
 

 
 
 

 مجازی (lesson Plan)طرح درس روزانه 
 جلسه اول

 پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی            پرستاری:    پرستاری                 گروه آموزشی:    دانشکده

 800تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

پوست و  ک،يپالست ،يمياتاق عمل ترم یتکنولوژنام درس )واحد(  :  

 آن یو مراقبت ها ونديپ ،يسوختگ
 01-01ساعت:           روز:   چهارشنبه

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجويان  :

 ايزانلومسئول درس: خانم  1تعداد واحد:
 وخکمدرس: خانم س دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 
 

 پوستمروری بر آناتومی و فیزیولوژی عنوان جلسه : 

 پوستمروری بر آناتومی و فیزیولوژی هدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصي : 
 الیه های پوست را بیان کند 

 عملکرد الیه های پوست را شرح دهد 

 انواع غدد موجود در الیه درم و عملکرد آنها را شرح دهد 

 ارزیابی های تشخیصی پوست 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 : 
1. -Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2014 . 

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 

  0931لیال ساداتی، . تکنولوژی جراحی در جراحی های پوست و سوختگی و پیوند. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ اول - .5

 اصول جراحی شوارتز- .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

 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 جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 جلسه دوم

 پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی            پرستاری:    پرستاری                 گروه آموزشی:    دانشکده

 )جلسه آنالين(0100تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

پوست و  ک،يپالست ،يمياتاق عمل ترم یتکنولوژنام درس )واحد(  :  

 آن یو مراقبت ها ونديپ ،يسوختگ
 01-01ساعت:           روز:   چهارشنبه

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجويان  :

 ايزانلومسئول درس: خانم  1تعداد واحد:
 وخکمدرس: خانم س دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 
 

 انواع سوختگی بر اساس شدت و عمقعنوان جلسه : 

 انواع سوختگی بر اساس شدت و عمقآشنایی با هدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصي : 
  سوختگی را بیان کنداتیولوژی 

 را بشناسد 3و  2، 1سوختگی درجه 

 سوختگی اپیدرمال را شرح دهد 

 سوختگی نیمه ضخامت سطحی را شرح دهد 

 سوختگی نیمه ضخامت عمقی را شرح دهد 

  را شرح دهد 4سوختگی تمام ضخامت و درجه 

 مجازی         روش آموزش :  

 الکترونيکينرم افزار توليد محتوای امکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
7. -Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2014 . 

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

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

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

  0931پوست و سوختگی و پیوند. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ اول لیال ساداتی، . تکنولوژی جراحی در جراحی های - .00

 اصول جراحی شوارتز- .01

    : 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 سوم

 پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی            پرستاری:    پرستاری                 گروه آموزشی:    دانشکده

 1100تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

پوست و  ک،يپالست ،يمياتاق عمل ترم یتکنولوژنام درس )واحد(  :  

 آن یو مراقبت ها ونديپ ،يسوختگ
 01-01ساعت:           روز:   چهارشنبه

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجويان  :

 ايزانلومسئول درس: خانم  1تعداد واحد:
 وخکمدرس: خانم س دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 
 

 مراقبت از فرد دچار سوختگی در سه مرحله فوری، حاد و نوتوانیعنوان جلسه : 

 مراقبت از فرد دچار سوختگی در سه مرحله فوری، حاد و نوتوانیآشنایی با هدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصي : 
  دهدمراقبت از فرد دچار سوختگی از مرحله بروز حادثه تا احیای مایعات را شرح 

 طریقه احیای مایعات در بیماران سوختگی را شرح دهد 

 را شرح دهد 9چگونگی اندازه گیری وسعت سوختگی به دو روش الند و برودر و قانون 

 مراقبت از فرد دچار سوختگی در مرحله حاد را بیان کند 

 مجازی         روش آموزش :  

 الکترونيکينرم افزار توليد محتوای امکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
13. -Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2014 . 

