
 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه                                       
 جلسه اول 

 
 

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

 15/11/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 16-18ساعت:                            سه شنبهروز:  مراقبت های آن اطفال وتکنولوژی اتاق عمل نام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: 1تعداد واحد:

 مدرس: آقای دکتررضایی  دقيقه 90مدت كالس: 

 5/11/98:ی/بازنگرنیتدو خیتار

 
 منبع درس  :    

1- ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 
2- Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2014 
3- Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 

  1390. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ اول اطفال لیال ساداتی، . تکنولوژی جراحی در جراحی های -4

 ( و ويدئوپروژكتور Power point استفاده از برنامه  كامپیوتر )امکانات آموزشي : 

  : مقدمه ای بر جراحی اطفالعنوان درس 

  : طبقه بندی گروه های سنی اطفالمالحظات مربوط به مراقبت های جراحی اطفال، ويژگی اناتومیکی اطفال، آشنايی با هدف كلی درس 

 
 

 اهداف جزئي : 
 دهد. حیقبل از عمل را توض یمالحظات مربوط به مراقبت ها 

 اطفال را شرح دهد. یکیآناتوم یها یژگیو 

 کند. یاطفال را طبقه بند یسن یها گروه 

 در اتاق عمل کودکان را نام ببرد. یتخصص زاتیو تجه ابزارها 

                                                                                                                       ، 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 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 جلسه دوم
 

 
 منبع درس  :    

4- ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 
5- Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4

th
 Edition, 2014 

6- Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6
TH

 Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 
 

  1390. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ اول اطفال لیال ساداتی، . تکنولوژی جراحی در جراحی های  -7

 ( و ويدئوپروژكتور Power point استفاده از برنامه  كامپیوتر )امکانات آموزشي : 

  : جراحی سیستم گوارش در اطفالعنوان درس 

  : جراحی سیستم گوارش در اطفال و مراقبت های آنهاآشنايی با هدف كلی درس 

 
 

 کند. فیرا تعر یتراشه به مر ستولیو ف یمر یآترزاهداف جزئي : 

 را نام ببرد. یتراشه به نا ستولیو ف یمر یمربوط به آترز عالئم 

 را نام ببرد. یتراشه به مر ستولیو ف یمر یآترز یمورد نظر به منظور عمل جراح زاتیو تجه ابزارها 

 بعد از عمل را شرح دهد. یو مراقبت ها یتراشه به نا ستولیو ف یمر یآترز یدرمان جراح روش 

 کند. فیرا تعر نتوساسپشنیو ا ولولوس 

 بعد از عمل را شرح دهد. یو مراقبت ها نتوساسپشنیولولوس و ا درمان 

                                                                                                                       ، 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 

 

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

 29/11/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 16-18ساعت:                            سه شنبهروز:  مراقبت های آن اطفال وتکنولوژی اتاق عمل نام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: 1تعداد واحد:

 مدرس:آقای کاوی  دقيقه 90مدت كالس: 

 5/11/98:ی/بازنگرنیتدو خیتار



 
 جلسه سوم

 
 

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

 6/12/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 16-18ساعت:                            سه شنبهروز:  مراقبت های آن اطفال وتکنولوژی اتاق عمل نام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: 1واحد:تعداد 

 مدرس: آقای دکتر رضایی  دقيقه 90مدت كالس: 

 5/11/98:ی/بازنگرنیتدو خیتار

 
 منبع درس  :    

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

  1390. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ اول اطفال لیال ساداتی، . تکنولوژی جراحی در جراحی های -11

 ( و ويدئوپروژكتور Power point استفاده از برنامه  كامپیوتر )امکانات آموزشي : 

  : ادامه(جراحی سیستم گوارش در اطفالعنوان درس( 

  : جراحی سیستم گوارش در اطفال و مراقبت های آنهاآشنايی با هدف كلی درس 

 
 

