
 

 
 
 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه اول
 

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

 20/11/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 16-18ساعت:                            شنبهيکروز:  سيار و اسکرابلکرد فرد معول و فنون اصَنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مدرس:آقای توكل دقيقه 90مدت كالس: 

 

 
 

 منبع درس  :    
1- FULLER, J. K. 2018. Surgical Technology, Principles and Practice. 
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-  Berry & Kohn’s Operating Room Technique, publisher Mosby,Thirteenth Edition ،
2017 

  .1391اول، چاپ جامعه نگر. انتشارات اصول و فنون عملکرد فرد سیار)سیرکوالر(لیال ساداتی،  -5

  1391، چاپ اول جامعه نگر. انتشارات اصول و فنون عملکرد فرد اسکرابلیال ساداتی،  -6

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

  : در اتاق عمل پذيرش بیمار و آمادگی های قبل از عمل ، به کار گیری لوازم محافظت شخصیعنوان درس 

  : پذيرش بیمار و آمادگی های قبل از عمل آشنايی با هدف کلی درس 

 
 

 اهداف جزئي : 
 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

  را بیان کنداصول پذیرش بیمار در اتاق عمل به عنوان یک فرد سیرکوالر 

 آمادگی های بیمار قبل از عمل را شرح دهد 

 انواع لوازم محافظت شخصی در اتاق عمل از جمله دستکش، گان، کاله و ماسک را بیان کند 

 اصول صحیح پوشیدن لوازم محافظت شخصی در اتاق عمل را توضیح دهد 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



                                                                                                                       ، 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  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 

 

 دومجلسه 
 

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

 27/11/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 16-18ساعت:                            يکشنبهروز:  سيار و اسکرابلکرد فرد معول و فنون اصَنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مدرس:آقای توكل دقيقه 90مدت كالس: 

 

 
 

 منبع درس  :    
1. FULLER, J. K. 2018. Surgical Technology, Principles and Practice. 

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. Berry & Kohn’s Operating Room Technique, publisher Mosby,Thirteenth Edition  ،

2017 

، چاپ جامعه نگر. انتشارات اصول و فنون عملکرد فرد سیار)سیرکوالر(لیال ساداتی،  .5

  .1391اول

  1391، چاپ اول جامعه نگر. انتشارات فرد اسکراب اصول و فنون عملکردلیال ساداتی،  .6

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



  : تکنولوژيست جراحی در نقش فرد سیرکوالر و اسکراب، طرز قرار دادن بیمار در وضعیت های جراحیعنوان درس 

  : ر د ماریو اسکراب، طرز قرار دادن ب رکوالریدر نقش فرد س یجراح ستيتکنولوژآشنايی با هدف کلی درس
  یجراح یها تیوضع

 
 

 اهداف جزئي : 
 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 در نقش فرد اسکراب آشنا شود. یجراح ستیتکنولوژ یکل فیبا  وظا 

 شود. ارآشنایدر نقش فرد س یجراح ستیتکنولوژ یکل فیوظا  با 

 را شرح دهد. یدر جراح حیصح شنیپوز یبرقرار تیاهم 

 دینما انیتخت عمل را ب یبر رو ماریدادن ب تیوضع نیح یعلم اصول. 

 را نام ببرد. یجراح یها شنیاز پوز کیدر هر  یریاز قرارگ یناش یو خطرات احتمال صدمات 

 مورد استفاده در اتاق عمل را نام ببرد. یجراح یها شنیپوز انواع 

 دینما انیخاص را ب تیدر هر وضع یتخت جراح یرو مارانیهنگام قرار دادن ب مالحظات. 

                                                                                                                       ، 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  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 

 

 سومجلسه 
 

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

 4/12/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 16-18ساعت:                            يکشنبهروز:  سيار و اسکرابلکرد فرد معول و فنون اصَنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مدرس:آقای توكل دقيقه 90مدت كالس: 

 

 
 



 منبع درس  :    
1. FULLER, J. K. 2018. Surgical Technology, Principles and Practice. 

