
 
 

 

  

 
 

 

 مجازی (lesson Planروزانه )طرح درس 

 جلسه اول

 تکنولوژی اتاق عمل-مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی دانشکده :   پرستاری            گروه آموزشی:     اتاق عمل       

 32/6/۹۹تاريخ ارائه درس : ۹۹-۰۴۴سال تحصيلي  :  

 8-0۴روز:    يکشنبه                        ساعت: نام درس )واحد(  :  تکنولوژی اتاق عمل چشم و مراقبت های آن

 نوع واحد:
 نظری

 3۴تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم ايزانلو 0تعداد واحد:

 خانم ايزانلومدرس:  دقيقه۰۴مدت كلاس: 

 ۹۹شهريور بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 مروری بر آناتومي و فيزيولوژی چشم:  جلسهعنوان 

 

 آناتومي و فيزيولوژی چشمآشنايي با :   جلسههدف کلی 

 دانشجو در پايان تدريس بتواند: :  اختصاصياهداف 
  عملکرد آن را توضيح دهد.آناتومي پلک و 

 .انواع ملتحمه پلک و بولبار و عملکرد آن را شرح مي دهد 

 .آناتومي صلبيه، شبکيه، مشيميه را توضيح دهد 

 .آناتومي و عملکرد قرنيه را توضيح دهد 

  عملکردcilliary body .را در چشم بيان كند 

 .آناتومي و عملکرد اتاقک قدامي و خلفي را شرح دهد 

  عضلات چشمي و عملکرد آنها را بيان كند.انواع 

 .عملکرد عصب چشمي را بيان كند 

         مجازی روش آموزش :  

  امکانات آموزشی : 

         تکلیف  فعالیت آموزشی :   

 مجازی در میانترمعنوان و نوع آزمون : 

 نگرانتشاراتت جامعه –آخرین چاپ -آناتومی عمومی شمایلی یگانهمنبع درس : 
 دقيقه      :مدت زمان (جهت كلاس های حضوری تکميل گردد.صرفا )اين قسمت :    مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقهمدت زمان :    

 دقيقهمدت زمان :    

 دقيقهمدت زمان:      

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتيجه گيری 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني لارستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
 گروه اتاق عمل

 



 
 

 جلسه دوم

 تکنولوژی اتاق عمل-دانشکده :   پرستاری            گروه آموزشی:     اتاق عمل        مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی

 2۴/6تاريخ ارائه درس : ۹۹-۰۴۴سال تحصيلي  :  

 8-0۴ساعت:    روز:    يکشنبه                     نام درس )واحد(  :  تکنولوژی اتاق عمل چشم و مراقبت های آن

 نوع واحد:
 نظری

 3۴تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم ايزانلو 0تعداد واحد:

 خانم سوخکمدرس:  دقيقه۰۴مدت كلاس: 

 ۹۹شهريور تاريخ تدوين / بازنگری:
 

تجهیزات مورد وسایل و ، مراقبت های قبل و بعد از جراحی چشم، اقدامات تشخیصی جهت پاتولوژی های چشمعنوان جلسه : 

 استفاده جهت  اعمال جراحی چشم

وستایل و ، مراقبتت هتای قبتل و بعتد از جراحتی چشتم، اقدامات تشخیصی جهت پاتولوژی های چشمآشنایی با هدف کلی جلسه :  

 تجهیزات مورد استفاده جهت  اعمال جراحی چشم

 اهداف اختصاصي : 
 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

  افتالموسکوپ مستقيم را توضيح دهد.طريقه كار با 

 .طريقه كار با افتالموسکوپ غير مستقيم را توضيح دهد 

 .معاينه با اسليت لامپ را شرح دهد 

 .طريقه كار با گونيوسکوپ و تونومتر را توضيح دهد 

 .مراقبتهای قبل و بعد از جراحي چشم را توضيح دهد 

 بيان كند انواع وسايل مصرفي مورد استفاده در جراحي چشم را 

 ابزارجنرال موجود در ست جراحي چشم را نام ببرد و كاربرد آن ها را توضيح دهد 

 تجهيزات الکتريکي مورد استفاده در جراحي چشم را نام ببرد 

 كاربرد تجهيزات الکتريکي مورد استفاده در جراحي چشم را شرح دهد 

 روش آموزش :  مجازی         

 توليد محتوای الکترونيکي نرم افزارامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 متعاقبا اعلام خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
  1931 دوم. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ چشملیلا ساداتی، . تکنولوژی جراحی  -1

