلی  :  

 03-01ساعت:                       یکشنبه روز:     مهارت های پرستاری و کار در اتاق عملنام درس )واحد(  :  

 نفر 01تعداد دانشجویان  :  عملی - نظری نوع واحد:

 مسئول درس: خانم فرامرزیان 3تعداد واحد: 

 مدرس: خانم فرامرزیان دقيقه ۰۴مدت کالس: 

 0011تاریخ تدوین / بازنگری: مهر ماه 
 

 (3دارو دادن و محاسبات دارويی )عنوان جلسه : 

 (1) دارو دادن و محاسبات دارويیهدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 
 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 

 .عوامل موثر در بررسی نياز به دارو و پاسخ مددجو به دارودرمانی را توضيح دهد 

 .شش قانون تجويز دارو را شرح دهد 

  عضالنی ، زيرجلدی ، داخل جلدی و وريدی تجويز نمايد.به طور صحيح داروها را آماده نموده و از راه تزريق 

  به طور صحيح داروها را آماده نموده و از راه خوراکی ، استنشاقی و موضعی  و شياف های مقعدی و واژينال

 تجويز نمايد.

 .به طور صحيح داروها را آماده نموده و از راه قطره های چشم و گوش و بينی  تجويز نمايد 

 ترکیبی       / مجازی          حضوری         /      روش آموزش :  

 استفاده از نرم افزار آموزشی توليد محتوا امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگوتکلیف          فعالیت آموزشی :   

  کوتاه پاسخآزمون ميان ترم چند گزينه ای و عنوان و نوع آزمون :  

  منبع درس :
1.Brunner, Lillian and suddarth, Doris. Textbook of Medical-Surgical Nursing. 

Lippincott Company. Lasted ed. 

2.Kozier, Brbara; & et al. Fundamentals of Nursing. Adison-weseley. Lasted 

 دقيقه  01مدت زمان:     تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  01مدت زمان :  

 دقيقه   1مدت زمان : 

 دقيقه  01مدت زمان:     

  دقيقه  01مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 



 

 هفتم جلسه 

 کارشناسی/هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:              هوشبری    گروه آموزشی:                               پرستاری : دانشکد

 41/41/1044تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلی  : 

نام درس )واحد(  :  اصول و مهارت های پرستاری و کار در 
 اتاق عمل نظر

 11-11ساعت:   روز: دوشنبه                          

 نوع واحد: نظری
 

 11   تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: سرکار خانم فرامرزيان 1/2تعداد واحد: 

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: سرکار خانم مقدم دقيقه 04مدت کالس: 

 0011مهرماه  تاریخ تدوین / بازنگری:

 
 

 سنداژ معده و مثانهعنوان درس : 

 سنداژ معده و مثانههدف کلی درس : 

 :بايد بتواند اين جلسه انيدانشجو در پا:  اختصاصیاهداف 
اصطالحات تغذيه، سوء تغذيه، چاقی، متابوليسم، هضم، جذب، سوء هضم، تهوع و استفراغ، تغذيه کامل وريدی،  .1

 گاستروستومی، الواژ و گاواژ را تعريف کند.

 يک را شرح دهد.گروه های مواد غذايی را نام برده و اهميت هر  .2

 انواع رژيم های غذايی مورد استفاده در بيمارستان را توضيح دهد. .3

 اختالالت شايع تغذيه ای و مراقبت های پرستاری آن را توضيح دهد. .4

 تغذيه از طريق گاواژ ، گاستروستومی و مراقبت های پرستاری آن ها را توضيح دهد. .5

 دی را شرح دهد.تفاوت های ميان تغذيه خوراکی و تغذيه کامل وري .6

 .دهد شرح مختصر طور به را ای روده سيستم فيزيولوژی و آناتومی .7

 .دهد شرح را ای روده سيستم عملکرد بر موثر عوامل .8

 .دهد شرح را زندگی مختلف های دوران در ای روده سيستم عملکرد .9

 .کند بيان را ای روده سيستم رايج اختالالت .11

 .دهد توضيح رامشکالت معمول در عمل دفع، عوامل مستعد کننده و مراقبت های پرستاری آن  .11

