
 
 

 

  

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 لسه اولج
کارشناسی پیوسته اتاق مقطع / رشته تحصیلی:                              اتاق عملگروه آموزشی:                         : پرستاری دانشکده

 عمل

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

 14-16 ساعت:                           شنبه سهروز:   و اورولوژی تکنولوژی اتاق عمل زناننام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر15 دانشجويان  :تعداد 

 خانم ايزانلو مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 مدرس:خانم ايزانلو دقيقه 90مدت كالس: 

. 

 مروری بر آناتومي و فيزيولوژی اندام تناسلي زنانعنوان درس : 

  آشنايي با آناتومي و فيزيولوژی دستگاه تناسلي زنانهدف کلی درس :  

 

 پایان این درس بتواند:دانشجو در اهداف جزئی : 

 آشنا شود. داخلي با ساختارهای دستگاه تناسلي  -

 آشنا شود. خارجي با ساختارهای دستگاه تناسلي -

 فيزيولوژی مربوط به دستگاه تناسلي را شرح دهد.  -

 

  ، بحث، پرسخ و پاسخسخنرانيروش آموزش :     

 ، ويدئو پروژكتور، پرده نمايش و اينترنت( Power point استفاده از برنامه  )كامپيوتر امکانات آموزشی : 

 

/ نويسنده: نانسي ماری فيليپس/ مترجمان:  2017تکنيک اتاق عمل/ جلد دوم اعمال جراحي / ويراست سيزدهم  منبع درس  :
 ليال ساداتي و احسان گلچيني

 

  دقيقه   5   :مدت زمان مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  35مدت زمان :  

 دقيقه  5مدت زمان :  

 دقيقه  35مدت زمان:    

  دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5مدت زمان :     ارزشیابی 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
 

کارشناسی پیوسته اتاق مقطع / رشته تحصیلی:                              عملاتاق گروه آموزشی: : پرستاری                         دانشکده

 عمل

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

 14-16 ساعت:                           شنبه سهروز:   تکنولوژی اتاق عمل زنان و اورولوژینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر15 دانشجويان  :تعداد 

 خانم ايزانلو مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 مدرس:خانم رحمتي دقيقه 90مدت كالس: 

. 

 شرح حال و معاينه بيمارعنوان درس : 

  آشنايي با نحوه شرح حال گرفتن و معاينه بيمارهدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : دانشجو در پایان این درس بتواند:

 
 در اخذ شرح حال بيماران را نام برده و شرح دهد. نکات كليدی -

 انواع روش های معاينات ژينکولوژيک را بيان نمايد. -
 معاينات و تست های رايج زنان بر اساس سن مددجو را نام ببرد. -
 روش های تشخيصي در بيماری های زنان را با ذكر موارد كاربرد هر يک توضيح دهد.  -

 

  بحث، پرسخ و پاسخسخنراني، روش آموزش :     

 ، ويدئو پروژكتور، پرده نمايش و اينترنت( Power point استفاده از برنامه  )كامپيوتر امکانات آموزشی : 

 

 تکنولوژی جراحي زنان و مامايي/ ويراست دوم/ تاليف: ليال ساداتي و احسان گلچيني منبع درس  :

 

  دقيقه   5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  35مدت زمان :  

 دقيقه  5مدت زمان :  

 دقيقه  35مدت زمان:    

  دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سومجلسه 
 

کارشناسی پیوسته اتاق مقطع / رشته تحصیلی:                              اتاق عملگروه آموزشی: : پرستاری                         دانشکده

 عمل

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

 14-16 ساعت:                           شنبه سهروز:   تکنولوژی اتاق عمل زنان و اورولوژینام درس )واحد(  :  

 نظری واحد:نوع 
 

 نفر15 تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 مدرس:خانم رحمتي دقيقه 90مدت كالس: 

. 