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. Berry & Kohn’s Operating Room Technique, publisher Mosby,Thirteenth 

Edition ،2017 

 ، چاپجامعه نگر. انتشارات اصول و فنون عملکرد فرد سیار)سیرکوالر(لیال ساداتی،  .5

  .1391اول

، چاپ اول جامعه نگر. انتشارات اصول و فنون عملکرد فرد اسکرابلیال ساداتی،  .6

1391  

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

  : یو بعد از عمل جراح نیقبل، ح رکوالریدر نقش فرد س یجراح ستيتکنولوژ فيوظاعنوان درس 

  : و بعد از عمل  نیقبل، ح رکوالریدر نقش فرد س یجراح ستيتکنولوژ فيوظاآشنايی با هدف کلی درس
 یجراح

 
 

 اهداف جزئي : 
 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 را شرح دهد. یقبل از عمل جراح رکولریدر نقش فرد س یجراح ستیتکنولوژ فیوظا 

 را شرح دهد. یعمل جراح نیح رکولریدر نقش فرد س یجراح ستیتکنولوژ فیوظا 

 را شرح دهد. یبعد از عمل جراح رکولریدر نقش فرد س یجراح ستیتکنولوژ فیوظا 

                                                                                                                       ، 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  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 

 

 



 
 چهارمجلسه 

 

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

 11/12/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 16-18ساعت:                            يکشنبهروز:  سيار و اسکرابلکرد فرد معول و فنون اصَنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مدرس:آقای توكل دقيقه 90مدت كالس: 

 

 
 

 منبع درس  :    
1. FULLER, J. K. 2018. Surgical Technology, Principles and Practice. 

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. Berry & Kohn’s Operating Room Technique, publisher Mosby,Thirteenth Edition  ،

2017 

، چاپ جامعه نگر. انتشارات اصول و فنون عملکرد فرد سیار)سیرکوالر(لیال ساداتی،  .5

  .1391اول

  1391، چاپ اول جامعه نگر. انتشارات فرد اسکراب اصول و فنون عملکردلیال ساداتی،  .6

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

  : آماده سازی پوست ناحیه جراحی، پرپ اولیه و ثانويهعنوان درس 

  هيو ثانو هیپرپ اول ،یجراح هیپوست ناح یآماده سازهدف کلی درس : آشنايی با 

 
 

 اهداف جزئي : 
 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 کند. انیآماده کردن پوست را در مرحله قبل از عمل ب لیدال 

 نحوهShaving دهد. حیپوست را توض حیصح 

 دیرا فهرست نما یدر پرپ پوست جیرا یها محلول. 

 دینما انیمورد استفاده در پرپ پوست را ب یمحلول ها یها یگ ژهیو. 

 پرپ را نام ببرد. یاز محلول ها کیهر  بیو معا ایمزا 

 متفاوت شرح دهد. یها یرا در جراح یانجام پرپ پوست نحوه 

 یخاص در پرپ نواح توجهات Umbilical,Genital دهد. حیآلوده را توض یو نواح 

                                                                                                                       ، 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  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

 17/1/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 16-18ساعت:                            يکشنبهروز:  سيار و اسکرابلکرد فرد معول و فنون اصَنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مدرس:آقای توكل دقيقه 90مدت كالس: 

 

 
 

 منبع درس  :    
1. FULLER, J. K. 2018. Surgical Technology, Principles and Practice. 

