
 
 

 

  

 
 

 

 ترکیبی (lesson Planروزانه )طرح درس 

 جلسه اول

 تکنولوژی اتاق عمل-مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی  دانشکده :   پرستاری            گروه آموزشی:     اتاق عمل      

 12/6تاريخ ارائه درس : 2042-2041سال تحصیلی  :  

 21-21روز:    شنبه                        ساعت: نام درس )واحد(  :  تکنولوژی اتاق عمل چشم و مراقبت های آن

 نوع واحد:
 نظری

 14تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم سوخک 2تعداد واحد:

 مدرس: خانم ايزانلو دقیقه04مدت کالس: 

 2042تاريخ تدوين / بازنگری:شهريور 

 

 مروری بر آناتومی و فیزيولوژی چشم:  جلسهعنوان 

 آناتومی و فیزيولوژی چشمآشنايی با :   جلسههدف کلی 

 دانشجو در پايان تدريس بتواند: :  اختصاصیاهداف 
  عملکرد آن را توضیح دهد.آناتومی پلک و 

 .انواع ملتحمه پلک و بولبار و عملکرد آن را شرح می دهد 

 .آناتومی صلبیه، شبکیه، مشیمیه را توضیح دهد 

 .آناتومی و عملکرد قرنیه را توضیح دهد 

  عملکردcilliary body .را در چشم بیان کند 

 .آناتومی و عملکرد اتاقک قدامی و خلفی را شرح دهد 

 ت چشمی و عملکرد آنها را بیان کند.انواع عضال 

 .عملکرد عصب چشمی را بیان کند 
 آموزش :  حضوری     روش

   ویدئوپروژکتورامکانات آموزشی :

       تکلیففعالیت آموزشی :   

 پایان ترمعنوان و نوع آزمون : 

 انتشاراتت جامعه نگر–آخرین چاپ -آناتومی عمومی شمایلی یگانهمنبع درس : 
 دقیقه 24     :مدت زمان (جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.صرفا )اين قسمت :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  14مدت زمان :  

 دقیقه 24مدت زمان :   

 دقیقه   14مدت زمان:   

  دقیقه  24مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 
 

 جلسه دوم

 تکنولوژی اتاق عمل-دانشکده :   پرستاری            گروه آموزشی:     اتاق عمل        مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی

 1/7تاريخ ارائه درس : 2042-2041سال تحصیلی  :  

 21-21ساعت:      روز:    شنبه                   نام درس )واحد(  :  تکنولوژی اتاق عمل چشم و مراقبت های آن

 نوع واحد:
 نظری

 14تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم سوخک 2تعداد واحد:

 مدرس: خانم ايزانلو دقیقه04مدت کالس: 

 2042تاريخ تدوين / بازنگری:شهريور 

 

تجهیزات مورد وسایل و ، مراقبت های قبل و بعد از جراحی چشم، اقدامات تشخیصی جهت پاتولوژی های چشمعنوان جلسه : 

 استفاده جهت  اعمال جراحی چشم

وسههایل و ، مراقبت های قبل و بعد از جراحی چشههم، اقدامات تشههخیصههی جهت پاتولوژی های چشههمآشههنایی با هدف کلی جلسههه :  

 تجهیزات مورد استفاده جهت  اعمال جراحی چشم

 اهداف اختصاصی : 
 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

  افتالموسکوپ مستقیم را توضیح دهد.طريقه کار با 

 .طريقه کار با افتالموسکوپ غیر مستقیم را توضیح دهد 

 .معاينه با اسلیت المپ را شرح دهد 

 .طريقه کار با گونیوسکوپ و تونومتر را توضیح دهد 

 .مراقبتهای قبل و بعد از جراحی چشم را توضیح دهد 

 بیان کند انواع وسايل مصرفی مورد استفاده در جراحی چشم را 

 ابزارجنرال موجود در ست جراحی چشم را نام ببرد و کاربرد آن ها را توضیح دهد 

 تجهیزات الکتريکی مورد استفاده در جراحی چشم را نام ببرد 

 کاربرد تجهیزات الکتريکی مورد استفاده در جراحی چشم را شرح دهد 

 آموزش :  حضوری     روش

   ویدئوپروژکتورامکانات آموزشی :

       تکلیففعالیت آموزشی :   

 پایان ترمعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
  1931 دوم. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ چشملیال ساداتی، . تکنولوژی جراحی  -1

1. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 21th EDITION, 1421 

1. Surgical Technology for the Surgical Technologist, a Positive Care Approach 0th Edition, 1420 

0. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 1422 

    : دقیقه 24مدت زمان:      )اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  14مدت زمان :  

 دقیقه 24مدت زمان :   

 دقیقه   14مدت زمان:   

  دقیقه  24مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 
 جلسه سوم

 