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 

  0931پوست و سوختگی و پیوند. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ اول لیال ساداتی، . تکنولوژی جراحی در جراحی های - .01

 اصول جراحی شوارتز- .01

    : 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 چهارم

 پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی            پرستاری:    پرستاری                 گروه آموزشی:    دانشکده

 1100تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

پوست و  ک،يپالست ،يمياتاق عمل ترم یتکنولوژنام درس )واحد(  :  

 آن یو مراقبت ها ونديپ ،يسوختگ
 01-01ساعت:           روز:   چهارشنبه

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجويان  :

 ايزانلومسئول درس: خانم  1تعداد واحد:
 وخکمدرس: خانم س دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 
 

 ، ابزار و تجهیزات مورد استفاده در جراحی پوستیانواع گرافت های پوستیعنوان جلسه : 

 ، ابزار و تجهیزات مورد استفاده در جراحی پوستیانواع گرافت های پوستیآشنایی با هدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصي : 
 پوستی را بیان کند ابزار و تجهیزات مورد استفاده در جراحی 

  انواعBiologic- dressing را بیان کند 

  انواعBiosynthetic  dressing را بیان کند 

  انواعArtificial  Skin را بیان کند 

 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 : 
19. -Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2014 . 

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

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

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

  0931لیال ساداتی، . تکنولوژی جراحی در جراحی های پوست و سوختگی و پیوند. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ اول - .19

 اصول جراحی شوارتز- .12

    : 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 پنجم

 پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی            پرستاری:    پرستاری                 گروه آموزشی:    دانشکده

 101تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

پوست و  ک،يپالست ،يمياتاق عمل ترم یتکنولوژنام درس )واحد(  :  

 آن یو مراقبت ها ونديپ ،يسوختگ
 01-01ساعت:           روز:   چهارشنبه

 نوع واحد: نظری
 

 01دانشجويان  :تعداد 

 ايزانلومسئول درس: خانم  1تعداد واحد:
 وخکمدرس: خانم س دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 
 

 فالپ و گرافت ها در جراحی ترمیمیعنوان جلسه : 

 فالپ و گرافت ها در جراحی ترمیمیانواع آشنایی با هدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصي : 
 و فالپ را نام ببرد. انواع گرافت 

 .اندیکاسیون های انواع فالپ و گرافت را شرح دهد 

 .ابزار و تجهیزات جهت تهیه گرافت و فالپ را نام ببرد 

 .مراقبت های الزم در فرد با گرافت و فالپ را شرح 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 : 
25. -Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2014 . 

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 

  0931و پیوند. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ اول لیال ساداتی، . تکنولوژی جراحی در جراحی های پوست و سوختگی - .13

 اصول جراحی شوارتز- .91

    : 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

 دقيقهمدت زمان :    

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 ششمجلسه 

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

 0901تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

پوست و  ک،يپالست ،يمياتاق عمل ترم یتکنولوژنام درس )واحد(  :  

 آن یو مراقبت ها ونديپ ،يسوختگ
 00-01ساعت:           روز:   چهارشنبه

 01تعداد دانشجويان  : نوع واحد: نظری



 
 ايزانلومسئول درس: خانم  1تعداد واحد:

 آقای كاویمدرس:  دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 
 

 مقدمه ای بر پیوندعنوان جلسه : 

 مقدمه ای بر پیوندآشنایی با هدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصي : 
 را شرح دهد. وندیپ یمربوط به جراح یواژه ها 

 را شرح دهد. یوندیپ ماریاتاق استاندارد ب طیشرا 

 دهد. حیاعضا توض وندیرا در پ یو فرهنگ یاخالق مسائل 

 را نام ببرد. یاحراز مرگ مغز یصیتشخ یها مالک 

 دیرا فهرست نما وندیرد پ انواع. 

 دهد حیرا توض رندهیفرد دهنده و گ یها جهت سازگار شیآزما انواع 

 را نام ببرد. یمنیا ستمیپرکاربرد سرکوب کننده س یداروها 

 مجازی         روش آموزش :  

 توليد محتوای الکترونيکينرم افزار امکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
31. -Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2014 . 

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

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

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

  0931جراحی های پوست و سوختگی و پیوند. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ اول  لیال ساداتی، . تکنولوژی جراحی در- .95

 اصول جراحی شوارتز- .96

    : 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 

 
 هفتمجلسه 

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

 1101تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

پوست و  ک،يپالست ،يمياتاق عمل ترم یتکنولوژنام درس )واحد(  :  

 آن یو مراقبت ها ونديپ ،يسوختگ
 01-01ساعت:           روز:   چهارشنبه

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجويان  :

 ايزانلومسئول درس: خانم  1تعداد واحد:
 آقای كاویمدرس:  دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 
 