 کند و عالئم مربوط به آن را نام ببرد. فیرا تعر رشپرونگیه یماریباهداف جزئي : 

 بعد از عمل را شرح دهد. یو مراقبت ها رشپرونگیه یدرمان جراح روش 

 کند. فیرا تعر ونیکاسیفوندوپل یو جراح یمعده به مر رفالکس 

 بعد از عمل را شرح دهد. یو مراقبت ها یرفالکس معده به مر درمان 

 دهد. حیبعد از عمب توض یو مراقبت ها یو در مورد درمان جراح فیسوراخ نشده را تعر مقعد 

 را نام ببرد. یمورد نظر به منظور هر کدام از اعمال جراح زاتیو تجه ابزارها 

                                                                                                                       ، 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 چهارم
 

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

 13/12/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 16-18ساعت:                            سه شنبهروز:  مراقبت های آن و اطفالتکنولوژی اتاق عمل نام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: 1تعداد واحد:

 مدرس:آقای کاوی  دقيقه 90مدت كالس: 

 5/11/98:ی/بازنگرنیتدو خیتار

 
 منبع درس  :    

11- ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 
12- Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4

th
 Edition, 2014 

13- Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6
TH

 Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 
 

  1390دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ اول . انتشارات اطفال لیال ساداتی، . تکنولوژی جراحی در جراحی های  -14

 ( و ويدئوپروژكتور Power point استفاده از برنامه  كامپیوتر )امکانات آموزشي : 

  : در اطفال كلیویجراحی سیستم عنوان درس 

  : در اطفال و مراقبت های آنها كلیویجراحی سیستم آشنايی با هدف كلی درس 

 

 
 اهداف جزئي : 
 آشنا گردد. یتناسل یمربوط به دستگاه ادرار یمادرزاد یها یاز آنومال یبا برخ 

 مربوط به آنها آشنا گردد. یو مراقبت ها یادرار یتناسل یمادرزاد صینقا میترم یجراح یروش ها با 

 در اطفال را نام ببرد. یتناسل یادرار ستمیس یها یجهت جراح ازیمورد ن یابزارها 

                                                                                                                       ، پرسش و پاسخ  سخنرانيروش آموزش :               

 اجزا و شيوه اجرای درس : 

  دقيقه 15مدت زمان :     مقدمه 

  درسكليات  

  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 پنجم
 

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

 20/12/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 16-18ساعت:                            سه شنبهروز:  مراقبت های آن اطفال وتکنولوژی اتاق عمل نام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: 1تعداد واحد:

 مدرس:اقای دکتر رضایی  دقيقه 90مدت كالس: 

 5/11/98:ی/بازنگرنیتدو خیتار

 
 منبع درس  :    

15- ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 
16- Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4

th
 Edition, 2014 

17- Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6
TH

 Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 
 

  1390ن، چاپ اول . انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهرااطفال لیال ساداتی، . تکنولوژی جراحی در جراحی های  -11

 ( و ويدئوپروژكتور Power point استفاده از برنامه  كامپیوتر )امکانات آموزشي : 

  : انواع هرنی در اطفال و مراقبت های آنعنوان درس 

  : انواع هرنی در اطفال و مراقبت های آنآشنايی با هدف كلی درس 

 

 
 اهداف جزئي : 
 کند انیآن را ب یجراح کیو تکن یانواع هرن 

 دهد. حیرا توض یهرن یقبل از عمل در جراح مالحظات 

 دینما فیرا تعر یو گاستروشز امفالوسل. 

