
 
 

 

  

 
 

 

 مجازی (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول

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

 52/40/1041 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 11-12ساعت:                       دوشنبه روز:     مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عملنام درس )واحد(  :  

 واحد:نوع 
 نظری

 تعداد دانشجويان  :

 آقای کاوی مسئول درس: 1تعداد واحد:

 آقای کاوی: مدرس دقيقه 04مدت کالس: 

 1041شهريور بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 تاريخچه جراحي:  جلسهعنوان 

 مروری بر تاریخچه جراحی در جهان و ایران:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 .سیر پیشرفت تاریخی علم جراحی  را شرح دهد 

 .طبقه بندی انواع جراحی و تخصص های آن توضیح دهد 

   حضوری       روش آموزش :  

 پاورپوینت، وایت برد امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 شدمتعاقبا اعالم خواهد عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :
1. . Nancy Marie Phillips. Berry and Kohn's operating Room technique. 11th edition.Mosby.5415 

2. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 51th EDITION, 2151 
3. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2154 

4. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2152 

 

. 5333لیال ساداتی، احسان گلچینی، مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عمل. انتشارات جامعه نگر، چاپ سوم .1

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

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 دقيقهمدت زمان :    

 دقيقهمدت زمان :    

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
 گروه اتاق عمل

 



  دقيقهمدت زمان:       بخش دوم درس 

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 جلسه دوم

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

 45/40/1041 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 11-12ساعت:                       دوشنبه روز:     مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عملنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 تعداد دانشجويان  :

 آقای کاوی مسئول درس: 1تعداد واحد:

 : آقای کاویمدرس دقيقه 04مدت کالس: 

 1041شهريور تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 توصیف شغل کارشناس اتاق عمل و حرفه های مربوطه، مهارت های شغل یابی:  جلسهعنوان 

 شغل کارشناس اتاق عمل و حرفه های مربوطه، مهارت های شغل یابی آشنایی با:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 

 .شغل کارشناس اتاق عمل را توصیف ، ارزش ها و رسالت رشته را فهرست نماید 

 .ضرورت وجود حرفه و ارتقای حرفه ای را توضیح دهد 

  بیان کند.چشم انداز و اهداف کلی دوره را 

 .مهارت های شغل یابی در این رشته را شرح دهد 

   حضوری       روش آموزش :  

 پاورپوینت، وایت برد امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

  منبع درس :
2. . Nancy Marie Phillips. Berry and Kohn's operating Room technique. 11th edition.Mosby.5415 

6. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 51th EDITION, 2151 
7. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2154 

2. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2152 

 

. 5333لیال ساداتی، احسان گلچینی، مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عمل. انتشارات جامعه نگر، چاپ سوم .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 سوم

 تکنولوژی اتاق عمل -آموزشی:  تکنولوژی  اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی :    پرستاری                                               گروهدانشکده

  تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 11-12ساعت:                       دوشنبه روز:     مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عملنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 تعداد دانشجويان  :

 آقای کاوی مسئول درس: 1تعداد واحد:

 : آقای کاویمدرس دقيقه 04مدت کالس: 

 1041شهريور تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 معرفی اعضای تیم جراحی و ارتباطات حرفه ای:  جلسهعنوان 

 اعضای تیم جراحی و ارتباطات حرفه ای آشنایی با:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 

 .اعضای تیم جراحی را نام ببرد 

 .مهارت های برقراری ارتباط، فرآیند و انواع آن را شرح دهد 

   حضوری       روش آموزش :  

 پاورپوینت، وایت برد امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : متعاقبا 

  منبع درس :
0. . Nancy Marie Phillips. Berry and Kohn's operating Room technique. 11th edition.Mosby.5415 

51. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 51th EDITION, 2151 
55. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2154 

52. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2152 

 

. 5333لیال ساداتی، احسان گلچینی، مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عمل. انتشارات جامعه نگر، چاپ سوم .1

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

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

 11/40/1041 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 11-12ساعت:                       دوشنبه روز:     مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عملنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 تعداد دانشجويان  :

 آقای کاوی مسئول درس: 1تعداد واحد:

 : آقای کاویمدرس دقيقه 04مدت کالس: 

 1041شهريور تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 شناخت جنبه های فیزیکی محیط در یک دپارتمان جراحی:  جلسهعنوان 

 آشنایی با شناخت جنبه های فیزیکی محیط در یک دپارتمان جراحی:   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 
 .اندازه اتاق عمل و استانداردهای مربوط به آنرا بیان کند 

 .نکات ایمنی در مجموعه اتاق عمل را لیست نماید 

 

   حضوری       روش آموزش :  

 پاورپوینت، وایت برد امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

  منبع درس :

53. . Nancy Marie Phillips. Berry and Kohn's operating Room technique. 55th edition.Mosby.2152 

54. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 51th EDITION, 2151 
51. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2154 

56. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2152 

 

. 5333.لیال ساداتی، احسان گلچینی، مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عمل. انتشارات جامعه نگر، چاپ سوم 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 پنجم

 اتاق عملتکنولوژی  -ارشناسی:    پرستاری                                               گروه آموزشی:  تکنولوژی  اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کدانشکده

 51/0/1041 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 11-12ساعت:                       دوشنبه روز:     مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عملنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 تعداد دانشجويان  :

 آقای کاوی مسئول درس: 1تعداد واحد:

 : آقای کاویمدرس دقيقه 04مدت کالس: 

