
 
 
 
 
 

  مجازی( lesson Planطرح درس روزانه )
 جلسه اول

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

 22/6تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

تکنولوزی اتاق عمل مغز و اعصاب و نام درس )واحد(  :  
 مراقبتهای آن

 09-01ساعت:            روز:   شنبه            

 نوع واحد: نظری
 

  01تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم سوخک 2تعداد واحد:

 مدرس: خانم ايزانلو دقيقه 01مدت كالس: 

 11تاريخ بازنگری: شهريورماه 

 عنوان جلسه : مروری بر آناتومي كرانيوم

 هدف كلي جلسه :  آشنايي با آناتومي كرانيوم

 اهداف اختصاصي : 
 دانشجو در پايان تدريس بايد بتواند:

 ۵  الیهScalp   .را به ترتيب نام ببرد 

  جمجمه آشنایي کلي داشته باشد.  یبا استخوان ها 
 بين الیه ها را نام ببرد. یمننژ و فضاها یالیه ها 
 را تشخيص دهد.  یمغز یلب ها 
 ۳ .قسمت ساقه مغز را به ترتيب نام ببرد 
 را بداند.  یمغز ینقش بطن ها موفعيت و 
  یتوليد، گردش و بازجذب مایع مغز ینحوه (نخاعيCSF را مختصرا )دهد. شرح 
 و محل خروج آنها و محلي که عصب دهي مي کنند را بداند. یاعصاب مغز 
 خونرسان مغز را بداند یبطور کلي شاخه ها 

  بتواند بطور کلي و خالصه حلقه ویليس را شرح دهد 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف        فعاليت آموزشي :   

 مجازی در ميانترمعنوان و نوع آزمون : 

 انتشارات جامعه نگر –آخرين چاپ  -اناتومي عمومي شمايلي يگانهمنبع درس : 
 

 مدت زمان:      دقيقه کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

اندانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرست  

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



 
 دومجلسه 

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

 21/6تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

تکنولوزی اتاق عمل مغز و اعصاب و نام درس )واحد(  :  
 مراقبتهای آن

 09-01روز:   شنبه                        ساعت:

 نوع واحد: نظری
 

  01تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم سوخک 2تعداد واحد:

 مدرس: خانم ايزانلو دقيقه 01مدت كالس: 

 11تاريخ بازنگری: شهريورماه 

 مروری بر آناتومي طناب نخاعي و اعصاب محيطيعنوان جلسه : 

 آشنايي با آناتومي طناب نخاعي و اعصاب محيطيهدف كلي جلسه :  

 
 اهداف اختصاصي : 

 دانشجو در پايان تدريس بايد بتواند:
  با شکل یک مهرهTypical .آشنایي داشته باشد 

  را بداند.  یو کانال بين مهره ا یمهره ها و ایجاد مفصل، سوراخ بين مهره ا یقرار گير ینحوه 
 آشنا باشد.  یمهم کانال مهره ا یبا رباط ها 
  ،( آشنا باشد. یدم اسبي، و ساک سخت شامه ا یرشته هابا ساخنار نخاع)ابتدا، انتها 
 دبين آنها را نام ببر ینخاع و فضا یپوشش ها . 
  تشکيل و خروج اعصاب نخاعي را بداند  ی. نحوه 
 عصبي و مناطقي که عصب دهي مي کنند آشنا باشد یبطور کلي با اعصاب محيطي و شبکه ها . 

 
 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          فعاليت آموزشي :   

 مجازی در ميانترمعنوان و نوع آزمون : 

 انتشارات جامعه نگر –آخرين چاپ  -اناتومي عمومي شمايلي يگانهمنبع درس : 
 

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 
 
 
 



 
 سومجلسه 

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

 1/7تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

تکنولوزی اتاق عمل مغز و اعصاب و نام درس )واحد(  :  
 مراقبتهای آن

 09-01روز:   شنبه                        ساعت:

 نوع واحد: نظری
 

  01تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم سوخک 2تعداد واحد:

 مدرس: خانم سوخک دقيقه 01مدت كالس: 

 11تاريخ بازنگری: شهريورماه 

 عنوان جلسه : پاتولوژی های مغز و اعصاب

 آشنايي با بيماری های دژنراتيو ديسک های بين مهره ای، فتق ديسک های بين مهره ای ستون فقرات، اسکوليوز هدف كلي جلسه :  
 و كيفوز، تنگي كانال نخاعي، اسپانديلو ليستزيس و ميلوپاتي و راديکولوپاتي

