
  

 
 

 

 ( COURSE PLAN)طرح دوره 

 

 کارشناسی پیوسته اتاق عملمقطع و رشته تحصیلی:                       اتاق عملگروه آموزشی:        پرستاریدانشکده :  

 ۲ :  تعداد واحد اتاق عمل زاتیوتجه لیباوسا ییآشنا     :  نام درس

 نظری نوع واحد :

 8-10پنج شنبه و 13-15شنبهیک: کالس یروز و ساعت برگزار ندارد  پیش نیاز:

 )س(نبیحضرت ز ی: دانشکده پرستاریبرگزار مکان

                                              خانم سوخکمسئول برنامه :  

 Kavi.Esmaeil@Gmail.comآدرس پست الکترونیکی:                         2245009:  دانشکده شماره تماس

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 معرفی درس:

 .شود می آشنا اتاق عملمورد نیاز در فیلد های عمومی و تخصصی در  زاتیوتجه لیوسا با در این درس دانشجو

مشخص  آنجهت این درس امتحان میان ترم در نظر گرفته شده که در جدول زمانبندی این درس تاریخ برگزاری 

 شده است.

 

 

 اين درس شامل موارد زير می باشد :عناوين کلی 
 آشنايي درس وتاريخچه وآشنايي با ابزارهاي جراحي ،و  نحوه ساخت آنها 

 با انواع جدا کننده ها ييآشنا 

 کلمپ ها انواع 

 فورسپس ها انواع 

 رترکتورها انواع 

 ها يچیق انواع 

 يمغز و اعصاب، جراح ،يارتوپد ياختصاص ليبا وسا ييآشنا ENTيچشم ي،جراح 

 ها دلیها و ن ه،سوزنیبخ يبا انواع نخ ها ييآشنا 

 در اتاق عمل يبرق زاتیتجه انواع 

 در اتاق عمل يبرق ریغ زاتیتجه انواع 

 در اتاق عمل ژهيو زاتیتجه انواع 

 

  

 ف کلیاهدا 

 تجهیزات اتاق عملبا  ییآشنا

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را توضیح دهد. ليوسا يطبقه بندو نحوه ساخت آنها ، ابزارهاي جراحي خچهتاري •

 را شرح دهد. ليوسا ریتعمي و جراح ليوسا يکنترل و بررس •

را نام برده و کاربرد هر يک را در جراحي  (Dissectors)سکتورهايدا اي يبافت يانواع برنده ها و جداکننده ها •

 ها بیان کند.

 را نام برده و کاربرد هر يک را در جراحي ها بیان کند. (clampsکلمپ ها)انواع فورسپس ها و  •

 

را نام برده و کاربرد هر يک را در جراحي ها  (Exposer and Retractorانواع بازکننده ها و کنارزننده ها) •

 بیان کند.

 

 جراحي ها بیان کند.را نام برده و کاربرد هر يک را در  (Grasper and Holdingانواع نگهدارنده ها ) •

 

 یکاو یسوخک ،آقا خانم  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 خانم سوخکتهیه و تنظیم : 

 1401ماه  دیبازنگری: تدوین/ تاریخ



 را نام برده و کاربرد هر يک را در جراحي ها بیان کند. (Dilatorsانواع گشادکننده ها) •

 

 را نام برده و کاربرد هر يک را در جراحي ها بیان کند. استاپلرها( ر،ی)سوزنگهیابزار دوخت و بخ •

 

 کند. را نام برده و کاربرد هر يک را در جراحي ها بیان سرساکشن ها •

 

 را نام برده و کاربرد هر يک را در جراحي ها بیان کند. ابزارها ريسا •

 را شرح دهد. مربوط به آن زاتیو تجه يانواع آندوسکوپ •

دستگاه  ک،یالتیس يسقف يپالس الواژ، چراغ ها گاشور،یالکتروکوتر، ل که،یاتاق عمل)ساکشن، تورن يکيالکتر زاتیتجه •

را نام برده و طرز کار با هرکدام  (يوتراپيدستگاه کرا کو،یدستگاه ف زر،یل ،وارمر،يشانیچراغ پ لر،يبو ،الرنگوسکوپ،يهوشیب

 از انها را توضیح دهد.

 را نام برده و در مورد هر کدام از انها توضیح دهد.اتاق عمل  يمصرف ليوسا •

 ي را نام ببرد.در اتاق بهبود يضرور زاتیتجه •

کننده عصب،  کيکاپنومتر، درماتوم، تحر توکالست،یتاق عمل)نگاتوسکوپ، دستگاه ل يکياالکتر زاتیتجه •

را نام برده و طرز کار با هرکدام از انها را  (يتخت اورتوپد ،يتخت اورولوژ ،يتخت جراح ،يو باد يبرنده برق ليوسا

 توضیح دهد.

