
 
 

 

  

 
 

 

 ترکیبی (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول
 

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:     گروه آموزشی: اتاق عمل              پرستاری حضرت زینب )س( :هدانشکد

 16/11/1400 تاريخ ارائه درس : 1400 - 1401سال تحصیلی:  

و  تکنولوژی اتاق عمل زنان و اورولوژینام درس )واحد(:  

 مراقبت های آن
 13 - 15 ساعت:             شنبهروز:   

 
 نظری نوع واحد:

 
 نفر 18 تعداد دانشجويان:

 راضیه رحمتی مسئول درس: واحد 2 واحد:تعداد 

 خانم ايزانلو :درسم دقیقه 40مدت کالس: 

 09/11/1400 بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 مروری بر آناتومی و فیزيولوژی اندام تناسلی زنان:  جلسهعنوان 

 آشنايی با آناتومی و فیزيولوژی دستگاه تناسلی زنان:   جلسههدف کلی 

 

 بتواند:باید دانشجو در پایان این درس :  اختصاصیاهداف 

 آشنا شود. داخلی با ساختارهای دستگاه تناسلی  -

 آشنا شود. خارجی با ساختارهای دستگاه تناسلی -

 فیزيولوژی مربوط به دستگاه تناسلی را شرح دهد.  -

 

 ترکیبی       /         مجازی    /             حضوریروش آموزش :  

 سامانه نويدبستر  و Articulate Story line استفاده از نرم افزارهايی شامل ، كامپيوتر،ئو پروژكتورويد ،اساليد پروژكتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 -عنوان و نوع آزمون : 

فیلیپس/ مترجمان: / نويسنده: نانسی ماری  2017تکنیک اتاق عمل/ جلد دوم اعمال جراحی / ويراست سیزدهم  منبع درس :
 لیال ساداتی و احسان گلچینی

 دقیقه 0    :مدت زمان (جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.صرفا )این قسمت :    مقدمه 

 کلیات درس  

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 



  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 15مدت زمان :   

 دقیقه 0مدت زمان :  

 دقیقه 20مدت زمان:   

  دقیقه 3 - 5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه دوم
 

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:     گروه آموزشی: اتاق عمل              پرستاری حضرت زینب )س( :هدانشکد

 23/11/1400 ارائه درس :تاريخ  1400 - 1401سال تحصیلی:  

و  تکنولوژی اتاق عمل زنان و اورولوژینام درس )واحد(:  

 مراقبت های آن
 13 - 15 ساعت:             شنبهروز:   

 
 نظری نوع واحد:

 
 نفر 18 تعداد دانشجويان:

 راضیه رحمتی مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 رحمتیخانم  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 09/11/1400 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 شرح حال و معاينه بیمار:  جلسهعنوان 

 آشنايی با نحوه شرح حال گرفتن و معاينه بیمار:   جلسههدف کلی 

 

 دانشجو در پایان این درس بتواند::  اختصاصیاهداف 

 
 نکات کلیدی در اخذ شرح حال بیماران را نام برده و شرح دهد. -

 معاينات ژينکولوژيک را بیان نمايد.انواع روش های  -
 معاينات و تست های رايج زنان بر اساس سن مددجو را نام ببرد. -
 روش های تشخیصی در بیماری های زنان را با ذکر موارد کاربرد هر يک توضیح دهد.  -

 

 ترکیبی       /     مجازی      /               حضوریروش آموزش :  

 اساليد پروژكتور، ويدئو پروژكتور، كامپيوتر ، وايت برد و ماژيک امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 -عنوان و نوع آزمون : 

 تکنولوژی جراحی زنان و مامايی/ ويراست دوم/ تالیف: لیال ساداتی و احسان گلچینی منبع درس :

 دقیقه 5مدت 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 35مدت زمان :   

 دقیقه 5مدت زمان :  

 دقیقه 35مدت زمان:   

  دقیقه 7 - 10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 جلسه سوم
 

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:     گروه آموزشی: اتاق عمل              پرستاری حضرت زینب )س( :هدانشکد

 30/11/1400 تاريخ ارائه درس : 1400 - 1401سال تحصیلی:  

و  تکنولوژی اتاق عمل زنان و اورولوژینام درس )واحد(:  

 مراقبت های آن
 13 - 15 ساعت:             شنبهروز:   

 
 نظری نوع واحد:

 
 نفر 18 تعداد دانشجويان:

 راضیه رحمتی مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 خانم رحمتی :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 09/11/1400 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 اعمال جراحی ژنیکولوژی و مامايی ابزارها، داروها و تجهیزات مورد استفاده در ترمینالوژی،:  جلسهعنوان 