 
 اهداف اختصاصي : 

 .فتق ديسک بين مهره ای گردني را توضيح دهد 

 .فتق ديسک بين مهره ای سينه ای را توضيح دهد 

 .فتق ديسک بين مهره ای كمری را توضيح دهد 

  را شرح دهد.درمان های غير جراحي فتق ديسک بين مهره ای 

 .پاتولوژی اسکوليوزيس را شرح دهد 

 .پاتولوژی كيفوزيس را شرح دهد 

 .عالئم و داليل ايجاد تنگي كانال نخاعي را بيان كند 

 .عالئم و داليل ايجاد راديکولوپاتي و ميلوپاتي را شرح دهد 

  را شرح دهد. اسپانديلو ليستزيسو دالیل ایجاد عالئم 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
  ،انتشارات دانشگاه علوم پزشکي اصفهانصبوری مسيح، دوستي مهری، تکنولوژی جراحي اعصاب. 

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, th EDITION,  

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

 Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  زمان :    دقيقهمدت  جمع بندی و نتیجه گیری 



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

 02/7تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

تکنولوزی اتاق عمل مغز و اعصاب و نام درس )واحد(  :  
 مراقبتهای آن

 09-01روز:   شنبه                        ساعت:

 نوع واحد: نظری
 

  01تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم سوخک 2تعداد واحد:

 مدرس: خانم سوخک دقيقه 01مدت كالس: 

 11تاريخ بازنگری: شهريورماه 

 پاتولوژی های مغز و اعصاب)ادامه(عنوان جلسه : 

، انفارکتوس های طناب نخاعي، تومورهای مغزی، نخاعي و اعصاب  AVMآشنایي با آنوریسم های داخل جمجه ای،  هدف كلي جلسه :  
  محيطي

 اهداف اختصاصي : 
  عالئم و دالیل ایجادArteriovenous malformation(AVM) .را شرح دهد 

 .عوامل ایجاد کننده انفارکتوس طناب نخاعي را بيان کند 

  طناب نخاعي و عالئم آنها را شرح دهد.انواع تومورهای 

 .انواع تومورهای مغزی را بر اساس منشا ایجاد آنها بيان کند 

 .اثرات تخریبي و تحریکي تومورهای مغزی را شرح دهد 

 .عالئم تومورهای مغزی را  بر اساس محل قرارگيری آنها شرح دهد 

  وجود تومور درCT .اسکن بيمار را تشخيص دهد 

 اعصاب محيطي را بيان کند. عالئم تومورهای 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 ،دوستي مهری، تکنولوژی جراحي اعصاب، انتشارات دانشگاه علوم پزشکي اصفهان صبوری مسيح. 

 

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, th EDITION,  

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

 Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, TH Edition, Joanna Kotcher Fuller,  

 

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 دقيقه مدت زمان:     

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 



 جلسه پنجم

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

 01/7تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

عمل مغز و اعصاب و تکنولوزی اتاق نام درس )واحد(  :  
 مراقبتهای آن

 09-01روز:   شنبه                        ساعت:

 نوع واحد: نظری
 

  01تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم سوخک 2تعداد واحد:

 مدرس: خانم سوخک دقيقه 01مدت كالس: 

 11تاريخ بازنگری: شهريورماه 

 اعصاب)ادامه(پاتولوژی های مغز و عنوان جلسه : 
هدف كلي جلسه آشنايي با تروما به پوست سر، جمجمه و مغز و انواع آن، انواع خونريزی)هماتوم های( داخل جمجمه ای، آسيب به 

