
 
 
 
 
 

 ( lesson Planطرح درس روزانه )

 اولجلسه 

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

 41/6تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصيلي  :  

اتاق عمل در اورژانس، تروما و  یتکنولوژنام درس )واحد(  :  
 آن یمترقبه و مراقبت ها ريبحران ها، حوادث غ

 41-41ساعت:                        چهارشنبهروز:    

 نوع واحد:
 نظری

 41تعداد دانشجويان  :

 آقای کاوی مسئول درس: 4تعداد واحد:

 آقای کاوی: مدرس دقيقه 10مدت کالس: 

 بر جراحي اورژانسمقدمه ای عنوان جلسه : 

 آشنايي با کليات جراحي اورژانسهدف کلي جلسه :  

 

 اهداف اختصاصي : 
 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 

 .سيستم تروما را توضيح دهد 

 .وظايف  تکنولوژيست جراحي در نقس فرد سيرکوالر و اسکراب را فهرست نمايد 

 .فيزيولوژی تروما را توضيح دهد 

 اصولATLS مديريت تروما را شرح دهد.برای 

 .مديريت برای شواهد قانوني را توضيح دهد 

 Damage Control Surgery .را توضيح دهد 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 گفتگوتکليف          /          پروژه        /        تاالر فعاليت آموزشي :   

 عنوان و نوع آزمون : 

اندانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرست  

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



 منبع درس : 

 تهران : انتشارات نور دانش  یپرستار یتهایروان مفرد ، مالحت. کتاب جامع فور کین . 

 ی. تهران : انتشارات بشر تهایو فور ی.عباس . پرستار این ی. فاطمه ، شمسعلیغفار 

 یانتشارات بشر. پرستار و اورژانس. تهران : الیندوشن .ژ انی، هاد می. مر ارشد  

 تهران : مبتکران  تهایفورر ی. افسانه . پرستار یتیگ . 

 شوارتز یجراح اصول 

 سونیهار یطب داخل اصول 

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

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care 

Approach 4th Edition, 2014 

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

 

    : 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 

 دقيقه مدت زمان :   

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 جلسه دوم

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

 14/6تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصيلي  :  

اتاق عمل در اورژانس، تروما و  یتکنولوژنام درس )واحد(  :  
 آن یمترقبه و مراقبت ها ريبحران ها، حوادث غ

 41-41روز:    چهارشنبه                        ساعت:

 نوع واحد:
 نظری

 41تعداد دانشجويان  :

 درس: آقای کاویمسئول  4تعداد واحد:

 مدرس: آقای کاوی دقيقه 10مدت کالس: 

 برنامه ريزی در جراحي اورژانسعنوان جلسه : 

 نحوه برنامه ريزی در جراحي های اورژانسهدف کلي جلسه :  

 



 اهداف اختصاصي : 
 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

  توضیح دهد.مراقبت قبل از عمل در بیماران تحت عمل جراحی اورژانس را 

 .چیدمان استریل و شروع جراحی در جراحی اورژانس و تروما را شرح دهد 

 .نحوه مدیریت فیلد استریل درتروماهای اورژانس را بیان کند 
 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 پروژه        /        تاالر گفتگو   تکليف          /       فعاليت آموزشي :   

 عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 

 تهران : انتشارات نور دانش  یپرستار یتهایروان مفرد ، مالحت. کتاب جامع فور کین . 

 ی. تهران : انتشارات بشر تهایو فور ی.عباس . پرستار این ی. فاطمه ، شمسعلیغفار 

 ی. پرستار و اورژانس. تهران : انتشارات بشرالیندوشن .ژ انی، هاد می. مر ارشد  

 تهران : مبتکران  تهایفورر ی. افسانه . پرستار یتیگ . 