 ابزارها، داروها و تجهيزات مورد استفاده در اعمال جراحي ژنيکولوژی و مامايي عنوان درس : 

 تجهيزات مورد استفاده در اعمال جراحي ژنيکولوژی و ماماييآشنايي با ابزارها، داروها و هدف کلی درس :  

 اهداف جزئی : دانشجو در پایان این درس بتواند:

 
 ابزارهای رايج در ست جراحي زنان را بر اساس كاربرد هر يک نام ببرد. -

 چند نمونه از ست های جراحي زنان را نام ببرد. -

 ببردداروهای رايج در جراحي زنان را به تفکيک نام  -

 

  سخنراني، بحث، پرسخ و پاسخروش آموزش :     
 

 ، ويدئو پروژكتور، پرده نمايش و اينترنت( Power point استفاده از برنامه  )كامپيوتر امکانات آموزشی : 

 

 تکنولوژی جراحي زنان و مامايي/ ويراست دوم/ تاليف: ليال ساداتي و احسان گلچيني منبع درس  :
 

  دقيقه   5زمان:   مدت  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  35مدت زمان :  

 دقيقه  5مدت زمان :  

 دقيقه  35مدت زمان:    

  دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 چهارمجلسه 
 
 

کارشناسی پیوسته اتاق مقطع / رشته تحصیلی:                              اتاق عملگروه آموزشی: : پرستاری                         دانشکده

 عمل

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

 14-16 ساعت:                           شنبه سهروز:   تکنولوژی اتاق عمل زنان و اورولوژینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر15 تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 مدرس: خانم رحمتي دقيقه 90مدت كالس: 

. 

 آشنايي با بيماری های زنانعنوان درس : 

 آشنايي با بيماری های زنانهدف کلی درس :  

 

 جزئی : دانشجو در پایان این درس بتواند:اهداف 

 
 و درمان آن را ذكر كند. كيست غدد بارتولن را بشناسد و علل، عاليم -
 پروالپس واژينال را تعريف كند و علل و انواع و درمان آن را بيان نمايد. -
 فيستول واژينال را تعريف كرده و انواع آن و عوامل ايجاد كننده آن را نام ببرد. -
 اختياری ادرار در زنان را تعريف كند و شايع ترين علت آن را ذكر نمايد.بي  -
 ريسک فاكتورها، عاليم، درمان و تست های تشخيصي سرطان سرويکس را نام ببرد. -
 را شرح دهد. D&Cكاربرد  -
 ريسک فاكتورهای سرطان رحم را نام ببرد. -
 .انواع، عاليم و موارد برداشت ليوميوم های رحمي را نام ببرد -

 

  سخنراني، بحث، پرسخ و پاسخروش آموزش :     
 

 ، ويدئو پروژكتور، پرده نمايش و اينترنت( Power point استفاده از برنامه  )كامپيوتر امکانات آموزشی : 

 

 تکنولوژی جراحي زنان و مامايي/ ويراست دوم/ تاليف: ليال ساداتي و احسان گلچيني منبع درس  :
 

  دقيقه   5   مدت زمان: مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  35مدت زمان :  

 دقيقه  5مدت زمان :  

 دقيقه  35مدت زمان:    

  دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 

 

 



 

 

 پنجمجلسه 
 

کارشناسی پیوسته اتاق مقطع / رشته تحصیلی:                              اتاق عملگروه آموزشی: : پرستاری                         دانشکده

 عمل

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

 14-16 ساعت:                           شنبه سهروز:   تکنولوژی اتاق عمل زنان و اورولوژینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر15 تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 مدرس:خانم رحمتي دقيقه 90مدت كالس: 

. 

 زايمانعنوان درس : 

 آشنايي با انواع زايمان/ زايمان با فورسپس و وكيومهدف کلی درس :  

 

 جزئی : دانشجو در پایان این درس بتواند:اهداف 

 
 را تعريف نمايد. EDCو  LMPواژه های  -

 مراحل زايمان را شرح دهد.  -
 انواع پرزنتاسيون جنين را نام ببرد.  -
 انديکاسيون و نحوه انجام اپيزيوتومي را بيان نمايد.  -
 انجام آن را شرح نمايد.انديکاسيون زايمان توسط فورسپس با ذكر داليل مادری و جنيني و روش   -
 .انديکاسيون زايمان توسط واكيوم با ذكر داليل مادری و جنيني و روش انجام آن را شرح نمايد  -
 انديکاسيون انجام سزارين را نام ببرد.  -
 سركالژ را تعريف كرده و دليل انجام آن را بيان نمايد.  -
 نام ببرد.حاملگي خارج رحمي را تعريف كرده و روش های درماني آن را   -

