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 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 پیراپزشکی دانشکده
 ترمی قالب نگارش طرح درس

 

   مقدمه ی بر تکنولوژی جراحی در اتاق عملعنوان درس:
 
                                                          دانشجویان کارشناسی اتاق عمل  :نارشته و مقطع فراگیر 

 
 ندارد پیش نیاز:                                                    واحد نظری یکواحد: تعداد

 

 فیضی رضا مدرس:                               43-41یکشنبه.ساعت  :روز و ساعت تدریس

 
                   نفر52:تعداد دانشجویان

 

 

 :هدف کلی درس

فیسیکی فضای اتاق عمل،اعضای شاغل در آن، شرایظ کار در ایه با تاریخچه جراحی،ویژگی های در ایي درس داًطجَیاى  
جایگاه حرفه ی خود در اجتماع و ارتباط آن با سایر حرفه های  و محیظ ،مخاعرات تهذیذ کننذه سالمتی و پوزشیه دهی بیمار

 ذ شذ.نآشنا خواه  و مراقبت های  پرستاری در اتاق عمل پیراپسشکی و پسشکی
 

 :هداف کلی جلسات ا

 را تیاى کٌذ. جزاحی ٍ عثقِ تٌذی اًَاع جزاحی پیطزفتچِ اتاق عول ٍ سیز خاریت -1

 را تَغیف کٌذ. ضغل کارضٌاسی اتاق عول ٍ رسالت رضتِ ٍ ضزایظ کار در اتاق عول -2

 را تَضیح دّذ. ات حزفِ ای در اتاق عولاری ارتثاعزقتزهْارت ّای ضغل یاتی ٍ  -3

 آضٌا ضَد. حیي جزاحیدر  ٍ  اتاق عول تا اعضای تین جزاحی ٍ ضزح ٍظایف آى ّا در -4

 آضٌا ضَد. تا جٌثِ ّای فیشیکی ٍ ساختواى تیوارستاى ٍ اتاق عول ٍ استاًذارد ّای هزتَط تِ اتاق عول -5

 تَضیح دّذ.  اًتقال تیوار تحت جزاحی ٍ ًقل قثل اس عول، پزستاری  هزاقثت ّای -6

 آضٌا ضَد. جزاحی هتذاٍل در حیي تا پَسضیي ّای  -7

     اس آى را تیاى کٌذ.خغز در اتاق عول ٍ اقذاهات پیطگیزاًِ هذیزیت   -8

 هر جلسه:کلی اهداف ویژه به تفکیک اهداف 

 .تیاى کٌذرا  جزاحی ٍ عثقِ تٌذی اًَاع جزاحی پیطزفتچِ اتاق عول ٍ سیز ختاری : اولهدف کلی جلسه 

 اهداف ویژه جلسه اول: 

 در پایاى دانطجو قادر باضد:

 .تاق عول را تیاى کٌذتاریخچِ جزاحی ٍ ا -1-1

 دّذ. حیرا تَض دالیل عوذُ پیطزفت جزاحی در عی سال ّای اخیز -2-1

 .تا تاریخچِ جزاحی در ایزاى آضٌایی پیذا کٌذ  -3-1

 اًَاع جزاحی ّا را عثقِ تٌذی ٍ تخػع ّای هختلف را تیاى کٌذ.-4-1
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 تَغیف کٌذ. را اتاق عول ضغل کارضٌاسی اتاق عول ٍ رسالت رضتِ ٍ ضزایظ کار در هدف کلی جلسه دوم:

 اهداف ویژه جلسه دوم:

 باضد: ردانطجو قاد اىیدر پا

 .ٍ رسالت رضتِ را تیاى کٌذ آیٌذُ ضغلی رضتِ اتاق عول -1-2

 .ضزح دّذضغل کارضٌاس اتاق عول ٍ ارسش ّای حاکن تز رضتِ را -2-2

 .ضزٍرت ٍجَد حزفِ،چطن اًذاس ٍ اّذف کلی دٍرُ را تیاى کٌذ-3-2

 را تَضیح دّذ. یظ کار در اتاق عول  ٍ سثک سًذگی تکٌَلَصیست جزاحی ضزا -4-2

 

 را ضزح دّذ.  هْارت ّای ضغل یاتی ٍ تزقزاری ارتثاعات حزفِ ای در اتاق عول  :هدف کلی جلسه سوم

 اهداف ویژه جلسه سوم:

 در پایاى دانطجو قادر باضد:

 .اى کٌذرا تی در اتاق عول فزایٌذ ارتثاط ٍ اًَاع ارتثاعات -1-3

 را تَضیح دّذ.هْارت  ّای تزقزاری ارتثاط ٍ ارتثاعات حزفِ ی در اتاق عول -2-3

 .ضزح دّذ ًقص ٍ اّویت ارتثاط کالهی ٍ غیزکالهی  -3-3

 .تا  فزغت ّای ضغلی خَد آضٌا ضَد ضغل را تحلیل ٍ تَغیف کٌذ ٍ-4-3

 آضٌایی پیذا کٌذ. ٍ حیي جزاحی اتاق عولتا اعضای تین جزاحی ٍ ضزح ٍظایف آى ّا در : هدف کلی جلسه چهارم

 اهداف ویژه جلسه چهارم:

 در پایاى دانطجو قادر باضد:

 اعضای تین جزاحی را تطٌاسذ. -1-4

 را ضزح دّذ. ٍظایف اعضای تین جزاحی  -2-4

 ٍظایف پزستار ٍ داًطجَیاى اتاق عول را ضزح دّذ.-3-4

  را تاّن هقایسِ کٌذ. اعضای تین جزاحیٍظایف  -4-4

 تا جٌثِ ّای فیشیکی ٍ ساختواى تیوارستاى ٍ اتاق عول ٍ استاًذارد ّای هزتَط تِ اتاق عول :هدف کلی جلسه پنجن

 آضٌا ضَد.

 

 اهداف ویژه جلسه پنجن

 در پایاى دانطجو قادر باضد:

 .تطٌاسذٍ جاًوایی اجشای داخل اتاق عول را اتاق عول را ساختار ساختار ٍ ساختواى تیوارستاى ٍ -1-5
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 .ى کٌذاهحل اتاق عول در تیوارستاى ٍ اًذاسُ استاًذارد را تی -2-5

 آضٌا ضَد.تخص ّای هختلف اتاق عول  آضٌایی تا تا ٍتَضیح دّذ  استاًذارد ّای هزتَط تِ اتاق عول  -3-5

 .ًکات ایوٌی در هجوَعِ اتاق عول را تَضیح دّذ -4-5

 را ضزح دّذ. ل ٍ ًقل اًتقال تیوار تحت جزاحیهزاقثت ّای پزستاری  قثل اس عو :هدف کلی جلسه ضطن

 .یٌذ پزستاری اس تیوار کاًذیذ جزاحی را تَضیح دّذفزآ -1-6

 .فزآیٌذ اًتقال ایوي تیوار در اتاق عول را ضزح دّذ  -2-6

 .فزآیٌذ اًتقال تیوار آسیة پذیز را تیاى کٌذ -3-6

 ذ.حیي جاتِ جایی تیوار را ضزح دّدر خغزات تْذیذ کٌٌذُ -4-6

 آضٌا ضَد.تا پَسضیي ّای جزاحی   جلسه هفتن:هدف کلی 

 اهداف ویژه جلسه هفتن:

 در پایاى دانطجو قادر باضد:

 اغَل علوی در جاتِ جایی تیوار در اتاق عول را ضزح دّذ. -1-7

 .تیوار در اتاق عول را تَضیح دّذ ى تِداد پَسضیيغذهات ٍ خغزات  -2-7

 .پَسضیي ّای هتذاٍل در جزاحی ّای هختلف را ضزح دّذ  -3-7

 .تخت جزاحی ٍ ضوائن آى را تَضیح دّذ -4-7

 را تَضیح دّذ هذیزیت خغز در اتاق عول ٍ اقذاهات پیطگیزاًِ هدف کلی جلسه هطتن:

 اهداف ویژه جلسه هطتن:

 در پایاى دانطجو قادر باضد:

 ضتِ تاضذ.تعزیف کاهلی اس خغز ٍ خغزات اتاق عول دا-1-8

 ٍاصُ ّای هػغلح در هذیزیت خغز را تَضیح دّذ.-2-8

 .فزایٌذ هذیزیت ریسک ٍ رٍش هذیزیت ریسک را ضزح دّذ-3-8

 تِ تجْیشات الکتزیکی اتاق عول ٍ اقذاهات پیطگیزاًِ اس آى را تَضیح دّذ.  طخغزات هزتَ-4-8

 

 برای مطالعه:  منابع
1- Surgical Technology for the surgical Technologist, Publisher Delmar Learning. 