 طناب نخاعي، تغيير در سطح هوشياری، مرگ مغزی
 اهداف اختصاصي : 

 injury .راتوضيح دهد 

  شکستگي های جمجمه انواع(Liner, Comminuted, Depressed, Basilar) .را شرح دهد 

 .عالئم شکستگي های جمجمه را بيان كند 

  تروماهای غير نافذ مغز( Contusion, Concussion) .را شرح دهد 

 .تروماهای نافذ مغزی را شرح دهد 

 .تغييرات پاتولوژیکي که بر اثر یک تروما به مغز ایجاد مي شود را شرح دهد 

  علت افزایشICP  و کاهشCPP مغز را شرح دهد. در 

 .انواع هماتوم های اکستراآگزیال و عالئم آنها را شرح دهد 

 .انواع هماتوم های اینتراآگزیال و عالئم آنها را شرح دهد 

  انواع هماتوم ها را درCT .اسکن بيمار تشخيص دهد 

  انواعspinal cord injury .و عالئم آنها را شرح دهد 

  تغييرات سطح هوشياری در تروما به سر را شرح دهد.، آن را بيان کند.علت ایجاد مرگ مغزی و راه تشخيص 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 اعالم خواهد شد.متعاقبا عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 صبوری مسيح، دوستي مهری، تکنولوژی جراحي اعصاب، انتشارات دانشگاه علوم پزشکي اصفهان. 

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, th EDITION,  

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

 Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 

 
 ).مدت زمان:      دقيقه مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 



 ششمجلسه 

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

 9/8تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

تکنولوزی اتاق عمل مغز و اعصاب و نام درس )واحد(  :  
 مراقبتهای آن

 09-01روز:   شنبه                        ساعت:

 نوع واحد: نظری
 

  01تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم سوخک 2تعداد واحد:

 مدرس: خانم سوخک دقيقه 01مدت كالس: 

 11تاريخ بازنگری: شهريورماه 

 پاتولوژی های مغز و اعصاب)ادامه(عنوان جلسه : 

فشار داخل مغزی و مدیریت آن، هرني مغزی، آبسه های داخل جمجمه ای و نخاعي، انسفاليت و مننژیت، انواع سکته آشنایي با هدف كلي جلسه 
 های مغزی، آنومالي های مادرزادی  

 اهداف اختصاصي : 
  دالیل و عالئم افزایشICP .را بيان کند 

  چگونگي بروز رفلکس کوشينگ در افزایشICP .را شرح دهد 

  اهميت درمان افزایشICP .را بداند و به کارگيرد 

  اندیکاسيون گذاشتنEVD .را در بيماران توضيح دهد 

  اندیکاسيون گذاشتنsubarachnoid bolt  وEpidural sensor .در بيماران را توضيح دهد 

 .سکته مغزی ایسکميک را شرح دهد 

 .سکته مغزی هموراژیک را شرح دهد 

 .انواع آبسه های مغزی و نخاعي و عالئم آنها را شرح دهد 

 .انواع مننژیت و عالئم آنها را توضيح دهد 

 .انواع انسفاليت و عالئم آنها را توضيح دهد 

  ،هيدروسفالي و انفالوسل را توضيح دهد.آنومالي مادرزادی اسپاینابيفيدا 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 صبوری مسيح، دوستي مهری، تکنولوژی جراحي اعصاب، انتشارات دانشگاه علوم پزشکي اصفهان. 

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, th EDITION,  

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

 Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 :    دقيقه مدت زمان

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 



 هفتمجلسه 

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

 01/8تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

تکنولوزی اتاق عمل مغز و اعصاب و نام درس )واحد(  :  
 مراقبتهای آن

 09-01روز:   شنبه                        ساعت:

 نوع واحد: نظری
 

  01تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم سوخک 2تعداد واحد:

 مدرس: خانم سوخک دقيقه 01مدت كالس: 

 11تاريخ بازنگری: شهريورماه 

 مغز و اعصاب يقبل و بعد از اعمال جراح یها مراقبت، یدر نوروسرجر يصياقدامات تشخعنوان جلسه : 

 مغز و اعصاب يقبل و بعد از اعمال جراح یها مراقبتو  ینوروسرجردر  يصياقدامات تشخ:آشنايي با هدف كلي جلسه 

 اهداف اختصاصي : 
  پاتولوژی های مغز و اعصاب را توضيح دهدپروسيجرهای تشخيصي تهاجمي و غيرتهاجمي در 

  را بيان کند مغز و اعصاب ياعمال جراح مراقبتهای قبل از 

   را بيان کند مغز و اعصاب ياعمال جراحمراقبتهای بعد از 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو      تکليف    فعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 صبوری مسيح، دوستي مهری، تکنولوژی جراحي اعصاب، انتشارات دانشگاه علوم پزشکي اصفهان. 