 دهد. حیرا توض یدر امفالوسل و گاستروشز یجراح کیتکن 

                                                                                                                       ، 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  :  

 16-18ساعت:                            سه شنبهروز:  مراقبت های آن اطفال وتکنولوژی اتاق عمل نام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: 1واحد:تعداد 

 مدرس:آقای کاوی  دقيقه 90مدت كالس: 

 5/11/98:ی/بازنگرنیتدو خیتار

 
 منبع درس  :    

19- ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 
20- Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4

th
 Edition, 2014 

21- Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6
TH

 Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 
 

  1390. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ اول اطفال لیال ساداتی، . تکنولوژی جراحی در جراحی های  -22

 ( و ويدئوپروژكتور Power point استفاده از برنامه  كامپیوتر )امکانات آموزشي : 

  : دفوريتی های تالیپس، سین داكتیلی و پلی داكتیلیعنوان درس 

  : آشنايی با دفوريتی های تالیپس، سین داكتیلی و پلی داكتیلیهدف كلی درس 

 
 

 اهداف جزئي : 
 دینما فیرا تعر یلیداکت یو پل یلیداکت نیس پس،یتال یواژه ها. 

 را شرح دهد. یلیداکت یو پل یلیداکت نیس پس،یتال یها یتیدر دفورم یجراح ریو غ یجراح یها روش 

                                                                                                                       ، 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

 مجازی تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 16-18ساعت:                            سه شنبهروز:  مراقبت های آن واطفال تکنولوژی اتاق عمل نام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: 1تعداد واحد:

 مدرس:آقای کاوی  دقيقه 90مدت كالس: 

 5/11/98:ی/بازنگرنیتدو خیتار

 
 منبع درس  :    

23- ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 
24- Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4

th
 Edition, 2014 

25- Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6
TH

 Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 
 

  1390علوم پزشکی تهران، چاپ اول . انتشارات دانشگاه اطفال لیال ساداتی، . تکنولوژی جراحی در جراحی های  -22

 ( و ويدئوپروژكتور Power point استفاده از برنامه  كامپیوتر )امکانات آموزشي : 

  : در رفتگی مادرزادی هیپ، شکاف كام و شکاف لبعنوان درس 

  : در رفتگی مادرزادی هیپ، شکاف كام و شکاف لب و مراقبت های آنهاهدف كلی درس 

 
 

 اهداف جزئي : 
 دهد. حیتوض پیه یمادرزاد یدر رفتگ یدر رابطه با آنومال 

 کند. انیرا ب پیه یمادرزاد یدر در دررفتگ یجراح جریپروس 

 دهد. حیرابطه با شکاف کام و شکاف لب توض در 

 کند. انیدر شکاف کام و شکاف لب را ب یجراح جریپروس 

                                                                                                                       ، 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 عمل گروه آموزشی:                                                   پرستاری:    دانشکده

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

 16-18ساعت:                            سه شنبهروز:  مراقبت های آن اطفال وتکنولوژی اتاق عمل نام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: 1تعداد واحد:

 مدرس:آقای کاوی  دقيقه 90مدت كالس: 

 5/11/98:ی/بازنگرنیتدو خیتار

 
 

 منبع درس  :    
27- ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 
28- Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4

th
 Edition, 2014 

29- Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6
TH

 Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 
 

  1390. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ اول اطفال لیال ساداتی، . تکنولوژی جراحی در جراحی های  -30

 ( و ويدئوپروژكتور Power point استفاده از برنامه  كامپیوتر )امکانات آموزشي : 

  : جراحی اعصاب در اطفال و مراقبت های آنعنوان درس 

  : آشنايی با جراحی اعصاب در اطفال و مراقبت های آنهدف كلی درس 

 

 
 اهداف جزئي : 
 دینما فیو آنسفالوسل را تعر یدروسفالیه دا،یفیاسپابنا ب یواژه ها. 

 دهد. حیرا نام برده و در مورد انها توض یدروسفالیه انواع 

 را نام ببرد. یمربوط به شنت گذار زاتیو تجه ابزار 

 را شرح دهد. یعصب ستمیس یمادرزاد صیاز نقا کیهر یجراح کیتکن 

                                                                                                                       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 :زمانمدت 

 دقيقه  15 :مدت زمان

 دقيقه  30: مدت زمان 

  دقيقه  15 : مدت زمان جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  15 : مدت زمان  ارزشيابي درس 

 