ز ان ها را با توجه به عمل جراحي را نام برده و کاربرد هر يک ا گوارش و غدد يدر جراح يجراح يست ها •

 توضیح دهد.

 زیکوتاه، م هيچهار پا و،يما زیم ل،یتابوره، لگن است ،يهوشیب زیاتاق عمل)قفسه سرم، م يکيرالکتریغ زاتیتجه •

 را نام برده و توضیح دهد. (کسیو مانومتر، ب ژنیچرخدار، کپسول اکس يسرم، سطل فلز هيپا ،يجراح

ي و کاربرد هر يک از ان ها را با توجه به عمل جراحي زنان و اورولوژ يدر جراح يجراح يبا ست ها ييآشنا •

 توضیح دهد.

ي و کاربرد هر يک از ان ها را با توجه به عمل جراحي توضیح ارتوپد يدر جراح يجراح يبا ست ها ييآشنا •

 دهد.

ها را با توجه به عمل جراحي توضیح  و کاربرد هر يک از ان چشم يها يدر جراح يجراح يبا ابزارها ييآشنا •

 دهد.

و کاربرد هر يک از ان ها را با توجه به عمل جراحي  مغز و اعصاب يدر جراح يجراح يبا ست ها ييآشنا •

 توضیح دهد.

و کاربرد هر يک از ان ها را با توجه به  توراکس، قلب و عروق يها يدر جراح يجراح يبا ست ها ييآشنا •

 هد.عمل جراحي توضیح د

ي و کاربرد هر يک از ان ها را با توجه به عمل نیگوش، حلق و ب يها يدر جراح يجراح يبا ست ها ييآشنا •

 جراحي توضیح دهد.

 

 

 روش آموزش 
 

 ترکیبی                                          مجازی                                      حضوری

 شرايط اجراء

 

  آموزشیامکانات:  



  و با استفاده از نرم افزارهايي شامل سامانه نويد و کامپیوتر ويدوئو پروژکتور ،اساليد پروژکتور 

 

 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی  در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع/مقاله آیا کتاب 

 در صورت وجود جدول زير را تکمیل کنید:

 کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپمشخصات 
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 

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 

 

 ( آشنايي با وسايل و تجهیزات اتاق عمل، فاطمه قارداشي، رويا اکبر زاده5

 1392ابزار و تجهیزات اتاق عمل، لیال ساداتي، احسان گلچیني ( آشنايي با 6

 

 

 

 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** بارگذاری

  مشخصات آن متعاقبا اعالم خواهد شد  



 

 

  در صورتي که در نظر داريد جزوه يا هر نوع محتواي ديگري )مانند فیلم، مجموعه اساليد و ...( عالوه بر

، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجويان معرفي کنید منبع درسیکتاب فوق يا به تنهايي به عنوان 

 آن را ضمیمه نمايید: فایل

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهمحتوای بارگذاری شده بر روی سامانهمنظور اساليد پاور پوينت، جزوه، فیلم آموزشي،  *

 

  منبع در صورتي که در نظر داريد محتواي ديگري )مانند کتاب، مجموعه اساليد، جزوه و ...( را به عنوان

، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتي جداگانه براي به دانشجويان معرفي کنید مطالعه بیشتر

 اين موارد در نظر گرفته شده است.(

.  
 هد شدمشخصات آن متعاقبا اعالم خوا1

 آزمون های خود ارزيابی

 خیر  بلي   ايد؟آزمون در نظر گرفته . آيا براي درس خود1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

فمهلت ارائه بازخورد به تکالی مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره  

 مثال

ازمون مبحث 

امه نیازسنجي در برن

 درسي

تستي چهار 

 جوابي
  

 

 

 

 

   

 

     

    

    

    

    



 

 

 

 

 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 

 

 پروژه درسی 

 خیر   بلي   ايد؟گرفتهدر نظر /میان ترم . آيا براي درس خود پروژه پايان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنويسید:           

 

 یریادگي یها تیفعال ريسا 

مباحثه دقت  تيو هدا ي(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ يدر سامانه امکان فعال ساز

به  لي. در صورت تمادينما ياديکمک ز انيدر دانشجو يتواند به پرورش تفکر انتقاد-يانجام شود م يکاف

 :ديینما لیرا تکم ريامکان موارد ز نياستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

 مشخصات آن متعاقبا اعالم خواهد شدبحث:  موضوع

 ارزشیابی دانشجويان

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

 مهلت فیدبک

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

      



