
 
 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه اول 

 عمل اتاق کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:              اتاق عملگروه آموزشی:                                                   پرستاری:    دانشکده

 17/11/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

  8-10ساعت:                          شنبهپنجروز:  در اتاق عمل یژولويراد ريتصاو اتيبا کل ييآشنانام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: 1تعداد واحد:

 دکتر ديانتمدرس: آقای  دقيقه 90مدت کالس: 

  5/11/98تدوين/بازنگری:

 

 منبع درس  :    

 1393. انتشارات جامعه نگر.گرانیاحسان و د ینیال،گلچیل یو کوهن( ترجمه سادات یکار در اتاق عمل بر یها کی. اصول کار در اتاق عمل)جلد اول از تکنیمار ینانس -1

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

  : خالصه ای از تاریخچه اشعه و رادیوبیولوژیعنوان درس 

 : آشنایی با خالصه ای از تاریخچه اشعه و رادیوبیولوژی هدف کلی درس  

 

 
 اهداف جزئي : 

 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 
 .رادیوبیولوژی را تعریف کند 

 .منبع های تولید اشعه را نام ببرد 

 .انواع اشعه های مورد استفاده در رادیولوژی را نام ببرد 

  رادیولوژی را بیان کند.تفاوت هر یک از اشعه های مورد استفاده در 

 

                                                                                                                       ، پرسش و پاسخ  سخنرانيروش آموزش :               

 اجزا و شيوه اجرای درس : 

  دقيقه 15مدت زمان :     مقدمه 

  درسکليات  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30 :مدت زمان

 دقيقه  15 :مدت زمان

 دقيقه  30: مدت زمان 

  دقيقه  15 : مدت زمان نتيجه گيری جمع بندی و 

 دقيقه  15 : مدت زمان  ارزشيابي درس 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 جلسه دوم
 

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

 17/11/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

  10-12ساعت:                          پنجشنبهروز:  در اتاق عمل یژولويراد ريتصاو اتيبا کل ييآشنانام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: 1تعداد واحد:

 دکتر ديانتمدرس: آقای  دقيقه 90مدت کالس: 

  5/11/98تدوين/بازنگری:

 
 

 منبع درس  :    

  1393. انتشارات جامعه نگر.گرانیاحسان و د ینیال،گلچیل یو کوهن( ترجمه سادات یکار در اتاق عمل بر یها کی. اصول کار در اتاق عمل)جلد اول از تکنیمار ینانس -1

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

 یجراح نیح یربرداریتصو یصیتشخ یجهت انجام روش ها ماریب یاصول آماده سازعنوان درس : 

 

 یجراح نیح یربرداریتصو یصیتشخ یجهت انجام روش ها ماریب یبا اصول آماده ساز ییآشناهدف کلی درس : 

 

 
 اهداف جزئي : 

 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 
 .آماده سازی بیمار جهت انجام روش های تشخیصی تصویر برداری در اتاق عمل را توضیح دهد 

  عمل را نام ببرد.اقالم و وسایل مورد نیاز جهت انجام تصویربرداری حین 

                                                                                                                       ، پرسش و پاسخ  سخنرانيروش آموزش :               

 اجزا و شيوه اجرای درس : 

  دقيقه 15مدت زمان :     مقدمه 

 کليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30 :مدت زمان

 دقيقه  15 :مدت زمان

 دقيقه  30: مدت زمان 

  دقيقه  15 : مدت زمان جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  15 : مدت زمان  ارزشيابي درس 

 
 
 
 



 جلسه سوم
 

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

 24/11/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

  8-10ساعت:                          پنجشنبهروز:  در اتاق عمل یژولويراد ريتصاو اتيبا کل ييآشنانام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: 1تعداد واحد:

 دکتر ديانتمدرس: آقای  دقيقه 90مدت کالس: 

  5/11/98تدوين/بازنگری:

 
 

 منبع درس  :    

 1393. انتشارات جامعه نگر.گرانیاحسان و د ینیال،گلچیل یو کوهن( ترجمه سادات یکار در اتاق عمل بر یها کی. اصول کار در اتاق عمل)جلد اول از تکنیمار ینانس -1

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

  : مواد حاجب، بیمار در مواجهه مراقبت ازعنوان درس Dyeها و مواد فلوئورسنت در فرایند تصویربرداری با اشعه 

 

  : مواد حاجب،بیمار در مواجهه مراقبت از آشنایی با نحوه هدف کلی درس Dyeها و مواد فلوئورسنت در فرایند تصویربرداری با اشعه 

 

 
 اهداف جزئي : 

 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 
 .انواع مواد حاجب مورد استفاده در تصویر برداری را نام ببرد 

 کدام از مواد حاجب را بیان نماید. اندیکاسیون های مورد استفاده هر 

. 