 

  سخنراني، بحث، پرسخ و پاسخروش آموزش :     

 

 ، ويدئو پروژكتور، پرده نمايش و اينترنت( Power point استفاده از برنامه  )كامپيوتر امکانات آموزشی : 

 

 تکنولوژی جراحي زنان و مامايي/ ويراست دوم/ تاليف: ليال ساداتي و احسان گلچيني منبع درس  :
 

  دقيقه   5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  35مدت زمان :  

 دقيقه  5مدت زمان :  

 دقيقه  35مدت زمان:    

  دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 

 



 

 ششمجلسه 
 

کارشناسی پیوسته اتاق مقطع / رشته تحصیلی:                              اتاق عملگروه آموزشی: : پرستاری                         دانشکده

 عمل

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

 16-18 ساعت:                           شنبه يکروز:  تکنولوژی اتاق عمل زنان و اورولوژینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر15 تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 مدرس:خانم دكتر سهرابي دقيقه 90مدت كالس: 

. 

 زنان، ابزار و تجهيزات اندوسکوپي در جراحي آمادگي بيمار قبل از شروع عمل جراحيعنوان درس : 

 و ابزار و تجهيزات اندوسکوپي در جراحي زنان آمادگي بيمار قبل از شروع عمل جراحيآشنايي با  هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : دانشجو در پایان این درس بتواند:

 
  پوزيشن های مورد استفاده در جراحي های ژنيکولوژی را با ذكر مثال نام ببرد. -

 از پوزيشن های جراحي را توضيح دهد.مراقبت های خاص بيمار در ر يک  -

 انواع پرپ در جراحي ژنيکولوژی را شرح دهد -

 انواع درپ در جراحي ژنيکولوژی را بيان نمايد -

 ابزار و تجهيزات الزم در جراحي اندوسکوپي زنان را نام ببرد. -

  سخنراني، بحث، پرسخ و پاسخروش آموزش :     
 

 ، ويدئو پروژكتور، پرده نمايش و اينترنت( Power point استفاده از برنامه  )كامپيوتر امکانات آموزشی : 

 

 تکنولوژی جراحي زنان و مامايي/ ويراست دوم/ تاليف: ليال ساداتي و احسان گلچيني منبع درس  :
 

  دقيقه   5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  35مدت زمان :  

 دقيقه  5مدت زمان :  

 دقيقه  35مدت زمان:    

  دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هفتمجلسه 
 

کارشناسی پیوسته اتاق مقطع / رشته تحصیلی:                              اتاق عملگروه آموزشی: : پرستاری                         دانشکده

 عمل

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

 14-16 ساعت:                           شنبه سهروز:  تکنولوژی اتاق عمل زنان و اورولوژینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر15 تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 مدرس:خانم دكتر سهرابي دقيقه 90مدت كالس: 

. 

 زايمان و باروریعنوان درس : 

 آشنايي با زايمان و باروریهدف کلی درس :  

 اهداف جزئی : دانشجو در پایان این درس بتواند:

 
 دهد. در مورد روش انجام سزارين، مراقبت قبل، حين و بعد از جراحي توضيح -

 سركالژ را تعريف و دليل انجام آن را توضيح دهد. -

 انواع حاملگي های خارج رحمي و روش های درمان ان را بيان نمايد. -

 را با يکديگر مقايسه نمايد TLروش های مختلف  -

 توبوپالستي را تعريف كرده و پروسيجر جراحي آن را شرح دهد -

 

  سخنراني، بحث، پرسخ و پاسخروش آموزش :     
 

 ، ويدئو پروژكتور، پرده نمايش و اينترنت( Power point استفاده از برنامه  )كامپيوتر امکانات آموزشی : 

 

 تکنولوژی جراحي زنان و مامايي/ ويراست دوم/ تاليف: ليال ساداتي و احسان گلچيني منبع درس  :
 