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. Berry & Kohn’s Operating Room Technique, publisher Mosby,Thirteenth 

Edition ،2017 

، چاپ جامعه نگر. انتشارات اصول و فنون عملکرد فرد سیار)سیرکوالر(لیال ساداتی،  .7

  .1391اول

  1391، چاپ اول جامعه نگر. انتشارات فرد اسکراب اصول و فنون عملکردلیال ساداتی،  .8

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

  : آماده سازی میز جراحی توسط تکنولوژيست جراحی سیرکولر، اصول باز کردن پک استريل، اضافه عنوان درس
 کردن وسايل به محیط استريل



  لياصول باز کردن پک استر رکولر،یس یجراح ستيتوسط تکنولوژ یجراح زیم یآماده سازهدف کلی درس : آشنايی با، 

 لياستر طیبه مح لياضافه کردن وسا

 
 

 اهداف جزئي : 
 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 را شرح دهد. یزجراحیم یرو لیاستر یاصول بازکردن پک ها 

 دینما انیرا ب یجراح زیپوشش دار به م لیاستر لیاضافه کردن وسا نحوه. 

 دهد. حیتوض یجراح زیرا به م لیاستر یاضافه کردن محلول ها نحوه 

                                                                                                                       ، 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  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

 19/1/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 10-12ساعت:                            سه شنبهروز:  سيار و اسکرابلکرد فرد معول و فنون اصَنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مدرس:خانم سوخک دقيقه 90مدت كالس: 

 

 
 

 منبع درس  :    
FULLER, J. K. 2018. Surgical Technology, Principles and Practice. 
ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 

2015 
Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 
4th Edition, 2014 



Berry & Kohn’s Operating Room Technique, publisher Mosby,Thirteenth 
Edition ،2017 

  .1391اول، چاپ جامعه نگر. انتشارات اصول و فنون عملکرد فرد سیار)سیرکوالر(ال ساداتی، لی

  1391، چاپ اول جامعه نگر. انتشارات اصول و فنون عملکرد فرد اسکرابلیال ساداتی، 

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

  : گان و دستکش دنیبعد از پوش توجهاتو  یدستکش جراح دنیپوش، گان دنیپوشعنوان درس 

 

 

 : گان و دستکش دنیو توجهات بعد از پوش یدستکش جراح دنیگان، پوش دنیپوشآشنايی با  هدف کلی درس 

 

 
 

 اهداف جزئي : 
 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 دینما انیب لیاصول استر تیو رعا حیصح وهیگان به ش دنیدر پوش یاصول علم. 

 دهد. حیدستکش به روش باز و بسته را توض دنیپوش یها روش 

 دینما انیب لیگان و دستکش استر دنیبعد از پوش ونیزاسیلیاصول استر تیمربوط به رعا نیقوان. 

 دهد. حیرا توض یدر روند جراح یدر موارد اضطرار لیدستکش استر ضیتعو ی نحوه 

                                                                                                                       ، 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  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

 24/1/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 16-18ساعت:                            يکشنبهروز:  سيار و اسکرابلکرد فرد معول و فنون اصَنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :



 خانم ايزانلو مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مدرس:آقای توكل دقيقه 90مدت كالس: 

 

 
 

 منبع درس  :    
1. FULLER, J. K. 2018. Surgical Technology, Principles and Practice. 

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. Berry & Kohn’s Operating Room Technique, publisher Mosby,Thirteenth Edition  ،

2017 

، چاپ جامعه نگر. انتشارات سیار)سیرکوالر(اصول و فنون عملکرد فرد لیال ساداتی،  .5

  .1391اول

  1391، چاپ اول جامعه نگر. انتشارات اصول و فنون عملکرد فرد اسکرابلیال ساداتی،  .6

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

  : یاز شروع جراح قبل، جراح دنیاز رس قبل، در نقش فرد اسکراب  یجراح ستيتکنولوژ فيوظاعنوان درس 

 عمل نیو ح 

 

 یجراح، قبل از شروع جراح دنیدر نقش فرد اسکراب ، قبل از رس یجراح ستيتکنولوژ فيوظا هدف کلی درس : آشنايی با 

 عمل نیو ح 

 

 
 

