
 
 (lesson Planطرح درس روزانه )

 جلسه اول
 

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

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

 14-16ساعت: شنبه                            روز: گوارش و غدد اتاق عمل ژیتکنولونام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجویان  :

 خانم ایزانلو مسئول درس: 3تعداد واحد:

 مدرس:خانم ایزانلو دقيقه 90مدت كالس: 

  5/11/98تدوین/بازنگری:

 
 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  
 1392ی، لیال ساداتی،نشر جامعه نگر ، احسان گلچینتکنولوژی جراحی گوارش و غدد .4

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

  : مروری بر آناتومی و فیزيولوژی دستگاه گوارشعنوان درس 

 

  : گوارشو فیزيولوژی سیستم جراحی آناتومی آشنايی با هدف كلی درس 

 
 

 اهداف جزئي : 
 دهد. حیشکم را توض یبند میانواع تقس 

 را نام ببرد. یبند میمختلف شکم در دو روش تقس یها قسمت 

 مختلف شکم را از سطح به عمق نام ببرد. یها هیو ال عضالت 

 مختلف دستگاه گوارش را شرح دهد.  یبخش ها یآناتوم 

                                                                                                                       و پاسخ ، پرسش  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 ریزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 جلسه دوم
 

 ه تحصیلی:کارشناسی اتاق عمل:    پرستاری                                            گروه آموزشی:    اتاق عمل              مقطع / رشتدانشکده

 13/11/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 16-18روز: یک شنبه       ساعت: نام درس )واحد(  :  تکنولوژی اتاق عمل گوارش و غدد

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس: خانم ایزانلو 3تعداد واحد:

 خانم ایزانلومدرس: دقيقه 90مدت كالس: 

  5/11/98تدوین/بازنگری:

 
 

 منبع درس  :    

5. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

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

7. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018  
 1392تکنولوژی جراحی گوارش و غدد، احسان گلچینی، لیال ساداتی،نشر جامعه نگر  .8

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

  : مروری بر آناتومی و فیزيولوژی دستگاه گوارشعنوان درس 

 

 گوارشو فیزيولوژی سیستم جراحی آناتومی ف كلی درس : آشنايی با هد 

 

 
 اهداف جزئي : 

 دهد. حیشکم را توض یبند میانواع تقس 

 را نام ببرد. یبند میمختلف شکم در دو روش تقس یها قسمت 

 مختلف شکم را از سطح به عمق نام ببرد. یها هیو ال عضالت 

 مختلف دستگاه گوارش را شرح دهد. یبخش ها یمآناتو 

                                                                                                                       ، 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 

 
 
 



 جلسه سوم
 
 
 

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

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

 14-16روز: شنبه               ساعت: نام درس )واحد(  :  تکنولوژی اتاق عمل گوارش و غدد

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس: خانم ایزانلو 3تعداد واحد:

 مدرس:اقای كاوی دقيقه 90مدت كالس: 

  5/11/98تدوین/بازنگری:

 
 

 منبع درس  :    
9. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

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

11. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018  
 1392تکنولوژی جراحی گوارش و غدد، احسان گلچینی، لیال ساداتی،نشر جامعه نگر  .12

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

  : های جراحی سیستم گوارشترمینالوژی، آمادگی جهت انجام جراحی های دستگاه گوارش، برش عنوان درس 

 

  گوارش ستمیس یجراح یدستگاه گوارش، برش ها یها یجهت انجام جراح یآمادگ ،ینالوژیترمهدف كلی درس : آشنايی با 

 

 
 اهداف جزئي : 

 را نام ببرد. یعموم یمورد استفاده در جراح یها شنیپوز 

 را نام ببرد. یعموم یجراح یها شنیتحت فشار در انواع پوز کیآناتوم ینواح 

 دهد. حیرا توض یعموم یو روش پرپ کردن در جراح اصول 

 دهد. حیگوارش توض یرا در انواع جراح ماریکردن ب درپ 

 در  یجراح یبرش ها انواعAbdomen  را نام ببرد. کیو کاربرد هر 

                                                                                                                       ، 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 

 
 
 



 جلسه چهارم
 
 

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

 مجازی تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 14-16روز: شنبه                         ساعت: نام درس )واحد(  :  تکنولوژی اتاق عمل گوارش و غدد

