
 
 

 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول
 

 اتاق عمل رشته تحصیلی:                                   اتاق عملگروه آموزشی:      پرستاری:   هدانشکد

 92/6/0011 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصیلی  :  

 اتاق عملزبان تخصصی نام درس )واحد(  :  
 

 
 01-01 ساعت:                           دوشنبهروز:   

 نظری نوع واحد:
 

 - تعداد دانشجويان  :

 سید علی حسینی درس:مسئول  9 تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 01/6/0011تدوين  تاريخ
 

 The Surgical First Assistant:  جلسهعنوان 

 :   جلسه هدف
Upon completion of this chapter, you should be able to:  

 Define related key terms and expand your vocabulary knowledge 

 

          مجازی   :  روش آموزش 

 سامانه نوید امکانات آموزشی : 

  متعاقبا اعالم خواهد شدفعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 English for students of operation room منبع درس :

 دقیقه 1     :مدت زمان  مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه   01مدت زمان:   

  دقیقه   01مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 

 

 

 جلسه دوم

 عمل                                   رشته تحصیلی: اتاق عمل دانشکده:   پرستاری    گروه آموزشی:  اتاق

 09/1/0011تاريخ ارائه درس :  0010-0011سال تحصیلی  :  

 زبان تخصصی اتاق عملنام درس )واحد(  :  
 

 
 01-01 ساعت:                           دوشنبهروز:   

 نظری نوع واحد:
 

 - تعداد دانشجويان  :

 سید علی حسینی مسئول درس: 9 واحد:تعداد 

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 01/6/0011 تاريخ تدوين:

 

 Pharmacology:  جلسهعنوان 

 :   جلسه هدف
Upon completion of this chapter, you should be able to:  

 Define related key terms and expand your vocabulary knowledge 

 

          :     مجازیروش آموزش 

 سامانه نوید امکانات آموزشی : 

  متعاقبا اعالم خواهد شدفعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 English for students of operation room منبع درس :

 دقیقه 1مدت زمان:       مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه   01مدت زمان:   

  دقیقه   01مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 سومجلسه 

 پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                                   گروه آموزشی:  پرستاری                                                پرستاری:   هدانشکد

 02/1/0011تاريخ ارائه درس :  0010-0011سال تحصیلی  :  

 زبان تخصصی اتاق عملنام درس )واحد(  :  
 

 
 01-01 ساعت:                           دوشنبهروز:   

 نظری نوع واحد:
 

 - تعداد دانشجويان  :

 سید علی حسینی مسئول درس: 9 تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 



 01/6/0011 تاريخ تدوين:

 

 Physical hazards and safeguards:  جلسهعنوان 

 :   جلسه هدف
Upon completion of this chapter, you should be able to:  

 Define related key terms and expand your vocabulary knowledge 

 

          :     مجازیروش آموزش 

 سامانه نوید امکانات آموزشی : 

  متعاقبا اعالم خواهد شدفعالیت آموزشی :   

 اعالم خواهد شد متعاقباعنوان و نوع آزمون : 

 English for students of operation room منبع درس :

 دقیقه 1مدت زمان:       مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه   01مدت زمان:   

  دقیقه   01مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 چهارمجلسه 

 پرستاری    گروه آموزشی:  اتاق عمل                                   رشته تحصیلی: اتاق عملدانشکده:   

 96/1/0011تاريخ ارائه درس :  0010-0011سال تحصیلی  :  

 زبان تخصصی اتاق عملنام درس )واحد(  :  
 

 
 01-01 ساعت:                           دوشنبهروز:   

 نظری نوع واحد:
 

 - تعداد دانشجويان  :

 سید علی حسینی مسئول درس: 9 تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 01/6/0011تاريخ تدوين 

 

 Physical hazards and safeguards:  جلسهعنوان 

 :   جلسه هدف
Upon completion of this chapter, you should be able to:  

 Define related key terms and expand your vocabulary knowledge 

 

          :     مجازیروش آموزش 

 سامانه نوید امکانات آموزشی : 

  متعاقبا اعالم خواهد شدفعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 English for students of operation room منبع درس :



 دقیقه 1مدت زمان:       مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه   01مدت زمان:   

  دقیقه   01مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 جلسه پنجم

 رشته تحصیلی: اتاق عمل                                   :   پرستاری    گروه آموزشی:  اتاق عملدانشکده

 3/8/0011تاريخ ارائه درس :  0010-0011سال تحصیلی  :  

 زبان تخصصی اتاق عملنام درس )واحد(  :  
 

 
 01-01 ساعت:                           دوشنبهروز:   

 نظری نوع واحد:
 

 - تعداد دانشجويان  :

 سید علی حسینی مسئول درس: 9 تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 01/6/0011تاريخ تدوين 

 

 Microinstrumentation:  جلسهعنوان 

 :   جلسه هدف
Upon completion of this chapter, you should be able to:  