 اهداف جزئي : 
 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 جراح را شرح دهد. دنیدر نقش فرد اسکراب قبل از رس یجراح ستیتکنولوژ فیوظا 

 در نقش فرد اسکراب بعد از اسکراب کردن جراح و کمک جراح و قبل از  یجراح ستیتکنولوژ فیوظا

 را شرح دهد. یشروع عمل جراح

 را شرح دهد یدر نقش فرد اسکراب در طول عمل جراح یجراح ستیتکنولوژ فیوظا 

                                                                                                                       ، 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  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 هشتم
 

 کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:            اتاق عملگروه آموزشی:                                                   پرستاری:    دانشکده

 26/1/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 10-12ساعت:                            سه شنبهروز:  سيار و اسکرابلکرد فرد معول و فنون اصَنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مدرس:خانم سوخک دقيقه 90مدت كالس: 

. 
 

 منبع درس  :    
1- FULLER, J. K. 2018. Surgical Technology, Principles and Practice. 

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- Berry & Kohn’s Operating Room Technique, publisher Mosby,Thirteenth Edition ،
2017 

  .1391اول، چاپ جامعه نگر. انتشارات رکوالر(اصول و فنون عملکرد فرد سیار)سیلیال ساداتی، -5

 1391، چاپ اول جامعه نگر. انتشارات اصول و فنون عملکرد فرد اسکرابلیال ساداتی، --6

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

  : هموستاز و انتقال خون در اتاق عملعنوان درس 

  : هموستاز و انتقال خون در اتاق عملآشنايی با هدف کلی درس 

 
 اهداف جزئي : 

 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 روش های میکانیکی، شیمیایی و حرارتی حفظ هموستاز در اتاق عمل را بیان کند 

 کاربرد بن واکس، ژل فوم، سرجی سل را توضیح دهد 

  کوتری در جهت حفظ هموستاز در اتاق عمل را توضیح دهدچگونگی استفاده از تورنیکه و دستگاه 



  انواع فراورده های خونی مورد استفاده در اتاق عمل 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  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 

 

 
 

 نهمجلسه 
 

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

 31/1/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 16-18ساعت:                            يکشنبهروز:  سيار و اسکرابلکرد فرد معول و فنون اصَنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مدرس:آقای توكل دقيقه 90مدت كالس: 

 

 
 

 منبع درس  :    
1. FULLER, J. K. 2018. Surgical Technology, Principles and Practice. 

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. Berry & Kohn’s Operating Room Technique, publisher Mosby,Thirteenth Edition ،

2017 

، چاپ جامعه نگر. انتشارات اصول و فنون عملکرد فرد سیار)سیرکوالر(لیال ساداتی،  .5

  .1391اول



  1391، چاپ اول جامعه نگر. انتشارات اصول و فنون عملکرد فرد اسکرابلیال ساداتی،  .6

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

  : دست ها)اسکراب کردن( یششستشوو  کارکنان اتاق عمل قبل از ورود به اتاق عمل یآمادگعنوان درس 

 
 : دست ها)اسکراب کردن( یششستشوو  کارکنان اتاق عمل قبل از ورود به اتاق عمل یآمادگ هدف کلی درس 

 

 
 

 اهداف جزئي : 
 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 کارکنان اتاق عمل قبل از ورود به اتاق عمل را شرح دهد. یآمادگ 

 دهند. حیدست را توض یمعمول یشستشو 

 دینما انیاسکراب نمودن دست در اتاق عمل را ب اهداف. 

 اسکراب دست در اتاق عمل را نام ببرد. یمورد استفاده برا یها محلول 

 کند. انیمهم در اسکراب کردن دست را ب نکات 

 یها روش (اسکراب کردن دستHand Scrubدر اتاق عمل را ب )کند. انی 

 روش Hand and Arm Rub  دهند. حیرا در اتاق عمل توض 

                                                                                                                       ، 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  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 

 
 

 

 دهمجلسه 
 

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

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

 10-12ساعت:                            سه شنبهروز:  سيار و اسکرابلکرد فرد معول و فنون اصَنام درس )واحد(  :  



 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مدرس:آقای توكل دقيقه 90مدت كالس: 

 

 
 

 منبع درس  :    
1. FULLER, J. K. 2018. Surgical Technology, Principles and Practice. 

