
 
 (lesson Planطرح درس روزانه )                     

 جلسه اول
 

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

 19/11/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 16-18روز: شنبه                            ساعت: اتاق عمل زاتيوتجه ليباوسا ييآشناام درس )واحد(  :  ن

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلومسئول درس:  2تعداد واحد:

 مدرس:آقای كاوی دقيقه 90مدت كالس: 

 5/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:

 
 منبع درس  :    

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 

 ( آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل، فاطمه قارداشی، رویا اکبر زاده5

 1392( آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل، لیال ساداتی، احسان گلچینی 6

 ( و ویدئوپروژکتور Power point استفاده از برنامه  کامپیوتر )امکانات آموزشي : 

  : لیوسا یو بررس کنترل، یجراح ست، یجراح يابزارها هیپا ياجزا، لیوسا يبند طبقه، نحوه ساخت آنها ابزارهاي جراحی  و  خچهیتارعنوان درس 

 لیوسا ریتعمو  یجراح

  : و  کنترل، یجراح ست، یجراح يابزارها هیپا ياجزا، لیوسا يبند طبقه، ابزارهاي جراحی  و نحوه ساخت آنها  خچهیتارآشنایی باهدف کلی درس

 لیوسا ریتعمو  یجراح لیوسا یبررس

 اهداف جزئي : 
 کند. انیتوسط انسان را ب یابزار جراح یریبه کارگ خچهیتار 

 را شرح دهد. یابزار جراح یو ساختار اصل بیترک 

 را نام ببرد. یجراح یابزارها بیفلزات به کار گرفته در ترک اژیموثر بر مقاومت و سخت شدن آل عوامل 

 دینما سهیمقا گریکدیبا  را یدر ابزار جراح یروکش کار انواع. 

 را نام ببرد یکروسرجریدر ساخت ابزار م یساختار بیترک نیبهتر 

 را براساس عملکرد نام ببرد. یجراح یابزارها یطبقه بند 

 را نام ببرد. یجراح یابزارها هیپا یاجزا 

 دهد. حیرا توض یجراح یجراح لیوسا یو بررس کنترل 

                                                                                                                       ، پرسش و پاسخ  سخنرانيروش آموزش :               

 اجزا و شيوه اجرای درس : 

  دقيقه 15مدت زمان :     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مان: مدت ز

 دقيقه  15مدت زمان: 

 دقيقه  30مدت زمان : 

  دقيقه  15مدت زمان:   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  15مدت زمان:    ارزشيابي درس 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 زشکيمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پ

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 
 دومجلسه 

 

 ع / رشته تحصیلی:کارشناسی اتاق عمل:    پرستاری                                               گروه آموزشی:    اتاق عمل              مقطدانشکده

 26/11/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 16-18روز: شنبه                            ساعت: اتاق عمل زاتيوتجه ليباوسا ييآشنانام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 لومسئول درس: خانم ايزان 2تعداد واحد:

 آقای كاویمدرس: دقيقه 90مدت كالس: 

  5/11/98:ی/بازنگرنيتدو خيتار

 

 منبع درس  :    
1. Berry & kohn's operating Room Technique. Publisher Mosby, ISBN 032019803  

2. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15
th

  EDITION, 2015 

3. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4
th

 Edition, 2014 

4. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6
TH

 Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 

 آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل، فاطمه قارداشی، رویا اکبر زاده .5

 1392 ساداتی، احسان گلچینی آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل، لیال .6

 ( و ویدئوپروژکتور Power point استفاده از برنامه  کامپیوتر )امکانات آموزشي : 

  : عنوان درس (انواع برنده هاCuttersو جداکننده ها )یبافت ي(Dissectors) 

 هدف کلی درس : آشنایی  (انواع برنده هاCuttersو جداکننده ها )یبافت ي(Dissectors) 

 اهداف جزئي : 
 دینما یرا بر اساس عملکرد و کاربرد آنها دسته بند یجراح یابزارها. 

 دینما کیو تفک یها و جدا کننده ها را بر اساس شکل و کاربرد طبقه بند برنده. 

 را شرح دهد. یدر جراح یستوریب غیانواع ت کاربرد 

 دهد. حیرا توض یانواع کورت در جراح کاربرد 

 دیرا فهرست نما یانواع چاقوها در جراح کاربرد. 