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس: خانم ایزانلو 3تعداد واحد:

 مدرس:آقای كاوی دقيقه 90مدت كالس: 

  5/11/98تدوین/بازنگری:

 

 منبع درس  :    
13. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

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

15. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018  
 1392تکنولوژی جراحی گوارش و غدد، احسان گلچینی، لیال ساداتی،نشر جامعه نگر  .11

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

  : ابزار و تجهیزات در جراحی گوارشعنوان درس 

 

  ابزار و تجهیزات در جراحی گوارشهدف كلی درس : آشنايی با 

 
 اهداف جزئي : 

  ابزار های جراحی در ست جراحیGeneral minor .را نام ببرد 

 حی در ست جراحی ابزار های جراGeneral major .را نام ببرد 

  ابزار های جراحی در ست جراحیHemorrhoid .را نام ببرد 

  ابزار های جراحی در ست جراحیThyroid .را نام ببرد 

 

                                                                                                                       ، 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:   ری جمع بندی و نتيجه گي 

 دقيقه  15مدت زمان:    ارزشيابي درس 

 
 
 



 جلسه پنجم
 

 ق عمل:    پرستاری                                            گروه آموزشی:    اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی اتادانشکده

 21/11/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 14-16روز: شنبه             ساعت: نام درس )واحد(  :  تکنولوژی اتاق عمل گوارش و غدد

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس: خانم ایزانلو 3تعداد واحد:

 مدرس:آقای كاوی دقيقه 90مدت كالس: 

  5/11/98تدوین/بازنگری:

 
 منبع درس  :    

17. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

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

19. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018  
 1392دد، احسان گلچینی، لیال ساداتی،نشر جامعه نگر تکنولوژی جراحی گوارش و غ .22

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

  : آندوسکوپی فوقاتی، انديکاسیون و مراقبت های آنهاعنوان درس 

 

 نهاآ یو مراقبت ها ونیکاسياند ،یفوقات یآندوسکوپآشنايی با هدف كلی درس : 

 
 اهداف جزئي : 

 .آندوسکوپی فوقانی سیستم گوارش را تعریف نماید 

 .اندیکاسیون های اندوسکوپی سیستم گوارش فوقانی را شرح دهد 

 .ابزار و تجهیزات مورد نیاز جهت آندوسکوپی سیستم گوارش فوقانی را نام ببرد 

 وقانی سیستم گوارش را شرح دهد.مراقبت های الزم جهت آندوسکوپی ف 

 

 

                                                                                                                       ، 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 

 
 
 
 



 جلسه ششم
 

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

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

 16-18روز: یکشنبه             ساعت: نام درس )واحد(  :  تکنولوژی اتاق عمل گوارش و غدد

 نوع واحد:
 نظری

 15دانشجویان  :تعداد 

 مسئول درس: خانم ایزانلو 3تعداد واحد:

 مدرس:آقای دكتر رضایي دقيقه 90مدت كالس: 

  5/11/98تدوین/بازنگری:

 
 

 منبع درس  :    
21. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

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

23. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018  
 1392تکنولوژی جراحی گوارش و غدد، احسان گلچینی، لیال ساداتی،نشر جامعه نگر  .24

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

  : جراحی ترمیم هرنی و مراقبت های آنعنوان درس 

 

 آن یو مراقبت ها یهرن میترم یجراحانواع  هدف كلی درس : آشنايی با 

 
 اهداف جزئي : 

 .هرنی را تعریف نماید 

 .انواع هرنی اینگوئینال، نافی و فمورال را توضیح دهد 

 ئم مربو  ب  انواع هرنی را نام ببرد.عال 

 .تکنیک جراحی برای هر یک از هرنی ها را شرح دهد 

 .وظایف فرد سیار و اسکراب را در اعمال جراحی هرنی نام ببرد 

 .مراقبت های مربو  ب  اعمال جراحی هرنی 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:   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  15مدت زمان:    ارزشيابي درس 

 
 
 



 هفتمجلسه 
 

 عمل ق:    پرستاری                                            گروه آموزشی:    اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی اتادانشکده

 مجازی تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 14-16روز: شنبه             ساعت: نام درس )واحد(  :  تکنولوژی اتاق عمل گوارش و غدد