. 
2-Berry & Kohn, operating Room. Techniqiue. Publishermos by 2012 

 1397چْارمچاج صی جزاحی ، هقذهِ ی تز تکٌَلَ کتاب، لیال ساداتی .3

 ذهِ ای تز تکٌَلَصی جزاحی.فاعوِ قارداضی ،هق4

 

 1931ف هژگاى لطفی.چاپ ضطنراهنوای جاهغ پرستاری در اتاق ػول.تالی.5



4 

 

 1933.ههارت های بالینی کار در اتاق ػول.تالیف سید ػلی هجیدی.چاپ ضطن.6

 روش تدریس:

ٍ تحث گزٍّی هی تاضذ.جْت هطارکت فعال داًطجَ در کالس، پزسص  تا استفادُ اس ٍسایل کوک آهَسضی ٍ آهَسش تا رٍش سخٌزاًی

 ی ّز جلسِ تِ کَئیش اختػاظ هی یاتذ.ٍ پاسخ در حیي تذریس  غَرت هیگیزیذ ٍ اتتذا

 :رسانه های آهوزضی

 پزٍصکتَر،کتاب،اسالیذ،فیلنٍایت تزد،ٍیذیَ

 

 : سنجص و ارزضیابی دانطجویاى

 

 نمره 15                        :آزمون پایان ترم

   

 و منظم حضور فعال 

 نمره 2               :تکالیفانجام و  در کالس

 

 نمره 3                                  : میان ترم
 

 ساػت تاریخ سهن از نوره کل روش آزهوى

 6-4 جلسِ پٌجن ًوز3ُ آسهَى کتثی هیاى تزم

   ًوز15ُ آسهَى کتثی  آسهَى پایاى دٍرُ

ٍهٌظن  حضَر فعال

 اًجامٍ در کالس

 تکالیف

   ًوز2ُ ارسضیاتی استاد

 هقررات کالس و انتظارات از دانطجو:
حضور دانشجویان  دمواردی مانن)حضور به موقع و منظم در تمام جلسات درسی و اصول اخالق اسالمی،حرفه رعایت ا.4

 .مجاز نمی باشد( راه و .....،ترک بدون اجازه کالس،استفاده از تلفن همپس از استاد
 .شرکت فعال در بحث های گروهیمطالعه موضوعات مورد بحث و .5
 .ستاد مربوطهبا نظر اانجام تکالیف محوله .6
 .مراجعه به منابع اعالم شده و مطالعه موضوعات مرتبط.1
 .ارائه پیشنهادات جهت اصالح و پیشبرد اهداف آموزشی.2
  .به ازای هر جلسه غیبت غیرموجه دانشجو طبق قوانین آموزشی دانشکده اقدام می گردد. 3
 

 دانشکده:EDOنام و امضای مسئول          فرشته جاللوندیه:نام و امضای مدیر گرو رضا فیضی         نام و امضای مدرس:   
 

                                              
 سال:تاریخ ار                                    51/3/89تاریخ ارسال:                                56/3/89تاریخ تحویل:   
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 یبند جدول زهاى

 روز و ساػت جلسه :  

 

روش  هدرس هوضوع هر جلسه              جلسه

 تدریس

 تاریخ وسیله

چِ اتاق عول ٍ سیز پیطزفت جزاحی ٍ عثقِ ختاری 1

 تٌذی اًَاع جزاحی

 

 سخٌزاًی فیضی

 تحث عوَهی

  ٍیذیَ پزٍصکتَر، ٍایت تزد

 تَغیف ضغل کارضٌاسی اتاق عول ٍ رسالت 2

 رضتِ ٍ ضزایظ کار در اتاق عول

 سخٌزاًی فیضی

 تحث عوَهی

  ٍیذیَ پزٍصکتَر، ٍایت تزد

آهَسش هْارت ّای ضغل یاتی ٍ تزقزاری ارتثاعات  3

 حزفِ ای در اتاق عول

 

 سخٌزاًی فیضی

 تحث عوَهی

  ٍیذیَ پزٍصکتَر، ٍایت تزد

آضٌایی تا اعضای تین جزاحی ٍ ضزح ٍظایف آى ّا  4

 در حیي جزاحی  ٍ در اتاق عول

 

 سخٌزاًی فیضی

 تحث عوَهی

  ٍیذیَ پزٍصکتَر، ٍایت تزد

آضٌایی تا جٌثِ ّای فیشیکی ٍ ساختواى   5

تیوارستاى ٍ اتاق عول ٍ استاًذارد ّای هزتَط تِ 

 اتاق عول

 

 سخٌزاًی فیضی

 تحث عوَهی

  ،فیلنٍیذیَ پزٍصکتَر، ٍایت تزد

ًقل  آهَسش هزاقثت ّای پزستاری  قثل اس عول ٍ 6

 اًتقال تیوار تحت جزاحی

 

 سخٌزاًی فیضی

 تحث عوَهی

  ٍیذیَ پزٍصکتَر، ٍایت تزد

 آضٌایی تا پَسضیي ّای جزاحی 7

  

 سخٌزاًی فیضی

 تحث عوَهی

  ،فیلنٍیذیَ پزٍصکتَر، ٍایت تزد

 سخٌزاًی فیضی هذیزیت خغز در اتاق عول ٍ اقذاهات پیطگیزاًِ 8

 تحث عوَهی

  دٍیذیَ پزٍصکتَر، ٍایت تز

 
 