 شوارتز یجراح اصول 

 سونیهار یطب داخل اصول 

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

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care 

Approach 4th Edition, 2014 

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

 

    : 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 

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

 7/7تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصيلي  :  

اتاق عمل در اورژانس، تروما و  یتکنولوژنام درس )واحد(  :  
 آن یمترقبه و مراقبت ها ريبحران ها، حوادث غ

 41-41روز:    چهارشنبه                        ساعت:

 نوع واحد:
 نظری

 41تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: آقای کاوی 4تعداد واحد:

 دکتر رضاييمدرس:  دقيقه 10مدت کالس: 

 سینه قفسه ترومای در جراحیعنوان جلسه : 

 سینه قفسه ترومای در جراحیآشنایی با  هدف کلي جلسه :  

 اهداف اختصاصي : 
 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 شود آشنا را قلبی غیرنافذ با صدمات 

 بشناسد را قلبی نافذ صدمات. 

 کند بیان را مری صدمات 

 شود آشنا دیافراگم صدمات با. 

 نماید بیان را سینه قفسه باترومای  بیماران ارزیابی نحوه. 

 آشنا شود دیافراگم ،مری، قلبی ترومای در جراحی های تکنیک با. 

 دهد شرح را ،مری،دیافراگم قلبی ترومای جراحی اعمال از وبعد قبل،حین های مراقبت. 

 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 

 تهران : انتشارات نور دانش  یپرستار یتهایروان مفرد ، مالحت. کتاب جامع فور کین . 

 ی. تهران : انتشارات بشر تهایو فور ی.عباس . پرستار این ی. فاطمه ، شمسعلیغفار 

 ی. پرستار و اورژانس. تهران : انتشارات بشرالیندوشن .ژ انی، هاد می. مر ارشد  

 تهران : مبتکران  تهایفورر ی. افسانه . پرستار یتیگ . 



 شوارتز یجراح اصول 

 سونیهار یطب داخل اصول 

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

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care 

Approach 4th Edition, 2014 

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

 
 

    : 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 

 
 جلسه چهارم:

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

 41/7تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصيلي  :  

اتاق عمل در اورژانس، تروما و  یتکنولوژنام درس )واحد(  :  
 آن یمترقبه و مراقبت ها ريبحران ها، حوادث غ

 41-41روز:    چهارشنبه                        ساعت:

 نوع واحد:
 نظری

 41تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: آقای کاوی 4تعداد واحد:

 دکتر رضاييمدرس:  دقيقه 10مدت کالس: 

 شکمی ترومای در جراحیعنوان جلسه : 

 شکمی ترومای در جراحیآشنایی با  :هدف کلي جلسه 

 اهداف اختصاصي : 
 شکم را بشناسد. رنافذیصدمات غ 

 صدمات نافذ شکم آشنا شود. با 

 دینما انیرا ب یشکم یبا تروما مارانیب یابیارز نحوه. 

 کند ییکبد، طحال، روده ها و پانکراس را شناسا جراحات 



 آشنا شود. یشکم یدر تروما یجراح یها کیتکن با 

 را ذکر کند یشکم یتروما یوبعد از اعمال جراح نیقبل،ح یها مراقبت. 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 

 تهران : انتشارات نور دانش  یپرستار یتهایروان مفرد ، مالحت. کتاب جامع فور کین . 

 ی. تهران : انتشارات بشر تهایو فور ی.عباس . پرستار این ی. فاطمه ، شمسعلیغفار 

 ی. پرستار و اورژانس. تهران : انتشارات بشرالیندوشن .ژ انی، هاد می. مر ارشد  

 تهران : مبتکران  تهایفورر ی. افسانه . پرستار یتیگ . 