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس: خانم ایزانلو 3تعداد واحد:

 مدرس:آقای كاوی دقيقه 90مدت كالس: 

  5/11/98ری:تدوین/بازنگ

 
 

 منبع درس  :    
25. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

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

27. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018  
 1392تکنولوژی جراحی گوارش و غدد، احسان گلچینی، لیال ساداتی،نشر جامعه نگر  .28

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

  : انديکاسیون و مراقبت های آنهاتحتانیآندوسکوپی عنوان درس ، 

 

 آنها یو مراقبت ها ونیکاسياند ،تحتانی یآندوسکوپا هدف كلی درس : آشنايی ب

 
 اهداف جزئي : 

  سیستم گوارش را تعریف نماید. تحتانیآندوسکوپی 

  را شرح دهد. تحتانیاندیکاسیون های اندوسکوپی سیستم گوارش 

  را نام ببرد. تحتانیابزار و تجهیزات مورد نیاز جهت آندوسکوپی سیستم گوارش 

  سیستم گوارش را شرح دهد. تحتانیمراقبت های الزم جهت آندوسکوپی 

 

 

                                                                                                                       ، پرسش و پاسخ  سخنرانيروش آموزش :               

 ه اجرای درس : اجزا و شيو

  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 

 
 
 
 
 



 لسه هشتمج
 

 ق عمل:    پرستاری                                            گروه آموزشی:    اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی اتادانشکده

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

 14-16ساعت:             روز: شنبه نام درس )واحد(  :  تکنولوژی اتاق عمل گوارش و غدد

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس: خانم ایزانلو 3تعداد واحد:

 مدرس:آقای كاوی دقيقه 90مدت كالس: 

  5/11/98تدوین/بازنگری:

 

 منبع درس  :    
29. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

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

31. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018  
 1392تکنولوژی جراحی گوارش و غدد، احسان گلچینی، لیال ساداتی،نشر جامعه نگر  .32

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

  : انديکاسیون ها و كنتراانديکاسیون ها در جراحی گوارش، لوازم و تجهیزات الپاراسکوپیجراحی الپاراسکوپیعنوان درس ، 

 

 یالپاراسکوپ زاتیگوارش، لوازم و تجه یجراحها در  ونیکاسيها و كنترااند ونیکاسياند ،یالپاراسکوپ یجراحهدف كلی درس : آشنايی با 

 
 اهداف جزئي : 

 دینما فیرا تعر یالپاراسکوپ 

 کند. انیرا ب یالپاراسکوپ بیو معا ایمزا 

 گوارش را نام ببرد. یدر جراح یمنع استفاده الپاراسکوپ موارد 

 دیرا فهرست نما یوپمورد استفاده در الپاراسک یو ابزارها زاتیتجه. 

 دهد. حیرا توض یهموستاز در الپاراسکوپ یها روش 

 

 

                                                                                                                       ، پرسش و پاسخ  سخنرانيروش آموزش :               

 س : اجزا و شيوه اجرای در

  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 

 
 
 
 



 جلسه نهم
 

 ق عمل:    پرستاری                                            گروه آموزشی:    اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی اتانشکدهدا

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

 14-16ساعت:  روز: یکشنبه            نام درس )واحد(  :  تکنولوژی اتاق عمل گوارش و غدد

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس: خانم ایزانلو 3تعداد واحد:

 مدرس:آقای دكتر رضایي دقيقه 90مدت كالس: 

  5/11/98تدوین/بازنگری:

 
 

 منبع درس  :    
33. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

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

35. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018  
 1392تکنولوژی جراحی گوارش و غدد، احسان گلچینی، لیال ساداتی،نشر جامعه نگر  .31

 ( و ويدئوپروژكتور Power point استفاده از برنامه  پیوتر )كامامکانات آموزشي : 

  : جراحی ترمیم هرنی و مراقبت های آنعنوان درس 

 

 آن یو مراقبت ها به روش الپاراسکوپی یهرن میترم یجراحهدف كلی درس : آشنايی با انواع  

 
 اهداف جزئي : 

