
 
 

 

  

 

 
 

 

 (lesson Planطرح درس روزانه )

 
 
 جلسه اول.

                                         تکنولوژی اتاق عمل گروه آموزشی:           پرستاری حضرت زینب)س(: دانشکده
 کارشناسی پیوسته تکنولوژی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:

 9/7/98تاریخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

             8-10 ساعت:  سه شنبه ها        روز:   1تشریح نام درس )واحد(  :  

 عملی 5/0نظری و  5/1نوع واحد:
 

 15دانشجویان  :تعداد 

 خانم صفورا ایزانلومسئول درس: 2تعداد واحد:

 دقیقه 90مدت کالس: 
خانم  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 زانلویصفورا ا
 

 
 کلیاتعنوان درس : 

 سیستمهاي توصیف منظور به تشريح علم اصطالحات و تعاريف از آگاهی و شناختهدف کلی درس :  

 باشد.بدن می  مختلف

 
 

 اهداف جزئی : 
 ببرد نام آنرا انواع و کرده تعريف را آناتومی . 

 کند ذکر را شود می انجام صفحات آن در که حرکاتی و فرضی صفحات . 

 ببرد نام را بدن مختلف سیستمهاي 

 
              سخنرانیروش آموزش : 
 CDموالژ، ، تشريح سالن کامپیوتر، و پروژکتور ويدوئو ، پروژکتور اساليدامکانات آموزشی : 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 
 1398، انتشارات جامعه نگر، چاپ  گانهي یليشما یآناتوم منبع درس  :

  دقیقه 15     :مدت زمان مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  35مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه 35مدت زمان:     

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 دومجلسه 

                                         تکنولوژی اتاق عمل گروه آموزشی:           پرستاری حضرت زینب)س(: دانشکده
 کارشناسی پیوسته تکنولوژی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:

 16/7/98تاریخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

             8-10 ساعت:  سه شنبه ها        روز:   1تشریح نام درس )واحد(  :  

 عملی 5/0نظری و  5/1نوع واحد:
 

 15دانشجویان  :تعداد 

 خانم صفورا ایزانلومسئول درس: 2تعداد واحد:

 دقیقه 90مدت کالس: 
خانم  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 زانلویصفورا ا
 
 

 بافت هاعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 و اعضها  سهاختمانی  اجهااي  بهه  بردن پی منظور به بدن در آنها چگونگی و اصلی بافتهاي انواع شناخت

 . آنها اختالالت و گوناگون دستگاههاي

 
 

 اهداف جزئی : 
 

 ، آن انواع و همبند بافت ساختمان همبند، بافت ، پوششی بافت :شامل بدن بافتهاي انواع تعريف

 .استخوانی بافت و غضروفی بافت
 روش آموزش : سخنرانی             

 CDموالژ، ، تشريح سالن کامپیوتر، و پروژکتور ويدوئو ، پروژکتور اساليدامکانات آموزشی : 



 
 1398، انتشارات جامعه نگر، چاپ  گانهي یليشما یآناتوم منبع درس  :

  دقیقه 15مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  35مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه 35مدت زمان:     

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 جلسه سوم، چهارم،پنجم 

 
                                         تکنولوژی اتاق عمل گروه آموزشی:           پرستاری حضرت زینب)س(: دانشکده

 کارشناسی پیوسته تکنولوژی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:

 98-99سال تحصیلی  :  
  و30/7/98 و23/7/98تاریخ ارائه درس :

14 /8/98 

             8-10 ساعت:  سه شنبه ها        روز:   1تشریح نام درس )واحد(  :  

 عملی 5/0نظری و  5/1نوع واحد:
 

 15دانشجویان  :تعداد 

 خانم صفورا ایزانلومسئول درس: 2تعداد واحد:

 دقیقه 90مدت کالس: 
خانم  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 زانلویصفورا ا
 
 
 
 
 
 

 سیستم اسکلتیعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 سیستم تقسیمبندي سازي، استخوان استخوان، انواع مفاصل، و استخوان ساختمان شناخت

 و اسکلتی

 آنها می باشد. توصیف
 

 اهداف جزئی : 



 
 نمايد بیان را اسکلتی سیستم وظايف

 . باند مثالی کدام هر از و نمايد بندي تقسیم را استخوانها

 . دهد توضیح اختصار بطور را سازي استخوان

 . نمايد بندي تقسیم را اسکلتی سیستم

 (( Axial skeleton محوري اسکلت مورد در
 . ببرد نام را سر کاسه و صورت استخوانهاي و کرده تعريف را جمجمه

 . دهد توضیح مختلف ايھنما در را جمجمه

 . نمايد بیان را مهرهها مشترك وخصوصیات مهرهاي ستون

 . نمايد بیان را خاجی و کمري پشتی گردنی مهرههاي مشخصات

 ( Appendicular skeleton)  ضمیمهاي اسکلت

 دهد توضیح مختصر بطور را کدام هر و برده نام را فوقانی اندام استخوانهاي. 