 اصول تهیه و حفظ ارگان ها در پیوندعنوان جلسه : 

 اصول تهیه و حفظ ارگان ها در پیوندآشنایی با هدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصي : 
  دهد. حیتوض کیانواع اهداکنندگان عضو را نام ببرد و در مورد هر 

 ارگان از فرد اهداکننده را شرح دهد. کیخارج کردن  پروسه 

 دهد. حیرا توض یوندیارگان پ نیجهت خارج کردن چند ازیمورد ن لیو وسا وندیاتاق عمل پ دمانیچ نحوه 

 میو اسکراب در ت رکوالریفرد س فیوظا Harvesting کند. انیرا ب 

 دیدر خارج کردن ارگان ها را فهرست نما یدیکل نکات. 

 دهد. حیرا توض یوندیپ یارگان ها یحفظ و نگهدار یها روش 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
37. -Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2014 . 

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

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

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

  0931لیال ساداتی، . تکنولوژی جراحی در جراحی های پوست و سوختگی و پیوند. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ اول - .20

 اصول جراحی شوارتز- .21

    : 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 

 هشتمجلسه 

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

 1101تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

پوست و  ک،يپالست ،يمياتاق عمل ترم یتکنولوژنام درس )واحد(  :  

 آن یو مراقبت ها ونديپ ،يسوختگ
 00-01ساعت:           روز:   چهارشنبه

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجويان  :

 ايزانلومسئول درس: خانم  1تعداد واحد:
 آقای كاویمدرس:  دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 
 

 ابزار و تجهیزات در جراحی پیوندعنوان جلسه : 

 آشنایی با ابزار و تجهیزات در جراحی پیوندهدف کلی جلسه :  



 اهداف اختصاصي : 
 .ابزار و تجهیزات مربوط به هر عمل جراحی پیوند را نام ببرد 

 .وسایل مصرفی در جراحی پیوند را نام ببرد 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تاالر گفتگو       تکليف          /          پروژه        / فعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
43. -Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2014 . 

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

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

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

  0931لیال ساداتی، . تکنولوژی جراحی در جراحی های پوست و سوختگی و پیوند. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ اول - .21

 اصول جراحی شوارتز- .21

    : 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 

 نهمجلسه 

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

 1101تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

پوست و  ک،يپالست ،يمياتاق عمل ترم یتکنولوژنام درس )واحد(  :  

 آن یو مراقبت ها ونديپ ،يسوختگ
 00-01ساعت:           روز:   چهارشنبه

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجويان  :

 ايزانلومسئول درس: خانم  1تعداد واحد:
 آقای كاویمدرس:  دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 
 

 پیوند قرنیه و مراقبت های آنعنوان جلسه : 

 آشنایی با پیوند قرنیه و مراقبت های آنهدف کلی جلسه :  



 اهداف اختصاصي : 
 را نام ببرد. هیقرن وندیمنابع پ 

 را نام ببرد. هیقرن وندیپ یها ونیکاسیاند 

 دیرا فهرست نما هیقرن وندیپ یقبل از عمل جراح یصیتشخ یها تست. 

 را شرح دهد. هیقرن وندیپ یجراح کیتکن 

 دهد. حیرا توض هیقرن وندیپ یبعد از عمل جراح یها مراقبت 

 مجازی         روش آموزش :  

 افزار توليد محتوای الکترونيکينرم امکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
49. -Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2014 . 

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

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

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

  0931راحی در جراحی های پوست و سوختگی و پیوند. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ اول لیال ساداتی، . تکنولوژی ج- .59

 اصول جراحی شوارتز- .52

    : 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 

 زمان :    دقيقهمدت 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 دهمجلسه 

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

 080تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

پوست و  ک،يپالست ،يمياتاق عمل ترم یتکنولوژنام درس )واحد(  :  

 آن یو مراقبت ها ونديپ ،يسوختگ
 00-01ساعت:           روز:   چهارشنبه

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجويان  :

 ايزانلومسئول درس: خانم  1تعداد واحد:
 آقای كاویمدرس:  دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 
 

 پیوند کلیه و مراقبت های آنعنوان جلسه : 

 آشنایی با پیوند کلیه و مراقبت های آنهدف کلی جلسه :  



 اهداف اختصاصي : 
 را نام ببرد. هیکل وندیمنابع پ 

 را نام ببرد. هیکل وندیپ یها ونیکاسیاند 

 را نام ببرد. هیکل وندیپ یها ونیکاسیکنترااند 

 دیرا فهرست نما هیوندکلیپ یقبل از عمل جراح یصیتشخ یها تست. 