 .هرنی را تعریف نماید 

  را توضیح دهد.انواع هرنی اینگوئینال، نافی 

 .عالئم مربو  ب  انواع هرنی را نام ببرد 

 برای هر یک از هرنی ها را شرح دهد. الپاراکوپی تکنیک جراحی 

 نام ببرد. ب  روش الپاراسکوپی را وظایف فرد سیار و اسکراب را در اعمال جراحی هرنی 

  را بیان کند.الپاراسکوپی  مراقبت های مربو  ب  اعمال جراحی هرنی 

 

                                                                                                                       ، 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 

 
 
 



 جلسه دهم
 

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

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

 14-16روز: شنبه             ساعت: نام درس )واحد(  :  تکنولوژی اتاق عمل گوارش و غدد

 نوع واحد:
 نظری

 15:  تعداد دانشجویان

 مسئول درس: خانم ایزانلو 3تعداد واحد:

 مدرس:آقای كاوی دقيقه 90مدت كالس: 

  5/11/98تدوین/بازنگری:

 
 

 منبع درس  :    
37. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

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

39. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018  
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 وژكتور( و ويدئوپر Power point استفاده از برنامه  كامپیوتر )امکانات آموزشي : 

  : جراحی مری و مراقبت های انعنوان درس 

 

 هدف كلی درس : آشنايی با انواع  جراحی مری و مراقبت های آن

 
 اهداف جزئي :

 دهد. حیرا توض یمر ونیرزکس یدو روش جراح 

 را نام ببرد. یبروز سر ان مر یفاکتورها سکیر 

 را نام ببرد. یمر یکاربرد در جراحو ابزار مورد  زاتیتجه 

 را شرح دهد. یمر ونیالتاسیو نحوه انجام د لیدال 

 کند. س یمقا گریکدیرا با  یمر ونیالتاسیمورد استفاده در د یها یبوژ انواع 

 آن را نام ببرد. جادیا لینموده و دال فیرا تعر یمر کولیورتید 

 دهد.  حیرا توض یکولکتومیورتید یروش ها انواع 

 دهد. حیآن را توض ینحوه درمان و جراح ف،یرا تعر یالزآشا 

 آن را شرح دهد. یو نحوه جراح یمر سیوار جادیا لیدال 

                                                                                                                       ، 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 

 
 
 
 



 جلسه یازدهم
 

 ق عمل:    پرستاری                                            گروه آموزشی:    اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی اتادانشکده

 11/1/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 14-16روز: یشنبه             ساعت: گوارش و غددنام درس )واحد(  :  تکنولوژی اتاق عمل 

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس: خانم ایزانلو 3تعداد واحد:

 كاویمدرس:آقای  دقيقه 90مدت كالس: 

  5/11/98تدوین/بازنگری:

 
 

 منبع درس  :    
41. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

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

43. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018  
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 ( و ويدئوپروژكتور Power point استفاده از برنامه  كامپیوتر )امکانات آموزشي : 

  : جراحی معده و مراقبت های آنعنوان درس 

 

 آن یو مراقبت ها معده یجراحهدف كلی درس : آشنايی با 

 
 اهداف جزئي : 

 نام ببرد. یصیتشخ یعالئم و روش ها معده را با ذکر یها یماریانواع ب 

 سر ان معده را نام ببرد. جادیا علل 

 دهد. حیآن را توض یو روش جراح فیتوتال را تعر یگاسترکتوم 

 نموده و انواع آن را شرح دهد. فیرا تعر یواگوتوم 

 دهد. حیرا توض یلوروپالستیپ 

 دهد. حیچاق را توض مارانیب یمعده برا یجراح یها روش 

                                                                                                                       ، پرسش و پاسخ  سخنرانيش :               روش آموز

 اجزا و شيوه اجرای درس : 

  دقيقه 15مدت زمان :     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  استراحت پرسش و پاسخ و 

  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 

 
 
 
 



 دوازدهم جلسه
 

 :    اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی اتاق عمل:    پرستاری                                            گروه آموزشیدانشکده

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

 16-18شنبه             ساعت: یکروز: نام درس )واحد(  :  تکنولوژی اتاق عمل گوارش و غدد

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجویان  :

 س: خانم ایزانلومسئول در 3تعداد واحد:

 دكتر رضایيمدرس:آقای  دقيقه 90مدت كالس: 