 .دهد توضيح را مدفوع متداول آزمايشات .12

 .دهد توضيح را ای روده سيستم تشخيصی های روش .13

 .دهد توضيح را ای روده سيستم درمانی های روش .14

 .دهد شرح را ا، موارد استعمال و نحوه انجام آنانم انواع .15

 دهد توضيح را ستومیمراقبت های پرستاری را بری بيمار دارای ا .16

 مجازی روش آموزش : 

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکی امکانات آموزشی : 

   تکليف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس:  
 



1.Berry and kohn’s. Operating Room technique.Elsevier. Lasted ed. 

2.Brunner, Lillian and suddarth, Doris. Textbook of Medical-Surgical Nursing. 

Lippincott Company. Lasted ed. 

3.Kozier, Brbara; & et al. Fundamentals of Nursing. Adison-weseley. Lasted ed   
 .بهشتی شهيد یپرستار دانشکده علمی هيئت اعضا ترجمه . دوگاس بيمار از مراقبت اصول ، دوگاس. 0

  دقيقه 14مدت زمان:    مقدمه 

 کليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 14مدت زمان : 

 دقيقه 4مدت زمان : 

 دقيقه14مدت زمان:   

  دقيقه 14مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هشتمجلسه 

 کارشناسی/هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:              هوشبری    گروه آموزشی:                               پرستاری : دانشکد

 8/1/1044تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلی  : 

)واحد(  :  اصول و مهارت های پرستاری و کار در نام درس 
 اتاق عمل نظری

 8-14روز: چهارشنبه                            ساعت: 

 نوع واحد: نظری
 

 11   تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: سرکار خانم فرامرزيان 1/2تعداد واحد: 

 خانم مقدم مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: سرکار دقيقه 04مدت کالس: 

 0011مهرماه  تاریخ تدوین / بازنگری:

 

 خممراقبت از زعنوان درس : 

 هدف کلی درس : آشنايی يا انواع پانسمان و اصول مراقبت از زخم

 
 :بايد بتواند اين جلسه انيدانشجو در پا:  اختصاصیاهداف 
 .ديرا بحث نما یفشار یزخم ها ليعوامل خطر زا و موثر بر تشک- .1

 .کند ستيرا ل یفشار یمرحله زخم هاچهار - .2

 .دهد حيمربوطه از زخم بستر را توض یها مراقبت- .3

 .ديبهبود زخم را بحث نما یعيطب نديفرا- .4

 .کند فيرا توص هيو ثانو هيزخم ها در توجهات اول یبهبود نياختالف ب- .5

 .موانع آن را شرح دهد ايبهبود زخم  شرفتيبر پ عوامل موثر- .6

 .کند فيحاد و مزمن را توص یاز زخم ها یپرستار یمراقبت ها نياختالف ب- .7

 .ست کنديل یپوست تيمددجو با اختالل تمام یمتناسب را برا یاقدامات پرستار- .8

 .ديانواع واهداف پانسمان ها را ذکر نما- .9

 تشخيص های پرستاری مرتبط با اختالل در تماميت پوست را ليست نمايد.- .11
 مجازی روش آموزش : 

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکی امکانات آموزشی : 

   تکليف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس  :

  
1.Berry and kohn’s. Operating Room technique.Elsevier. Lasted ed. 

2.Brunner, Lillian and suddarth, Doris. Textbook of Medical-Surgical Nursing. 

Lippincott Company. Lasted ed. 
3.Kozier, Brbara; & et al. Fundamentals of Nursing. Adison-weseley. Lasted ed 
 

  دقيقه 14مدت زمان:    مقدمه 

 کليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 دقيقه 14مدت زمان : 

 دقيقه 4مدت زمان : 



  دقيقه14مدت زمان:    بخش دوم درس 

  دقيقه 14مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيری 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  نهمجلسه 

 

 کارشناسی/هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:              هوشبری    گروه آموزشی:                               پرستاری : دانشکد

 01/9/0011 تاریخ ارائه درس : 0011-0010سال تحصيلی  :  

