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 دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

دانشجویان کارشناسی   مخاطبان: اشنایی با تجهیزات پیشرفته اتاق عمل و روش های نوین آسپتیک عنوان درس:
                                                          اتاق عملناپیوسته 

 
 - درس و پیش نیاز:                                      واحد نظری 2تعدادواحد:

 

 آقای ًصرتی کارؼٌاظی ارؼد اتاق عول مدرس:                                            شنبه :زمان ارائه درس

 

 

  کیآظپت يیًَ یاتاق عول ٍ رٍغ ّا ؽرفتِیپ ساتیتجْآؼٌایی داًؽجَ با کلیات :ّدف کلی درض

 :ّداف کلی جلعات ا

 را بِ طَر کاهل تَضیح دّد الکترٍظرجری دُ از دظتگاُکاربرد ٍ ًحَُ اظتفا -1

 را بِ طَر کاهل تَضیح دّد تَرًیکت کاربرد ٍ ًحَُ اظتفادُ از دظتگاُ -2

 لیگاؼَر را بِ طَر کاهل تَضیح دّد کاربرد ٍ ًحَُ اظتفادُ از دظتگاُ -3

 کرایَ را بِ طَر کاهل تَضیح دّد کاربرد ٍ ًحَُ اظتفادُ از دظتگاُ -4

 فیکَ را بِ طَر کاهل تَضیح دّد اظتفادُ از دظتگاُ کاربرد ٍ ًحَُ -5

 ٍیترکتَهی  را بِ طَر کاهل تَضیح دّد کاربرد ٍ ًحَُ اظتفادُ از دظتگاُ -6

 هیکرٍظکَپ را بِ طَر کاهل تَضیح دّد کاربرد ٍ ًحَُ اظتفادُ از دظتگاُ -7

 اظتاپلرّا را بِ طَر کاهل تَضیح دّد کاربرد ٍ ًحَُ اظتفادُ از اًَاع  -8

 را بِ طَر کاهل تَضیح دّد د ٍ ًحَُ اظتفادُ از اًَاع اًدٍظکَپ ّای ارٍلَشیکاربر -9

 را بِ طَر کاهل تَضیح دّد کاربرد ٍ ًحَُ اظتفادُ از اًَاع اًدٍظکَپ ّای ارتَپدی -11

 را بِ طَر کاهل تَضیح دّد کاربرد ٍ ًحَُ اظتفادُ از اًَاع اًدٍظکَپ ّای الپاراظکَپی -11

 را بِ طَر کاهل تَضیح دّد ًَاع لیسرّای جراحیکاربرد ٍ ًحَُ اظتفادُ از ا -12

 کاربرد ٍ ًحَُ اظتفادُ از اًَاع هحلَل ّای ضد عفًَی را بِ طَر کاهل تَضیح دّد -13

 اًَاع رٍغ ّای اظتریلیساظیَى ًَیي را ؼرح دّد -14

 ًحَُ ضدعفًَی اًَاع رٍغ اًدٍظکَپ ّا را ؼرح دّد -15

 َر کاهل تَضیح دّدکَبلیؽي را بِ ط کاربرد ٍ ًحَُ اظتفادُ از دظتگاُ -16

 ّر جلعِ:کلی اّداف ٍیصُ بِ تفکیک اّداف          

 را بِ طَر کاهل تَضیح دّد الکترٍظرجری کاربرد ٍ ًحَُ اظتفادُ از دظتگاُ ّدف کلی جلعِ اٍل:ا -1

 اّداف ٍیصُ جلعِ اٍل: 

 :در پایاى داًؽجَ قادر باؼد

 نحوه استفاده از دستگاه الکتروسرجری را شرح دهذ -1-1

 رکرد دستگاه الکتروسرجری را شرح دهذنحوه کا -1-2

 نکات ایونی الکتروسرجری هربوط به بیوار و پرسنل را شرح دهذ -1-3
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 نکات ضذعفونی هربوط به دستگاه الکتروسرجری را شرح دهذ -1-4