 را شرح دهد. یها در جراح یچیانواع ق کاربرد 

                                                                                                                       ، پرسش و پاسخ  سخنرانيروش آموزش :               

 اجزا و شيوه اجرای درس : 

  دقيقه 15مدت زمان :     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان: 

 دقيقه  15مدت زمان: 

 دقيقه  30مدت زمان : 

  دقيقه  15مدت زمان:   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  15دت زمان:  م  ارزشيابي درس 

 
 
 
 
 



 سوم جلسه 
 

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

 3/12/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 16-18روز: شنبه                            ساعت: اتاق عمل زاتيوتجه لياباوس ييآشنانام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو 2تعداد واحد:

 آقای كاویمدرس: دقيقه 90مدت كالس: 

  5/11/98:ی/بازنگرنيتدو خيتار

 
 

 منبع درس  :    
1. Berry & kohn's operating Room Technique. Publisher Mosby, ISBN 032019803  

2. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15
th

  EDITION, 2015 

3. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4
th

 Edition, 2014 

4. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6
TH

 Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 

 آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل، فاطمه قارداشی، رویا اکبر زاده .5

 1392آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل، لیال ساداتی، احسان گلچینی  .6

 ( و ویدئوپروژکتور Power point استفاده از برنامه  کامپیوتر )امکانات آموزشي : 

  : انواع کلمپ هاعنوان درس 

 انواع کلمپ هابا ایی هدف کلی درس : آشن 
 

 اهداف جزئي : 
 دینما یرا بر اساس عملکرد و کاربرد آنها دسته بند یجراح یابزارها. 

 دهد. حیرا توض یانواع کلمپ ها در جراح کاربرد 

          ، پرسش و پاسخ  سخنرانيروش آموزش :               

                                                                                                              

 اجزا و شيوه اجرای درس : 

  دقيقه 15مدت زمان :     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان: 

 دقيقه  15مدت زمان: 

 دقيقه  30: مدت زمان 

  دقيقه  15مدت زمان:   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  15مدت زمان:    ارزشيابي درس 

 
 
 
 
 
 



 
 
 جلسه چهارم 

 اتاق عمل:    پرستاری                                               گروه آموزشی:    اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی هدانشکد

 10/12/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 16-18ساعت:                  روز: شنبه           اتاق عمل زاتيوتجه ليباوسا ييآشنانام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو 2تعداد واحد:

 مدرس:آقای كاوی دقيقه 90مدت كالس: 

  5/11/98:ی/بازنگرنيتدو خيتار

 
 

 منبع درس  :    
1. Berry & kohn's operating Room Technique. Publisher Mosby, ISBN 032019803  

2. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15
th

  EDITION, 2015 

3. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4
th

 Edition, 2014 

4. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6
TH

 Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 

 ایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل، فاطمه قارداشی، رویا اکبر زادهآشن .5

 1392آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل، لیال ساداتی، احسان گلچینی  .6

 ( و ویدئوپروژکتور Power point استفاده از برنامه  کامپیوتر )امکانات آموزشي : 

  : عنوان درس(انواع بازکننده ها و کنار زننده هاExposers & Retractors) 

 هدف کلی درس : آشنایی با (انواع بازکننده ها و کنار زننده هاExposers & Retractors) 

 
 اهداف جزئي : 
 دینما یرا بر اساس عملکرد و کاربرد آنها دسته بند یجراح یابزارها. 

 دهد. حیرا توض یرا در جراحانواع بازکننده ها و کنار زننده ها  کاربرد 

                                                                                                                       ، پرسش و پاسخ  سخنرانيروش آموزش :               

 اجزا و شيوه اجرای درس : 

  دقيقه 15مدت زمان :     مقدمه 

 ت درسكليا  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان: 

 دقيقه  15مدت زمان: 

 دقيقه  30مدت زمان : 

  دقيقه  15مدت زمان:   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  15مدت زمان:    ارزشيابي درس 



 
 پنجمجلسه 

 

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

 17/12/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 16-18روز: شنبه                            ساعت: اتاق عمل زاتيوتجه ليباوسا ييآشنانام درس )واحد(  :  

 حد:نوع وا
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو 2تعداد واحد:

 مدرس:اقای كاوی دقيقه 90مدت كالس: 

  5/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:

 
 

 منبع درس  :    
1. Berry & kohn's operating Room Technique. Publisher Mosby, ISBN 032019803  

2. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15
th

  EDITION, 2015 

3. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4
th

 Edition, 2014 

4. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6
TH

 Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 

 مه قارداشی، رویا اکبر زادهآشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل، فاط .5