 ابزارها، داروها و تجهیزات مورد استفاده در اعمال جراحی ژنیکولوژی و مامايی ترمینالوژی،آشنايی با :   جلسههدف کلی 

 

 بتواند: باید دانشجو در پایان این درس:  اختصاصیاهداف 

 
 ترمینالوژی در جراحی زنان را بشناسد. -

 جراحی زنان را بر اساس کاربرد هر يک نام ببرد.ابزارهای رايج در ست  -

 چند نمونه از ست های جراحی زنان را نام ببرد. -

 .داروهای رايج در جراحی زنان را به تفکیک نام ببرد -

 

 ترکیبی       /       مجازی /               حضوریروش آموزش :  

 كامپيوتر ، وايت برد و ماژيکاساليد پروژكتور، ويدئو پروژكتور،  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 -عنوان و نوع آزمون : 

 تکنولوژی جراحی زنان و مامايی/ ويراست دوم/ تالیف: لیال ساداتی و احسان گلچینی منبع درس :

 دقیقه 5مدت زمان:     حضوری تکمیل گردد.( )این قسمت صرفا جهت کالس های:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 35مدت زمان :   

 دقیقه 5مدت زمان :  

 دقیقه 35مدت زمان:   

  دقیقه 7 - 10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 جلسه چهارم
 

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:     گروه آموزشی: اتاق عمل              حضرت زینب )س(پرستاری  :هدانشکد

 07/12/1400 تاريخ ارائه درس : 1400 - 1401سال تحصیلی:  

و  تکنولوژی اتاق عمل زنان و اورولوژینام درس )واحد(:  

 مراقبت های آن
 13 - 15 ساعت:             شنبهروز:   

 
 نظری نوع واحد:

 
 نفر 18 تعداد دانشجويان:

 راضیه رحمتی مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 رحمتیخانم  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 09/11/1400 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 بیماری های زنان:  جلسهعنوان 

 آشنايی با بیماری های زنان:   جلسههدف کلی 

 

 بتواند:باید دانشجو در پایان این درس :  اختصاصیاهداف 

 
 و درمان آن را ذکر کند. کیست غدد بارتولن را بشناسد و علل، عاليم -
 پروالپس واژينال را تعريف کند و علل و انواع و درمان آن را بیان نمايد. -
 فیستول واژينال را تعريف کرده و انواع آن و عوامل ايجاد کننده آن را نام ببرد. -
 اختیاری ادرار در زنان را تعريف کند و شايع ترين علت آن را ذکر نمايد.بی  -
 ريسک فاکتورها، عاليم، درمان و تست های تشخیصی سرطان سرويکس را نام ببرد. -
 را شرح دهد. D&Cکاربرد  -
 ريسک فاکتورهای سرطان رحم را نام ببرد. -
 .انواع، عاليم و موارد برداشت لیومیوم های رحمی را نام ببرد -

 

 ترکیبی       /      مجازی     /               حضوریروش آموزش :  

 اساليد پروژكتور، ويدئو پروژكتور، كامپيوتر ، وايت برد و ماژيک امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 -عنوان و نوع آزمون : 

 تکنولوژی جراحی زنان و مامايی/ ويراست دوم/ تالیف: لیال ساداتی و احسان گلچینی درس : منبع

 دقیقه 5مدت 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 35مدت زمان :   

 دقیقه 5مدت زمان :  

 دقیقه 35مدت زمان:   

  دقیقه 7 - 10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 
 
 

 جلسه پنجم
 

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:     گروه آموزشی: اتاق عمل              پرستاری حضرت زینب )س( :هدانشکد

 14/12/1400 :تاريخ ارائه درس  1400 - 1401سال تحصیلی:  

و  تکنولوژی اتاق عمل زنان و اورولوژینام درس )واحد(:  

 مراقبت های آن
 13 - 15 ساعت:             شنبهروز:   

 
 نظری نوع واحد:

 
 نفر 18 تعداد دانشجويان:

 راضیه رحمتی مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 رحمتیخانم  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 09/11/1400 بازنگری:تاريخ تدوين / 
 

 زايمان:  جلسهعنوان 

  آشنايی با انواع زايمان/ زايمان با فورسپس و وکیوم:  جلسههدف کلی 

 

