
 
 
 

 ترکیبی (lesson Plan)طرح درس روزانه 
 جلسه اول

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

 91/99/9011 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11ساعت:           شنبهسروز:    آن یال و مراقبت هااتاق عمل اطف یتکنولوژنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: نظری
 

 04تعداد دانشجويان  :

 خانم سوخکمسئول درس:  1تعداد واحد:
 آقای کاویمدرس:  دقیقه 04مدت کالس: 

 1044بهمن ماه تاريخ بازنگری: 
 

  : اطفالدر جراحی  از عمل ،حین و بعدمالحضات  مربوط به مراقبت های قبلعنوان جلسه 

 

   : کودکان یقبل از عمل در جراح یمالحضات  مربوط به مراقبت هاایی با آشنهدف کلی جلسه 
 اهداف اختصاصی : 

 را  اطفال یکیآناتوم یها یژگیو ...(، و یده شنیپوز ،یهوشیکودکان)ب یقبل از عمل در جراح یمالحضات  مربوط به مراقبت ها

 برده و توضیح دهد.نام 

 را شرح دهد. اطفال یسن یگروه ها یبند طبقه 

 را شرح دهد. در اتاق عمل کودکان یتخصص زاتیباابزارو تجه 

  در جراحی اطفال را توضیح دهد.وظایف فرد اسکراب و سیار 

 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو     تکلیف     فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
1. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

2. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2014 

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

 3131 ،یسادات الیل فیاطفال و نوزادان، تأل یها یدر جراح یجراح یتکنولوژ .4

 شوارتز یجراح اصول .5

 http://www.uptodate.com/contents/search : معتبر و به روز مثل یها تیاز سا استفاده .6

 

    : مدت زمان:      دقیقه )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 :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه 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

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

 62/99/9011 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11ساعت:           روز:   سشنبه آن یاتاق عمل اطفال و مراقبت ها یتکنولوژنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: نظری
 

 04تعداد دانشجويان  :

 خانم سوخکمسئول درس:  1تعداد واحد:
 آقای کاویمدرس:  دقیقه 04مدت کالس: 

 1044بهمن ماه تاريخ بازنگری: 
 

 یادرار یتناسل ستمیس یها یآنومالعنوان جلسه : 

 

 

 

   : اریآنومالی های سیستم تناسلی ادر آشنایی باهدف کلی جلسه 

 
 اهداف اختصاصی : 

 آشنا گردد. یتناسل یمربوط به دستگاه ادرار یمادرزاد یها یاز آنومال یبا برخ 

 مربوط به آنها آشنا گردد. یو مراقبت ها یادرار یتناسل یمادرزاد صینقا میترم یجراح یروش ها با 

 برد. در اطفال را نام ب یتناسل یادرار ستمیس یها یجهت جراح ازیمورد ن یابزارها 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

 تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
1. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

2. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2014 

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

 3131 ،یسادات الیل فین، تألاطفال و نوزادا یها یدر جراح یجراح یتکنولوژ .4

 شوارتز یجراح اصول .5

 http://www.uptodate.com/contents/search:  معتبر و به روز مثل یها تیاز سا استفاده .6

 

    : دقیقه 1مدت زمان:      )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

  کلیات درس

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 14مدت زمان :   

 دقیقه 11مدت زمان :   

 دقیقه   14مدت زمان:   

  دقیقه 14مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 



 جلسه سوم

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

 3/96/9011تاريخ ارائه درس : 1044-1041صیلی  :  سال تح

 11-11ساعت:           روز:   سشنبه آن یاتاق عمل اطفال و مراقبت ها یتکنولوژنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: نظری
 

 04تعداد دانشجويان  :

 خانم سوخکمسئول درس:  1تعداد واحد:
 آقای کاویمدرس:  دقیقه 04مدت کالس: 

 1044بهمن ماه بازنگری: تاريخ 
 

  : یلیداکت یو پل یلیداکت نیس پس،یتال یها یتیدفورمعنوان جلسه 

 

 یلیداکت یو پل یلیداکت نیس پس،یتال یها یتیدفورم هدف کلی جلسه :  آشنایی با 

 

 اهداف اختصاصی : 

 دینما فیرا تعر یلیداکت یو پل یلیداکت نیس پس،یتال یواژه ها. 