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

    : ت زمان:      دقيقهمد )اين قسمت صرفا جهت كلاس های حضوری تکميل گردد.(مقدمه 

 كليات 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 نتيجه گيری 

 
 



 جلسه سوم

 تکنولوژی اتاق عمل-مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی      دانشکده :   پرستاری            گروه آموزشی:     اتاق عمل  

 6/7تاريخ ارائه درس : ۹۹-۰۴۴سال تحصيلي  :  

 8-0۴روز:    يکشنبه                        ساعت: نام درس )واحد(  :  تکنولوژی اتاق عمل چشم و مراقبت های آن

 نوع واحد:
 نظری

 3۴تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم ايزانلو 0تعداد واحد:

 خانم سوخکمدرس:  دقيقه۰۴مدت كلاس: 

 ۹۹شهريور تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 پاتولوژی های پلک و جراحي های مربوط به آنها، پاتولوژی های سيستم اشکي و جراحي های مربوط به آنهاعنوان جلسه : 

مربوط به آنها، پاتولوژی های سيستم اشکي و جراحي های مربوط به پاتولوژی های پلک و جراحي های آشنایی با هدف کلی جلسه :  

 آنها

 اهداف اختصاصي : 
 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 آنکيلوبلفارون، پتوزيس،هوردئولوم  گل مژه و ساير پاتولوژی های پلک را بشناسد 

  ...را توضيح دهدجراحي كانتوتومي، فرونتاليس ساسپنشن، اصلاح انترپيون و اكتروپيون و 

 .داكريوسيستيت را توضيح دهد 

  جراحيDCR .را توضيح دهد 

 روش آموزش :  مجازی       

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 متعاقبا اعلام خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
  1931 دوم. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ چشملیلا ساداتی، . تکنولوژی جراحی  -1

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

 

    : مدت زمان:      دقيقه )اين قسمت صرفا جهت كلاس های حضوری تکميل گردد.(مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 دقيقهمدت زمان :    

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتيجه گيری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جلسه چهارم

 تکنولوژی اتاق عمل-دانشکده :   پرستاری            گروه آموزشی:     اتاق عمل        مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی

 02/7تاريخ ارائه درس : ۹۹-۰۴۴سال تحصيلي  :  

 8-0۴روز:    يکشنبه                        ساعت: )واحد(  :  تکنولوژی اتاق عمل چشم و مراقبت های آن نام درس

 نوع واحد:
 نظری

 3۴تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم ايزانلو 0تعداد واحد:

 خانم سوخکمدرس:  دقيقه۰۴مدت كلاس: 

 ۹۹شهريورتاريخ تدوين / بازنگری:
 

 پاتولوژی های قرنيه و جراحي های مربوط به آنهاعنوان جلسه : 

 پاتولوژی های قرنيه و جراحي های مربوط به آنهاآشنایی هدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصي : 
 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 پاتولوژی قوز قرنيه را توضيح دهد 

 جراحي پيوند قرنيه را بيان كند 

  انکساری مثل ليزيک و لازيک را توضيح دهد.انواع روش های درمان عيوب 

 روش آموزش :  مجازی      

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 متعاقبا اعلام خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
  1931 دوم. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ چشما ساداتی، . تکنولوژی جراحی یلل -1

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

 

    : مدت زمان:      دقيقه )اين قسمت صرفا جهت كلاس های حضوری تکميل گردد.(مقدمه 

 كليات 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 نتيجه گيری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جلسه پنجم

 تکنولوژی اتاق عمل-دانشکده :   پرستاری            گروه آموزشی:     اتاق عمل        مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی

 3۴/7تاريخ ارائه درس : ۹۹-۰۴۴سال تحصيلي  :  

 8-0۴روز:    يکشنبه                        ساعت: چشم و مراقبت های آن نام درس )واحد(  :  تکنولوژی اتاق عمل

 نوع واحد:
 نظری

 3۴تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم ايزانلو 0تعداد واحد:

 خانم سوخکمدرس:  دقيقه۰۴مدت كلاس: 