  5/11/98تدوین/بازنگری:

 
 

 منبع درس  :    
45. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

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

47. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018  
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 ( و ويدئوپروژكتور Power point استفاده از برنامه  كامپیوتر )امکانات آموزشي : 

  : جراحی پستان و مراقبت های آنعنوان درس 

 

 آن یپستان و مراقبت ها یجراحهدف كلی درس : آشنايی با 

 
 اهداف جزئي : 

 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 
 

 .سر ان پستان را تعریف نماید و عالئم ان را بیان کند 

 .روش های تشخیص سر ان پستان را شرح دهد 

 در رابط  با بیوپسی از پستان توضیح دهد. 

 با سر ان پستان را شرح دهد. دپروسیجر جراحی ماستکتومی در افرا 

                                                                                                                       ، 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 



 
 

 جلسه سيزدهم

 ق عمل:    پرستاری                                            گروه آموزشی:    اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی اتادانشکده

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

 14-16ساعت:   روز: شنبه           نام درس )واحد(  :  تکنولوژی اتاق عمل گوارش و غدد

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس: خانم ایزانلو 3تعداد واحد:

 مدرس:آقای توكل دقيقه 90مدت كالس: 

  5/11/98تدوین/بازنگری:

 
 منبع درس  :    

49. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

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

51. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018  
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 ( و ويدئوپروژكتور Power point استفاده از برنامه  ) كامپیوترامکانات آموزشي : 

  : جراحی معده و مراقبت های آن)ادامه(عنوان درس 

 

 آن یو مراقبت ها معده یجراحهدف كلی درس : آشنايی با 

 
 اهداف جزئي : 

 ام ببرد.ن یصیتشخ یمعده را با ذکر عالئم و روش ها یها یماریانواع ب 

 سر ان معده را نام ببرد. جادیا علل 

 دهد. حیآن را توض یو روش جراح فیتوتال را تعر یگاسترکتوم 

 نموده و انواع آن را شرح دهد. فیرا تعر یواگوتوم 

 دهد. حیرا توض یلوروپالستیپ 

 دهد. حیچاق را توض مارانیب یمعده برا 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  30زمان:  مدت

 دقيقه  15مدت زمان: 

 دقيقه  30مدت زمان : 

  دقيقه  15مدت زمان:   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  15مدت زمان:    ارزشيابي درس 

 



 
 

 چهاردهمجلسه 

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

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

 16-18روز: شنبه             ساعت: نام درس )واحد(  :  تکنولوژی اتاق عمل گوارش و غدد

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس: خانم ایزانلو 3تعداد واحد:

 مدرس:آقای دكتر رضایي دقيقه 90 مدت كالس:

  5/11/98تدوین/بازنگری:

 
 منبع درس  :    

53. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

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

55. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018  
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 ( و ويدئوپروژكتور Power point استفاده از برنامه  كامپیوتر )امکانات آموزشي : 

  : آن جراحی های كولون و مراقبت هایعنوان درس 

 

 آن یكولون و مراقبت ها یها یجراح هدف كلی درس : آشنايی با انواع

 
 اهداف جزئي : 

 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 
 

 .پاتولوژی های کولون را نام ببرد و در مورد ان ها توضیح دهد 

 .دالیل انجام کولکتومی را شرح دهد 

 دالیل انجام رزکسیون آبدمینو پریتونئال را شرح دهد 

 و رزکسیون ابدومینوپریتوئئال را توضیح دهد. تکنیک جراحی کولکتومی 

 .ابزارهای مورد نیاز جهت انجام جراحی ها را نام ببرد 

  

                                                                                                                       ، 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:    شيابي درسارز 



 جلسه  پانزدهم

 ق عمل:    پرستاری                                            گروه آموزشی:    اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی اتادانشکده

 32/1/99تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 14-16روز: شنبه             ساعت: ولوژی اتاق عمل گوارش و غددنام درس )واحد(  :  تکن

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس: خانم ایزانلو 3تعداد واحد:

 مدرس:آقای توكل دقيقه 90مدت كالس: 

  5/11/98تدوین/بازنگری:

 
 منبع درس  :    

57. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

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

59. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018  
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 ( و ويدئوپروژكتور Power point استفاده از برنامه  كامپیوتر )امکانات آموزشي : 