 را نام ببرد. هیکل وندیپ یمربوط به عمل جراح زاتیو تجه ابزار 

 را شرح دهد. هیوندکلیپ یجراح کیتکن 

 دهد. حیرا توض هیکل وندیپ یبعد از عمل جراح یها مراقبت 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
55. -Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2014 . 

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

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

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

  0931لیال ساداتی، . تکنولوژی جراحی در جراحی های پوست و سوختگی و پیوند. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ اول - .53

 اصول جراحی شوارتز- .61

    : 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 

 دوازدهمجلسه 

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

 01تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

پوست و  ک،يپالست ،يمياتاق عمل ترم یتکنولوژنام درس )واحد(  :  

 آن یو مراقبت ها ونديپ ،يسوختگ
 00-01ساعت:           روز:   چهارشنبه

 نوع واحد: نظری
 

 01دانشجويان  : تعداد

 ايزانلومسئول درس: خانم  1تعداد واحد:
 آقای كاویمدرس:  دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 
 

 پیوند کبد و مراقبت های آنعنوان جلسه : 

 آشنایی با پیوند کبد و مراقبت های آنهدف کلی جلسه :  



 اهداف اختصاصي : 
 کبد را نام ببرد. وندیمنابع پ 

 کبد را نام ببرد. وندیپ یها ونیکاسیاند 

 کبد را نام ببرد. وندیپ یها ونیکاسیکنترااند 

 دیرا فهرست نما وندکبدیپ یقبل از عمل جراح یصیتشخ یها تست. 

 کبد را نام ببرد. وندیپ یمربوط به عمل جراح زاتیو تجه ابزار 

 را شرح دهد. وندکبدیپ یجراح کیتکن 

 دهد. حیرا توض وندکبدیپ یبعد از عمل جراح یها مراقبت 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
61. -Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2014 . 

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

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

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

  0931لیال ساداتی، . تکنولوژی جراحی در جراحی های پوست و سوختگی و پیوند. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ اول - .65

 اصول جراحی شوارتز- .66

    : 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 

 سيزدهمجلسه 

 تکنولوژی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی            اتاق عملتکنولوژی :    پرستاری                 گروه آموزشی:    دانشکده

 81تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

پوست و  ک،يپالست ،يمياتاق عمل ترم یتکنولوژنام درس )واحد(  :  

 آن یو مراقبت ها ونديپ ،يسوختگ
 00-01ساعت:           روز:   چهارشنبه

 نظرینوع واحد: 
 

 01تعداد دانشجويان  :

 ايزانلومسئول درس: خانم  1تعداد واحد:
 آقای كاویمدرس:  دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 
 

 پیوند مغز استخوان و مراقبت های آنعنوان جلسه : 

 آشنایی با پیوند مغز استخوان و مراقبت های آنهدف کلی جلسه :  



 اهداف اختصاصي : 
 مغز استخوان را نام ببرد. وندیپ یها ونیکاسیاند 

 دیاستخوان را فهرست نما وندیپ یجراح ازیمورد ن یابزارها. 

 مغز استخوان را در فرد اهداکننده و دهنده شرح دهد. وندیپ یجراح کیتکن 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
67. -Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2014 . 

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

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

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

  0931و پیوند. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ اول لیال ساداتی، . تکنولوژی جراحی در جراحی های پوست و سوختگی - .10

 اصول جراحی شوارتز- .11

    : 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

 دقيقهمدت زمان :    

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 چهاردهمجلسه 

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

 011تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

پوست و  ک،يپالست ،يمياتاق عمل ترم یتکنولوژنام درس )واحد(  :  

 آن یو مراقبت ها ونديپ ،يسوختگ
 00-01ساعت:           روز:   چهارشنبه

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجويان  :

 ايزانلومسئول درس: خانم  1تعداد واحد:
 آقای كاویمدرس:  دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 
 

 پیوند ریه و مراقبت های آنعنوان جلسه : 

 آشنایی با پیوند ریه و مراقبت های آنهدف کلی جلسه :  



 اهداف اختصاصي : 
 را نام ببرد. هیر وندیپ یها ونیکاسیاند 

 بحث کند. ازیمورد ن یو ابزارها شنیرابطه با پوز در 

 دهد. حیرا توض هیر رندهیدر فرد دهنده و گ یجراح کیتکن 

 را نام ببرد. ییرا هوا یاستنت گذار یها ونیکاسیاند 

 دهد. حیآن را توض یگذاریاستنت و روش جا انواع 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 /        تاالر گفتگوتکليف          /          پروژه        فعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
73. -Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2014 . 