 بارم نمره موارد ارزشیابی

 8 آزمون میان ترم

 11 آزمون پایان ترم

 1 و حضور و غیاب شرکت فعال در کالس

  

 

 مقررات 

  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 اتاق عمل زاتیوتجه لیباوسا ییآشناجدول زمانبندی درس 

شماره 

 جلسه
 تاریخ ارائه

0110-8  

آقاي 

 کاوي

 درس با طرح  آشنايي 

 ابزارهاي تاريخچه شنايي با آ

 نحوه ساخت آنهاو جراحي  

 طبقه بندي وسايل

  کنترل و بررسي وسايل

 جراحي

 تعمیر وسايل

  

 

 

 امتحان میان ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

10-8  

آقاي 

 کاوي

  آشنايي با انواع برنده ها و

جداکننده هاي بافتي يا 

 (Dissectorsدايسکتورها)

  

 

 

 امتحان میان ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

 

10-8  

 آقاي کاوي

  آشنايي با انواع فورسپس

 (clampsها و کلمپ ها)

 

  

 

 

 امتحان میان ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

10-8  

آقاي 

 کاوي

  آشنايي با انواع نگهدارنده ها

(Grasper and 

Holding) 

  آشنايي با انواع گشادکننده

 (Dilatorsها)

  

 

 

 امتحان میان ترم

 تکلیف



 آزمون پایانی

15-13  

خانم 

 سوخک

  آشنايي با تجهیزات

االکتريکي تاق 

عمل)نگاتوسکوپ، دستگاه 

لیتوکالست، کاپنومتر، 

درماتوم، تحريک کننده 

عصب، وسايل برنده برقي 

و بادي، تخت جراحي، 

تخت اورولوژي، تخت 

 اورتوپدي(

  حضوری

 

 

 امتحان میان ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

10-8  

 آقاي کاوي

  آشنايي با انواع بازکننده ها و

 Exposerکنارزننده ها)

and Retractor) 

  مجازی

 

 امتحان میان ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

10-8  

 آقاي کاوي

  آشنايي با انواع آندوسکوپي

 و تجهیزات مربوط به آن
  

 

 

 امتحان میان ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

15-13  

خانم 

 سوخک

  آشنايي با تجهیزات

الکتريکي اتاق 

عمل)ساکشن، تورنیکه، 

الکتروکوتر، لیگاشور، 

پالس الواژ، چراغ هاي 

سقفي سیالتیک، دستگاه 

بیهوشي،الرنگوسکوپ، 

بويلر، چراغ پیشاني،وارمر، 

لیزر، دستگاه فیکو، 

 دستگاه کرايوتراپي(

  

 

 

 امتحان میان ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

10-8  

 آقاي کاوي
  آشنايي با ست هاي جراحي

 در جراحي گوارش و غدد

  

 

 

 امتحان میان ترم

 تکلیف

 پایانیآزمون 

13-15  

خانم 

 سوخک

  آشنايي با تجهیزات

غیرالکتريکي اتاق 

عمل)قفسه سرم، میز 

بیهوشي، تابوره، لگن 

استیل، میز مايو، چهار 

پايه کوتاه، میز جراحي، 

پايه سرم، سطل فلزي 

چرخدار، کپسول اکسیژن 

 و مانومتر، بیکس(

  

رم افزار تولید ن

 محتوا

 امتحان میان ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

10-8 آشنايي با ست هاي جراحي   آقاي کاوي 

 در جراحي زنان و اورولوژي
  

 

 

 امتحان میان ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

10-8  

 آقاي کاوي
  آشنايي با ست هاي جراحي

 در جراحي ارتوپدي

  

 

 

 امتحان میان ترم

 تکلیف



 آزمون پایانی

10-8 آشنايي با ست هاي جراحي   آقاي کاوي 

 در جراحي مغز و اعصاب
  

 

 

 امتحان میان ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

 

 

خانم 

 سوخک

  آشنايي با وسايل مصرفي اتاق

 عمل 

  تجهیزات ضروري در اتاق

 بهبودي

  

رم افزار تولید ن

 توامح

 

 امتحان میان ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

15-13  

خانم 

 سوخک

  آشنايي با ابزارهاي

جراحي در جراحي هاي 

 چشم

  آشنايي با ست هاي جراحي

در جراحي هاي گوش، حلق 

 و بیني

  

 

 امتحان میان ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

10-8  

 آقاي کاوي
  آشنايي با ست هاي جراحي

در جراحي هاي توراکس، 

 قلب و عروق

  

 

 

 میان ترم امتحان

 تکلیف

 آزمون پایانی

 