 1392آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل، لیال ساداتی، احسان گلچینی  .6

 ( و ویدئوپروژکتور Power point استفاده از برنامه  کامپیوتر )امکانات آموزشي : 

  : عنوان درس(انواع نگهدارنده هاGraspers and holder) ،(انواع گشاد کننده هاDilators)  و(انواع پروب هاProbes) 

 هدف کلی درس : آشنایی با (انواع نگهدارنده هاGraspers and holder(انواع گشاد کننده ها ،)Dilators(و انواع پروب ها )Probes) 

 
 اهداف جزئي : 
 دینما یرا بر اساس عملکرد و کاربرد آنها دسته بند یجراح یابزارها. 

 دهد. حیرا توض یانواع نگه دارنده ها ،گشادکننده ها و پروب ها در جراح اربردک 

                                                                                                                       ، پرسش و پاسخ  سخنرانيروش آموزش :               

 رای درس : اجزا و شيوه اج

  دقيقه 15مدت زمان :     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان: 

 دقيقه  15مدت زمان: 

 دقيقه  30مدت زمان : 

  دقيقه  15مدت زمان:   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  15مدت زمان:    ارزشيابي درس 

 
 



 ششمجلسه 
 

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

 16/1/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 16-18ساعت:                         روز: شنبه    اتاق عمل زاتيوتجه ليباوسا ييآشنانام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو 2تعداد واحد:

 مدرس:آقای كاوی دقيقه 90مدت كالس: 

  5/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:

 
 

 منبع درس  :    
1. Berry & kohn's operating Room Technique. Publisher Mosby, ISBN 032019803  

2. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15
th

  EDITION, 2015 

3. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4
th

 Edition, 2014 

4. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6
TH

 Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 

 آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل، فاطمه قارداشی، رویا اکبر زاده .5

 1392آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل، لیال ساداتی، احسان گلچینی  .6

 ( و ویدئوپروژکتور Power point استفاده از برنامه  کامپیوتر )امکانات آموزشي : 

  : ابزار ها ریسا و سرساکشن ها، لرها(استاپ ر،ی)سوزنگهیابزار دوخت و بخعنوان درس 

 ابزار ها ریساو استاپلرها(،  سرساکشن ها  ر،ی)سوزنگهیابزار دوخت و بخ هدف کلی درس : آشنایی با 

 
 اهداف جزئي : 
 کند. انیرا ب کیرا نام برده و کاربرد هر  هیدوخت و بخ یجراح یابزارها 

 کند. انیو کاربرد آن ها را ب سرساکشن ها انواع 

 دهد. حیتوض یجراح یابزارها ریرابطه با سا در 

                                                                                                                       ، پرسش و پاسخ  سخنرانيروش آموزش :               

 ای درس : اجزا و شيوه اجر

  دقيقه 15مدت زمان :     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان: 

 دقيقه  15مدت زمان: 

 دقيقه  30مدت زمان : 

  دقيقه  15مدت زمان:   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  15مدت زمان:    ارزشيابي درس 



 هفتمجلسه 
 

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

 23/1/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 16-18ساعت:                        روز: شنبه     اتاق عمل زاتيوتجه ليباوسا ييآشنانام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو 2تعداد واحد:

 مدرس:آقای كاوی دقيقه 90مدت كالس: 

  5/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:

 
 

 منبع درس  :    
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 

 آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل، فاطمه قارداشی، رویا اکبر زاده .5

 1392آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل، لیال ساداتی، احسان گلچینی  .6

 ( و ویدئوپروژکتور Power point استفاده از برنامه  کامپیوتر )امکانات آموزشي : 

  : آنمربوط به  لیانواع آندوسکوپ و وساعنوان درس 

 مربوط به آن لیانواع آندوسکوپ و وسا هدف کلی درس : آشنایی با 

 
 اهداف جزئي : 
 دینما فیرا تعر یآندوسکوپ و آندوسکوپ. 

 آندوسکوپ را نام ببرد. انواع 

 دهد. صیآندوسکوپ را از هم تشخ انواع 

 ن را نام ببرد.مختلف بد یها ستمیس یمربوط به آندوسکوپ یابزارها 

 دینما فیرا تعر یالپاراسکوپ 

 کند. انیرا ب یالپاراسکوپ بیو معا ایمزا 

 دیرا فهرست نما یمورد استفاده در الپاراسکوپ یو ابزارها زاتیتجه. 