 را شرح دهد. یلیداکت یو پل یلیداکت نیس پس،یتال یها یتیدر دفورم یجراح ریو غ یجراح یها روش 

        حضوریروش آموزش :  

 ويدئو پروژکتورامکانات آموزشی :  

 تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
1. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

2. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2014 

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

 3131 ،یسادات الیل فیاطفال و نوزادان، تأل یها یدر جراح یجراح یتکنولوژ .4

 شوارتز یجراح اصول .5

 http://www.uptodate.com/contents/search:  معتبر و به روز مثل یها تیاز سا استفاده .6

 

    : دقیقه 1مدت زمان:      )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

  درس کلیات

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 14مدت زمان :   

 دقیقه 11مدت زمان :   

 دقیقه   14مدت زمان:   

  دقیقه 14مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 جلسه چهارم

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

 91/96/9011تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11ساعت:           روز:   سشنبه آن یاتاق عمل اطفال و مراقبت ها یتکنولوژنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: نظری
 

 04تعداد دانشجويان  :

 م سوخکخانمسئول درس:  1تعداد واحد:
 آقای کاویمدرس:  دقیقه 04مدت کالس: 

 1044بهمن ماه تاريخ بازنگری: 
 

 عنوان جلسه : انومالی های سیستم اسکلتی عضالنی و گوش،حلق بینی  

 انومالی های سیستم اسکلتی عضالنی و گوش،حلق بینی هدف کلی جلسه :  آشنایی با 
 اهداف اختصاصی : 

 مادرزادی هیپ توضیح دهد. در رابطه با آنومالی در رفتگی 

 .پروسیجر جراحی در در دررفتگی مادرزادی هیپ را بیان کند 

 .در رابطه با شکاف کام و شکاف لب توضیح دهد 

 .پروسیجر جراحی در شکاف کام و شکاف لب را بیان کند 

  

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

 تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوعالیت آموزشی :   ف

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
1. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

2. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2014 

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

 3131 ،یسادات الیل فیاطفال و نوزادان، تأل یها یدر جراح یجراح یتکنولوژ .4

 شوارتز یجراح اصول .5

 http://www.uptodate.com/contents/search:  معتبر و به روز مثل یها تیاز سا استفاده .6

 

    : مدت زمان:      دقیقه )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 :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه گیری  جمع بندی و نتیجه 

 
 
 

 

 

 



 
 پنجمجلسه 

 

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

 91/96/9011تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11ساعت:           روز:   سشنبه آن یمراقبت ها اتاق عمل اطفال و یتکنولوژنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: نظری
 

 04تعداد دانشجويان  :

 خانم سوخکمسئول درس:  1تعداد واحد:
 آقای کاویمدرس:  دقیقه04مدت کالس: 

 1044بهمن ماه تاريخ بازنگری: 
 

 آنومالی های سیستم مغز و اعصابعنوان جلسه : 

 آنومالی های سیستم مغز و اعصاب باآشنایی هدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 

 .واژه های اسپاینا بیفیدا، آنسفالوسل را تعریف نماید 

 .تکنیک جراحی هریک از نقایص مادرزادی سیستم عصبی را شرح دهد 

  

          حضوریروش آموزش :  

 ويدئو پروژکتورامکانات آموزشی :  

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو   تکلیف       فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
1. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

2. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2014 

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

 3131 ،یسادات الیل فیاطفال و نوزادان، تأل یها یدر جراح یجراح یتکنولوژ .4

 شوارتز یجراح اصول .5

 http://www.uptodate.com/contents/search:  معتبر و به روز مثل یها تیاز سا استفاده .6

 

    : دقیقه 1مدت زمان:      )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

  کلیات درس

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 14مدت زمان :   

 دقیقه 11مدت زمان :   

 دقیقه   14مدت زمان:   

  دقیقه 14مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ششمجلسه 

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

 60/96/9011تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11ساعت:           شنبهروز:   س آن یاتاق عمل اطفال و مراقبت ها یتکنولوژنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: نظری
 