  : جراحی روده كوچک و مراقبت های آنعنوان درس 

 

 آن یو مراقبت ها روده كوچک یجراحهدف كلی درس : آشنايی با 

 
 اهداف جزئي : 

 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 
 

 نام ببرد. یصیتشخ یرا با ذکر عالئم و روش ها روده کوچک  یها یماریانواع ب 

 را نام ببرد. رودهسر ان  جادیا علل 

 .تکنیک جراحی برداشتن روده کوچک، دیورتیکول مکل، سوراخ شدن دئودنوم در اثر پپتیک اولسر، ژژنوستومی را شرح دهد 

 .آپاندیس را تعرف و عالئم ان را بیان کند 

  آپاندکتومی ب  روش باز و الپاراسکوپی را شرح دهد.تکنیک جراحی 

 .وظایف فرد سیرکولر و اسکراب را در جراحی آپاندکتومی ب  روش باز و الپاراسکوپی 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  15ن:  مدت زما جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  15مدت زمان:    ارزشيابي درس 



 

 جلسه شانزدهم

 ق عمل:    پرستاری                                            گروه آموزشی:    اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی اتادانشکده

 32/1/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 14-16روز: شنبه             ساعت: درس )واحد(  :  تکنولوژی اتاق عمل گوارش و غدد نام

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس: خانم ایزانلو 3تعداد واحد:

 مدرس:آقای توكل دقيقه 90مدت كالس: 

  5/11/98تدوین/بازنگری:

 
 منبع درس  :    

61. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

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

63. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018  
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 ( و ويدئوپروژكتور Power point استفاده از برنامه  كامپیوتر )امکانات آموزشي : 

  : استومای روده و مراقبت از انهاعنوان درس 

 

 هدف كلی درس : آشنايی با انواع استومای روده ای و مراقبت از آنها

 
 اهداف جزئي : 

 تدریس بتواند:  دانشجو در پایان
 

 کند فیرا تعر یروده ا یاستوما 

 را نام ببرد. یروده ا یاستوما انواع 

 دهد. حیانجام استوما را نام برده و توض لیدال 

 را نام ببرد. یروده ا یجهت استوما زاتیتجه زاتیو تجه ابزار 

 را نام ببرد. یبعد از عمل استوم یها مراقبت 

                                                                                                                       ، پرسش و پاسخ  نيسخنراروش آموزش :               

 اجزا و شيوه اجرای درس : 

  دقيقه 15مدت زمان :     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30دت زمان: م

 دقيقه  15مدت زمان: 

 دقيقه  30مدت زمان : 

  دقيقه  15مدت زمان:   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  15مدت زمان:    ارزشيابي درس 

 



 جلسه هفدهم

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

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

 16-18روز:یک شنبه             ساعت: نام درس )واحد(  :  تکنولوژی اتاق عمل گوارش و غدد

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس: خانم ایزانلو 3تعداد واحد:

 مدرس:آقای دكتر رضایي دقيقه 90مدت كالس: 

  5/11/98تدوین/بازنگری:

 
 

 منبع درس  :    
65. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

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

67. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018  
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 ( و ويدئوپروژكتور Power point استفاده از برنامه  كامپیوتر )امکانات آموزشي : 

  : ی آنجراحی های پانکراس و مراقبت هاعنوان درس 

 

 آنها یو مراقبت ها پانکراس یها یجراحهدف كلی درس : آشنايی با انواع  

 
 اهداف جزئي : 

 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 
 .نحوه درمان کیست های پانکراس را توضیح دهد 

  روش جراحی ویپلWhipple  .را توضیح دهد 

 .پانکراتکتومی را تعریف نموده و انواع ۀن را بیان نماید 

 ندیکاسیون های جراحی پانکراتکتومی را نام ببرد.ا 

 

 

                                                                                                                       ، پرسش و پاسخ  سخنرانيروش آموزش :               

 اجزا و شيوه اجرای درس : 

  دقيقه 15ان :    مدت زم 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 

 
 



 دهمجهجلسه 

 ستاری                                            گروه آموزشی:    اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی اتاق عمل:    پردانشکده

 22/2/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 14-16روز: شنبه             ساعت: نام درس )واحد(  :  تکنولوژی اتاق عمل گوارش و غدد