 بتواند:باید دانشجو در پایان این درس :  اختصاصیاهداف 

 
 را تعريف نمايد. EDCو  LMPواژه های  -

 مراحل زايمان را شرح دهد.  -
 ببرد.انواع پرزنتاسیون جنین را نام   -
 انديکاسیون و نحوه انجام اپیزيوتومی را بیان نمايد.  -
 انديکاسیون زايمان توسط فورسپس با ذکر داليل مادری و جنینی و روش انجام آن را شرح نمايد.  -
 .انديکاسیون زايمان توسط واکیوم با ذکر داليل مادری و جنینی و روش انجام آن را شرح نمايد  -
 را نام ببرد.انديکاسیون انجام سزارين   -
 سرکالژ را تعريف کرده و دلیل انجام آن را بیان نمايد.  -
 حاملگی خارج رحمی را تعريف کرده و روش های درمانی آن را نام ببرد.  -

 

 ترکیبی       /       مجازی    /              حضوری روش آموزش :  

 كامپيوتر ، وايت برد و ماژيکاساليد پروژكتور، ويدئو پروژكتور،  امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو       تکلیف فعالیت آموزشی :  

 -عنوان و نوع آزمون : 

 کنولوژی جراحی زنان و مامايی/ ويراست دوم/ تالیف: لیال ساداتی و احسان گلچینیت منبع درس :

 دقیقه 5مدت زمان:     حضوری تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس های :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 35مدت زمان :   

 دقیقه 5مدت زمان :  

 دقیقه 35مدت زمان:   

  دقیقه 7 - 10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 



 
 
 

 جلسه ششم
 

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:     گروه آموزشی: اتاق عمل              )س( پرستاری حضرت زینب :هدانشکد

 21/12/1400 تاريخ ارائه درس : 1400 - 1401سال تحصیلی:  

و  تکنولوژی اتاق عمل زنان و اورولوژینام درس )واحد(:  

 مراقبت های آن
 13 - 15 ساعت:             شنبهروز:   

 
 نظری نوع واحد:

 
 نفر 18 تعداد دانشجويان:

 راضیه رحمتی مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 خانم دکتر غفوری :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 09/11/1400 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 آمادگی بیمار قبل از شروع عمل جراحی، ابزار و تجهیزات اندوسکوپی در جراحی زنان:  جلسهعنوان 

 آمادگی بیمار قبل از شروع عمل جراحی و ابزار و تجهیزات اندوسکوپی در جراحی زنان آشنايی با:   جلسههدف کلی 

 

 بتواند:باید دانشجو در پایان این درس :  اختصاصیاهداف 

 
  پوزيشن های مورد استفاده در جراحی های ژنیکولوژی را با ذکر مثال نام ببرد. -

 پوزيشن های جراحی را توضیح دهد.مراقبت های خاص بیمار در ر يک از  -

 انواع پرپ در جراحی ژنیکولوژی را شرح دهد -

 انواع درپ در جراحی ژنیکولوژی را بیان نمايد -

 ابزار و تجهیزات الزم در جراحی اندوسکوپی زنان را نام ببرد. -

 

 ترکیبی       /      مجازی     /              حضوری روش آموزش :  

 اساليد پروژكتور، ويدئو پروژكتور، كامپيوتر ، وايت برد و ماژيک امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 -عنوان و نوع آزمون : 

 احسان گلچینیتکنولوژی جراحی زنان و مامايی/ ويراست دوم/ تالیف: لیال ساداتی و  منبع درس :

 دقیقه 5مدت 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 35مدت زمان :   

 دقیقه 5مدت زمان :  

 دقیقه 35مدت زمان:   

  دقیقه 7 - 10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 جلسه هفتم

 

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:     گروه آموزشی: اتاق عمل              پرستاری حضرت زینب )س( :هدانشکد

 20/01/1401 تاريخ ارائه درس : 1400 - 1401سال تحصیلی:  

و  تکنولوژی اتاق عمل زنان و اورولوژینام درس )واحد(:  

 مراقبت های آن
 13 - 15 ساعت:             شنبهروز:   

 
 نظری نوع واحد:

 
 نفر 18 تعداد دانشجويان:

 راضیه رحمتی مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 خانم دکتر غفوری :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 09/11/1400 تاريخ تدوين / بازنگری:

 زايمان و باروری عنوان جلسه :

 آشنايی با زايمان و باروری  جلسه :هدف کلی 

 
 بتواند:باید دانشجو در پایان این درس  اهداف اختصاصی :