 03-01ساعت:                       دوشنبه روز:     مهارت های پرستاری و کار در اتاق عملنام درس )واحد(  :  

 نفر 01تعداد دانشجویان  :  عملی - نظری نوع واحد:

 فرامرزیانمسئول درس: خانم  3تعداد واحد: 

 مدرس: خانم اسدی الری دقيقه ۰۴مدت کالس: 

 0011تاریخ تدوین / بازنگری: مهر ماه 
 

 تاریخچه جراحیعنوان جلسه : 

 مروری بر تاريخچه جراحی در جهان و ايرانهدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 
 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 

  شرح دهد.سير پيشرفت تاريخی علم جراحی  را 

  .داليل عمده پيشرفت جراحی را ذکر کند 

 .طبقه بندی انواع جراحی و تخصص های آن را توضيح دهد  

 ترکیبی       / مجازی          حضوری         /      روش آموزش :  

 استفاده از نرم افزار آموزشی توليد محتوا امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگوتکلیف          فعالیت آموزشی :   

  آزمون ميان ترم چند گزينه ای و کوتاه پاسخعنوان و نوع آزمون :  

  منبع درس :
 Nancy Marie Phillips. Berry and Kohn's operating Room technique. 11th edition.Mosby.2012 

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th EDITION, 2015 
 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2014 

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

2018 
 

 .1111عمل. انتشارات جامعه نگر، چاپ سوم ليال ساداتی، احسان گلچينی، مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق .1

 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
 

 کارشناسی/هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:              هوشبری    گروه آموزشی:                               پرستاری : دانشکد

 22/9/0011 تاریخ ارائه درس : 0011-0010سال تحصيلی  :  

 03-01ساعت:                       دوشنبه روز:     های پرستاری و کار در اتاق عمل مهارتنام درس )واحد(  :  

 نفر 01تعداد دانشجویان  :  عملی - نظری نوع واحد:

 مسئول درس: خانم فرامرزیان 3تعداد واحد: 

 مدرس: خانم اسدی الری دقيقه ۰۴مدت کالس: 

 0011تاریخ تدوین / بازنگری: مهر ماه 
 

 شناخت جنبه های فيزيکی محيط در يک دپارتمان جراحیعنوان جلسه : 

 آشنايی با جنبه های فيزيکی محيط در يک دپارتمان جراحیهدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 
 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 

 کند. انيمربوط به آنرا ب یاندازه اتاق عمل و استانداردها 

 دينما ستيدر مجموعه اتاق عمل را ل یمنيا نکات. 

 ترکیبی       / مجازی          حضوری         /      روش آموزش :  

 استفاده از نرم افزار آموزشی توليد محتوا امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگوتکلیف          فعالیت آموزشی :   

  آزمون ميان ترم چند گزينه ای و کوتاه پاسخعنوان و نوع آزمون :  

  منبع درس :
 Nancy Marie Phillips. Berry and Kohn's operating Room technique. 11th edition.Mosby.2012 

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th EDITION, 2015 
 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2014 

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

2018 
 

 .1111نگر، چاپ سوم  ليال ساداتی، احسان گلچينی، مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عمل. انتشارات جامعه.1

 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

  دقيقه    مدت زمان : جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

  



 

 يازدهمجلسه 

 

 کارشناسی/هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:              هوشبری    گروه آموزشی:                               پرستاری : دانشکد

 21/1/1044تاريخ ارائه درس : 044-041سال تحصيلی  :  

 11-11ساعت:                          روز:   دوشنبه   نام درس )واحد(  :  اصول کار در اتاق عمل

 عملی 1نظری و  2نوع واحد:
 

 11تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم فرامرزيان 1تعداد واحد:

 مدرس:خانم  ايزانلو دقيقه ۰۴مدت کالس: 

 0011مهرماه  تاریخ تدوین / بازنگری:

 

 عمل جراحی  جهت بيمار سازی آماده و بستری مراحل عمل، اتاق بخش به بيمار پذيرش اصولعنوان جلسه : 

 آشنايی با پذيرش بيمار و آمادگی های قبل از عملهدف کلی جلسه :  
 اهداف اختصاصی : دانشجو بايد بتواند:

 کند انيرا ب رکوالريفرد س کيدر اتاق عمل به عنوان  ماريب رشياصول پذ 

 قبل از عمل را شرح دهد ماريب یها یآمادگ 

 کند انيدر اتاق عمل از جمله دستکش، گان، کاله و ماسک را ب یلوازم محافظت شخص انواع 

 دهد حيدر اتاق عمل را توض یلوازم محافظت شخص دنيپوش حيصح اصول 

 روش آموزش :  مجازی         

 سامانه نويد -امکانات آموزشی :  نرم افزار های مجازی سازی

 فعاليت آموزشی :  تکليف

 نوع آزمون : پايان ترمعنوان و 

 منبع درس : 
1. FULLER, J. K. 2018. Surgical Technology, Principles and Practice. 
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.  Berry & Kohn’s Operating Room Technique, publisher Mosby,Thirteenth 

Edition ،2017 

 

5. Berry and kohn’s. Operating Room technique.Elsevier. Lasted ed. 
 

6.Kozier, Brbara; & et al. Fundamentals of Nursing. Adison-weseley. Lasted ed 

. ليال ساداتی، اصول و 1111فنون عملکرد فرد سيار)سيرکوالر(. انتشارات جامعه نگر، چاپ اولليال ساداتی، اصول و . 7

 1111فنون عملکرد فرد اسکراب. انتشارات جامعه نگر، چاپ اول 

 
  دقيقه1مدت زمان:    مقدمه 

 کليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 14مدت زمان : 

 دقيقه 4مدت زمان : 

 دقيقه14مدت زمان:   



  دقيقه 14مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه 1مدت زمان:   ارزشيابی درس 

 

  
  



 

 جلسه دوازدهم
 

 کارشناسی/هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:              هوشبری    گروه آموزشی:                               پرستاری : دانشکد

 ۶۱/۶۴/1044 تاريخ ارائه درس : 0011-0010سال تحصيلی  :  

 ۳۱-۳۱ساعت:                            دوشنبهروز:   مهارت های پرستاری و کار در اتاق عملنام درس )واحد(  :  

 نفر 01تعداد دانشجویان  : یعمل - ینظر نوع واحد:

 انیخانم فرامرزمسئول درس: 3تعداد واحد:

 احمدی الری :مدرس قهيدق ۰۴مدت کالس: 

 0011مهر ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 تيم جراحی و بيهوشی:  جلسهعنوان 

 آشنایی با اعضای تيم جراحی و بيهوشی و شرح وظایف آنها:   جلسههدف کلی 

 

 دانشجو در پايان دوره بايد بتواند ::  اختصاصیاهداف 
 ببرد.اعضای تيم جراحی را نام  .1

 وظايف کارشناس هوشبری را توضيح دهد. .2

 مسئوليت افراد گروه در انجام کارهای گروهی را بداند. .1

 اصول روابط انسانی و حرفه ای با اعضای تيم را بداند. .0

 را توضيح دهد. صحيح و اصول ثبت گزارش ماريپرونده ب .1

 را بيان کند. کار در آنها هيبخشهای بستری و اصول اول .1

 

 

   مجازی       روش آموزش :  

 محتوا دیتول یاستفاده از نرم افزار آموزش امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 ترم انیامتحان م یبرگزارعنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :
 . Nancy Marie Phillips. Berry and Kohn's operating Room technique. 11th edition.Mosby.2012 

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th EDITION, 2015 
 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2014 

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

 

 .1111سوم چاپ .ليال ساداتی، احسان گلچينی، مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عمل. انتشارات جامعه نگر، 1

 دقيقه  ۱مدت زمان:     :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه ۳۱مدت زمان :   

 دقيقه  ۴مدت زمان :  

 دقيقه  ۳۱مدت زمان:    

  دقيقه۱مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 

 جلسه  سيزدهم

 کارشناسی/هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:              هوشبری    گروه آموزشی:                               پرستاری : دانشکد

 11/14/1044تاريخ ارائه درس : 044-041سال تحصيلی  :  