 Define related key terms and expand your vocabulary knowledge 

 

          :     مجازیروش آموزش 

 سامانه نوید امکانات آموزشی : 

  متعاقبا اعالم خواهد شدفعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 English for students of operation room منبع درس :

 دقیقه 1مدت زمان:       مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه   01مدت زمان:   

  دقیقه   01مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 جلسه ششم

 رشته تحصیلی: اتاق عمل                                  دانشکده:   پرستاری    گروه آموزشی:  اتاق عمل 

 01/8/0011تاريخ ارائه درس :  0010-0011سال تحصیلی  :  

 زبان تخصصی اتاق عملنام درس )واحد(  :  
 

 01-01 ساعت:                           دوشنبهروز:   



 

 نظری نوع واحد:
 

 - تعداد دانشجويان  :

 سید علی حسینی مسئول درس: 9 تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 01/6/0011 تاريخ تدوين:

 

 

 

 Microinstrumentation:  جلسهعنوان 

 :   جلسه هدف
Upon completion of this chapter, you should be able to:  

 Define related key terms and expand your vocabulary knowledge 

 

          :     مجازیروش آموزش 

 سامانه نوید امکانات آموزشی : 

  متعاقبا اعالم خواهد شدفعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 English for students of operation room منبع درس :

 دقیقه 1مدت زمان:       مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه   01مدت زمان:   

  دقیقه   01مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 جلسه هفتم 

 عمل                                   رشته تحصیلی: اتاق عملدانشکده:   پرستاری    گروه آموزشی:  اتاق 

 90/8/0011تاريخ ارائه درس :  0010-0011سال تحصیلی  :  

 زبان تخصصی اتاق عملنام درس )واحد(  :  
 

 
 01-01 ساعت:                           دوشنبهروز:   

 نظری نوع واحد:
 

 - تعداد دانشجويان  :

 سید علی حسینی مسئول درس: 9 واحد:تعداد 

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 01/6/0011 تاريخ تدوين:

 

 On Surgery and Instruments:  جلسهعنوان 

 :   جلسه هدف
Upon completion of this chapter, you should be able to:  

 Define related key terms and expand your vocabulary knowledge 



 

          :     مجازیروش آموزش 

 سامانه نوید امکانات آموزشی : 

  متعاقبا اعالم خواهد شدفعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 English for students of operation room منبع درس :

 دقیقه 1مدت زمان:       مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه   01مدت زمان:   

  دقیقه   01مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 هشتمجلسه 

 رشته تحصیلی: اتاق عمل                                   دانشکده:   پرستاری    گروه آموزشی:  اتاق عمل

 0/2/0011تاريخ ارائه درس :  0010-0011سال تحصیلی  :  

 زبان تخصصی اتاق عملنام درس )واحد(  :  
 

 
 01-01 ساعت:                           دوشنبهروز:   

 نظری نوع واحد:
 

 - تعداد دانشجويان  :

 سید علی حسینی مسئول درس: 9 تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 01/6/0011 :تدوين تاريخ

 

 On Surgery and Instruments:  جلسهعنوان 

 :   جلسه هدف
Upon completion of this chapter, you should be able to:  

 Define related key terms and expand your vocabulary knowledge 

 

          :     مجازیروش آموزش 

 سامانه نوید امکانات آموزشی : 

  متعاقبا اعالم خواهد شدفعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 English for students of operation room منبع درس :

 دقیقه 1مدت زمان:       مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه   01مدت زمان:   



  دقیقه   01مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 نهمجلسه 

 رشته تحصیلی: اتاق عمل                                  دانشکده:   پرستاری    گروه آموزشی:  اتاق عمل 

 8/2/0011تاريخ ارائه درس :  0010-0011سال تحصیلی  :  

 زبان تخصصی اتاق عملنام درس )واحد(  :  
 

 
 01-01 ساعت:                           دوشنبهروز:   

 نظری نوع واحد:
 

 - تعداد دانشجويان  :

 سید علی حسینی مسئول درس: 9 تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 01/6/0011 تاريخ تدوين:

 

 Moist Heat Sterilization:  جلسهعنوان 

 :   جلسه هدف
Upon completion of this chapter, you should be able to:  

 Define related key terms and expand your vocabulary knowledge 

 

          :     مجازیروش آموزش 

 سامانه نوید امکانات آموزشی : 

  متعاقبا اعالم خواهد شدفعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 English for students of operation room منبع درس :

 دقیقه 1مدت زمان:       مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه   01مدت زمان:   

  دقیقه   01مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دهمجلسه 

 رشته تحصیلی: اتاق عمل                                  دانشکده:   پرستاری    گروه آموزشی:  اتاق عمل 

 01/2/0011تاريخ ارائه درس :  0010-0011سال تحصیلی  :  

 زبان تخصصی اتاق عملنام درس )واحد(  :  
 