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, th EDITION,  

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

 Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 

 دقيقهمدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هشتمجلسه 

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

 07/8تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

تکنولوزی اتاق عمل مغز و اعصاب و نام درس )واحد(  :  
 مراقبتهای آن

 09-01روز:   شنبه                        ساعت:

 نوع واحد: نظری
 

  01تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم سوخک 2واحد:تعداد 

 آقای كاویمدرس:  دقيقه 01مدت كالس: 

 11تاريخ بازنگری: شهريورماه 

 ابزار و تجهيزات مورد استفاده در نوروسرجریعنوان جلسه : 

 ابزار و تجهيزات مورد استفاده در نوروسرجریآشنايي با  :هدف كلي جلسه 

 اهداف اختصاصي : 
 كند. انيرا ب یمورد استفاده در نوروسرجر زاتيابزار و تجه انواع 

 كند. انيرا ب یمورد استفاده در نوروسرجر یست ها انواع 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 صبوری مسيح، دوستي مهری، تکنولوژی جراحي اعصاب، انتشارات دانشگاه علوم پزشکي اصفهان. 

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, th EDITION,  

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

 Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نهمجلسه 

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

 20/8تاريخ ارائه درس : 0911-0011تحصيلي  :  سال 

تکنولوزی اتاق عمل مغز و اعصاب و نام درس )واحد(  :  
 مراقبتهای آن

 09-01روز:   شنبه                        ساعت:

 نوع واحد: نظری
 

  01تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم سوخک 2تعداد واحد:

 آقای كاویمدرس:  دقيقه 01مدت كالس: 

 11تاريخ بازنگری: شهريورماه 

 

 عنوان جلسه :

 جراحي های مغزی)كرانيوتومي، كرانيکتومي، كرانيوپالستي(
 : هدف كلي جلسه 

 جراحي های مغزی)كرانيوتومي، كرانيکتومي، كرانيوپالستي(آشنايي با 
 اهداف اختصاصي : 

 کرانيوتومي و کرانيوپالستي را تعریف کند 

 استفاده در جراحي کرانيوتومي را بيان کند تجهيزات مورد 

 نوع بيهوشي و پوزیشن جهت  جراحي کرانيوتومي را بيان کند 

 پرپ و درپ جهت جراحي کرانيوتومي را بيان کند 

 مراحل عمل جراحي کرانيوتومي را توضيح دهد 

  وظایف فرد سيار و سکراب در طي جراحي کرانيوتومي را توضيح دهد 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 

  ،انتشارات دانشگاه علوم پزشکي اصفهانصبوری مسيح، دوستي مهری، تکنولوژی جراحي اعصاب. 

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, th EDITION,  

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

 Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  زمان :    دقيقهمدت  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 



 
 جلسه دهم

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

 0/1تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

تکنولوزی اتاق عمل مغز و اعصاب و نام درس )واحد(  :  
 مراقبتهای آن

 09-01روز:   شنبه                        ساعت:

 نوع واحد: نظری
 

  01تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم سوخک 2تعداد واحد:

 آقای كاویمدرس:  دقيقه 01مدت كالس: 

 11تاريخ بازنگری: شهريورماه 

 عنوان جلسه :

 های هموراژیک و ایسکميکدرمان انواع سکته ، AVM جراحي آنوريسم های داخل جمجمه ای،

 : هدف كلي جلسه 

 درمان انواع سکته های هموراژیک و ایسکميکآشنایي با ،AVM جراحي آنوريسم های داخل جمجمه ای،آشنایي با 

 اهداف اختصاصي : 
 کند. انيرا ب کیهر  یو پاتولوژ یعروق مغز یها یماريانواع ب 

 سم،یفرد مبتال به آنور ينيبال تظاهرات AVM را شرح دهد. کیو هموراژ کيسکمیا یو سکته ها 

 را نام ببرد. يصيمطالعات تشخ انواع 

 دهد. حيرا توض یعروق مغز یها یمارياز ب کیهر  درمان 

 را نام ببرد. ياندآرترکتوم يجراح یابزارها 

 Coil Embolization دهد. حيرا توض 

 با استفاده از  ونيزاسيآمبولGlue ای Plastic Bead .را شرح دهد 

 کيوتاکسیاستر يجراح (Radio Surgeryرا ب )کند اني 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 خواهد شد.متعاقبا اعالم عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 صبوری مسيح، دوستي مهری، تکنولوژی جراحي اعصاب، انتشارات دانشگاه علوم پزشکي اصفهان. 