 دهد. حیرا توض یهموستاز در الپاراسکوپ یها روش 

 دهد. حیآن را توض زاتیو تجه لیو ووسا یادرار ستمیدر س یآندوسکوپ 

                                                                                                                       ، پرسش و پاسخ  سخنرانيآموزش :               روش 

 اجزا و شيوه اجرای درس : 

  دقيقه 15مدت زمان :     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

 خ و استراحت پرسش و پاس 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان: 

 دقيقه  15مدت زمان: 

 دقيقه  30مدت زمان : 

  دقيقه  15مدت زمان:   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  15مدت زمان:    ارزشيابي درس 



 جلسه هشتم
 

 ی:    اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی اتاق عمل:    پرستاری                                               گروه آموزشدانشکده

 30/1/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 16-18روز: شنبه                            ساعت: اتاق عمل زاتيوتجه ليباوسا ييآشنانام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو 2د واحد:تعدا

 مدرس: دقيقه 90مدت كالس: 

  5/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:

 
 

 منبع درس  :    
1. Berry & kohn's operating Room Technique. Publisher Mosby, ISBN 032019803  

2. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15
th

  EDITION, 2015 

3. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4
th

 Edition, 2014 

4. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6
TH

 Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 

 آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل، فاطمه قارداشی، رویا اکبر زاده .5

 1392تجهیزات اتاق عمل، لیال ساداتی، احسان گلچینی  آشنایی با ابزار و .6

 ( و ویدئوپروژکتور Power point استفاده از برنامه  کامپیوتر )امکانات آموزشي : 

  : ادامه(مربوط به آن لیانواع آندوسکوپ و وساعنوان درس( 

  ادامه(مربوط به آن لیانواع آندوسکوپ و وساهدف کلی درس : آشنایی( 

 
 زئي : اهداف ج

 دینما فیرا تعر یآندوسکوپ و آندوسکوپ. 

 آندوسکوپ را نام ببرد. انواع 

 دهد. صیآندوسکوپ را از هم تشخ انواع 

 مختلف بدن را نام ببرد. یها ستمیس یمربوط به آندوسکوپ یابزارها 

 دینما فیرا تعر یالپاراسکوپ 

 کند. انیرا ب یالپاراسکوپ بیو معا ایمزا 

 دیرا فهرست نما یمورد استفاده در الپاراسکوپ یو ابزارها زاتیتجه. 

 دهد. حیرا توض یهموستاز در الپاراسکوپ یها روش 

 دهد. حیآن را توض زاتیو تجه لیو ووسا یادرار ستمیدر س یآندوسکوپ 

                                                                                                                       ، پرسش و پاسخ  سخنرانيروش آموزش :               

 اجزا و شيوه اجرای درس : 

  دقيقه 15مدت زمان :     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان: 

 دقيقه  15مدت زمان: 

 دقيقه  30ان : مدت زم

  دقيقه  15مدت زمان:   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  15مدت زمان:    ارزشيابي درس 



 
 نهمجلسه 

 

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

 مجازی 7/2/99 تاريخ ارائه درس : 98-99صيلي  :  سال تح

 16-18روز: شنبه                            ساعت: اتاق عمل زاتيوتجه ليباوسا ييآشنانام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو 2تعداد واحد:

 مدرس: دقيقه 90مدت كالس: 

  5/11/98دوين/بازنگری:تاريخ ت

 
 

 منبع درس  :    
1. Berry & kohn's operating Room Technique. Publisher Mosby, ISBN 032019803  

2. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15
th

  EDITION, 2015 

3. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4
th

 Edition, 2014 

4. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6
TH

 Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 

 آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل، فاطمه قارداشی، رویا اکبر زاده .5

 1392آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل، لیال ساداتی، احسان گلچینی  .6

 ( و ویدئوپروژکتور Power point استفاده از برنامه  کامپیوتر ) امکانات آموزشي :

  : يدر اتاق بهبود يضرور زاتیتجهو  اتاق عمل یمصرف لیوساعنوان درس 

  يدر اتاق بهبود يضرور زاتیتجهو  اتاق عمل یمصرف لیوساهدف کلی درس : آشنایی 

 
 اهداف جزئي : 
 نام ببرد. کیدر اتاق عمل را بر اساس کاربرد هر  یفمصر لیوسا 

 را نام برده و کاربرد آن ها را شرح دهد. یدر اتاق بهبود یضرور زاتیتجه 

                                                                                                                       ، پرسش و پاسخ  سخنرانيروش آموزش :               