 ۹۹شهريور تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 مربوط به آنها، پاتولوژی های ملتحمه و جراحي های مربوط به آنها پاتولوژی های اربيت و جراحي هایعنوان جلسه : 

 پاتولوژی های اربيت و جراحي های مربوط به آنها، پاتولوژی های ملتحمه و جراحي های مربوط به آنهاآشنایی با هدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصي : 
 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

  جراحيEnucleation وEviscration  را توضيح دهد 

 .انواع كونژيکتويت  را نام ببرد 

 Pterygium .و جراحي مربوط به آن را توضيح دهد 

 روش آموزش :  مجازی         

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 خواهد شدمتعاقبا اعلام عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
  1931 دوم. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ چشما ساداتی، . تکنولوژی جراحی یلل -1

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

 

    : مدت زمان:      دقيقه )اين قسمت صرفا جهت كلاس های حضوری تکميل گردد.(مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه    مدت زمان :

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتيجه گيری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جلسه ششم

 تکنولوژی اتاق عمل-دانشکده :   پرستاری            گروه آموزشی:     اتاق عمل        مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی

 37/7ارائه درس :تاريخ  ۹۹-۰۴۴سال تحصيلي  :  

 8-0۴روز:    يکشنبه                        ساعت: نام درس )واحد(  :  تکنولوژی اتاق عمل چشم و مراقبت های آن

 نوع واحد:
 نظری

 3۴تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم ايزانلو 0تعداد واحد:

 خانم سوخکمدرس:  دقيقه۰۴مدت كلاس: 

 ۹۹شهريور تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 پاتولوژی های عدسي و جراحي های مربوط به آنهاعنوان جلسه : 

 پاتولوژی های عدسي و جراحي های مربوط به آنهاآشنایی با هدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصي : 
 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 .پاتولوژی كاتاراكت را توضيح دهد 

 .جراحي فيکو را توضيح دهد 

  اينترا و اكسترا جهت درمان كاتاراكت را توضيح دهدجراحي 

 روش آموزش :  مجازی         

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 متعاقبا اعلام خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
  1931 دوم. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ چشما ساداتی، . تکنولوژی جراحی یلل -4

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 
4-Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 

 

    : مدت زمان:      دقيقه )اين قسمت صرفا جهت كلاس های حضوری تکميل گردد.(مقدمه 

 كليات 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 نتيجه گيری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جلسه هفتم

 تکنولوژی اتاق عمل-دانشکده :   پرستاری            گروه آموزشی:     اتاق عمل        مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی

 00/8تاريخ ارائه درس : ۹۹-۰۴۴سال تحصيلي  :  

 8-0۴روز:    يکشنبه                        ساعت: چشم و مراقبت های آن نام درس )واحد(  :  تکنولوژی اتاق عمل

 نوع واحد:
 نظری

 3۴تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم ايزانلو 0تعداد واحد:

 خانم سوخکمدرس:  دقيقه۰۴مدت كلاس: 

 ۹۹شهريور تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 جراحي های مربوط به آنهاپاتولوژی های زجاجيه و شبکيه و عنوان جلسه : 

 پاتولوژی های زجاجيه و شبکيه و جراحي های مربوط به آنهاآشنایی با هدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصي : 
 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 علت های ايجاد دكولمان شبکيه را بيان كند 

 Scleral Buckle را توضيح دهد 

  دهدجراحي رتينوپکسي پنوماتيک را توضيح 

 جراحي ويتركتومي را توضيح دهد 

 روش آموزش :  مجازی         

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 متعاقبا اعلام خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
  1931 دوم. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ چشما ساداتی، . تکنولوژی جراحی یلل -7

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

 

    : مدت زمان:      دقيقه )اين قسمت صرفا جهت كلاس های حضوری تکميل گردد.(مقدمه 

 كليات 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 نتيجه گيری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه هشتم

 تکنولوژی اتاق عمل-دانشکده :   پرستاری            گروه آموزشی:     اتاق عمل        مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی

 08/8تاريخ ارائه درس : ۹۹-۰۴۴سال تحصيلي  :  

 8-0۴روز:    يکشنبه                        ساعت: چشم و مراقبت های آن نام درس )واحد(  :  تکنولوژی اتاق عمل

 نوع واحد:
 نظری

 3۴تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم ايزانلو 0تعداد واحد:
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