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, th EDITION,  

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

 Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 



 

 

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

 8/1تاريخ ارائه درس : 0911-0011:    سال تحصيلي

تکنولوزی اتاق عمل مغز و اعصاب و نام درس )واحد(  :  
 مراقبتهای آن

 09-01روز:   شنبه                        ساعت:

 نوع واحد: نظری
 

  01تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم سوخک 2تعداد واحد:

 آقای كاویمدرس:  دقيقه 01مدت كالس: 

 11تاريخ بازنگری: شهريورماه 

 عنوان جلسه :

 جراحي در هيدروسفالي
 : هدف كلي جلسه 

 جراحي در هيدروسفاليآشنايي با 
 اهداف اختصاصي : 

 دینما فیرا تعر يدروسفاليه. 

 دهد. حيرا نام برده و در مورد انها توض يدروسفاليه انواع 

 را نام ببرد. یمربوط به شنت گذار زاتيو تجه ابزار 

 را شرح دهد. یشنت گذار يجراح کيتکن 

 را نام ببرد. یمربوط به شنت گذار عوارض 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 صبوری مسيح، دوستي مهری، تکنولوژی جراحي اعصاب، انتشارات دانشگاه علوم پزشکي اصفهان. 

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, th EDITION,  

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

 Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 



 
 
 

 دوازدهمجلسه 

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

 01/1تاريخ ارائه درس : 0911-0011تحصيلي  :  سال 

تکنولوزی اتاق عمل مغز و اعصاب و نام درس )واحد(  :  
 مراقبتهای آن

 09-01روز:   شنبه                        ساعت:

 نوع واحد: نظری
 

  01تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم سوخک 2تعداد واحد:

 آقای كاویمدرس:  دقيقه 01مدت كالس: 

 11تاريخ بازنگری: شهريورماه 

 عنوان جلسه :

 جراحي در اختالالت ستون فقرات)كيفوز، اسکوليوز و...(

 : هدف كلي جلسه 

 جراحي در اختالالت ستون فقرات)كيفوز، اسکوليوز و...(آشنایي با 

 اهداف اختصاصي : 

 را نام ببرد. ینواع اختالالت ستون مهره اا 

 دهد. حيرا توض فوزيو ک لوردوز 

 دهد. حيرا توض يکاناب نخاع يوتنگ سیستزيلولیاسپوند 

 دهد. حيو در مورد آن توض فیرا تعر وزياسکول 

 کند. انيو کاربرد آنها را ب یستون مهره ا يجراح یابزارها 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 

 صبوری مسيح، دوستي مهری، تکنولوژی جراحي اعصاب، انتشارات دانشگاه علوم پزشکي اصفهان. 

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, th EDITION,  

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

 Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 

 

 مدت زمان:      دقيقه تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 



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

 22/1تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

تکنولوزی اتاق عمل مغز و اعصاب و نام درس )واحد(  :  
 مراقبتهای آن

 09-01روز:   شنبه                        ساعت:

 نوع واحد: نظری
 

  01تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم سوخک 2تعداد واحد:

 آقای كاویمدرس:  دقيقه 01مدت كالس: 

 11تاريخ بازنگری: شهريورماه 

 عنوان جلسه :

 جراحي در اختالالت ستون فقرات)كيفوز، اسکوليوز و...(

 : هدف كلي جلسه 

 ادامه اسکوليوز و...(جراحي در اختالالت ستون فقرات)كيفوز، آشنایي با 
 

 اهداف اختصاصي : 
 را نام ببرد. یو راد گذار وژنيف يجراح یابزارها 

 دهد. حيرا مرحله به مرحله توض وزياسکول يجراح 

 کند. انيرا مرحله به مرحله ب يفوپالستيک يجراح 

 کند انيرا ب يده شنیپوز نيح یقبل از عمل مثل پد گذار یها مراقبت 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
  ،انتشارات دانشگاه علوم پزشکي اصفهانصبوری مسيح، دوستي مهری، تکنولوژی جراحي اعصاب. 