 
 در مورد روش انجام سزارين، مراقبت قبل، حین و بعد از جراحی توضیح دهد. -

 سرکالژ را تعريف و دلیل انجام آن را توضیح دهد. -

 بیان نمايد.انواع حاملگی های خارج رحمی و روش های درمان ان را  -

 را با يکديگر مقايسه نمايد. TLروش های مختلف  -

 .توبوپالستی را تعريف کرده و پروسیجر جراحی آن را شرح دهد -
 

 /        ترکیبی       مجازی   /               حضوری:   روش آموزش

 ماژيکاساليد پروژکتور، ويدئو پروژکتور، کامپیوتر ، وايت برد و امکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 -عنوان و نوع آزمون : 

 تکنولوژی جراحی زنان و مامايی/ ويراست دوم/ تالیف: لیال ساداتی و احسان گلچینیمنبع درس : 

 دقیقه 5مدت 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 35مدت زمان :   

 دقیقه 5مدت زمان :  

 دقیقه 35مدت زمان:   

  دقیقه 7 - 10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 جلسه هشتم
 

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:     گروه آموزشی: اتاق عمل              پرستاری حضرت زینب )س( :هدانشکد

 27/01/1401 تاريخ ارائه درس : 1400 - 1401سال تحصیلی:  

و  تکنولوژی اتاق عمل زنان و اورولوژینام درس )واحد(:  

 مراقبت های آن
 13 - 15 ساعت:             شنبهروز:   

 
 نظری نوع واحد:

 
 نفر 18 دانشجويان:تعداد 

 راضیه رحمتی مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 خانم دکتر غفوری :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 09/11/1400 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 جراحی های زنان:  جلسهعنوان 

 آشنايی با جراحی های زنان:   جلسههدف کلی 

 

 بتواند: باید دانشجو در پایان این درس:  اختصاصیاهداف 

 
 و مراقبت های آن را توضیح دهد. جراحی پروالپس واژينال -

 و مراقبت های آن را توضیح دهد. جراحی سیستوسل و رکتوسل -

 و مراقبت های آن را توضیح دهد.  فیستول واژينال -

- D&C .و مراقبت های آن را توضیح دهد 

 و مراقبت های آن را توضیح دهد.میومکتومی  و  هیسترکتومیجراحی  -

 

 ترکیبی       /       مجازی    /              حضوری روش آموزش :  

 اساليد پروژكتور، ويدئو پروژكتور، كامپيوتر ، وايت برد و ماژيک امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 -عنوان و نوع آزمون : 

 تکنولوژی جراحی زنان و مامايی/ ويراست دوم/ تالیف: لیال ساداتی و احسان گلچینی درس :منبع 

 دقیقه 5مدت 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 35مدت زمان :   

 دقیقه 5مدت زمان :  

 دقیقه 35مدت زمان:   

  دقیقه 7 - 10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 



 
 

 جلسه نهم
 

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:     گروه آموزشی: اتاق عمل              پرستاری حضرت زینب )س( :هدانشکد

 03/02/1401 : تاريخ ارائه درس 1400 - 1401سال تحصیلی:  

و  تکنولوژی اتاق عمل زنان و اورولوژینام درس )واحد(:  

 مراقبت های آن
 13 - 15 ساعت:             شنبهروز:   

 
 نظری نوع واحد:

 
 نفر 18 تعداد دانشجويان:

 راضیه رحمتی مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 خانم ايزانلو :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 09/11/1400 / بازنگری: تاريخ تدوين
 

عالئم مربوط به بیماری های فیزيولوژی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی مردان، ترمینالوژی و مروری بر آناتومی و :  جلسهعنوان 

 مجاری ادراری

سههدف کلی  شنايی با :   جل سلی مردان، ترمینالوژی و آناتومی و آ مربوط به بیماری  عالئمفیزيولوژی کلیه و مجاری ادراری و تنا

 های مجاری ادراری

 

 بتواند: باید دانشجو در پایان این درس:  اختصاصیاهداف 

 
 مردان و را شرح دهد. یدستگاه تناسل یآناتوم -

 مردان و را شرح دهد. یدستگاه تناسل عملکرد -

 کند. انیرا بمردان  یدستگاه تناسل یولوژيزیف -

 .ديمردان و زنان را فهرست نما یخون رسان دستگاه تناسل یها انيها و شر ديور نيتر مهم -

 را شرح دهد. یویدستگاه کل یولوژيزیو ف یآناتوم -

 .دينما انیهورمون هارا ب تیاهم -

 دهد. حیو عملکرد نفرون و حالب را توض ساختمان -

 کننده حالب را نام ببرد. هيتغذ یها انيها و شر ديور -

 دهد. حیو عملکرد مثانه را توض ساختمان -

 

 ترکیبی       /       مجازی    /              حضوری روش آموزش :  