 اجزا و شيوه اجرای درس : 

  دقيقه 15مدت زمان :     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان: 

 دقيقه  15مدت زمان: 

 دقيقه  30مدت زمان : 

  دقيقه  15مدت زمان:   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  15مدت زمان:    ارزشيابي درس 

 
 
 
 



 دهمجلسه 
 

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

 9/2/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 10-12روز: سه شنبه                            ساعت: اتاق عمل زاتيوتجه ليباوسا ييناآشنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو 2تعداد واحد:

 مدرس:خانم سوخک دقيقه 90مدت كالس: 

  5/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:

 
 

 منبع درس  :    
1. Berry & kohn's operating Room Technique. Publisher Mosby, ISBN 032019803  

2. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15
th

  EDITION, 2015 

3. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4
th

 Edition, 2014 

4. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6
TH

 Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 

 ( آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل، فاطمه قارداشی، رویا اکبر زاده5 .5

 1392( آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل، لیال ساداتی، احسان گلچینی 6 .6

 ئوپروژکتور( و وید Power point استفاده از برنامه  کامپیوتر )امکانات آموزشي : 

 عنوان درس : آشنایی با تجهیزات الکتریکی اتاق عمل 

 هدف کلی درس : آشنایی با تجهیزات الکتریکی اتاق عمل 

 
 اهداف جزئي : 
 اصول کار با دستگاه نگاتوسکوپ را توضیح دهد 

 اصول کار با دستگاه کاپنوگراف را توضیح دهد 

 ایل برنده برقی و بادی را توضیح دهداصول کار با وس 

 اصول کار با تخت ارتوپدی را توضیح دهد 

 اصول کار با تخت ارولوژی را توضیح دهد 

                                                                                                                       ، پرسش و پاسخ  سخنرانيروش آموزش :               

 اجزا و شيوه اجرای درس : 

  دقيقه 15مدت زمان :     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان: 

 دقيقه  15مدت زمان: 

 دقيقه  30مدت زمان : 

  دقيقه  15مدت زمان:   جمع بندی و نتيجه گيری 

  دقيقه  15مدت زمان:    درسارزشيابي 

 
 
 
 



 دهميازجلسه 
 

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

 14/2/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 16-18روز: شنبه                            ساعت: اتاق عمل زاتيوتجه ليباوسا ييآشنانام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو 2تعداد واحد:

 مدرس:آقای كاوی دقيقه 90مدت كالس: 

  5/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:

 
 

 منبع درس  :    
1. Berry & kohn's operating Room Technique. Publisher Mosby, ISBN 032019803  

2. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15
th

  EDITION, 2015 

3. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4
th

 Edition, 2014 

4. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6
TH

 Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 

 آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل، فاطمه قارداشی، رویا اکبر زاده .5

 1392آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل، لیال ساداتی، احسان گلچینی  .6

 ( و ویدئوپروژکتور Power point استفاده از برنامه  کامپیوتر )امکانات آموزشي : 

  : ست هاي جراحی در جراحی گوارشعنوان درس 

 ست هاي جراحی در جراحی گوارش هدف کلی درس : آشنایی با 

 
 اهداف جزئي : 
  و اندیکاسیون استفاده از آن را نام ببرد.  ست های جراحی مینورابزار های موجود در 

 و اندیکاسیون استفاده از آن را نام ببرد. ماژور ابزارهای موجود در ست های جراحی  

                                                                                                                       ، پرسش و پاسخ  سخنرانيروش آموزش :               

 اجزا و شيوه اجرای درس : 

  دقيقه 15  مدت زمان :   مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان: 

 دقيقه  15مدت زمان: 

 دقيقه  30مدت زمان : 

  دقيقه  15مدت زمان:   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  15مدت زمان:    ارزشيابي درس 

 
 
 



 دوازدهمجلسه 
 

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

 16/2/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 10-12ساعت:  روز: سه شنبه                           اتاق عمل زاتيوتجه ليباوسا ييآشنانام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو 2تعداد واحد:

 مدرس:خانم سوخک دقيقه 90مدت كالس: 

  5/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:

 
       

 منبع درس  :    
7. Berry & kohn's operating Room Technique. Publisher Mosby, ISBN 032019803  