 
 01-01 ساعت:                           دوشنبهروز:   

 نظری نوع واحد:
 

 - تعداد دانشجويان  :

 سید علی حسینی مسئول درس: 9 تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 



 01/6/0011 تاريخ تدوين:

 

 Moist Heat Sterilization:  جلسهعنوان 

 :   جلسه هدف
Upon completion of this chapter, you should be able to:  

 Define related key terms and expand your vocabulary knowledge 

 

          :     مجازیروش آموزش 

 سامانه نوید امکانات آموزشی : 

  متعاقبا اعالم خواهد شدفعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 English for students of operation room منبع درس :

 دقیقه 1مدت زمان:       مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه   01مدت زمان:   

  دقیقه   01مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 جلسه يازدهم

 عمل                                   رشته تحصیلی: اتاق عملدانشکده:   پرستاری    گروه آموزشی:  اتاق 

 99/2/0011تاريخ ارائه درس :  0010-0011سال تحصیلی  :  

 زبان تخصصی اتاق عملنام درس )واحد(  :  
 

 
 01-01 ساعت:                           دوشنبهروز:   

 نظری نوع واحد:
 

 - تعداد دانشجويان  :

 سید علی حسینی مسئول درس: 9 واحد:تعداد 

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 01/6/0011 تاريخ تدوين:

 

 Moist Heat Sterilization:  جلسهعنوان 

 :   جلسه هدف
Upon completion of this chapter, you should be able to:  

 Define related key terms and expand your vocabulary knowledge 

 

          :     مجازیروش آموزش 

 سامانه نوید امکانات آموزشی : 

  متعاقبا اعالم خواهد شدفعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 English for students of operation room منبع درس :



 دقیقه 1مدت زمان:       مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه   01مدت زمان:   

  دقیقه   01مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دوازدهمجلسه 

 عمل                                   رشته تحصیلی: اتاق عملدانشکده:   پرستاری    گروه آموزشی:  اتاق 

 92/2/0011تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصیلی  :  

 زبان تخصصی اتاق عملنام درس )واحد(  :  
 

 
 01-01 ساعت:                           دوشنبهروز:   

 نظری نوع واحد:
 

 - تعداد دانشجويان  :

 سید علی حسینی مسئول درس: 9 واحد:تعداد 

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 01/6/0011 تاريخ تدوين:

 

 Hemostasis:  جلسهعنوان 

 :   جلسه هدف
Upon completion of this chapter, you should be able to:  

 Define related key terms and expand your vocabulary knowledge 

 

          :     مجازیروش آموزش 

 سامانه نوید امکانات آموزشی : 

  متعاقبا اعالم خواهد شدفعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 English for students of operation room منبع درس :

 دقیقه 1مدت زمان:       مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه   01مدت زمان:   

  دقیقه   01مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 جلسه سیزدهم

 پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                                   گروه آموزشی:  پرستاری                                                پرستاری:   هدانشکد

 6/01/0011تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصیلی  :  

 زبان تخصصی اتاق عملنام درس )واحد(  :  
 

 01-01 ساعت:                           دوشنبهروز:   



 

 نظری نوع واحد:
 

 - تعداد دانشجويان  :

 سید علی حسینی مسئول درس: 9 تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 01/6/0011 تاريخ تدوين:

 

 Hemostasis:  جلسهعنوان 

 :   جلسه هدف
Upon completion of this chapter, you should be able to:  

 Define related key terms and expand your vocabulary knowledge 

 

          :     مجازیروش آموزش 

 سامانه نوید امکانات آموزشی : 

  متعاقبا اعالم خواهد شدفعالیت آموزشی :   

 اعالم خواهد شد متعاقباعنوان و نوع آزمون : 

 English for students of operation room منبع درس :

 دقیقه 1مدت زمان:       مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه   01مدت زمان:   

  دقیقه   01مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 چهاردهمجلسه 

 پرستاری    گروه آموزشی:  اتاق عمل                                   رشته تحصیلی: اتاق عملدانشکده:   

 03/01/0011تاريخ ارائه درس :  0010-0011سال تحصیلی  :  

 زبان تخصصی اتاق عملنام درس )واحد(  :  
 

 
 01-03 ساعت:                           دوشنبهروز:   

 نظری نوع واحد:
 

 - تعداد دانشجويان  :

 سید علی حسینی مسئول درس: 9 تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 01/6/0011 :تدوين تاريخ

 

  review:  جلسهعنوان 

 :   جلسه هدف
Reviewing the content presented during the semester and giving further explanations   

 

          :     مجازیروش آموزش 



 سامانه ادوبی كانکتامکانات آموزشی : 

  متعاقبا اعالم خواهد شدفعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

  English for the Students of Nursing منبع درس :

 دقیقه 1مدت زمان:       مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه  01مدت زمان:  

  دقیقه  01مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 