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. Berry & Kohn’s Operating Room Technique, publisher Mosby,Thirteenth 

Edition ،2017 

 ، چاپجامعه نگر. انتشارات اصول و فنون عملکرد فرد سیار)سیرکوالر(لیال ساداتی،  .5

  .1391اول

، چاپ اول جامعه نگر. انتشارات اصول و فنون عملکرد فرد اسکرابلیال ساداتی،  .6

1391  

 ( و ويدئوپروژکتور Power point استفاده از برنامه  ) کامپیوترامکانات آموزشي : 

  : توسط فرد اسکراب ويما زیکردن م آمادهو  یجراح زیآماده کردن معنوان درس 

 

 
 : توسط فرد اسکراب ويما زیو آماده کردن م یجراح زیآماده کردن مآشنايی با  هدف کلی درس 

 

 
 

 اهداف جزئي : 
 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 دینما انیبزرگ( را ب یبزرگ)ترال یجراح زیم یاصول آماده ساز. 

 دهد. حیرا توض ویما زیدرپ م نحوه 

 دهد. حیرا توض ویما زیم یآماده ساز اصول 

 دهد. حیتوض یجراح زیم یرا رو زیت یقرار دادن محلول ها و ابزارها نحوه 

                                                                                                                       ، 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  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 

 
 
 
 
 

 يازدهمجلسه 

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

 مجازی تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 10-12ساعت:                            سه شنبهروز:  سيار و اسکرابلکرد فرد معول و فنون اصَنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مدرس:خانم سوخک دقيقه 90مدت كالس: 

 
 
 

 منبع درس  :    
1-FULLER, J. K. 2018. Surgical Technology, Principles and Practice. 
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- Berry & Kohn’s Operating Room Technique, publisher Mosby,Thirteenth Edition ،

2017 

  .1391اول، چاپ جامعه نگر. انتشارات اصول و فنون عملکرد فرد سیار)سیرکوالر(لیال ساداتی، -5

 1391، چاپ اول جامعه نگر. انتشارات صول و فنون عملکرد فرد اسکرابالیال ساداتی، --6

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

  : عنوان درس(انواع درپDrapeدر جراحی، برقراری ارتباط کالمی و غیر کالمی در حین جراحی ) 

  هدف کلی درس : آشنايی با(انواع درپDrapeدر جراحی ) ، برقراری ارتباط کالمی و غیر کالمی در حین
 جراحی

 
 

 اهداف جزئي : 
 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 اصول درپ شکمی را توضیح دهد 



  را توضیح دهد لیتاتومیاصول درپ 

  را توضیح دهد کرانیوتومیاصول درپ 

  را توضیح دهد اندام های تحتانیاصول 

  در اعمال اصول درپENT را توضیح دهد 

 اصول درپ چشمی را توضیح دهد 

 اصول ارتباطات کالمی و غیر کالمی در اتاق عمل 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  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 

 دوازدهمجلسه 
 

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

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

 16-18ساعت:                            يکشنبهروز:  سيار و اسکرابلکرد فرد معول و فنون اصَنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مدرس:آقای توكل دقيقه 90مدت كالس: 

 

 
 

 منبع درس  :    
1. FULLER, J. K. 2018. Surgical Technology, Principles and Practice. 