 04تعداد دانشجويان  :

 خانم سوخکمسئول درس:  1تعداد واحد:
 آقای کاویمدرس:  دقیقه 04مدت کالس: 

 1044بهمن ماه تاريخ بازنگری: 
 

  : آن یت هاو مراقب یجراح نتوساسپشن،یو ا ولولوس، الیتراکئوازوفاژ ستولیف، یمر یانواع آترزعنوان جلسه 

 

 

  آن یو مراقبت ها یجراح نتوساسپشن،یولولوس و ا ال،یتراکئوازوفاژ ستولیف ،یمر یانواع آترز:  آشنایی با هدف کلی جلسه 
 اهداف اختصاصی : 

 کند. فیرا تعر یتراشه به مر ستولیو ف یمر یآترز 

 را نام ببرد. یتراشه به نا ستولیو ف یمر یمربوط به آترز عالئم 

 را نام ببرد. یتراشه به مر ستولیو ف یمر یآترز یمورد نظر به منظور عمل جراح زاتیتجه و ابزارها 

 بعد از عمل را شرح دهد. یو مراقبت ها یتراشه به نا ستولیو ف یمر یآترز یدرمان جراح روش 

 کند. فیرا تعر نتوساسپشنیو ا ولولوس 

 رح دهد. بعد از عمل را ش یو مراقبت ها نتوساسپشنیولولوس و ا درمان 

          حضوریروش آموزش :  

 : ويدئو پروژکتورامکانات آموزشی 

 تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
1. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

2. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2014 

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

 3131 ،یاتساد الیل فیاطفال و نوزادان، تأل یها یدر جراح یجراح یتکنولوژ .4

 شوارتز یجراح اصول .5

 http://www.uptodate.com/contents/search:  معتبر و به روز مثل یها تیاز سا استفاده .6

 

    : دقیقه 1مدت زمان:      )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

  کلیات درس

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 14زمان :   مدت 

 دقیقه 11مدت زمان :   

 دقیقه   14مدت زمان:   

  دقیقه 14مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 



 
 

 جلسه هفتم

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

 92/19/9019 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11روز:   سشنبه           ساعت: نام درس )واحد(  :  تکنولوژی اتاق عمل اطفال و مراقبت های آن

 نوع واحد: نظری
 

 04تعداد دانشجويان  :

 خانم سوخکمسئول درس:  1تعداد واحد:

 جراح جنرالمدرس:  دقیقه 04مدت کالس: 

 1044 ماه بهمنتاريخ بازنگری:

 

  : مری، به معده رفلکس هیرشپرونگ، بیماریعنوان جلسه Imperforated Anus ، آن های مراقبت و جراحی 

  مری، به معده رفلکس هیرشپرونگ، بیماریهدف کلی جلسه :  آشنایی با Imperforated Anus ، آن های مراقبت و جراحی 

 اهداف اختصاصی : 

 ردبب نام را آن به مربوط عالئم و کند تعریف را هیرشپرونگ بیماری. 

دهد شرح را عمل از بعد های مراقبت و هیرشپرونگ جراحی درمان روش. 

کند تعریف را فوندوپلیکاسیون جراحی و مری به معده رفالکس. 

دهد شرح را عمل از بعد های مراقبت و مری به معده رفالکس درمان. 

دهد توضیح عمل زا بعد های مراقبت و جراحی درمان مورد در و تعریف را نشده سوراخ مقعد. 
ببرد نام را جراحی اعمال از کدام هر منظور به نظر مورد تجهیزات و ابزارها.  

         حضوریروش آموزش :  

 ويدئو پروژکتورامکانات آموزشی :  

 ر گفتگوتکلیف          /          پروژه        /        تاالفعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
1. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

2. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2014 

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

 3131تکنولوژی جراحی در جراحی های اطفال و نوزادان، تألیف لیال ساداتی،  .4

 اصول جراحی شوارتز .5

 http://www.uptodate.com/contents/searchاستفاده از سایت های معتبر و به روز مثل:   .6

 

    : دقیقه 1مدت زمان:      )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

  کلیات درس

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 
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