 11-11روز:   دوشنبه                            ساعت: نام درس )واحد(  :  اصول کار در اتاق عمل

 عملی 1نظری و  2نوع واحد:
 

 11تعداد دانشجويان  :

 درس:خانم فرامرزيانمسئول  1تعداد واحد:

 مدرس:خانم  ايزانلو دقيقه ۰۴مدت کالس: 

 1044مهرماه تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 عمل اتاق در استريل و ضدعفونی اصولعنوان جلسه : 

 هدف کلی جلسه :  آشنايی با مفاهيم ضدعفونی و استريليزاسيون 

 دانشجو بايد بتواند:اهداف اختصاصی : 
  ضدعفونی و استريل را متوجه شود.تفاوت مفاهيم 

 .استريل شدن طبق معيارهای استاندارد را تعريف کند 

 عوامل موثر در ميزان اثر بخشی فرايند استريليزاسيون را بيان کند 

 روش های استريليزاسيون را نام ببرد. 
 

 روش آموزش :  مجازی         

 سامانه نويد -امکانات آموزشی :  نرم افزار های مجازی سازی

 فعاليت آموزشی :  تکليف        

 عنوان و نوع آزمون : پايان ترم

 منبع درس : 

  ،1111 سوم، چاپ جامعه نگر. انتشارات احسان گلچينی، اصول استريليزاسيون و ضدعفونیليال ساداتی.  

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

2015 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care 

Approach 4th Edition, 2014 
Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher 

Fuller, 2018 

  دقيقه1مدت زمان:    مقدمه 

 کليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 14مدت زمان : 

 دقيقه 4مدت زمان : 

 دقيقه14مدت زمان:   

  دقيقه 14مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه 1مدت زمان:   ارزشيابی درس 



 
 
 

 چهاردهم جلسه 
 

 کارشناسی/هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:              هوشبری    گروه آموزشی:                               پرستاری : دانشکد

 24/14/1044تاريخ ارائه درس : 044-041سال تحصيلی  :  

 11-11روز:   دوشنبه                            ساعت: نام درس )واحد(  :  اصول کار در اتاق عمل

 عملی 1نظری و  2نوع واحد:
 

 11تعداد دانشجويان  :

 درس:خانم فرامرزيانمسئول  1تعداد واحد:

 مدرس:خانم  ايزانلو دقيقه ۰۴مدت کالس: 

 0011مهرماه  تاریخ تدوین / بازنگری:

 
 

 ايلوس از استفاده و نگهداری بندی،  بسته های روش ،و استريل دستکش ماسک، گان، از استفاده شيوهعنوان جلسه : 
 استريل

 هدف کلی جلسه :   

 گان و دستکش دنيبعد از پوش توجهاتی و دستکش جراح دنيپوش، گان دنيپوشآشنايی با 
 دانشجو بايد بتواند:اهداف اختصاصی : 

 دينما انيب لياصول استر تيو رعا حيصح وهيگان به ش دنيدر پوش یاصول علم. 

 دهد. حيدستکش به روش باز و بسته را توض دنيپوش یها روش 

 دينما انيب ليگان و دستکش استر دنيبعد از پوش ونيزاسيلياصول استر تيمربوط به رعا نيقوان. 

 دهد. حيرا توض یدر روند جراح یدر موارد اضطرار ليدستکش استر ضيتعو ی نحوه 

 روش آموزش :  مجازی         

 سامانه نويد -امکانات آموزشی :  نرم افزار های مجازی سازی

 فعاليت آموزشی :   تکليف     

 پايان ترمعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
1. FULLER, J. K. 2018. Surgical Technology, Principles and Practice. 
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.  Berry & Kohn’s Operating Room Technique, publisher Mosby,Thirteenth 

Edition ،2017 

. ليال ساداتی، اصول و 1111ليال ساداتی، اصول و فنون عملکرد فرد سيار)سيرکوالر(. انتشارات جامعه نگر، چاپ اول

 1111فنون عملکرد فرد اسکراب. انتشارات جامعه نگر، چاپ اول 
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 دقيقه 14مدت زمان : 