 شوارتز یجراح اصول 

 سونیهار یطب داخل اصول 

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

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care 

Approach 4th Edition, 2014 

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

 
 

    : 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 

 
 
 
 
 
 
 
 



 جلسه پنجم
 

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

 42/7تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصيلي  :  

اتاق عمل در اورژانس، تروما و  یتکنولوژنام درس )واحد(  :  
 آن یمترقبه و مراقبت ها ريبحران ها، حوادث غ

 41-41روز:    چهارشنبه                        ساعت:

 نوع واحد:
 نظری

 41تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: آقای کاوی 4تعداد واحد:

 مدرس: آقای کاوی دقيقه 10مدت کالس: 

 ارتوپدی ترومای در جراحيعنوان جلسه : 

 ارتوپدی ترومای در جراحیآشنایی با  هدف کلي جلسه :  

 

 اهداف اختصاصي : 
 بتواند:  سيتدر انيدانشجو در پا

 آشنا شود. يصدمات اندام فوقان با 

 را بشناسد. ياندام تحتان صدمات 

 دينما انيرا ب یارتوپد یبا تروما مارانيب يابيارز نحوه. 

 دهد حيکمپارتمان را توض سندرم 

 را شرح دهد. ولزيرابدوم 

 آشنا شود. يو تحتان ياندام فوقان یدر تروما يجراح یها کيتکن با 

 دهد حيرا توض يو تحتان ياندام فوقان يوبعد از اعمال جراح نيقبل،ح یها مراقبت 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 

 تهران : انتشارات نور دانش  یپرستار یتهایروان مفرد ، مالحت. کتاب جامع فور کین . 

 ی. تهران : انتشارات بشر تهایو فور ی.عباس . پرستار این ی. فاطمه ، شمسعلیغفار 

 ی. پرستار و اورژانس. تهران : انتشارات بشرالیندوشن .ژ انی، هاد می. مر ارشد  

 تهران : مبتکران  تهایفورر ی. افسانه . پرستار یتیگ . 

 شوارتز یجراح اصول 



 سونیهار یطب داخل اصول 

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

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care 

Approach 4th Edition, 2014 

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

 
 

    : 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 

 
 جلسه ششم

 

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

 1/2تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصيلي  :  

اتاق عمل در اورژانس، تروما و  یتکنولوژنام درس )واحد(  :  
 آن یمترقبه و مراقبت ها ريبحران ها، حوادث غ

 41-41روز:    چهارشنبه                        ساعت:

 نوع واحد:
 نظری

 41تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: آقای کاوی 4تعداد واحد:

 مدرس: آقای کاوی دقيقه 10کالس: مدت 

 

 سروگردن ترومای در جراحیعنوان جلسه : 

 سروگردن ترومای در جراحيآشنايي با  :هدف کلي جلسه 

 اهداف اختصاصي : 
 بتواند:  سيتدر انيدانشجو در پا

 دینما انیسروگردن را ب یبا تروما مارانیب یابیارز نحوه. 

 آشنا شود. یو تکان مغز یمنتشر مغز عاتیضا با 

 کند سهیدورال و ساب دورال را بشناسدو باهم مقا یاپ هماتوم 

 جمجمه را بشناسد. یها یشکستگ 

 گردن آشنا شود. یصدمات مهره ها با 

 نخاع را بشناسد. صدمات 



 در صدمات سر وگردن را ذکر کند. یاورژانس ریتداب 

 سر وگردن آشنا شود. یدر تروما یجراح یها کیتکن با 

 دهد حیسروگردن را توض یوبعد از اعمال جراح نیقبل،ح یها مراقبت 

 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 

 تهران : انتشارات نور دانش  یپرستار یتهایروان مفرد ، مالحت. کتاب جامع فور کین . 

 ی. تهران : انتشارات بشر تهایو فور ی.عباس . پرستار این ی. فاطمه ، شمسعلیغفار 

 ی. پرستار و اورژانس. تهران : انتشارات بشرالیندوشن .ژ انی، هاد می. مر ارشد  

 تهران : مبتکران  تهایفورر ی. افسانه . پرستار یتیگ . 