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس: خانم ایزانلو 3تعداد واحد:

 مدرس:آقای كاوی دقيقه 90مدت كالس: 

  5/11/98تدوین/بازنگری:

 
 منبع درس  :    

69. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

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

71. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018  
 1392تکنولوژی جراحی گوارش و غدد، احسان گلچینی، لیال ساداتی،نشر جامعه نگر  .72

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

  : و مراقبت های آن تیروئید و پاراتیروئید جراحی هایعنوان درس 

 

 آن یو مراقبت ها دیروئیو پارات دیروئیت یها یجراح هدف كلی درس : آشنايی با انواع

 
 اهداف جزئي : 

 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 
 را شرح دهد. دیروئیو پارات دیروئیت یآناتوم 

 را نام ببرد. یدکتومیروئیو پارات یروئدکتومیمربو  ب  عمل ت زاتیو تجه ابزار 

 دهد.  حیرا توض یدکتومیروئیو پارات یدکتومیروئیت جریپروس 

   ب  عمل جراحی تیروئیدکتومی و پاراتیروئیدکتومی را بیان کندمراقبت های مربو 

                                                                                                                       ش و پاسخ، پرس  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 

 
 
 



 جلسه نوزدهم

 ته تحصیلی:کارشناسی اتاق عمل:    پرستاری                                            گروه آموزشی:    اتاق عمل              مقطع / رشدانشکده

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

 16-18روز:یک شنبه             ساعت: نام درس )واحد(  :  تکنولوژی اتاق عمل گوارش و غدد

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس: خانم ایزانلو 3تعداد واحد:

 مدرس:آقای دكتر رضایي دقيقه 90مدت كالس: 

  5/11/98تدوین/بازنگری:

 
 منبع درس  :    

73. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

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

75. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018  
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 ( و ويدئوپروژكتور Power point استفاده از برنامه  كامپیوتر )امکانات آموزشي : 

  : جراحی های كیسه صفرا و مراقبت های آن)ادامه(عنوان درس 

 

 آنها یو مراقبت ها كیسه صفرا یها یجراحايی با انواع  هدف كلی درس : آشن

 
 اهداف جزئي : 

 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 
 .روش کوالنژیوگرافی و کولدوسکوپی را شرح دهد 

 .عوامل بروز کوله سیستیت را بیان کند 

 .پروسیجر کوله سیستکتومی به روش باز و الپاراسکوپی را شرح دهد 

 تومی به روش باز و الپاراسکوپی را مقایسه کند.پروسیجر کوله سیستک 

 .مراقبت های بعد از عمل جراحی کوله سیستکتومی را توضیح دهد 

 .کوله سیستوستومی 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  15ان:  مدت زم جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  15مدت زمان:    ارزشيابي درس 

 



 
 

 بيستم  جلسه

 ق عمل:    پرستاری                                            گروه آموزشی:    اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی اتادانشکده

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

 14-16روز: شنبه             ساعت: نام درس )واحد(  :  تکنولوژی اتاق عمل گوارش و غدد

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس: خانم ایزانلو 3تعداد واحد:

 توكلمدرس:آقای  دقيقه 90مدت كالس: 

  5/11/98تدوین/بازنگری:

 
 منبع درس  :    

77. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

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

79. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018  
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 ( و ويدئوپروژكتور Power point استفاده از برنامه  كامپیوتر )امکانات آموزشي : 

  : آنوركتالجراحی های عنوان درس 

 

 آنوركتال و مراقبت های آن یها یجراح هدف كلی درس : آشنايی با انواع

 
 اهداف جزئي : 

 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 
 .دينما انینموده و درجات آنرا ب فيعررا ت دیهموروئ

 را نام ببرد. دیهموروئ یماریمنجر به بروز ب عوامل

 را نام ببرد. دیبروز هموروئ عالئم

 .ديرا ذكر نما دیدر هموروئ یدرمان یها روش

 كننده آن را نام ببرد. جاديو عوامل ا دينما فيآنال را تعر ستولیف

 رمان آن را نام ببرد.د یكند و روش ها فيرا تعر یمقعد شریف

 و علل بروز آنرا نام ببرد. دينما فيرا تعر دالیلونيپا نوسیس

                                                                                                                       ، پرسش و پاسخ  سخنرانيروش آموزش :               