                                                                                                                       ، پرسش و پاسخ  سخنرانيروش آموزش :               

 اجزا و شيوه اجرای درس : 

  دقيقه 15مدت زمان :     مقدمه 

 کليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30 :مدت زمان

 دقيقه  15 :مدت زمان

 دقيقه  30: مدت زمان 

  دقيقه  15 : مدت زمان جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  15 : مدت زمان  ارزشيابي درس 

 
 



 جلسه چهارم
 

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

  تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

  10-12ساعت:                          پنجشنبهروز:  در اتاق عمل یژولويراد ريتصاو اتيبا کل ييآشنانام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: 1تعداد واحد:

 دکتر ديانتمدرس: آقای  دقيقه 90مدت کالس: 

  5/11/98تدوين/بازنگری:

 
 

 منبع درس  :    

 1393. انتشارات جامعه نگر.گرانیاحسان و د ینیال،گلچیل یو کوهن( ترجمه سادات یکار در اتاق عمل بر یها کی. اصول کار در اتاق عمل)جلد اول از تکنیمار ینانس -1

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

 نحوه استفاده و مقابله با عوارض احتمالی ناشی از تزریق مواد حاجبعنوان درس : 

 

 نحوه استفاده و مقابله با عوارض احتمالی ناشی از تزریق مواد حاجبآشنایی با  هدف کلی درس : 
 

 
 اهداف جزئي : 

 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 
 را توضیح دهد.نانواع مواد حاجب به بدن بیمار  پروسیجر وارد کرد 

  توضیح دهد وارد کردن مواد حاجب به بدن بیمار را مراقبت های مربوط به 

                                                                                                                       ، پرسش و پاسخ  سخنرانيروش آموزش :               

 اجزا و شيوه اجرای درس : 

  دقيقه 15مدت زمان :     مقدمه 

 کليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30 :مدت زمان

 دقيقه  15 :مدت زمان

 دقيقه  30: مدت زمان 

  دقيقه  15 : مدت زمان جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  15 : مدت زمان  ارزشيابي درس 

 
 
 
 



 پنجمجلسه 
 

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

 1/12/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

  8-10ساعت:                          پنجشنبهروز:  در اتاق عمل یژولويراد ريتصاو اتيبا کل ييآشنانام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: 1تعداد واحد:

 دکتر ديانتمدرس: آقای  دقيقه 90مدت کالس: 

  5/11/98تدوين/بازنگری:

 
 

 منبع درس  :    

 1393. انتشارات جامعه نگر.گرانیاحسان و د ینیال،گلچیل یو کوهن( ترجمه سادات یکار در اتاق عمل بر یها کی. اصول کار در اتاق عمل)جلد اول از تکنیمار ینانس -1

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

 گاید الین های ایمنی در مقابل اشعه)بیمار و پرسنل(عنوان درس : 

 ایمنی در مقابل اشعه)بیمار و پرسنل(آشنایی با گاید الین های هدف کلی درس : 

 
 اهداف جزئي : 

 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 
 .در رابطه با قوانین مربوط به حفاظت خود از اشعه توضیح دهد 

 .در مورد ارگان های آسیب پذیر بدن توضیح دهد 

  دهد.در رابطه با روش های مورد استفاده برای محافظت از بیمار در مقابل اشعه توضیح 

  در مقابل اشعه توضیح دهد. پرسنلدر رابطه با روش های مورد استفاده برای محافظت از 

                                                                                                                       ، پرسش و پاسخ  سخنرانيروش آموزش :               

 اجزا و شيوه اجرای درس : 

  دقيقه 15مدت زمان :     مقدمه 

 کليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30 :مدت زمان

 دقيقه  15 :مدت زمان

 دقيقه  30: مدت زمان 

  دقيقه  15 : مدت زمان جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  15 : مدت زمان  ارزشيابي درس 

 
 



 

 جلسه ششم

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

 1/12/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

  10-12ساعت:                          پنجشنبهروز:  در اتاق عمل یژولويراد ريتصاو اتيبا کل ييآشنانام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: 1تعداد واحد:

 دکتر ديانتمدرس: آقای  دقيقه 90مدت کالس: 

  5/11/98تدوين/بازنگری:

 
 

 منبع درس  :    

 1393. انتشارات جامعه نگر.گرانیاحسان و د ینیال،گلچیل یو کوهن( ترجمه سادات یکار در اتاق عمل بر یها کیتکن . اصول کار در اتاق عمل)جلد اول ازیمار ینانس -1

 

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

  : روش های تصویربرداری به تفکیک نوع جراحی و هدف مربوطهعنوان درس 

 

  : آشنایی با روش های تصویربرداری به تفکیک نوع جراحی و هدف مربوطههدف کلی درس 
 

 
 