 را بِ طَر کاهل تَضیح دّد تَرًیکت کاربرد ٍ ًحَُ اظتفادُ از دظتگاُ ّدف کلی جلعِ دٍم:

 اّداف ٍیصُ جلعِ دٍم:

 داًؽجَ قادر باؼد: ىایدر پا

 را شرح دهذ تورنیکتنحوه استفاده از دستگاه  -2-1

 را شرح دهذ تورنیکتنحوه کارکرد دستگاه  -2-2

 هربوط به بیوار و پرسنل را شرح دهذ تورنیکتنکات ایونی  -2-3

 را شرح دهذ کتیتورننکات ضذعفونی هربوط به دستگاه  -2-4

 لیگاؼَر را بِ طَر کاهل تَضیح دّد فادُ از دظتگاُکاربرد ٍ ًحَُ اظت :ّدف کلی جلعِ ظَم

 اّداف ٍیصُ جلعِ ظَم:

 در پایاى داًؽجَ قادر باؼد:

 را شرح دهذ گاشوریلنحوه استفاده از دستگاه  -3-1

 را شرح دهذ گاشوریلنحوه کارکرد دستگاه  -3-2

 هربوط به بیوار و پرسنل را شرح دهذ گاشوریلنکات ایونی  -3-3

 را شرح دهذ عفونی هربوط به دستگاه لیگاشورنکات ضذ -2-4

 کرایَ را بِ طَر کاهل تَضیح دّد کاربرد ٍ ًحَُ اظتفادُ از دظتگاُ: ّدف کلی جلعِ چْارم

 اّداف ٍیصُ جلعِ چْارم:

 در پایاى داًؽجَ قادر باؼد:

 را شرح دهذ کرایونحوه استفاده از دستگاه  -4-1

 دهذرا شرح  کرایونحوه کارکرد دستگاه  -4-2

 هربوط به بیوار و پرسنل را شرح دهذ کرایونکات ایونی  -4-3

 را شرح دهذ نکات ضذعفونی هربوط به دستگاه کرایو -2-4

  فیکَ را بِ طَر کاهل تَضیح دّد کاربرد ٍ ًحَُ اظتفادُ از دظتگاُ :پٌجنّدف کلی جلعِ 

 در پایاى داًؽجَ قادر باؼد:

 شرح دهذرا  فیکونحوه استفاده از دستگاه  -5-1

 را شرح دهذ فیکونحوه کارکرد دستگاه  -5-2

 هربوط به بیوار و پرسنل را شرح دهذ فیکونکات ایونی  -5-3
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 را شرح دهذ فیکونکات ضذعفونی هربوط به دستگاه  -2-4

 

 ٍیترکتَهی را بِ طَر کاهل تَضیح دّد کاربرد ٍ ًحَُ اظتفادُ از دظتگاُ: ؼؽنّدف کلی جلعِ 

 :ْنًاّداف ٍیصُ جلعِ 

 در پایاى داًؽجَ قادر باؼد:

 را شرح دهذٍیترکتَهی نحوه استفاده از دستگاه  -6-1

 را شرح دهذٍیترکتَهی نحوه کارکرد دستگاه  -6-2

 هربوط به بیوار و پرسنل را شرح دهذٍیترکتَهی نکات ایونی  -6-3

 را شرح دهذٍیترکتَهی نکات ضذعفونی هربوط به دستگاه  -6-4

 هیکرٍظکَپ را بِ طَر کاهل تَضیح دّد کاربرد ٍ ًحَُ اظتفادُ از دظتگاُ :نّفتّدف کلی جلعِ 

 :ّفتناّداف ٍیصُ جلعِ 

 در پایاى داًؽجَ قادر باؼد:

 را شرح دهذهیکرٍظکَپ نحوه استفاده از دستگاه   -7-1
 را شرح دهذهیکرٍظکَپ نحوه کارکرد دستگاه  -7-2
 را شرح دهذهیکرٍظکَپ نکات ایونی  -7-3