  دقيقه   5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  35مدت زمان :  

 دقيقه  5مدت زمان :  

 دقيقه  35مدت زمان:    

  دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 هشتمجلسه 
 

کارشناسی پیوسته اتاق مقطع / رشته تحصیلی:                              عملاتاق گروه آموزشی: : پرستاری                         دانشکده

 عمل

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

 16-18 ساعت:                           شنبه يکروز:  تکنولوژی اتاق عمل زنان و اورولوژینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر15 دانشجويان  :تعداد 

 خانم ايزانلو مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 مدرس:خانم دكتر سهرابي دقيقه 90مدت كالس: 

. 

 جراحي های زنان عنوان درس : 

 آشنايي با جراحي های زنانهدف کلی درس :  

 اهداف جزئی : دانشجو در پایان این درس بتواند:

 
 و مراقبت های آن را توضيح دهد. جراحي پروالپس واژينال -

 و مراقبت های آن را توضيح دهد. جراحي سيستوسل و ركتوسل -

 و مراقبت های آن را توضيح دهد.  فيستول واژينال -

- D&C .و مراقبت های آن را توضيح دهد 

 و مراقبت های آن را توضيح دهد.ميومکتومي  و  هيستركتوميجراحي  -

 

  پرسخ و پاسخسخنراني، بحث، روش آموزش :     
 

 ، ويدئو پروژكتور، پرده نمايش و اينترنت( Power point استفاده از برنامه  )كامپيوتر امکانات آموزشی : 

 

 تکنولوژی جراحي زنان و مامايي/ ويراست دوم/ تاليف: ليال ساداتي و احسان گلچيني منبع درس  :
 

  دقيقه   5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  35مدت زمان :  

 دقيقه  5مدت زمان :  

 دقيقه  35مدت زمان:    

  دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نهمجلسه 
 

کارشناسی پیوسته اتاق مقطع / رشته تحصیلی:                              اتاق عملگروه آموزشی: : پرستاری                         دانشکده

 عمل

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

 14-16 ساعت:                           سه شنبهروز:  تکنولوژی اتاق عمل زنان و اورولوژینام درس )واحد(  :  

 نظری واحد:نوع 
 

 نفر15 تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 مدرس:خانم ايزانلو دقيقه 90مدت كالس: 

. 

عالئم مربوط به بيماری های و  ، ترمينالوژیو تناسلي مردان فيزيولوژی كليه و مجاری ادراریمروری بر آناتومي و عنوان درس : 
 مجاری ادراری

شنايي با  هدف کلی درس :   سلي مردان  فيزيولوژی كليه و مجاری ادراریآناتومي و آ عالئم مربوط به بيماری ، ترمينالوژی و و تنا

 های مجاری ادراری

 اهداف جزئی : دانشجو در پایان این درس بتواند:

 
 مردان و را شرح دهد. يدستگاه تناسل يآناتوم -

 مردان و را شرح دهد. يدستگاه تناسل عملکرد -

 كند. انيرا بمردان  يدستگاه تناسل یولوژيزيف -

 .ديمردان و زنان را فهرست نما يخون رسان دستگاه تناسل یها انيها و شر ديور نيتر مهم -

 را شرح دهد. یويدستگاه كل یولوژيزيو ف يآناتوم -

 .دينما انيهورمون هارا ب تياهم -

 دهد. حيو عملکرد نفرون و حالب را توض ساختمان -

 كننده حالب را نام ببرد. هيتغذ یها انيها و شر ديور -

  دهد. حيو عملکرد مثانه را توض ساختمان -

  سخنراني، بحث، پرسخ و پاسخروش آموزش :     
 

 ، ويدئو پروژكتور، پرده نمايش و اينترنت( Power point استفاده از برنامه  )كامپيوتر امکانات آموزشی : 

 

 جامعه نگر انتشارات ليال ساداتي، احسان گلچيني، تاليف تکنولوژی جراحي اورولوژی،  منبع درس  :
 

  دقيقه   5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  35مدت زمان :  

 دقيقه  5مدت زمان :  

 دقيقه  35مدت زمان:    

  دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 

 

 



 

 دهمجلسه 
 

کارشناسی پیوسته اتاق مقطع / رشته تحصیلی:                              اتاق عملگروه آموزشی: : پرستاری                         دانشکده

 عمل

 مجازی ارائه درس : تاريخ 98-99سال تحصيلي  :  

  ساعت:                              روز: تکنولوژی اتاق عمل زنان و اورولوژینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر15 تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 مدرس:آقای كاوی دقيقه 90مدت كالس: 

. 