 شوارتز یجراح اصول 

 سونیهار یطب داخل اصول 

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

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care 

Approach 4th Edition, 2014 

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

 
 

    : 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 

 
 
 
 
 



 هفتمجلسه 

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

 44/2تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصيلي  :  

اتاق عمل در اورژانس، تروما و  یتکنولوژنام درس )واحد(  :  
 آن یمترقبه و مراقبت ها ريبحران ها، حوادث غ

 41-41روز:    چهارشنبه                        ساعت:

 نوع واحد:
 نظری

 41تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: آقای کاوی 4تعداد واحد:

 مدرس: آقای کاوی دقيقه 10مدت کالس: 

 اورولوژِی ترومای در جراحیعنوان جلسه : 

   اورولوژِی ترومای در جراحيآشنايي با : هدف کلي جلسه 

 اهداف اختصاصي : 
 بتواند:  سيتدر انيدانشجو در پا

 دینما انیرا ب یاورولوژ یبا تروما مارانیب یابیارز نحوه. 

 را شرح دهد  یادرار یدستگاه تناسل صدمات 

 دهد حیوعوارض آن را توض یویکل صدمات 

 صدمات حالب  آشنا شود. با 

 مثانه را بشناسد صدمات 

 کند انیرا ب شابراهیپ صدمات 

 آشنا شود. سیصدمات پن با 

 آشنا شود. یاورولوژ یدر تروماها یها بادرمان 

 دهد. حیرا توض یاورولوژ یوبعد از اعمال جراح نیقبل،ح یها مراقبت 

 

          حضوریروش آموزش :  

 کامپيوتر/ وايت برد/ پروژکتورامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 

 تهران : انتشارات نور دانش  یپرستار یتهایروان مفرد ، مالحت. کتاب جامع فور کین . 

 ی. تهران : انتشارات بشر تهایو فور ی.عباس . پرستار این ی. فاطمه ، شمسعلیغفار 

 ی. پرستار و اورژانس. تهران : انتشارات بشرالیندوشن .ژ انی، هاد می. مر ارشد  



 تهران : مبتکران  تهایفورر ی. افسانه . پرستار یتیگ . 

 شوارتز یجراح اصول 

 سونیهار یطب داخل اصول 

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

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care 

Approach 4th Edition, 2014 

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

 
 

    : 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 

 
 

 هشتمجلسه 

 

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

 40/2تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصيلي  :  

اتاق عمل در اورژانس، تروما و  یتکنولوژنام درس )واحد(  :  
 آن یمترقبه و مراقبت ها ريبحران ها، حوادث غ

 41-41ساعت:         روز:   پنجشنبه     

 نوع واحد:
 نظری

 41تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: آقای کاوی 4تعداد واحد:

 دکتر رضاييمدرس:  دقيقه 10مدت کالس: 

 
 

 اطفال ترومای در جراحيعنوان جلسه : 

 اطفال ترومای در جراحيآشنايي با  :هدف کلي جلسه 

 اهداف اختصاصي : 

 بتواند:  سيتدر انيدانشجو در پا

 در اطفال آشنا شود رنافذيغ یتروما با 

 صدمات نافذ شکم آشنا شود. با 



 دينما انيرا ب یکودکان دچار تروما يابيارز نحوه. 

 اطفال آشنا شود. یدر تروما يجراح یها کيتکن با 

 اطفال ذکر کند یتروما يوبعد از اعمال جراح نيقبل،ح یها مراقبت 

          حضوریروش آموزش :  

 کامپيوتر/ وايت برد/ پروژکتورامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 

 تهران : انتشارات نور دانش  یپرستار یتهایروان مفرد ، مالحت. کتاب جامع فور کین . 

 ی. تهران : انتشارات بشر تهایو فور ی.عباس . پرستار این ی. فاطمه ، شمسعلیغفار 

 ی. پرستار و اورژانس. تهران : انتشارات بشرالیندوشن .ژ انی، هاد می. مر ارشد  

 تهران : مبتکران  تهایفورر ی. افسانه . پرستار یتیگ . 

 شوارتز یجراح اصول 

 سونیهار یطب داخل اصول 

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

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care 

Approach 4th Edition, 2014 

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

 

    : 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

 دقيقهمدت زمان :    

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 