 دقيقه 4مدت زمان : 
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 جلسه پانزدهم:

 

 کارشناسی/هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:              هوشبری    گروه آموزشی:                               پرستاری : دانشکد

 ۷۲/۶۴/1044 تاريخ ارائه درس : 0011-0010سال تحصيلی  :  

 ۳۱-۳۱ساعت:                            دوشنبهروز:   مهارت های پرستاری و کار در اتاق عملنام درس )واحد(  :  

 نفر 01تعداد دانشجویان  : یعمل - ینظر نوع واحد:

 انیخانم فرامرزمسئول درس: 3تعداد واحد:

 احمدی الری :مدرس قهيدق ۰۴مدت کالس: 

 0011مهر ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 ماریب تیوضع رییتغی و اصول حفاظت فرد : جلسهعنوان 

 ماريب تيوضع رييو تغ یاصول حفاظت فردآشنايی با :   جلسههدف کلی 

 

 دانشجو در پايان دوره بايد بتواند ::  اختصاصیاهداف 
 خطرات شغلی کارشناس هوشبری را نام ببرد. .1

 اصول مديريت و کنترل آسيب های ناشی از وسايل تيز و برنده را توضيح دهد. .2

 نام ببرد.موارد عمده پوزيشن دادن بيمار را  .3

 نکات ايمنی در هنگام پوزيشن های جراحی را توضيح دهد. .4

 نحوه انتقال بيمار به برانکارد و بالعکس را توضيح دهد. .5

 خطرات احتمالی در حين انتقال بيمار را بيان کند.. ۱

   مجازی       روش آموزش :  

 محتوا دیتول یاستفاده از نرم افزار آموزش امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 ترم انیامتحان م یبرگزارعنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :
 . Nancy Marie Phillips. Berry and Kohn's operating Room technique. 11th edition.Mosby.2012 

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th EDITION, 2015 
 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2014 

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

 

 .1111سوم چاپ .ليال ساداتی، احسان گلچينی، مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عمل. انتشارات جامعه نگر، 1

 دقيقه  ۱مدت زمان:     :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه ۳۱مدت زمان :   

 دقيقه  ۴مدت زمان :  
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  دقيقه۱مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 



 

 جلسه شانزدهم

  

 کارشناسی/هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:              هوشبری    گروه آموزشی:                               پرستاری : دانشکد

 0/11/1044تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلی  : 

اصول و مهارت های پرستاری و کار در نام درس )واحد(  :  
 اتاق عمل نظری

 11-11روز: دوشنبه                            ساعت:

 نوع واحد: نظری
 

 11   تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: سرکار خانم فرامرزيان 1/2تعداد واحد: 

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: سرکار خانم مقدم دقيقه 04مدت کالس: 

 0011مهرماه  تاریخ تدوین / بازنگری:

. 
 اصول روابط حرفه ای ، رفتار حرفه ای و کار گروهیعنوان درس :  

 آشنايی با اصول روابط حرفه ای ، رفتار حرفه ای و کار گروهی هدف کلی درس :  

 :بايد بتواند اين جلسه انيدانشجو در پا :اختصاصیاهداف 

 ی اتاق عمل را تشريح کند. زمينه های کاربرد اخالق در حرفه -1

 ارتباط بين اخالق و کارحرفه ای را توضيح دهد.  -2

 معضالت اخالقی رايج در اتاق عمل را نام برده و در مورد آنها بحث کند. -3

 اصول رفتار حرفه ای و همکاری گروهی در اتاق عمل را شرح دهيد. -4
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 محتوای الکترونيکینرم افزار توليد  امکانات آموزشی : 
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 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 رس :منبع د
 
1.Berry and kohn’s. Operating Room technique.Elsevier. Lasted ed. 

2.Brunner, Lillian and suddarth, Doris. Textbook of Medical-Surgical Nursing. 

Lippincott Company. Lasted ed. 
3.Kozier, Brbara; & et al. Fundamentals of Nursing. Adison-weseley. Lasted 
 
4.Kozrir,B.,Erb,G.,Fundamentals of nursing : concepts.process and practice .last ed.new 
york : pretice HALL. 
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