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, th EDITION,  

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

 Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  زمان :    دقيقهمدت  جمع بندی و نتیجه گیری 



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

 21/1تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

تکنولوزی اتاق عمل مغز و اعصاب و نام درس )واحد(  :  
 مراقبتهای آن

 09-01روز:   شنبه                        ساعت:

 نوع واحد: نظری
 

  01تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم سوخک 2تعداد واحد:

 آقای كاویمدرس:  دقيقه 01مدت كالس: 

 11تاريخ بازنگری: شهريورماه 

 عنوان جلسه :

 و اعمال جراحي استریوتاکسي  هيپوفيزکتومي ترانس اسفنوئيدال

 : هدف كلي جلسه 
 و اعمال جراحي استریوتاکسي  هيپوفيزکتومي ترانس اسفنوئيدالآشنایي با 

 
 اهداف اختصاصي : 

 را تعریف کند هيپوفيزکتومي 

  را توضيح دهد  هيپوفيزکتومي ترانس اسفنوئيدالجراحي 

 را توضيح دهد اعمال جراحي استریوتاکسي 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 اعصاب، انتشارات دانشگاه علوم پزشکي اصفهان صبوری مسيح، دوستي مهری، تکنولوژی جراحي. 

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, th EDITION,  

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

 Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 :    دقيقه مدت زمان

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 



 پانزدهملسه ج

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

 6/01تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

تکنولوزی اتاق عمل مغز و اعصاب و نام درس )واحد(  :  
 مراقبتهای آن

 09-01روز:   شنبه                        ساعت:

 نوع واحد: نظری
 

  01تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم سوخک 2تعداد واحد:

 آقای كاویمدرس:  دقيقه 01مدت كالس: 

 11تاريخ بازنگری: شهريورماه 

 جلسه : عنوان

 ي(گردن یمهره ها يشکستگي و نوپالستيالمي، اندوسکوپ قياز طر يسککتوميد ي،نکتوميالم يجراحجراحي های اسپاينال)

 : هدف كلي جلسه 

 ي(گردن یمهره ها يشکستگي و نوپالستيالمي، اندوسکوپ قياز طر يسککتوميد ي،نکتوميالم يجراحجراحي های اسپاينال)آشنایي با 

 اهداف اختصاصي : 
 المينکتومي و المينوپالستي را تعریف کند 

 .مراحل جراحي المينکتومي را توضيح دهد 

  را توضيح دهد ياندوسکوپ قياز طر يسککتوميدپروسيجر جراحي 

 مراحل جراحي المينوپالستي را توضيح دهد 

 انواع شکستگي مهره های گردني را بيان کند 

  را توضيح دهد يردنگ یمهره ها يشکستگروشهای درمان 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
  مهری، تکنولوژی جراحي اعصاب، انتشارات دانشگاه علوم پزشکي اصفهانصبوری مسيح، دوستي. 

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, th EDITION,  

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

 Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 

 

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 زمان :    دقيقهمدت 

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 



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

 01/01تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

تکنولوزی اتاق عمل مغز و اعصاب و نام درس )واحد(  :  
 مراقبتهای آن

 09-01شنبه                        ساعت: چهارروز:  

 نوع واحد: نظری
 

  01تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم سوخک 2تعداد واحد:

 آقای كاویمدرس:  دقيقه 01مدت كالس: 

 11 تاريخ بازنگری: شهريورماه

 عنوان جلسه :

 رجابه جايي عصب اولنا، اصالح سندروم كارپال تونل
 : هدف كلي جلسه 

 جابه جايي عصب اولنار، اصالح سندروم كارپال تونلآشنايي با 
 اهداف اختصاصي : 

 مربوط به سندرم تونل کارپال و عصب اولنار را نام ببرد. یها یپاتولوژ 

 عصب اولنار را نام ببرد. یياصالح سندرم کارپال تونل و جابه جا يجهت انجام جراح ازيمورد ن زاتيو تجه ابزار 

 دهد. حيعصب اولنار را توض یياصالح سندرم کارپال تونل و جابه جا يعمل جراح جريپروس 

 دیعصب اولنار فهرست نما یياصالح سندرم کارپال تونل و جابه جا يو اسکراب را در اعمال جراح اريفرد س فیوظا. 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 

  جراحي اعصاب، انتشارات دانشگاه علوم پزشکي اصفهانصبوری مسيح، دوستي مهری، تکنولوژی. 

 

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, th EDITION,  

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

 

 Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, TH Edition, Joanna Kotcher 

Fuller,  
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 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 



 