 1041شهريور تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 مراقبت های قبل از عمل:  جلسهعنوان 

 آشنایی با روتین قبل از عمل، شناسایی بیمار و رضایتنامه برای عمل جراحی:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

  فهرست نماید.مراقبت های پرستاری قبل از عمل را 

 .فرایند پرستاری از بیمار کاندید جراحی را توضیح دهد 

   حضوری       روش آموزش :  

 پاورپوینت، وایت برد امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

  منبع درس :
10. . Nancy Marie Phillips. Berry and Kohn's operating Room technique. 11th edition.Mosby.5415 

52. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 51th EDITION, 2151 
53. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2154 

21. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2152 

 

. 5333لیال ساداتی، احسان گلچینی، مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عمل. انتشارات جامعه نگر، چاپ سوم .1

 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 ششم

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

 14/0/1041 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 11-12ساعت:                       دوشنبه روز:     مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عملنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 تعداد دانشجويان  :

 آقای کاوی مسئول درس: 1تعداد واحد:

 : آقای کاویمدرس دقيقه 04مدت کالس: 

 1041شهريور تاريخ تدوين / بازنگری:
 
 

 نقل و انتقال بیمار تحت عمل جراحی:  جلسهعنوان 

 آشنایی با نقل و انتقال بیمار تحت جراحی:   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 .منظور از جابه جایی و انتقال بیمار را توضیح دهد 

 .اصول و روش انتقال ایمن بیمار را شرح دهد 

 .روش های انتقال بیمار را در بخش های مختلف نام ببرد 

 .نکات ایمنی در انتقال کودک و سالمند در اتاق عمل را بیان نماید 

   حضوری       روش آموزش :  

 پاورپوینت، وایت برد امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

  منبع درس :
51. . Nancy Marie Phillips. Berry and Kohn's operating Room technique. 11th edition.Mosby.5415 

22. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 51th EDITION, 2151 
23. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2154 

24. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2152 

 

. 5333چینی، مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عمل. انتشارات جامعه نگر، چاپ سوم لیال ساداتی، احسان گل.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

 زمان:      دقيقه مدت

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 



 
 
 
 
 

 جلسه هفتم

 تکنولوژی اتاق عمل -ارشناسی:    پرستاری                                               گروه آموزشی:  تکنولوژی  اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کدانشکده

 0/0/1041 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 11-12ساعت:                       دوشنبه روز:     مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عملنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 تعداد دانشجويان  :

 آقای کاوی مسئول درس: 1تعداد واحد:

 : آقای کاویمدرس دقيقه 04مدت کالس: 

 1041شهريور بازنگری: تاريخ تدوين /
 

 پوزیشن های جراحی :  جلسهعنوان 

 آشنایی با انواع پوزیشن های جراحی:   جلسههدف کلی 

 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 .اهمیت برقراری پوزیشن صحیح در جراحی را شرح دهد 

  دهد.اصول علمی پوزیشن دهی بیمار روی تخت اتاق عمل را توضیح 

 .صدمات و خطرات احتمالی ناشی از قرار گیری در هر یک از پوزیشن های جراحی را با ذکر علت نام ببرد 

 .انواع پوزیشن های جراحی را نام ببرد 

 خت جراحی و ضمائم آنرا توضیح دهد.نحوه استفاده از ت 

   حضوری       روش آموزش :  

 پاورپوینت، وایت برد امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

  منبع درس :
52. . Nancy Marie Phillips. Berry and Kohn's operating Room technique. 11th edition.Mosby.5415 

26. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 51th EDITION, 2151 
27. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2154 

22. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2152 

 

. 5333لیال ساداتی، احسان گلچینی، مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عمل. انتشارات جامعه نگر، چاپ سوم .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 هشتم

 اتاق عملتکنولوژی  -ارشناسی:    پرستاری                                               گروه آموزشی:  تکنولوژی  اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کدانشکده

 10/0/1041 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 11-12ساعت:                       دوشنبه روز:     مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عملنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 تعداد دانشجويان  :

 آقای کاوی مسئول درس: 1تعداد واحد:

 : آقای کاویمدرس دقيقه 04مدت کالس: 

 1041شهريور تاريخ تدوين / بازنگری:

 مديريت خطرعنوان جلسه : 

 آشنايي با مفهوم مديريت خطر در مراکز درماني به خصوص اتاق عملهدف کلي جلسه :  

 
 اهداف اختصاصي : 

 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 
 

 .مدیریت ریسک یا خطر را تعریف کند 

 خطر را تعریف نماید. واژه های رایج در مدیریت 

 .وسایل الکتریکی که در ایجاد آتش سوزی در اتاق عمل نقش دارند را نام ببرد 

 .عوامل بروز آتش سوزی در اتاق عمل را نام ببرد 

 .پروتکل تدوین شده برای جلوگیری از اتش سوزی در اتاق عمب را توضیح دهد 

 .آلودگی های شغلی در اتاق عمل را نام ببرد 

 شگیری از آسیب های شغلی در اتاق عمل را نام ببرد و توضیح دهد.روش های پی 

 

          حضوریروش آموزش :  

 پاورپوینت، وایت برد امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

  منبع درس :
50. . Nancy Marie Phillips. Berry and Kohn's operating Room technique. 11th edition.Mosby.5415 

31. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 51th EDITION, 2151 
35. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2154 

32. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2152 

 

. 5333لیال ساداتی، احسان گلچینی، مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عمل. انتشارات جامعه نگر، چاپ سوم .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 

 