 اهداف جزئي : 
 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 .انواع روش های تصویر برداری را نام برده و تعریف نماید 

 .انواع روش های تصویر برداری در سیستم اسکلتی را نام ببرد 

  برداری در سیستم گوارش را نام ببرد.انواع روش های تصویر 

 .کاربرد سونوگرافی در تشخیص پاتولوژی ها را توضیح دهد 

  کابردC-Arm .در اتاق عمل را توضیح دهد 

                                                                                                                       ، پرسش و پاسخ  سخنرانيروش آموزش :               

 اجزا و شيوه اجرای درس : 

  دقيقه 15مدت زمان :     مقدمه 

 کليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30 :مدت زمان

 دقيقه  15 :مدت زمان

 دقيقه  30: مدت زمان 

  دقيقه  15 : مدت زمان جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  15 : مدت زمان  ارزشيابي درس 

 



 هفتمجلسه 
 

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

 8/12/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

  8-10ساعت:                          پنجشنبهروز:  در اتاق عمل یژولويراد ريتصاو اتيبا کل ييآشنانام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: 1تعداد واحد:

 دقيقه 90مدت کالس: 
 

 دکتر ديانتمدرس: آقای 

  5/11/98تدوين/بازنگری:

 
 منبع درس  :    

 1393. انتشارات جامعه نگر.گرانیاحسان و د ینیال،گلچیل یو کوهن( ترجمه سادات یکار در اتاق عمل بر یها کی. اصول کار در اتاق عمل)جلد اول از تکنیمار ینانس -1

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

 ز متدهای مختلف تصویربرداری)سی تی اسکن(انواع بافت های طبیعی و غیر طبیعی با استفاده اعنوان درس : 

 

 تصویربرداری)سی تی اسکن(ز متدهای مختلف انواع بافت های طبیعی و غیر طبیعی با استفاده اآشنایی با هدف کلی درس : 

 
 
 

 اهداف جزئي : 
 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 .سی تی اسکن را تعریف نماید 

  اجزای ماشینCT .را نام ببرد 

   انواع نماهای تصویر برداری باCT .را نام ببرد 

  اندیکاسیون های تصویر برداری باCT  .را شرح دهد 

  مزایا و معایب تصویر برداری باCT .را توضیح دهد 

  اجزای طبیعی بدن در یک کاتCT  از انواع غیر طبیعی تشخیص دهد. را 

                                                                                                                       ، پرسش و پاسخ  سخنرانيروش آموزش :               

 اجزا و شيوه اجرای درس : 

  دقيقه 15مدت زمان :     مقدمه 

 کليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30 :مدت زمان

 دقيقه  15 :مدت زمان

 دقيقه  30: مدت زمان 

  دقيقه  15 : مدت زمان جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  15 : مدت زمان  ارزشيابي درس 



 
 

 هشتمجلسه 
 

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

 8/12/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

  10-12ساعت:                          پنجشنبهروز:  در اتاق عمل یژولويراد ريتصاو اتيبا کل ييآشنانام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: 1تعداد واحد:

 دکتر ديانتمدرس: آقای  دقيقه 90مدت کالس: 

  5/11/98تدوين/بازنگری:

 
 منبع درس  :    

 1393. انتشارات جامعه نگر.گرانیاحسان و د ینیال،گلچیل یو کوهن( ترجمه سادات یکار در اتاق عمل بر یها کی. اصول کار در اتاق عمل)جلد اول از تکنیمار ینانس -1

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

  : عنوان درس(انواع بافت های طبیعی و غیر طبیعی با استفاده از امواج الکترومغناطیسMRI) 

  : آشنایی با هدف کلی درس(انواع بافت های طبیعی و غیر طبیعی با استفاده از امواج الکترومغناطیسMRI) 

 

 
 اهداف جزئي : 

 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 
 MRI .را تعریف نماید 

  اجزای ماشینMRI .را نام ببرد 

   انواع نماهای تصویر برداری باMRI .را نام ببرد 

  اندیکاسیون های تصویر برداری باMRI .را شرح دهد 

  مزایا و معایب تصویر برداری باMRI .را توضیح دهد 

  اجزای طبیعی بدن در یک کاتMRI .را  از انواع غیر طبیعی تشخیص دهد 

                                                                                                                       ، پرسش و پاسخ  سخنرانيروش آموزش :               

 اجزا و شيوه اجرای درس : 

  دقيقه 15مدت زمان :     مقدمه 

 کليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30 :مدت زمان

 دقيقه  15 :مدت زمان

 دقيقه  30: مدت زمان 

  دقيقه  15 : مدت زمان جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  15 : مدت زمان  ارزشيابي درس 

 