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. Berry & Kohn’s Operating Room Technique, publisher Mosby,Thirteenth 

Edition ،2017 



 ، چاپجامعه نگر. انتشارات اصول و فنون عملکرد فرد سیار)سیرکوالر(لیال ساداتی،  .5

  .1391اول

، چاپ اول جامعه نگر. انتشارات اصول و فنون عملکرد فرد اسکرابلیال ساداتی،  .6

1391  

 ( و ويدئوپروژکتور Power point استفاده از برنامه  ) کامپیوترامکانات آموزشي : 

  : به جراح و کمک جراح ليانتقال وسا ینحوه عنوان درس 

 

 
 : به جراح و کمک جراح ليانتقال وسا ینحوه آشنايی با  هدف کلی درس 

 

 
 

 اهداف جزئي : 
 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 دهد. حیبه جراح و کمک جراح را توض لینحوه  انتقال وسا یاصول کل 

 اسکالپل را شرح دهد. ای یستوریب غیانتقال ت نحوه 

 ها به جراح را شرح دهد. یچیانتقال کلمپ ها، هموستات ها و ق ی نحوه 

 انتقال پنست ها به جراح را شرح دهد. نحوه 

 دهد. حیبه جراح را توض ریانتقال سوزن و سوزگ نحوه 

 دهد. حیانتقال رترکتورها به جراح را توض نحوه 

 انتقال  نحوهSponge .را به جراح شرح 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  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 

 سيزدهمجلسه 
 

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



  21/2/99تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 16-18ساعت:                            يکشنبهروز:  سيار و اسکرابلکرد فرد معول و فنون اصَنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مدرس:آقای توكل دقيقه 90مدت كالس: 

 

 
 

 منبع درس  :    
1. FULLER, J. K. 2018. Surgical Technology, Principles and Practice. 

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. Berry & Kohn’s Operating Room Technique, publisher Mosby,Thirteenth 

Edition ،2017 

 ، چاپجامعه نگر. انتشارات اصول و فنون عملکرد فرد سیار)سیرکوالر(اداتی، لیال س .5

  .1391اول

، چاپ اول جامعه نگر. انتشارات اصول و فنون عملکرد فرد اسکرابلیال ساداتی،  .6

1391  

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

  : از نمونه ها در اتاق عمل مراقبت، یعمل جراح یکلمراحل عنوان درس 

 

 

 : مراقبت از نمونه ها در اتاق عمل ،یعمل جراح یمراحل کلآشنايی با  هدف کلی درس 

 

 
 

 اهداف جزئي : 
 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 باز را شرح دهد. یها یانجام جراح یمراحل کل 

 کند. فیرا در اتاق عمل تعر کینمونه پاتولوژ واژه 

 دینما انیرا ب یدر جراح یاز نمونه بردار هدف. 

 در اتاق عمل را نام ببرد. کیپاتولوژ ینمونه ها انواع 

 دینمونه ها در اتاق عمل را فهرست نما ینگهدار یبرا جیرا یها محلول. 

 دینما سهیاتاق عمل را با هم مقا ینمونه ها یجمع آور یها ظرف. 

 دهد. حیاتاق عمل را توص یو اسکراب در برداشتن نمونه ها رکولریفرد س فیوظا 

                                                                                                                       ، 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  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 

 
 
 
 

 چهاردهمجلسه 
 
 

 کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:            اتاق عملگروه آموزشی:                                                   پرستاری:    دانشکده

 28/2/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 16-18ساعت:                            يکشنبهروز:  سيار و اسکرابلکرد فرد معول و فنون اصَنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مدرس:آقای توكل دقيقه 90مدت كالس: 

. 
 

 منبع درس  :    
1- FULLER, J. K. 2018. Surgical Technology, Principles and Practice. 