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

  EDITION, 2015 

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

 Edition, 2014 

10. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6
TH

 Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 

 آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل، فاطمه قارداشی، رویا اکبر زاده .11

 1392آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل، لیال ساداتی، احسان گلچینی  .12

 ( و ویدئوپروژکتور Power point استفاده از برنامه  کامپیوتر )امکانات آموزشي : 

  : اتاق عمل یکیالکتر زاتیجهبا ت ییآشنا •عنوان درس 

  : لر،یبو ،الرنگوسکوپ،یهوشیدستگاه ب ک،یالتیس یسقف يپالس الواژ، چراغ ها گاشور،یالکتروکوتر، ل که،یساکشن، تورنآشنایی با عملکرد  هدف کلی درس 

 (یوتراپیدستگاه کرا کو،یدستگاه ف زر،یل ،وارمر،یشانیچراغ پ
 

 اهداف جزئي : 
 اصول کار با دستگاه ساکشن را توضیح دهد 

 ا دستگاه تورنیکه را توضیح دهداصول کار ب 

 اصول کار با دستگاه لیگاشور را توضیح دهد 

 اصول کار با چراغ های سیالیتیک را توضیح دهد 

 اصول کار با دستگاه فیکو را توضیح دهد 

 اصول کار با وارمر، بویلر را توضیح دهد 

 اصول کار با میکروسکوپ را توضیح دهد 

                                                                                                                       ، پرسش و پاسخ  يسخنرانروش آموزش :               

 اجزا و شيوه اجرای درس : 

  دقيقه 15مدت زمان :     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30ت زمان: مد

 دقيقه  15مدت زمان: 

 دقيقه  30مدت زمان : 

  دقيقه  15مدت زمان:   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  15مدت زمان:    ارزشيابي درس 

 
 



 
 سيزدهمجلسه 

 

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

 20/2/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 16-18روز: شنبه                            ساعت: اتاق عمل زاتيوتجه ليباوسا ييآشنانام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 انم ايزانلومسئول درس: خ 2تعداد واحد:

 مدرس:اقای كاوی دقيقه 90مدت كالس: 

  5/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:

 
 

 منبع درس  :    
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 

 

 آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل، فاطمه قارداشی، رویا اکبر زاده .5

 1392ق عمل، لیال ساداتی، احسان گلچینی آشنایی با ابزار و تجهیزات اتا .6

 ( و ویدئوپروژکتور Power point استفاده از برنامه  کامپیوتر )امکانات آموزشي : 

  : ست هاي جراحی در جراحی زنان و اورولوژيعنوان درس 

 يزنان و اورولوژ یدر جراح یجراح يست ها هدف کلی درس : آشنایی با 

 
 اهداف جزئي : 
 استفاده از آن را نام ببرد.  ونیکاسیو اند زنان یجراح یموجود در ست ها یابزار ها 

 استفاده از آن را نام ببرد. ونیکاسیو اند کلیه یجراح یموجود در ست ها یابزارها 

                                                                                                                       ، پرسش و پاسخ  سخنرانيروش آموزش :               

 اجزا و شيوه اجرای درس : 

  دقيقه 15مدت زمان :     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان: 

 دقيقه  15مدت زمان: 

 دقيقه  30 مدت زمان :

  دقيقه  15مدت زمان:   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  15مدت زمان:    ارزشيابي درس 

 
 
 



 چهاردهمجلسه 
 

 اق عمل:    پرستاری                                               گروه آموزشی:    اتاق عمل            مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی اتدانشکده

 23/2/99 تاريخ ارائه درس : 98-99ي  :  سال تحصيل

 16-18روز: شنبه                            ساعت: اتاق عمل زاتيوتجه ليباوسا ييآشنانام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو 2تعداد واحد:

 مدرس:خانم سوخک دقيقه 90مدت كالس: 

  5/11/98تدوين/بازنگری:تاريخ 

. 
 