 اساليد پروژكتور، ويدئو پروژكتور، كامپيوتر ، وايت برد و ماژيک امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 -عنوان و نوع آزمون : 

 جامعه نگر انتشارات لیال ساداتی، احسان گلچینی، تالیف تکنولوژی جراحی اورولوژی، منبع درس :

 دقیقه 5مدت 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 35مدت زمان :   

 دقیقه 5مدت زمان :  

 دقیقه 35مدت زمان:   

  دقیقه 7 - 10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 



 
 
 
 

 جلسه دهم
 

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:     گروه آموزشی: اتاق عمل              پرستاری حضرت زینب )س( :هدانشکد

 10/02/1401 تاريخ ارائه درس : 1400 - 1401سال تحصیلی:  

و  تکنولوژی اتاق عمل زنان و اورولوژینام درس )واحد(:  

 مراقبت های آن
 13 - 15 ساعت:             شنبهروز:   

 
 نظری نوع واحد:

 
 نفر 18 تعداد دانشجويان:

 راضیه رحمتی مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 آقای کاوی :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 09/11/1400 بازنگری:تاريخ تدوين / 
 

 ارزيابی بیماران اورولوژيک، آمادگی بیمار جهت جراحی های اورولوژی، انواع برش های جراحی و کاتتريزاسیون:  جلسهعنوان 

سههدف کلی  آشنننايی با ارزيابی بیماران اورولوژيک، آمادگی بیمار جهت جراحی های اورولوژی، انواع برش های جراحی و :  جل

  کاتتريزاسیون

 

 بتواند:باید دانشجو در پایان این درس :  اختصاصیاهداف 

 
 را شرح دهد. یاورولوژ مارانیدر ب یکيزیف ناتيمعا -

 را نام ببرد. کياورولوژ مارانیدر در ب یصیتشخ یها روش -

 دهد. حیادرار را توض زیحاصل از آنال یشگاهيآزما جينتا -

 را نام ببرد یاورولوژ یدر جراح یهوشیموثر بر انتخاب نوع ب عوامل -

 .ديرا فهرست نما یادرار یمجرا یبه ساختارها یبرش ها به منظور دسترس انواع -

 را نام ببرد. یادرار یکتترها انواع -

 دهد. حیدر مردان و زنان را توض یسوندگذار کیتکن -

 

 ترکیبی        /مجازی    /               حضوریروش آموزش :  

 اساليد پروژكتور، ويدئو پروژكتور، كامپيوتر ، وايت برد و ماژيک امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 -عنوان و نوع آزمون : 

 انتشارات جامعه نگرتکنولوژی جراحی اورولوژی، تالیف لیال ساداتی، احسان گلچینی،  منبع درس :

 دقیقه 5مدت 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 35مدت زمان :   

 دقیقه 5مدت زمان :  

 دقیقه 35مدت زمان:   

  دقیقه 7 - 10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 
 
 
 
 

 جلسه يازدهم
 

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:     گروه آموزشی: اتاق عمل              پرستاری حضرت زینب )س( :هدانشکد

 17/02/1401 تاريخ ارائه درس : 1400 - 1401سال تحصیلی:  

و  اورولوژیتکنولوژی اتاق عمل زنان و نام درس )واحد(:  

 مراقبت های آن
 13 - 15 ساعت:             شنبهروز:   

 
 نظری نوع واحد:

 
 نفر 18 تعداد دانشجويان:

 راضیه رحمتی مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 دکتر محمدی :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 09/11/1400 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

رولوژی و و، انديکاسیون های استفاده از اندوسکوپی در ااستفاده در جراحی های اورولوژیابزار و تجهیزات مورد :  جلسهعنوان 

 رولوژیوابزار و تجهیزات  انواع آندوسکوپی در ا

سههدف کلی  شنايی با :   جل ستفاده در جراحی های اورولوژیآ سکوپی ابزار و تجهیزات مورد ا ستفاده از اندو سیون های ا ، انديکا

 رولوژیوابزار و تجهیزات  انواع آندوسکوپی در ارولوژی و ودر ا

 

 بتواند:باید دانشجو در پایان این درس :  اختصاصیاهداف 

 
 ابزار ها و تجهیزات مورد نیاز جهت جراحی های باز در اورولوژی را نام ببرد. -

 ابزار ها و تجهیزات مورد نیاز جهت جراحی های اندوسکوپی را نام ببرد. -

 اسکراب را در اعمال جراحی اندوسکوپی بیان نمايد.وظايف فرد سیار و  -

 

 ترکیبی       /      مجازی /               حضوریروش آموزش :  