 يوه اجرای درس : اجزا و ش

  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 

 
 



 جلسه بيست و یکم

 ق عمل:    پرستاری                                            گروه آموزشی:    اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی اتادانشکده

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

 14-16روز: شنبه             ساعت: مل گوارش و غددنام درس )واحد(  :  تکنولوژی اتاق ع

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس: خانم ایزانلو 3تعداد واحد:

 مدرس:آقای توكل دقيقه 90مدت كالس: 

  5/11/98تدوین/بازنگری:

 
 منبع درس  :    

81. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

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

83. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018  
 1392تکنولوژی جراحی گوارش و غدد، احسان گلچینی، لیال ساداتی،نشر جامعه نگر  .84

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

  : جراحی های كبد و مراقبت های آنهاعنوان درس 

 

 آنها یكبد و مراقبت ها یها یجراحهدف كلی درس : آشنايی با انواع  

 
 اهداف جزئي : 

 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 
 .پروسیجر بیوپسی کبد را توضیح دهد 

  ترمیم پارگی کبد را شرح دهد.روش 

 .دالیل رزکسیون کبد را بیان نماید 

 .پروسیجر رزکسیون کبد 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  15:  مدت زمان  ارزشيابي درس 



 
 
 

 مجلسه بيست و دو

 ق عمل:    پرستاری                                            گروه آموزشی:    اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی اتادانشکده

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

 16-18روز:یک شنبه             ساعت: گوارش و غدد نام درس )واحد(  :  تکنولوژی اتاق عمل

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس: خانم ایزانلو 3تعداد واحد:

 مدرس:آقای دكتر رضایي دقيقه 90مدت كالس: 

  5/11/98تدوین/بازنگری:

 
 منبع درس  :    

85. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

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

87. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018  
 1392تکنولوژی جراحی گوارش و غدد، احسان گلچینی، لیال ساداتی،نشر جامعه نگر  .88

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

  : جراحی های كیسه صفرا و مراقبت های آنعنوان درس 

 

 آنها یو مراقبت ها كیسه صفرا یها یجراحهدف كلی درس : آشنايی با انواع  

 
 اهداف جزئي : 

 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 
 ولدوسکوپی را شرح دهد.روش کوالنژیوگرافی و ک 

 .عوامل بروز کوله سیستیت را بیان کند 

 .پروسیجر کوله سیستکتومی به روش باز و الپاراسکوپی را شرح دهد 

 .پروسیجر کوله سیستکتومی به روش باز و الپاراسکوپی را مقایسه کند 

 .مراقبت های بعد از عمل جراحی کوله سیستکتومی را توضیح دهد 

 توضیح دهد. کوله سیستوستومی را 

 

 

                                                                                                                       ، پرسش و پاسخ  سخنرانيروش آموزش :               

 اجزا و شيوه اجرای درس : 

  دقيقه 15مدت زمان :     مقدمه 

 كليات درس  

  اول درس بخش 

  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 



 
 

 سومجلسه بيست و
 

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

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

 16-18روز:یک شنبه             ساعت: نام درس )واحد(  :  تکنولوژی اتاق عمل گوارش و غدد

 نوع واحد:
 نظری

 15انشجویان  :تعداد د

 مسئول درس: خانم ایزانلو 3تعداد واحد:

 مدرس:آقای دكتر رضایي دقيقه 90مدت كالس: 

  5/11/98تدوین/بازنگری:

 

 منبع درس  :    
89. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

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

91. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018  
 1392تکنولوژی جراحی گوارش و غدد، احسان گلچینی، لیال ساداتی،نشر جامعه نگر  .92

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

 تصاوير راديولوزی رايج در جراحی گوارشوان درس : عن 

 

 گوارش یدر جراح جيرا یولوزيراد ريتصاوهدف كلی درس : آشنايی با 

 
 اهداف جزئي : 

 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 
  را در یک  شایعبسیار غیر طبیعی طبیعی مواردCXR .بیان کند 

 ولوژی آشنا شود با پاتولوژی های دستگاه گوارش در تصاویر رادی 

 

 

                                                                                                                       ، 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 

 