 منبع درس  :    
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 

 

 ( آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل، فاطمه قارداشی، رویا اکبر زاده5

 1392( آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل، لیال ساداتی، احسان گلچینی 6

 ( و ویدئوپروژکتور Power point استفاده از برنامه  کامپیوتر )موزشي : امکانات آ

  اتاق عملعنوان درس : آشنایی با تجهیزات غیر الکتریکی 

 هدف کلی درس : آشنایی با تجهیزات غیر الکتریکی اتاق عمل 

 
 اهداف جزئي : 

 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 
 بیان کند اصول کار با میز جراحی، میز میو را 

 کاربرد تابوره، لگن استیل و پایه سرم را بیان کند 

  کاربرد بیکس، کپسول اکسیژن وNO2مانومتر اکسیژن را بیان کند ، 

   کاربردbin  ،rock ،foot stood را بیان کند 

                                                                                                                       ، پرسش و پاسخ  سخنرانيروش آموزش :               

 اجزا و شيوه اجرای درس : 

  دقيقه 15مدت زمان :     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان: 

 دقيقه  15مدت زمان: 

 دقيقه  30مدت زمان : 

 دقيقه  15مدت زمان:   ع بندی و نتيجه گيری جم 

 دقيقه  15مدت زمان:    ارزشيابي درس 

 



 مجازیجلسه 
 

 اق عمل:    پرستاری                                               گروه آموزشی:    اتاق عمل            مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی اتدانشکده

 مجازی ريخ ارائه درس :تا 98-99سال تحصيلي  :  

 10-12روز:سه شنبه                            ساعت: اتاق عمل زاتيوتجه ليباوسا ييآشنانام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو 2تعداد واحد:

 مدرس: خانم سوخک دقيقه 90مدت كالس: 

  5/11/98:تاريخ تدوين/بازنگری

 

 منبع درس  :    
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 

 آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل، فاطمه قارداشی، رویا اکبر زاده .5

 1392آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل، لیال ساداتی، احسان گلچینی  .6

 ( و ویدئوپروژکتور Power point تفاده از برنامه اس کامپیوتر )امکانات آموزشي : 

 عنوان درس : آشنایی با ابزارهاي جراحی در جراحی هاي چشم 

 هدف کلی درس : آشنایی با ابزارهاي جراحی در جراحی هاي چشم 

 
 اهداف جزئي : 

 یان کندانواع برنده ها و جداکننده ها در ست جراحی چشمی را ب 

 انواع فورسپس ها و نگهدارنده ها در ست جراحی چشمی را بیان کند 

 انواع رترکتورها و جداکننده ها در ست جراحی چشمی را بیان کند 

 کاربرد انواع ابزار مورد استفاده در ست جراحی چشمی را بیان کند 

 کاربرد پروب ها و مژر در ست جراحی چشمی را بیان کند 

                                                                                                                       ، پرسش و پاسخ  سخنراني         روش آموزش :      

 اجزا و شيوه اجرای درس : 

  دقيقه 15مدت زمان :     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان: 

 دقيقه  15مدت زمان: 

 دقيقه  30مدت زمان : 

  دقيقه  15مدت زمان:   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  15مدت زمان:    ارزشيابي درس 

 



 نزدهمپاجلسه 
 

 اق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی اتاق عمل:    پرستاری                                               گروه آموزشی:    اتدانشکده

 27/2/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 16-18روز: شنبه                            ساعت: اتاق عمل زاتيوتجه ليباوسا ييآشنانام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو 2تعداد واحد:

 مدرس:آقای كاوی دقيقه 90مدت كالس: 

  5/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:

 

 منبع درس  :    
1. Berry & kohn's operating Room Technique. Publisher Mosby, ISBN 032019803  

2. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15
th

  EDITION, 2015 

3. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4
th

 Edition, 2014 

4. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6
TH

 Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 

 آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل، فاطمه قارداشی، رویا اکبر زاده .5

 1392و تجهیزات اتاق عمل، لیال ساداتی، احسان گلچینی آشنایی با ابزار  .6

 ( و ویدئوپروژکتور Power point استفاده از برنامه  کامپیوتر )امکانات آموزشي : 

  : ست هاي جراحی در جراحی ارتوپديعنوان درس 

 يارتوپد یدر جراح یجراح يست ها با هدف کلی درس : آشنایی 

 
 اهداف جزئي : 
 ان تدريس بتواند: دانشجو در پاي
 استفاده از آن را نام ببرد.  ونیکاسیو اند ارتوپدی  یجراح یموجود در ست ها یابزار ها 

 

                                                                                                                       ، پرسش و پاسخ  سخنرانيروش آموزش :               

 اجزا و شيوه اجرای درس : 

  دقيقه 15مدت زمان :     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان: 

 دقيقه  15مدت زمان: 

 دقيقه  30مدت زمان : 