 اساليد پروژكتور، ويدئو پروژكتور، كامپيوتر ، وايت برد و ماژيک امکانات آموزشی : 

 تاالر گفتگو فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /       

 -عنوان و نوع آزمون : 

 تکنولوژی جراحی اورولوژی، تالیف لیال ساداتی، احسان گلچینی، انتشارات جامعه نگر منبع درس :

 دقیقه 5مدت 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 35مدت زمان :   

 دقیقه 5مدت زمان :  

 دقیقه 35مدت زمان:   

  دقیقه 7 - 10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 



 
 
 

 جلسه دوازدهم
 

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:     گروه آموزشی: اتاق عمل              پرستاری حضرت زینب )س( :هدانشکد

 24/02/1401 تاريخ ارائه درس : 1400 - 1401سال تحصیلی:  

و  تکنولوژی اتاق عمل زنان و اورولوژینام درس )واحد(:  

 مراقبت های آن
 13 - 15 ساعت:             شنبهروز:   

 
 نظری نوع واحد:

 
 نفر 18 تعداد دانشجويان:

 راضیه رحمتی مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 دکتر محمدی :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 09/11/1400 تاريخ تدوين / بازنگری:

تومورهای سیستوستومی ،جراحی های مثانه )سیستکتومی،و   جراحی های حالب )يورتروستومی جلدی و...( عنوان جلسه :
 مثانه،ريفالکس مثانه به حالب(

سیستوستومی جراحی های مثانه )سیستکتومی،و   و...(جراحی های حالب )يورتروستومی جلدی آشنايی با  هدف کلی جلسه :
  تومورهای مثانه،ريفالکس مثانه به حالب(،

 
 بتواند:باید دانشجو در پایان این درس  اهداف اختصاصی :

 
 عوامل ايجاد انسداد حالب را نام ببرد -

 روش های جراحی جهت ترمیم حالب به شکل باز و بسته را با يکديگر مقايسه نمايد -

 اشکال مختلف آسیب به حالب و درجات آن را نام ببرد. -

 مهم ترين اقدام جراحی در مواقع ايجاد ترومای حالب را نام ببرد -

 انواع يوروستومی جلدی را نام ببرد -

 مراحل انجام جراحی يوروستومی جلدی را شرح دهد -

 انومالی های مادرزادی حالب را نام ببرد. -

 د.انواع تومورهای مثانه را نام ببر -

 روش های درمانی رايج در برداشتن تومورهای مثانه را توضیح دهد. -

 مراحل انجام جراحی سیستکتومی و سیستوستومی را شرح دهد. -
 

 /       مجازی         /        ترکیبی         حضوری  روش آموزش :

 ماژيک اساليد پروژکتور، ويدئو پروژکتور، کامپیوتر ، وايت برد و  امکانات آموزشی :

 تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو   فعالیت آموزشی :

 -عنوان و نوع آزمون : 

 تکنولوژی جراحی اورولوژی، تالیف لیال ساداتی، احسان گلچینی، انتشارات جامعه نگرمنبع درس : 

 دقیقه 5مدت 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 35مدت زمان :   

 دقیقه 5مدت زمان :  

 دقیقه 35مدت زمان:   

  دقیقه 7 - 10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 



 
 
 
 

 جلسه سیزدهم
 

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:     گروه آموزشی: اتاق عمل              پرستاری حضرت زینب )س( :هدانشکد

 31/02/1401 تاريخ ارائه درس : 1400 - 1401سال تحصیلی:  

و  تکنولوژی اتاق عمل زنان و اورولوژینام درس )واحد(:  

 مراقبت های آن
 13 - 15 ساعت:             شنبهروز:   

 
 نظری نوع واحد:

 
 نفر 18 دانشجويان:تعداد 

 راضیه رحمتی مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 آقای کاوی :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 09/11/1400 تاریخ تدوین / بازنگری:

 انواع ناهنجاری های کلیه و مراقبت های بعد از جراحی کلیه عنوان جلسه :

  مراقبت های بعد از جراحی کلیهآشنايی با انواع ناهنجاری های کلیه و  هدف کلی جلسه :

 
 بتواند:باید دانشجو در پایان این درس  اهداف اختصاصی :

 
 و عالئم آنرا  نام ببرد. فيرا تعر ESRDاختصار  -

 دهد. حیرا نام برده و توض زیاليد یروش ها انواع -

 دهد. حیآن توض یرا با ذکر عالمت ها کیستیک یپل هیکل یماریب -

 .ديرا فهرست نما هیوارد شده به کل یها بیآس انواع -

 دهد. حیتوض یویکل یها یها و آنومال یمیبدخ -
 

 /        ترکیبی       مجازی  /               حضوری   روش آموزش :

