
 
 

  

 
 

 مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عمل مجازی (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول
 

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

 3/8/1044 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 13-11ساعت:                       دوشنبه روز:     مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عملنام درس )واحد(  :  

 نفر 04تعداد دانشجويان  :  نظری نوع واحد:

 مسئول درس: خانم اسدی الری 1تعداد واحد:

 مدرس: خانم اسدی الری دقيقه04مدت كالس: 

 1044مهر ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 تاريخچه جراحي:  جلسهعنوان 

 جراحی در جهان و ایرانمروری بر تاریخچه :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 .سیر پیشرفت تاریخی علم جراحی  را شرح دهد 

 را ذکر کند.  دالیل عمده پیشرفت جراحی 

 را توضیح دهد.  طبقه بندی انواع جراحی و تخصص های آن 

 مجازی روش آموزش :  

 افزار آموزشی تولید محتوااستفاده از نرم  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 برگزاری امتحان میان ترمعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 . Nancy Marie Phillips. Berry and Kohn's operating Room technique. 11th edition.Mosby.2012 

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

 کلیات درس  

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
 گروه اتاق عمل

 



  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقهمدت زمان :    

 دقيقهمدت زمان :    

 دقيقهمدت زمان:      

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

  



 
 

 جلسه دوم
 

 اتاق عملتکنولوژی  -ارشناسی:    پرستاری                                               گروه آموزشی:  تکنولوژی  اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کدانشکده

 14/8/1044 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 13-11ساعت:                       دوشنبه روز:     مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عملنام درس )واحد(  :  

 نفر 04تعداد دانشجويان  :  نظری نوع واحد:

 مسئول درس: خانم اسدی الری 1تعداد واحد:

 مدرس: خانم اسدی الری دقيقه04مدت كالس: 

 1044تاريخ تدوين / بازنگری: مهر ماه 
 

 توصيف شغل كارشناس اتاق عمل و حرفه های مربوطه، مهارت های شغل يابيعنوان جلسه : 

 آشنایی با شغل کارشناس اتاق عمل و حرفه های مربوطه و درک مهارت های شغل یابیهدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 

 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 .شغل كارشناس اتاق عمل را توصيف ، ارزش ها و رسالت رشته را فهرست نمايد 

 .ضرورت وجود حرفه و ارتقای حرفه ای را توضيح دهد 

 .چشم انداز و اهداف كلي دوره را بيان كند 

 .مهارت های شغل يابي در اين رشته را شرح دهد 

 روش آموزش :  مجازی 

 امکانات آموزشی :  استفاده از نرم افزار آموزشی تولید محتوا

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : برگزاری امتحان میان ترم

 منبع درس : 
 . Nancy Marie Phillips. Berry and Kohn's operating Room technique. 11th edition.Mosby.2012 

 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 
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 ).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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه سوم
 

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

 11/8/1044تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 13-11ساعت:                       دوشنبه روز:     مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عملنام درس )واحد(  :  

 نفر 04تعداد دانشجويان  :  نظری واحد:نوع 

 مسئول درس: خانم اسدی الری 1تعداد واحد:

 مدرس: خانم اسدی الری دقيقه 04مدت كالس: 

 1044تاريخ تدوين / بازنگری: مهر ماه 

 معرفي اعضای تيم جراحي و ارتباطات حرفه ایعنوان جلسه : 

 ارتباطات حرفه ای بين افرادآشنايي با اعضای تيم جراحي و هدف كلي جلسه :  

 اهداف اختصاصي : 
 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 .اعضای تيم جراحي را نام ببرد 

 .مهارت های برقراری ارتباط، فرآيند و انواع آن را شرح دهد 

 روش آموزش :  مجازی 

 امکانات آموزشي :  استفاده از نرم افزار آموزشي توليد محتوا

 :   تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي 

 عنوان و نوع آزمون : برگزاری امتحان ميان ترم

  : منبع درس 
 . Nancy Marie Phillips. Berry and Kohn's operating Room technique. 11th edition.Mosby.2012 

 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 
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 ).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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 جلسه چهارم
 

 تکنولوژی اتاق عمل -ارشناسی:    پرستاری                                               گروه آموزشی:  تکنولوژی  اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کدانشکده

 00/8/1044 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 13-11ساعت:                       دوشنبه روز:     مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عملنام درس )واحد(  :  

 نفر 04تعداد دانشجويان  :  نظری نوع واحد:

 مسئول درس: خانم اسدی الری 1تعداد واحد:

 مدرس: خانم اسدی الری دقيقه04مدت كالس: 

 1044تاريخ تدوين / بازنگری: مهر ماه 
 

 شناخت جنبه های فيزيکي محيط در يک دپارتمان جراحيعنوان جلسه : 

 آشنايي با شناخت جنبه های فيزيکي محيط در يک دپارتمان جراحيهدف کلی جلسه :  
 اهداف اختصاصی : 

 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 .اندازه اتاق عمل و استانداردهای مربوط به آنرا بيان كند 

 .نکات ايمني در مجموعه اتاق عمل را ليست نمايد 

 روش آموزش :  مجازی 

 امکانات آموزشی :  استفاده از نرم افزار آموزشی تولید محتوا

 پروژه        /        تاالر گفتگوفعالیت آموزشی :   تکلیف          /          

 عنوان و نوع آزمون : برگزاری امتحان میان ترم

 منبع درس : 
 . Nancy Marie Phillips. Berry and Kohn's operating Room technique. 11th edition.Mosby.2012 

 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 
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 ).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

  دقيقهمدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 جلسه پنجم
 

 تکنولوژی اتاق عمل -ارشناسی:    پرستاری                                               گروه آموزشی:  تکنولوژی  اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کدانشکده

 1/3/1044  تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 13-11ساعت:                       دوشنبه روز:     مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عملنام درس )واحد(  :  

 نفر 04تعداد دانشجويان  :  نظری نوع واحد:

 مسئول درس: خانم اسدی الری 1تعداد واحد:

 مدرس: خانم اسدی الری دقيقه04مدت كالس: 

 1044تاريخ تدوين / بازنگری: مهر ماه 
 

  مراقبت های قبل از عمل عنوان جلسه :

 آشنايي با روتين قبل از عمل، شناسايي بيمار و رضايتنامه برای عمل جراحيهدف کلی جلسه :  
 اهداف اختصاصی : 

 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 .مراقبت های پرستاری قبل از عمل را فهرست نمايد 

 را توضيح دهد فرايند پرستاری از بيمار كانديد جراحي. 

 روش آموزش :  مجازی 

 امکانات آموزشی :  استفاده از نرم افزار آموزشی تولید محتوا

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : برگزاری امتحان میان ترم

 منبع درس : 
 . Nancy Marie Phillips. Berry and Kohn's operating Room technique. 11th edition.Mosby.2012 

 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 
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 ).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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه ششم
  

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

 8/3/1044 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 13-11روز:    دوشنبه                        ساعت: مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عملنام درس )واحد(  :  

 نفر 04تعداد دانشجويان  :  نظری واحد:نوع 

 مسئول درس: خانم اسدی الری 1تعداد واحد:

 مدرس: آقای كاوی دقيقه04مدت كالس: 

 1044تاريخ تدوين / بازنگری: مهر ماه 
 

 نقل و انتقال بيمار تحت عمل جراحي عنوان جلسه :

 آشنايي با نقل و انتقال بيمار تحت جراحيهدف کلی جلسه :  
 اهداف اختصاصی : 

 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 .منظور از جابه جايي و انتقال بيمار را توضيح دهد 

 .اصول و روش انتقال ايمن بيمار را شرح دهد 

 .روش های انتقال بيمار را در بخش های مختلف نام ببرد 

 .نکات ايمني در انتقال كودک و سالمند در اتاق عمل را بيان نمايد 

 روش آموزش :  مجازی 

 امکانات آموزشی :  استفاده از نرم افزار آموزشی تولید محتوا

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : برگزاری امتحان میان ترم

  : منبع درس 
 . Nancy Marie Phillips. Berry and Kohn's operating Room technique. 11th edition.Mosby.2012 

 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 
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 ).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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه هفتم
 

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

 11/3/1044 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 13-11ساعت:                       دوشنبه روز:     مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عملنام درس )واحد(  :  

 نفر 04تعداد دانشجويان  :  نظری واحد:نوع 

 مسئول درس: خانم اسدی الری 1تعداد واحد:

 مدرس: خانم اسدی الری دقيقه04مدت كالس: 

 1044تاريخ تدوين / بازنگری: مهر ماه 
 

 پوزيشن های جراحي عنوان جلسه :

 آشنايي با انواع پوزيشن های جراحيهدف کلی جلسه :  
 اهداف اختصاصی : 

 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 .اهميت برقراری پوزيشن صحيح در جراحي را شرح دهد 

 .اصول علمي پوزيشن دهي بيمار روی تخت اتاق عمل را توضيح دهد 

 .صدمات و خطرات احتمالي ناشي از قرار گيری در هر يک از پوزيشن های جراحي را با ذكر علت نام ببرد 

 ام ببرد.انواع پوزيشن های جراحي را ن 

 روش آموزش :  مجازی 

 امکانات آموزشی :  استفاده از نرم افزار آموزشی تولید محتوا

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : برگزاری امتحان میان ترم

  : منبع درس 
 . Nancy Marie Phillips. Berry and Kohn's operating Room technique. 11th edition.Mosby.2012 

 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 
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 ).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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 جلسه هشتم
 

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

 00/3/1044 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 13-11روز:    دوشنبه                        ساعت: مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عملنام درس )واحد(  :  

  نفر 04تعداد دانشجويان  :  نظری واحد:نوع 

 مسئول درس: خانم اسدی الری 1تعداد واحد:

 مدرس: آقای كاوی دقيقه04مدت كالس: 

 1044تاريخ تدوين / بازنگری: مهر ماه 
 

 مديريت خطر عنوان جلسه :

 آشنايي با مفهوم مديريت خطر در مراكز درماني به خصوص اتاق عملهدف کلی جلسه :  
 اهداف اختصاصی : 

 دانشجو در پايان تدريس بتواند: 

 .مديريت ريسک يا خطر را تعريف كند 

 .واژه های رايج در مديريت خطر را تعريف نمايد 

 .وسايل الکتريکي كه در ايجاد آتش سوزی در اتاق عمل نقش دارند را نام ببرد 

 .عوامل بروز آتش سوزی در اتاق عمل را نام ببرد 

  را توضيح دهد. جلوگيری از اتش سوزی در اتاق عمل شده برایپروتکل تدوين 

 روش آموزش :  مجازی 

 امکانات آموزشی :  استفاده از نرم افزار آموزشی تولید محتوا

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 ترمعنوان و نوع آزمون : برگزاری امتحان میان 

 منبع درس : 
 . Nancy Marie Phillips. Berry and Kohn's operating Room technique. 11th edition.Mosby.2012 

 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 
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 ).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 

 
 
 
 
 
 
 