 تکنولوژی اتاق عمل-تحصیلی:کارشناسیدانشکده :   پرستاری            گروه آموزشی:     اتاق عمل        مقطع و رشته 

 0/7تاريخ ارائه درس : 2042-2041سال تحصیلی  :  

 21-21شنبه                        ساعت:روز:     نام درس )واحد(  :  تکنولوژی اتاق عمل چشم و مراقبت های آن

 نوع واحد:
 نظری

 14تعداد دانشجويان  :

 درس:خانم سوخکمسئول  2تعداد واحد:

 آقای کاویمدرس:  دقیقه04مدت کالس: 

 2042تاريخ تدوين / بازنگری:شهريور 
 

 پاتولوژی های اربیت و جراحی های مربوط به آنها، پاتولوژی های ملتحمه و جراحی های مربوط به آنهاعنوان جلسه : 

 پاتولوژی های ملتحمه و جراحی های مربوط به آنهاپاتولوژی های اربیت و جراحی های مربوط به آنها، آشنایی با هدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 
 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

  جراحیEnucleation وEviscration  را توضیح دهد 

 .انواع کونژيکتويت  را نام ببرد 

 Pterygium .و جراحی مربوط به آن را توضیح دهد 

 آموزش :  حضوری     روش

   ویدئوپروژکتورامکانات آموزشی :

       تکلیففعالیت آموزشی :   

 پایان ترمعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
  1931 دوم. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ چشم ساداتی، . تکنولوژی جراحی یالل -1

1- ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 21th EDITION, 1421 

1- Surgical Technology for the Surgical Technologist, a Positive Care Approach 0th Edition, 1420 

0-Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 1422 

 

    : دقیقه 24مدت زمان:      )اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  14مدت زمان :  

 دقیقه 24مدت زمان :   

 دقیقه   14مدت زمان:   

  دقیقه  24مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 چهارمجلسه 

 تکنولوژی اتاق عمل-مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی    دانشکده :   پرستاری            گروه آموزشی:     اتاق عمل    

 26/7تاريخ ارائه درس : 2042-2041سال تحصیلی  :  

 21-21شنبه                        ساعت:روز:     نام درس )واحد(  :  تکنولوژی اتاق عمل چشم و مراقبت های آن

 نوع واحد:
 نظری

 14تعداد دانشجويان  :

 درس:خانم سوخکمسئول  2تعداد واحد:

 آقای کاویمدرس:  دقیقه04مدت کالس: 

 2042تاريخ تدوين / بازنگری:شهريور 
 

 پاتولوژی های زجاجیه و شبکیه و جراحی های مربوط به آنهاعنوان جلسه : 

 پاتولوژی های زجاجیه و شبکیه و جراحی های مربوط به آنهاآشنایی با هدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 
 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 علت های ايجاد دکولمان شبکیه را بیان کند 

 Scleral Buckle را توضیح دهد 

 جراحی رتینوپکسی پنوماتیک را توضیح دهد 

 جراحی ويترکتومی را توضیح دهد 

 روش آموزش :  حضوری         

   ویدئوپروژکتورامکانات آموزشی :

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 پایان ترمعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
  1931 دوم. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ چشم ساداتی، . تکنولوژی جراحی یالل -4

1- ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 21th EDITION, 1421 

6- Surgical Technology for the Surgical Technologist, a Positive Care Approach 0th Edition, 1420 

0-Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 1422 

 

    : دقیقه 24مدت زمان:      )اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  14مدت زمان :  

 دقیقه 24مدت زمان :   

 دقیقه   14مدت زمان:   

  دقیقه  24مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 پنجمجلسه 

 تکنولوژی اتاق عمل-آموزشی:     اتاق عمل        مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسیدانشکده :   پرستاری            گروه 

 11/7تاريخ ارائه درس : 2042-2041سال تحصیلی  :  

 21-21شنبه                        ساعت:روز:     نام درس )واحد(  :  تکنولوژی اتاق عمل چشم و مراقبت های آن

 نوع واحد:
 نظری

 14دانشجويان  :تعداد 

 درس:خانم سوخکمسئول  2تعداد واحد:

 آقای کاویمدرس:  دقیقه04مدت کالس: 

 2042تاريخ تدوين / بازنگری:شهريور 
 

 پاتولوژی استرابیسم و جراحی های رزکسیون و رسسیونعنوان جلسه : 

 پاتولوژی استرابیسم و جراحی های رزکسیون و رسسیونآشنایی با هدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 
 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 پاتولوژی استرابیسم  را توضیح دهد 

  جراحی  رزکسیون را توضیح دهد 

 جراحی رسسیون را توضیح دهد 

 حضوریروش آموزش :  

   ویدئوپروژکتورامکانات آموزشی :

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 پایان ترمعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
  1931 دوم. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ چشم ساداتی، . تکنولوژی جراحی یالل -7

2- ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 21th EDITION, 1421 

0- Surgical Technology for the Surgical Technologist, a Positive Care Approach 0th Edition, 1420 

0-Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 1422 

 

    : دقیقه 24مدت زمان:      )اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  14مدت زمان :  

 دقیقه 24مدت زمان :   

 دقیقه   14مدت زمان:   

  دقیقه  24مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه ششم

 تکنولوژی اتاق عمل-مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی   دانشکده :   پرستاری            گروه آموزشی:     اتاق عمل     

 14/2تاريخ ارائه درس : 2042-2041سال تحصیلی  :  

 24-21شنبه                        ساعت:روز:   دو  نام درس )واحد(  :  تکنولوژی اتاق عمل چشم و مراقبت های آن

 نوع واحد:
 نظری

 14تعداد دانشجويان  :

 درس:خانم سوخکمسئول  2تعداد واحد:

 آقای کاویمدرس:  دقیقه04مدت کالس: 

 2042تاريخ تدوين / بازنگری:شهريور 
 

 پاتولوژی های عدسی و جراحی های مربوط به آنهاعنوان جلسه : 

 پاتولوژی های عدسی و جراحی های مربوط به آنهاآشنایی با هدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 
 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 .پاتولوژی کاتاراکت را توضیح دهد 

 .جراحی فیکو را توضیح دهد 

 جراحی اينترا و اکسترا جهت درمان کاتاراکت را توضیح دهد 

 روش آموزش :  حضوری         

   ویدئوپروژکتورامکانات آموزشی :

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 پایان ترمعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
  1931 دوم. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ چشم ساداتی، . تکنولوژی جراحی یالل -11

22- ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 21th EDITION, 1421 

21- Surgical Technology for the Surgical Technologist, a Positive Care Approach 0th Edition, 1420 

0-Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 1422 

 

    : دقیقه 24مدت زمان:      )اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  14مدت زمان :  

 دقیقه 24مدت زمان :   

 دقیقه   14مدت زمان:   

  دقیقه  24مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه هفتم

 تکنولوژی اتاق عمل-مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی   دانشکده :   پرستاری            گروه آموزشی:     اتاق عمل     

 7/0تاريخ ارائه درس : 2042-2041سال تحصیلی  :  

 24-21شنبه                        ساعت:روز:   دو  نام درس )واحد(  :  تکنولوژی اتاق عمل چشم و مراقبت های آن

 نوع واحد:
 نظری

 14تعداد دانشجويان  :

 درس:خانم سوخکمسئول  2تعداد واحد:

 آقای کاویمدرس:  دقیقه04مدت کالس: 

 2042تاريخ تدوين / بازنگری:شهريور 
 
 

 پاتولوژی های پلک و جراحی های مربوط به آنها، پاتولوژی های سیستم اشکی و جراحی های مربوط به آنهاعنوان جلسه : 

مربوط به آنها، پاتولوژی های سیستم اشکی و جراحی های مربوط به پاتولوژی های پلک و جراحی های آشنایی با هدف کلی جلسه :  

 آنها

 اهداف اختصاصی : 
 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 آنکیلوبلفارون، پتوزيس،هوردئولوم  گل مژه و ساير پاتولوژی های پلک را بشناسد 

  ...را توضیح دهدجراحی کانتوتومی، فرونتالیس ساسپنشن، اصالح انترپیون و اکتروپیون و 

 .داکريوسیستیت را توضیح دهد 

  جراحیDCR .را توضیح دهد 

 روش آموزش :  حضوری         

   ویدئوپروژکتورامکانات آموزشی :

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 پایان ترمعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
  1931 دوم. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ چشملیال ساداتی، . تکنولوژی جراحی  -1

1- ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 21th EDITION, 1421 

1- Surgical Technology for the Surgical Technologist, a Positive Care Approach 0th Edition, 1420 

0-Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 1422 

 

    : دقیقه 24مدت زمان:      )اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  14مدت زمان :  

 دقیقه 24مدت زمان :   

 دقیقه   14مدت زمان:   

  دقیقه  24مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 هشتمجلسه 

 تکنولوژی اتاق عمل-دانشکده :   پرستاری            گروه آموزشی:     اتاق عمل        مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی

 20/0تاريخ ارائه درس : 2042-2041سال تحصیلی  :  

 24-21شنبه                        ساعت:روز:   دو  نام درس )واحد(  :  تکنولوژی اتاق عمل چشم و مراقبت های آن

 نوع واحد:
 نظری

 14تعداد دانشجويان  :

 درس:خانم سوخکمسئول  2تعداد واحد:

 آقای کاویمدرس:  دقیقه04مدت کالس: 

 2042تاريخ تدوين / بازنگری:شهريور 
 

 پاتولوژی های قرنیه و جراحی های مربوط به آنهاعنوان جلسه : 
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