 اساليد پروژکتور، ويدئو پروژکتور، کامپیوتر ، وايت برد و ماژيک  امکانات آموزشی :

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیف   فعالیت آموزشی :

 - عنوان و نوع آزمون :

 تکنولوژی جراحی اورولوژی، تالیف لیال ساداتی، احسان گلچینی، انتشارات جامعه نگر منبع درس :

 دقیقه 5مدت 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 35مدت زمان :   

 دقیقه 5مدت زمان :  

 دقیقه 35مدت زمان:   

  دقیقه 7 - 10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 جلسه چهاردهم
 

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:     گروه آموزشی: اتاق عمل              پرستاری حضرت زینب )س( :هدانشکد

 07/03/1401 تاريخ ارائه درس : 1400 - 1401سال تحصیلی:  

و  تکنولوژی اتاق عمل زنان و اورولوژینام درس )واحد(:  

 مراقبت های آن
 13 - 15 ساعت:             شنبهروز:   

 
 نظری نوع واحد:

 
 نفر 18 تعداد دانشجويان:

 راضیه رحمتی مسئول درس: واحد 2 واحد:تعداد 

 دکتر محمدی :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 09/11/1400 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 پیلوپالستیو  نفرکتومی)توتال، راديکال و...(، جراحی آدرنالکتومی:  جلسهعنوان 

 پیلوپالستیو  و...(نفرکتومی)توتال، راديکال ، جراحی آدرنالکتومیآشنايی با :   جلسههدف کلی 

 

 بتواند: باید دانشجو در پایان این درس:  اختصاصیاهداف 

 
 .و مراقبت های آن توضیح دهددر رابطه با جراحی آدرنالکتومی، انديکاسیون های آن  -

 و مراقبت های آن توضیح دهدنفرکتومی کامل و پارشیال را با يکديگر مقايسه  -

 ببرد.انديکاسیون های نفرکتومی را نام  -

 را شرح دهد. و مراقبت های آن توضیح دهدمراحل انجام نفرکتومی ساده و راديکال   -

 و مراقبت های آن توضیح دهد را شرح دهد. انجام نفرکتومی از طريق الپاراسکوپیمراحل  -

 .در رابطه با جراحی پیلوپالستی و مراقبت های آن توضیح دهد -

 

 ترکیبی       /       مجازی    /               حضوریروش آموزش :  

 اساليد پروژكتور، ويدئو پروژكتور، كامپيوتر ، وايت برد و ماژيک امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 -عنوان و نوع آزمون : 

 انتشارات جامعه نگر ،ینیاحسان گلچ ،یسادات الیل فیتال ،یاورولوژ یجراح یتکنولوژ منبع درس :

 دقیقه 5مدت 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 35مدت زمان :   

 دقیقه 5مدت زمان :  

 دقیقه 35مدت زمان:   

  دقیقه 7 - 10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 



 
 
 
 

 جلسه پانزدهم
 

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:     گروه آموزشی: اتاق عمل              پرستاری حضرت زینب )س( :هدانشکد

 14/03/1401 تاريخ ارائه درس : 1400 - 1401سال تحصیلی:  

و  تکنولوژی اتاق عمل زنان و اورولوژینام درس )واحد(:  

 مراقبت های آن
 13 - 15 ساعت:             شنبهروز:   

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 18 تعداد دانشجويان:

 راضیه رحمتی مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 آقای کاوی :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 09/11/1400 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 یادرار یانحراف های و تناسل یها یانواع ناهنجار،  یادرار یمجار یها یانواع ناهنجار:  جلسهعنوان 

 یادرار یانحراف های و تناسل یها یانواع ناهنجار،  یادرار یمجار یها یانواع ناهنجارآشنايی با :   جلسههدف کلی 

 