 ارزيابي بيماران اورولوژيک، آمادگي بيمار جهت جراحي های اورولوژی، انواع برش های جراحي و كاتتريزاسيون عنوان درس :

نايي با   هدف کلی درس :    های جراحي و          آشنن های اورولوژی، انواع برش  ارزيابي بيماران اورولوژيک، آمادگي بيمار جهت جراحي 

 كاتتريزاسيون

 این درس بتواند:اهداف جزئی : دانشجو در پایان 

 
 را شرح دهد. یاورولوژ مارانيدر ب يکيزيف ناتيمعا -

 را نام ببرد. کياورولوژ مارانيدر در ب يصيتشخ یها روش -

 دهد. حيادرار را توض زيحاصل از آنال يشگاهيآزما جينتا -

 را نام ببرد یاورولوژ يدر جراح يهوشيموثر بر انتخاب نوع ب عوامل -

 .ديرا فهرست نما یادرار یمجرا یبه ساختارها يبرش ها به منظور دسترس انواع -

 را نام ببرد. یادرار یكتترها انواع -

 دهد. حيدر مردان و زنان را توض یسوندگذار کيتکن -

  سخنراني، بحث، پرسخ و پاسخروش آموزش :     
 

 ويدئو پروژكتور، پرده نمايش و اينترنت، ( Power point استفاده از برنامه  )كامپيوتر امکانات آموزشی : 

 

 تکنولوژی جراحي اورولوژی، تاليف ليال ساداتي، احسان گلچيني، انتشارات جامعه نگر منبع درس  :
 

  دقيقه   5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  35مدت زمان :  

 دقيقه  5مدت زمان :  

 دقيقه  35مدت زمان:    

  دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 

 

 

 

 

 



 

 يازدهمجلسه 
 

تاق اکارشناسی پیوسته مقطع / رشته تحصیلی:                              اتاق عملگروه آموزشی: : پرستاری                         دانشکده

 عمل

 7/2/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 16-18 ساعت:                           شنبه يکروز:  تکنولوژی اتاق عمل زنان و اورولوژینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر15 تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 دكتر محمدیمدرس: دقيقه 90كالس: مدت 

. 

و  انديکاسيون های استفاده از اندوسکوپي در ارولوژی، ابزار و تجهيزات مورد استفاده در جراحي های اورولوژیعنوان درس : 
 ابزار و تجهيزات  انواع آندوسکوپي در ارولوژی

شنايي با  هدف کلی درس :   ستفاده در جراحي  آ سکوپي     های اورولوژیابزار و تجهيزات مورد ا ستفاده از اندو سيون های ا ، انديکا

 ابزار و تجهيزات  انواع آندوسکوپي در ارولوژیدر ارولوژی و 

 اهداف جزئی : دانشجو در پایان این درس بتواند:

 
 ابزار ها و تجهيزات مورد نياز جهت جراحي های باز در اورولوژی را نام ببرد. -

 جهت جراحي های اندوسکوپي را نام ببرد.ابزار ها و تجهيزات مورد نياز  -

 وظايف فرد سيار و اسکراب را در اعمال جراحي اندوسکوپي بيان نمايد. -

 

  سخنراني، بحث، پرسخ و پاسخروش آموزش :     
 

 ، ويدئو پروژكتور، پرده نمايش و اينترنت( Power point استفاده از برنامه  )كامپيوتر امکانات آموزشی : 

 

 تکنولوژی جراحي اورولوژی، تاليف ليال ساداتي، احسان گلچيني، انتشارات جامعه نگر درس  :منبع 

 

  دقيقه   5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  35مدت زمان :  

 دقيقه  5مدت زمان :  

 دقيقه  35مدت زمان:    

  دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دوازدهمجلسه 
 

کارشناسی پیوسته اتاق مقطع / رشته تحصیلی:                              اتاق عملگروه آموزشی: : پرستاری                         دانشکده

 عمل

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

 16-18 ساعت:                           شنبه يکروز:  تکنولوژی اتاق عمل زنان و اورولوژینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر15 تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 دكتر محمدیمدرس: دقيقه 90مدت كالس: 

. 