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

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

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

  0931لیال ساداتی، . تکنولوژی جراحی در جراحی های پوست و سوختگی و پیوند. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ اول - .11

 اصول جراحی شوارتز- .11

    : 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 :    دقيقهمدت  جمع بندی و نتیجه گیری 

 پانزدهمجلسه 

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

 111تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

پوست و  ک،يپالست ،يمياتاق عمل ترم یتکنولوژنام درس )واحد(  :  

 آن یو مراقبت ها ونديپ ،يسوختگ
 00-01ساعت:           روز:   چهارشنبه

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجويان  :

 ايزانلومسئول درس: خانم  1تعداد واحد:
 آقای كاویمدرس:  دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 
 

 و مراقبت های آن پانکراس پیوندعنوان جلسه : 

 و مراقبت های آن  پانکراس پیوندآشنایی با هدف کلی جلسه :  



 اهداف اختصاصي : 
 را نام ببرد. پانکراس وندیپ یها ونیکاسیاند 

 بحث کند. ازیمورد ن یو ابزارها شنیرابطه با پوز در 

 دهد. حیپانکراس را توض رندهیدر فرد دهنده و گ یجراح کیتکن 

 به جراحی پیوند پانکراس را شرح دهد. مراقبت های مربوط 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
79. -Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2014 . 

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

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

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

  0931لیال ساداتی، . تکنولوژی جراحی در جراحی های پوست و سوختگی و پیوند. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ اول - .19

 اصول جراحی شوارتز- .12

    : 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 

 شانزدهمجلسه 

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

 111تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

پوست و  ک،يپالست ،يمياتاق عمل ترم یتکنولوژنام درس )واحد(  :  

 آن یو مراقبت ها ونديپ ،يسوختگ
 00-01ساعت:           روز:   چهارشنبه

 واحد: نظری نوع
 

 01تعداد دانشجويان  :

 ايزانلومسئول درس: خانم  1تعداد واحد:
 آقای كاویمدرس:  دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 
 

 لیپوساکشن و مراقبت های آنعنوان جلسه : 

 آشنایی با جراحی لیپوساکشن و مراقبت های آنهدف کلی جلسه :  



 اهداف اختصاصي : 
 آنرا نام ببرد ونیکاسیو اند فیرا تعر پوساکشنیل 

 دینما ستیل پوساکشنیل یعمل جراح ازیمورد ن زاتیو تجه ابزار. 

 دهد. حیرا توض پوساکشنیل یعمل جراح جریپروس 

 .مراقبت های مربوط به جراحی لیپوساکشن را شرح دهد 

 مجازی         روش آموزش :  

 محتوای الکترونيکينرم افزار توليد امکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
85. -Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2014 . 

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

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

88. -Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 
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 اصول جراحی شوارتز- .31

    : 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 

 هفدهمجلسه 

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

 19تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

پوست و  ک،يپالست ،يمياتاق عمل ترم یتکنولوژنام درس )واحد(  :  

 آن یو مراقبت ها ونديپ ،يسوختگ
 01-01ساعت:           روز:   چهارشنبه

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجويان  :

 ايزانلومسئول درس: خانم  1تعداد واحد:
 آقای كاویمدرس:  دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 
 

 بلفاروپالستی و مراقبت های آنعنوان جلسه : 

 آشنایی با جراحی بلفاروپالستی و مراقبت های آنهدف کلی جلسه :  



 اهداف اختصاصي : 
 را نام ببرد. یبلفاروپالست یها ونیکاسیاند 

 دیرا فهرست نما یبلفاروپالست یجراح ازیمورد ن یابزارها. 

 را شرح دهد. یبلفاروپالست یجراح کیتکن 

 دهد. حیرا توض یبلفاروپالست یبعد از عمل جراح یها مراقبت 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
91. -Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2014 . 

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

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

94. -Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 
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 اصول جراحی شوارتز- .36

    : 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 

 