 دهد توضیح مختصر بطور را هرکدام و برده نام را تحتانی اندام استخوانهاي. 

 کند بیان مرد و زن در آنرا تفاوت و لگنها انواع. 

 ( Joint ) مفصل

 ببرد نام آنرا انواع و کرده تعريف را مفصل. 

 باند مثالی کدام هر از و کرده ذکر را سینويال مفصل انواع و خصوصیات. 
 

 
 روش آموزش : سخنرانی             

 CDموالژ، ، تشريح سالن کامپیوتر، و پروژکتور ويدوئو ، پروژکتور اساليدامکانات آموزشی : 

 
 1398، انتشارات جامعه نگر، چاپ  گانهي یليشما یآناتوم منبع درس  :

  دقیقه 15مدت زمان:      مقدمه 

  درسکلیات  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  35مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه 35مدت زمان:     

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 هفتم، هشتم، نهم  ششم، جلسه

 
                                         تکنولوژی اتاق عمل گروه آموزشی:           پرستاری حضرت زینب)س(: دانشکده

 کارشناسی پیوسته تکنولوژی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:

 98-99سال تحصیلی  :  
 5/9/98و 21/8/98تاریخ ارائه درس :

12/9/98 



             8-10 ساعت:  سه شنبه ها        روز:   1تشریح نام درس )واحد(  :  

 عملی 5/0نظری و  5/1نوع واحد:
 

 15دانشجویان  :تعداد 

 خانم صفورا ایزانلومسئول درس: 2تعداد واحد:

 دقیقه 90مدت کالس: 
خانم  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 زانلویصفورا ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عضالنیسیستم  عنوان درس : 

 در آنهها  نقه   و گونهاگون  عضهالت  بررسهی  و آن انهواع  ، عضله ساختمان شناختهدف کلی درس :  

 بدن میباشد. مختلف حرکات

 
 

 اهداف جزئی : 
 

 ببرد نام و کرده بندي تقسیم را عضالنی بافت . 

 کند بیان را قلبی و صاف ، مخطط عضله مشخصات . 

 باند مثالی کدام هر از و کرده ذکر را عضالت نامگذاري علل . 

 دهد توضیح آنرا انواع و کرده تعريف را فاشیا . 

 : گردن و سر ناحیه عضالت

 نمايد ذکر را آنها عمل و برده نام را صورت دهنده حالت عضالت . 

 نمايد ذکر را آنها عمل و نموده بندي تقسیم را گردن ناحیه عضالت . 

 نمايد ذکر را آنها عصب و محل ، برده نام را جونده عضالت . 

 : تنه ناحیه عضالت

 نمايد بندي گروه را تنه عضالت . 

 کند ذکر را هرکدام مشخصات و برده نام را سینه قفسه خارجی و داخلی عضالت . 

 کند ذکر را هرکدام مشخصات و برده نام را شکم عضالت . 

 کند ذکر را هرکدام مشخصات و برده نام را لگن عضالت . 

 کند ذکر را هرکدام مشخصات و برده نام مختلف اليههاي در را تنه خلفی جدار عضالت . 



 : فوقانی اندام عضالت

 نمايد بندي گروه را فوقانی اندام عضالت . 

 دهد توضیح و برده نام کند می وصل مهرهاي ستون به را فوقانی اندام که عضالتی . 

 دهد توضیح و برده نام کند می وصل سینه قفسه به را فوقانی اندام که عضالتی . 

 دهد توضیح و برده نام را کتف ناحیه عضالت . 

 دهد توضیح و برده نام را بازو ناحیه عضالت. 

 دهد توضیح و برده نام را ساعد ناحیه عضالت. 

 دهد توضیح و برده نام را دست ناحیه عضالت. 

 : تحتانی اندام عضالت

 نمايد بندي گروه را تحتانی اندام عضالت . 

 دهد توضیح و برده نام را گلوتئال ناحیه عضالت. 

 دهد توضیح و برده نام را ران ناحیه عضالت. 

 دهد توضیح و برده نام را ساق ناحیه عضالت. 