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- Berry & Kohn’s Operating Room Technique, publisher Mosby,Thirteenth Edition ،

2017 

  .1391اول، چاپ جامعه نگر. انتشارات عملکرد فرد سیار)سیرکوالر(اصول و فنون لیال ساداتی، -5

 1391، چاپ اول جامعه نگر. انتشارات اصول و فنون عملکرد فرد اسکرابلیال ساداتی، --6

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



  : بستن زخم یروش هاعنوان درس 

  : بستن زخم یروش هاآشنايی با هدف کلی درس 

 
 اهداف جزئي : 

 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 آن ها را نام ببرد. یها ونیکاسیو اند یجراح یانواع برش ها 

 دینما انیقابل جذب و موارد استفاده از آنها را ب ینخ ها انواع. 

 دینما انیقابل جذب و موارد استفاده از آنها را ب ریغ ینخ ها انواع. 

 سوزن ها و موارد استفاده از آن ها را شرح دهد. انواع 

                                                                                                                       ، 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  30 :مدت زمان

 دقيقه  15 :مدت زمان

 دقيقه  30: مدت زمان 

  دقيقه  15 : مدت زمان جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  15 : زمانمدت   ارزشيابي درس 

 
 جلسه پانزدهم

 
 

 کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:            اتاق عملگروه آموزشی:                                                   پرستاری:    دانشکده

 11/3/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 16-18ساعت:                            يکشنبهروز:  سيار و اسکرابلکرد فرد معول و فنون اصَنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مدرس:آقای توكل دقيقه 90مدت كالس: 

. 
 

 منبع درس  :    



1- FULLER, J. K. 2018. Surgical Technology, Principles and Practice. 

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- Berry & Kohn’s Operating Room Technique, publisher Mosby,Thirteenth Edition ،
2017 

  .1391اول، چاپ جامعه نگر. انتشارات اصول و فنون عملکرد فرد سیار)سیرکوالر(لیال ساداتی، -5

 1391، چاپ اول جامعه نگر. انتشارات اصول و فنون عملکرد فرد اسکرابلیال ساداتی، --6

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

  : ادامه(بستن زخم یروش هاعنوان درس( 

  : بستن زخم یروش هاآشنايی با هدف کلی درس 

 
 اهداف جزئي : 

 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 آن ها را نام ببرد. یها ونیکاسیو اند یجراح یانواع برش ها 

 دینما انیقابل جذب و موارد استفاده از آنها را ب ینخ ها انواع. 

 دینما انیقابل جذب و موارد استفاده از آنها را ب ریغ ینخ ها انواع. 

 سوزن ها و موارد استفاده از آن ها را شرح دهد. انواع 

                                                                                                                       ، 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  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 شانزدهم

 
 

 کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:            اتاق عملگروه آموزشی:                                                   پرستاری:    دانشکده



  تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 16-18ساعت:                            يکشنبهروز:  سيار و اسکرابلکرد فرد معول و فنون اصَنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مدرس:آقای توكل دقيقه 90مدت كالس: 

. 
 

 منبع درس  :    
1- FULLER, J. K. 2018. Surgical Technology, Principles and Practice. 

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- Berry & Kohn’s Operating Room Technique, publisher Mosby,Thirteenth Edition ،
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  .1391اول، چاپ جامعه نگر. انتشارات اصول و فنون عملکرد فرد سیار)سیرکوالر(لیال ساداتی، -5

 1391، چاپ اول جامعه نگر. انتشارات اصول و فنون عملکرد فرد اسکرابلیال ساداتی، --6

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

  : در اتاق عمل مراقبت از جسدعنوان درس 

  : در اتاق عمل مراقبت از جسدآشنايی با هدف کلی درس 

 
 اهداف جزئي : 

 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 واژه ی مرگ را تعریف نماید 

 انواع مرگ را نام ببرد 

 را توضیح دهد. واکنش مردم نسبت به مرگ 

 حقوق فرد در حال احتضار را بیان نماید 

 .نحوه ی مراقبت از جسد و مراحل قانونی تحویل جسد را شرح دهد 

 .اوتانازی را تعریف نماید 

 .تفاوت دو نوع اوتانازی را بیان نماید 

                                                                                                                       ، 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  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 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 