  دقيقه  15مدت زمان:   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  15زمان:   مدت  ارزشيابي درس 



 شانزدهمجلسه 
 

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

 3/3/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 16-18روز: شنبه                            ساعت: اتاق عمل زاتيوتجه ليباوسا ييآشنانام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو 2تعداد واحد:

 مدرس:آقای كاوی دقيقه 90مدت كالس: 

  5/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:

 

 منبع درس  :    
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 

 

 آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل، فاطمه قارداشی، رویا اکبر زاده .5

 1392آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل، لیال ساداتی، احسان گلچینی  .6

 ( و ویدئوپروژکتور Power point استفاده از برنامه  کامپیوتر )امکانات آموزشي : 

  در جراحی مغز و اعصابست هاي جراحی : عنوان درس 

 مغز و اعصاب یدر جراح یجراح يست ها با هدف کلی درس : آشنایی 

 
 اهداف جزئي : 

 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 
 استفاده از آن را نام ببرد.  ونیکاسیو اند مغز و اعصاب  یجراح یموجود در ست ها یابزار ها 

 

                                                                                                                       ، پرسش و پاسخ  سخنرانيروش آموزش :               

 اجزا و شيوه اجرای درس : 

  دقيقه 15مدت زمان :     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 رس بخش دوم د 

 دقيقه  30مدت زمان: 

 دقيقه  15مدت زمان: 

 دقيقه  30مدت زمان : 

  دقيقه  15مدت زمان:   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  15مدت زمان:    ارزشيابي درس 

 
 
 
 
 



 هفدهمجلسه 
 

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

 10/3/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 16-18روز: شنبه                            ساعت: اتاق عمل زاتيوتجه ليباوسا ييآشنانام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 انم ايزانلومسئول درس: خ 2تعداد واحد:

 مدرس:آقای كاوی دقيقه 90مدت كالس: 

  5/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:

 

 منبع درس  :    
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 

 

 آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل، فاطمه قارداشی، رویا اکبر زاده .5

 1392ق عمل، لیال ساداتی، احسان گلچینی آشنایی با ابزار و تجهیزات اتا .6

 ( و ویدئوپروژکتور Power point استفاده از برنامه  کامپیوتر )امکانات آموزشي : 

  : ست هاي جراحی در جراحی قلب و توراکسعنوان درس 

 قلب و توراکس یدر جراح یجراح يست ها هدف کلی درس : آشنایی با 

 
 اهداف جزئي : 

 تدريس بتواند: دانشجو در پايان 
 استفاده از آن را نام ببرد.  ونیکاسیو اند قلب و توراکس  یجراح یموجود در ست ها یابزار ها 

 

                                                                                                                       ، پرسش و پاسخ  سخنرانيروش آموزش :               

 اجزا و شيوه اجرای درس : 

  دقيقه 15مدت زمان :     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان: 

 دقيقه  15مدت زمان: 

 دقيقه  30مدت زمان : 

  دقيقه  15مدت زمان:   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  15دت زمان:  م  ارزشيابي درس 

 
 



 مجازیجلسه 
 

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

 مجازی تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 16-18روز: شنبه                            ساعت: اتاق عمل زاتيوتجه ليباوسا ييآشنانام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو 2تعداد واحد:

 مدرس:آقای كاوی دقيقه 90مدت كالس: 

  5/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:

 
 
 

 منبع درس  :    
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 

 آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل، فاطمه قارداشی، رویا اکبر زاده .5

 1392آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل، لیال ساداتی، احسان گلچینی  .6

 ( و ویدئوپروژکتور Power point استفاده از برنامه  کامپیوتر )امکانات آموزشي : 

  گوش، حلق و بینی: ست هاي جراحی در جراحی عنوان درس 

 ینیگوش، حلق و ب یدر جراح یجراح يست ها هدف کلی درس : آشنایی با 

 
 اهداف جزئي : 

 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 
 استفاده از آن را نام ببرد.  ونیکاسیو اند ینیگوش، حلق و ب یجراح یموجود در ست ها یابزار ها 

 

                                                                                                                       ، پرسش و پاسخ  سخنراني           روش آموزش :    

 اجزا و شيوه اجرای درس : 

  دقيقه 15مدت زمان :     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت  

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان: 

 دقيقه  15مدت زمان: 

 دقيقه  30مدت زمان : 

  دقيقه  15مدت زمان:   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  15مدت زمان:    ارزشيابي درس 

 
 