 دهد توضیح و برده نام را پا ناحیه عضالت. 
 روش آموزش : سخنرانی             

 CDموالژ، ، تشريح سالن کامپیوتر، و پروژکتور ويدوئو ، پروژکتور اساليدامکانات آموزشی : 

 
 1398، انتشارات جامعه نگر، چاپ  گانهي یليشما یآناتوم منبع درس  :

  دقیقه 15مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  35مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه 35مدت زمان:     

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 یازدهم ، دوازدهم  دهم، جلسه

 
                                         تکنولوژی اتاق عمل گروه آموزشی:           پرستاری حضرت زینب)س(: دانشکده

 کارشناسی پیوسته تکنولوژی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:

 98-99سال تحصیلی  :  
 26/9/98و 19/9/98تاریخ ارائه درس :

 3/10/98و

             8-10 ساعت:  سه شنبه ها        روز:   1تشریح نام درس )واحد(  :  

 عملی 5/0نظری و  5/1نوع واحد:
 

 15دانشجویان  :تعداد 



 خانم صفورا ایزانلومسئول درس: 2تعداد واحد:

 دقیقه 90مدت کالس: 
خانم  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 زانلویصفورا ا
 
 
 
 
 
 
 
 

 سیستم گردش خونعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  
 

 و خونرسانی در سیستم اين نق  و اهمیت آن، به وابسته عروق آن، جايگاه قلب، ساختمان شناخت

 سیستمها ساير تغذيه
 

 اهداف جزئی : 
 دهد توضیح را آن مجاورتهاي و قلب جايگاه. 

 کند بیان را ... )و شیارها ، کنارهها ، سطوح (قلب خارجی مشخصات . 

 کند بیان را قلب داخلی حفرات مشخصات . 

 دهد توضیح را قلب پوششهاي. 

 کند ذکر را قلب اعصاب و عروق . 

 : قلب بارگ عروق

 ببرد نام را اصلی و بارگ عروق . 

 دهد توضیح آنرا شاخههاي و ريوي شريان. 

 کند ذکر را آن تقسیمات و آئورت شريان . 

 کند ذکر را شود می جدا آئورت شريان مختلف قسمتهاي از که هايی شاخه . 

 کند بیان را فوقانی اجوف وريد جايگاه و تشکیل نحوه . 

 کند بیان را تحتانی اجوف وريد جايگاه و تشکیل نحوه . 

 کند بیان را باب وريد جايگاه و تشکیل نحوه . 
 روش آموزش : سخنرانی             

 CDموالژ، ، تشريح سالن کامپیوتر، و پروژکتور ويدوئو ، پروژکتور اساليدامکانات آموزشی : 

 
 1398، انتشارات جامعه نگر، چاپ  گانهي یليشما یآناتوم منبع درس  :

  دقیقه 15مدت زمان:      مقدمه 



 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  35مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه 35مدت زمان:     

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
  سیزدهم جلسه

 
                                         تکنولوژی اتاق عمل گروه آموزشی:           پرستاری حضرت زینب)س(: دانشکده

 کارشناسی پیوسته تکنولوژی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:

 10/10/98تاریخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

             8-10 ساعت:  سه شنبه ها        روز:   1تشریح نام درس )واحد(  :  

 عملی 5/0نظری و  5/1نوع واحد:
 

 15دانشجویان  :تعداد 

 خانم صفورا ایزانلومسئول درس: 2تعداد واحد:

 دقیقه 90مدت کالس: 
خانم  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 زانلویصفورا ا
 
 

 تنفسیسیستم عنوان درس : 

آنهها در   تیه تنفسهی ، نقه  و اهم   سهتم یدهنهده س  لیشناخت ساختمانهاي تشهک هدف کلی درس :  

 میباشد. تبادالت گازي

 
 

 اهداف جزئی : 
 

 . کند ذکر را کدام هر نقش و برده نام را تنفسی سیستم بندی تقسیم

 دهد توضیح را آن دهنده تشکیل قسمتهای و بینی. 

 دهد توضیح را آن دهنده تشکیل قسمتهای و حلق. 

 دهد توضیح را آن دهنده تشکیل قسمتهای و حنجره. 

 دهد توضیح را آن دهنده تشکیل قسمتهای و نای. 

 دهد توضیح را آن دهنده تشکیل قسمتهای و ریه ها. 



 دهد توضیح را آن اهمیت و جنب پرده. 

 
 روش آموزش : سخنرانی             

 CDموالژ، ، تشريح سالن کامپیوتر، و پروژکتور ويدوئو ، پروژکتور اساليدامکانات آموزشی : 

 
 1398، انتشارات جامعه نگر، چاپ  گانهي یليشما یآناتوم منبع درس  :

  دقیقه 15مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  35مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه 35زمان:      مدت

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 