 بتواند: باید دانشجو در پایان این درس:  اختصاصیاهداف 

 
 کننده انسداد حالب را نام ببرد. جاديعوامل ا -

 در رفع انسداد حالب را نام ببرد. یدرمان یها روش -

 به حالب را نام ببرد. بیمختلف آس اشکال -

 کند. انیحالب را ب بیدر مواقع آس یجراح اقدامات -

 حالب را نام ببرد. یمادرزاد یها یآنومال -

 مثانه را نام ببرد. یتومورها انواع -

 کند. انیمثانه را ب یدر برداشتن تومورها جيرا یدرمان یها روش -

 دهد حیآن توض یدرمان یمثانه به حالب و روش ها فالکسيمورد ر در -

 در مورد آن را شرح دهد. یبه مثانه و اقدامات درمان بیآس ميعال -

 ادرار را نام ببرد. یاریاخت یدر ب یدرمان یها روش -

 کند. یبه همراه عوارض آن دسته بند شابراهیپ یها بیآس انواع -

 کند. انیرا ب شابراهیرفع انسداد پ یو عالئم انسداد و روش ها ليدال -

- BPH جهت اصالح آن را شرح دهد. یدرمان یپروستات و روش ها یو علل بزرگ فيرا تعر 

 دهد. حیآن توض یو درمان یصیتشخ یرابطه باکانسر پروستات و روش ها در -

 پروستات را نام ببرد. یوپسیانجام ب یها روش -

 در مورد آن را شرح دهد. یبه مثانه و اقدامات درمان بیآس ميعال -

 ادرار را نام ببرد. یاریاخت یدر ب یدرمان یها روش -

 کند. یبه همراه عوارض آن دسته بند شابراهیپ یها بیآس انواع -

 کند. انیرا ب شابراهیرفع انسداد پ یو عالئم انسداد و روش ها ليدال -

- BPH جهت اصالح آن را شرح دهد. یدرمان یپروستات و روش ها یو علل بزرگ فيرا تعر 

 دهد. حیآن توض یو درمان یصیتشخ یرابطه باکانسر پروستات و روش ها در -

 پروستات را نام ببرد. یوپسیانجام ب یها روش -

 

 ترکیبی       /      مجازی     /             حضوری  روش آموزش :  

 اساليد پروژكتور، ويدئو پروژكتور، كامپيوتر ، وايت برد و ماژيک امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 -عنوان و نوع آزمون : 



 انتشارات جامعه نگرتکنولوژی جراحی اورولوژی، تالیف لیال ساداتی، احسان گلچینی،  منبع درس :

 دقیقه 5مدت 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 35مدت زمان :   

 دقیقه 5مدت زمان :  

 دقیقه 35مدت زمان:   

  دقیقه 7 - 10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 جلسه شانزدهم
 

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:     گروه آموزشی: اتاق عمل              پرستاری حضرت زینب )س( :هدانشکد

 21/03/1401 تاريخ ارائه درس : 1400 - 1401سال تحصیلی:  

و  تکنولوژی اتاق عمل زنان و اورولوژینام درس )واحد(:  

 مراقبت های آن
 13 - 15 ساعت:             شنبهروز:   

 
 نظری نوع واحد:

 
 نفر 18 تعداد دانشجويان:

 راضیه رحمتی مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 دکتر محمدی :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 09/11/1400 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

ارکیدکتومی و  واريکوسکتومی، ،هیدروسکتومی، وازکتومی، ، پروستاتکتومی، و...(TURPجراحی های پروستات ) عنوان جلسه :
 برداشت سنگ از کلیه و مجاری ادراری

 ،هیدروسکتومی، وازکتومی، ، پروستاتکتومی، و...(TURPجراحی های پروستات )آشنايی با   هدف کلی جلسه :
 برداشت سنگ از کلیه و مجاری ادراریارکیدکتومی و  واريکوسکتومی،

 
 دانشجو در پايان اين درس بتواند: اهداف اختصاصی :

 
 علل بزرگی پروستات و روش های درمانی جهت اصالح آن را توضیح دهد. -

 روش های انجام بیوپسی پروستات را توضیح دهد. -

 اندوسکوپیک و مراقبت های آن را توضیح دهد.تکنیک جراحی پروستاتکتومی به روش باز و  -

 داليل بروز هیدروسل، واريکوسل را توضیح و عمل جراحی و مراقبت های مربوط به آنها را توضیح دهد. -

 عمل جراحی ارکیدکتومی و انديکاسیون های آن را توضیح دهد. -

 انواع روش های خارج کردن سنگ از کلیه و مجاری ادراری را توضیح دهد. -
 

 /        ترکیبی       مجازی  /                حضوری  روش آموزش :

 اساليد پروژکتور، ويدئو پروژکتور، کامپیوتر ، وايت برد و ماژيک  امکانات آموزشی :

 تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو   فعالیت آموزشی :

 - عنوان و نوع آزمون :

 انتشارات جامعه نگر ،ینیاحسان گلچ ،یسادات الیل فیتال ،یاورولوژ یجراح یتکنولوژ : منبع درس

 دقیقه 5مدت 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 35مدت زمان :   

 دقیقه 5مدت زمان :  

 دقیقه 35مدت زمان:   

  دقیقه 7 - 10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 