  : تومورهای سيستوستومي ،جراحي های مثانه )سيستکتومي،و   جراحي های حالب )يورتروستومي جلدی و...(عنوان درس

 مثانه،ريفالكس مثانه به حالب(

شنايي با  هدف کلی درس :   ستومي جلدی و...( آ ستکتومي،  و   جراحي های حالب )يورترو سي ستومي     جراحي های مثانه ) ستو سي

 مثانه،ريفالكس مثانه به حالب(تومورهای ،

 اهداف جزئی : دانشجو در پایان این درس بتواند:

 
 عوامل ايجاد انسداد حالب را نام ببرد -

 روش های جراحي جهت ترميم حالب به شکل باز و بسته را با يکديگر مقايسه نمايد -

 اشکال مختلف آسيب به حالب و درجات آن را نام ببرد. -

 در مواقع ايجاد ترومای حالب را نام ببردمهم ترين اقدام جراحي  -

 انواع يوروستومي جلدی را نام ببرد -

 مراحل انجام جراحي يوروستومي جلدی را شرح دهد -

 انومالي های مادرزادی حالب را نام ببرد. -

 انواع تومورهای مثانه را نام ببرد. -

 روش های درماني رايج در برداشتن تومورهای مثانه را توضيح دهد. -

 نجام جراحي سيستکتومي و سيستوستومي را شرح دهد.مراحل ا -

-   

  سخنراني، بحث، پرسخ و پاسخروش آموزش :     
 

 ، ويدئو پروژكتور، پرده نمايش و اينترنت( Power point استفاده از برنامه  )كامپيوتر امکانات آموزشی : 

 

 گلچيني، انتشارات جامعه نگر تکنولوژی جراحي اورولوژی، تاليف ليال ساداتي، احسان منبع درس  :
 

  دقيقه   5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  35مدت زمان :  

 دقيقه  5مدت زمان :  

 دقيقه  35مدت زمان:    

  دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5:   مدت زمان   ارزشیابی درس 

 
 



 سيزدهمجلسه 
 

کارشناسی پیوسته اتاق مقطع / رشته تحصیلی:                              اتاق عملگروه آموزشی: : پرستاری                         دانشکده

 عمل

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

 16-18 ساعت:                           شنبه يکروز:  اورولوژی تکنولوژی اتاق عمل زنان ونام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر15 تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 مدرس:آقای كاوی دقيقه 90مدت كالس: 

. 

 انواع ناهنجاری های كليه و مراقبت های بعد از جراحي كليهعنوان درس : 

 آشنايي با انواع ناهنجاری های كليه و مراقبت های بعد از جراحي كليه  کلی درس : هدف

 اهداف جزئی : دانشجو در پایان این درس بتواند:

 
 و عالئم آنرا  نام ببرد. فيرا تعر ESRDاختصار  -

 دهد. حيرا نام برده و توض زياليد یروش ها انواع -

 دهد. حيآن توض یرا با ذكر عالمت ها کيستيك يپل هيكل یماريب -

 .ديرا فهرست نما هيوارد شده به كل یها بيآس انواع -

  دهد. حيتوض یويكل یها يها و آنومال يميبدخ -

  سخنراني، بحث، پرسخ و پاسخروش آموزش :     
 

 ، ويدئو پروژكتور، پرده نمايش و اينترنت( Power point استفاده از برنامه  )كامپيوتر امکانات آموزشی : 

 

 تکنولوژی جراحي اورولوژی، تاليف ليال ساداتي، احسان گلچيني، انتشارات جامعه نگر منبع درس  :

 

  دقيقه   5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  35مدت زمان :  

 دقيقه  5مدت زمان :  

 دقيقه  35مدت زمان:    

  دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 چهاردهمجلسه 
 

کارشناسی پیوسته اتاق مقطع / رشته تحصیلی:                              اتاق عملگروه آموزشی: : پرستاری                         دانشکده

 عمل

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

 16-18 ساعت:                           شنبه يکروز:  تکنولوژی اتاق عمل زنان و اورولوژینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر15 تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 مدرس:دكتر محمدی دقيقه 90مدت كالس: 

. 

 پيلوپالستيو  نفركتومي)توتال، راديکال و...(، جراحي آدرنالکتوميعنوان درس : 

 پيلوپالستيو  نفركتومي)توتال، راديکال و...(، جراحي آدرنالکتوميآشنايي با هدف کلی درس :  

 اهداف جزئی : دانشجو در پایان این درس بتواند:

 
 .و مراقبت های آن توضيح دهددر رابطه با جراحي آدرنالکتومي، انديکاسيون های آن  -

 و مراقبت های آن توضيح دهدنفركتومي كامل و پارشيال را با يکديگر مقايسه  -

 انديکاسيون های نفركتومي را نام ببرد. -

 .را شرح دهد و مراقبت های آن توضيح دهدمراحل انجام نفركتومي ساده و راديکال   -

 و مراقبت های آن توضيح دهد را شرح دهد. انجام نفركتومي از طريق الپاراسکوپيمراحل  -

 در رابطه با جراحي پيلوپالستي و مراقبت های آن توضيح دهد -

  سخنراني، بحث، پرسخ و پاسخروش آموزش :     
 

 پروژكتور، پرده نمايش و اينترنت، ويدئو ( Power point استفاده از برنامه  )كامپيوتر امکانات آموزشی : 

 

 انتشارات جامعه نگر ،ينياحسان گلچ ،يسادات اليل فيتال ،یاورولوژ يجراح یتکنولوژ منبع درس  :

 

  دقيقه   5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  35مدت زمان :  

 دقيقه  5مدت زمان :  

 دقيقه  35مدت زمان:    

  دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 

 

 

 

 

 

 



 پانزدهمجلسه 

 لاتاق عمکارشناسی پیوسته مقطع / رشته تحصیلی:                  اتاق عملگروه آموزشی: : پرستاری                         دانشکده

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

 16-18 ساعت:                           شنبه يکروز:  تکنولوژی اتاق عمل زنان و اورولوژینام درس )واحد(  :  

 نفر15 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 خانم ايزانلو مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 مدرس:آقای كاوی دقيقه 90كالس: مدت 
 

 یادرار یانحراف هاي و تناسل یها یانواع ناهنجار،  یادرار یمجار یها یانواع ناهنجار  عنوان درس :

 یادرار یانحراف هاي و تناسل یها یانواع ناهنجار،  یادرار یمجار یها یانواع ناهنجارآشنايي با هدف کلی درس :  

 پایان این درس بتواند:اهداف جزئی : دانشجو در 

 
 كننده انسداد حالب را نام ببرد. جاديعوامل ا -

 در رفع انسداد حالب را نام ببرد. يدرمان یها روش -

 به حالب را نام ببرد. بيمختلف آس اشکال -

 كند. انيحالب را ب بيدر مواقع آس يجراح اقدامات -

 حالب را نام ببرد. یمادرزاد یها يآنومال -

 مثانه را نام ببرد. یتومورها انواع -

 كند. انيمثانه را ب یدر برداشتن تومورها جيرا يدرمان یها روش -

 دهد حيآن توض يدرمان یمثانه به حالب و روش ها فالكسيمورد ر در -

 در مورد آن را شرح دهد. يبه مثانه و اقدامات درمان بيآس ميعال -

 ادرار را نام ببرد. یارياخت يدر ب يدرمان یها روش -

 كند. یبه همراه عوارض آن دسته بند شابراهيپ یها بيآس انواع -

 كند. انيرا ب شابراهيرفع انسداد پ یو عالئم انسداد و روش ها ليدال -

- BPH جهت اصالح آن را شرح دهد. يدرمان یپروستات و روش ها يو علل بزرگ فيرا تعر 

 دهد. حيآن توض يو درمان يصيتشخ یرابطه باكانسر پروستات و روش ها در -

 پروستات را نام ببرد. يوپسيانجام ب یها روش -

 در مورد آن را شرح دهد. يبه مثانه و اقدامات درمان بيآس ميعال -

 ادرار را نام ببرد. یارياخت يدر ب يدرمان یها روش -

 كند. یبه همراه عوارض آن دسته بند شابراهيپ یها بيآس انواع -

 كند. انيرا ب شابراهيرفع انسداد پ یو عالئم انسداد و روش ها ليدال -

- BPH جهت اصالح آن را شرح دهد. يدرمان یپروستات و روش ها يو علل بزرگ فيرا تعر 

 دهد. حيآن توض يو درمان يصيتشخ یرابطه باكانسر پروستات و روش ها در -

 پروستات را نام ببرد. يوپسيانجام ب یها روش -

 

  سخنراني، بحث، پرسخ و پاسخروش آموزش :     
 

 ، ويدئو پروژكتور، پرده نمايش و اينترنت( Power point استفاده از برنامه  )كامپيوتر امکانات آموزشی : 

 

  تکنولوژی جراحي اورولوژی، تاليف ليال ساداتي، احسان گلچيني، انتشارات جامعه نگر منبع درس  :

  دقيقه   5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  35مدت زمان :  

 دقيقه  5مدت زمان :  

 دقيقه  35مدت زمان:    

  دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 



 

 شانزدهمجلسه 
 

کارشناسی پیوسته اتاق مقطع / رشته تحصیلی:                              اتاق عملگروه آموزشی: : پرستاری                         دانشکده

 عمل

 18/3/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 16-18 ساعت:                           شنبه يکروز:  تکنولوژی اتاق عمل زنان و اورولوژینام درس )واحد(  :  

 نظری واحد:نوع 
 

 نفر15 تعداد دانشجويان  :

 خانم ايزانلو مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 دكتر محمدیمدرس: دقيقه 90مدت كالس: 

. 

،واريکوسکتومي،اركيدكتومي و هيدروسکتومي، وازكتومي، ، پروستاتکتومي، و...(TURPجراحي های پروستات )عنوان درس : 

 ادراریبرداشت سنگ از كليه و مجاری 

لی درس :      ک تات )         آشنننیننا    ننا    هدف  پروسنن های  حي  مي، و...(         TURPجرا تو ک ت تا پروسنن مي،          ، ،  تو ک يدروسنن ه

 برداشت سنگ از كليه و مجاری ادراریو  ،واريکوسکتومي،اركيدكتوميوازكتومي

 اهداف جزئی : دانشجو در پایان این درس بتواند:

 
 را توضيح دهد.علل بزرگي پروستات و روش های درماني جهت اصالح آن  -

 روش های انجام بيوپسي پروستات را توضيح دهد. -

 تکنيک جراحي پروستاتکتومي به روش باز و اندوسکوپيک و مراقبت های آن را توضيح دهد. -

 داليل بروز هيدروسل، واريکوسل را توضيح و عمل جراحي و مراقبت های مربوط به آنها را توضيح دهد. -

 انديکاسيون های آن را توضيح دهد.عمل جراحي اركيدكتومي و  -

  انواع روش های خارج كردن سنگ از كليه و مجاری ادراری را توضيح دهد. -

  سخنراني، بحث، پرسخ و پاسخروش آموزش :     
 

 ، ويدئو پروژكتور، پرده نمايش و اينترنت( Power point استفاده از برنامه  )كامپيوتر امکانات آموزشی : 

 

 انتشارات جامعه نگر ،ينياحسان گلچ ،يسادات اليل فيتال ،یاورولوژ يجراح یتکنولوژ منبع درس  :

  دقيقه   5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  35مدت زمان :  

 دقيقه  5مدت زمان :  

 دقيقه  35مدت زمان:    

  دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 