 را شرح دهذهیکرٍظکَپ نکات ضذعفونی هربوط به دستگاه  -7-4

 کاربرد ٍ ًحَُ اظتفادُ از اًَاع اظتاپلر را بِ طَر کاهل تَضیح دّد :ّؽتنّدف کلی جلعِ 

 :ّؽتناّداف ٍیصُ جلعِ 

 در پایاى داًؽجَ قادر باؼد:

 را شرح دهذاًَاع اظتاپلر نحوه استفاده از  -8-1
 را شرح دهذلر اًَاع اظتاپنحوه کارکرد  -8-2
 هربوط به بیوار و پرسنل را شرح دهذاًَاع اظتاپلر نکات ایونی  -8-3

  را شرح دهذاًَاع اظتاپلر نکات ضذعفونی هربوط به  -8-4

 را بِ طَر کاهل تَضیح دّد کاربرد ٍ ًحَُ اظتفادُ از اًَاع اًدٍظکَپ ّای ارٍلَشی :ًْنّدف کلی جلعِ 

 :ًْناّداف ٍیصُ جلعِ 

 داًؽجَ قادر باؼد:در پایاى 

 را شرح دهذ اًَاع اًدٍظکَپ ّای ارٍلَشینحوه استفاده از  -9-1

 را شرح دهذ اًَاع اًدٍظکَپ ّای ارٍلَشینحوه کارکرد  -9-2
 را شرح دهذ اًَاع اًدٍظکَپ ّای ارٍلَشینکات ایونی   -9-3
 را شرح دهذ اًَاع اًدٍظکَپ ّای ارٍلَشینکات ضذعفونی هربوط به  -9-4
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 را بِ طَر کاهل تَضیح دّد کاربرد ٍ ًحَُ اظتفادُ از اًَاع اًدٍظکَپ ّای ارتَپدی: دّنف کلی جلعِ ّد

 :دّناّداف ٍیصُ جلعِ 

 در پایاى داًؽجَ قادر باؼد:

 را شرح دهذ اًَاع اًدٍظکَپ ّای ارتَپدینحوه استفاده از  -11-1

 را شرح دهذ اًَاع اًدٍظکَپ ّای ارتَپدینحوه کارکرد  -11-2

 را شرح دهذ اًَاع اًدٍظکَپ ّای ارتَپدینکات ایونی  -11-3

 را شرح دهذ اًَاع اًدٍظکَپ ّای ارتَپدینکات ضذعفونی هربوط به  -11-4

 را بِ طَر کاهل تَضیح دّد کاربرد ٍ ًحَُ اظتفادُ از اًَاع اًدٍظکَپ ّای الپاراظکَپی: یازدّنّدف کلی جلعِ 

 :یازدّناّداف ٍیصُ جلعِ 

 در پایاى داًؽجَ قادر باؼد:

 را شرح دهذ اًَاع اًدٍظکَپ ّای الپاراظکَپینحوه استفاده از  -11-1

 را شرح دهذ اًَاع اًدٍظکَپ ّای الپاراظکَپینحوه کارکرد  -11-2

 را شرح دهذ اًَاع اًدٍظکَپ ّای الپاراظکَپینکات ایونی  -11-3

 را شرح دهذ الپاراظکَپی اًَاع اًدٍظکَپ ّاینکات ضذعفونی هربوط به  -11-4

 را بِ طَر کاهل تَضیح دّد کاربرد ٍ ًحَُ اظتفادُ از اًَاع لیسرّای جراحی: دٍازدّنّدف کلی جلعِ 

 :دٍازدّناّداف ٍیصُ جلعِ 

 در پایاى داًؽجَ قادر باؼد:

 را شرح دهذ اًَاع لیسرّای جراحینحوه استفاده از  -12-1

 را شرح دهذ حیاًَاع لیسرّای جرانحوه کارکرد  -12-2

 هربوط به بیوار و پرسنل را شرح دهذ اًَاع لیسرّای جراحینکات ایونی  -12-3

 را شرح دهذ اًَاع لیسرّای جراحینکات ضذعفونی هربوط به  -12-4

 کاربرد ٍ ًحَُ اظتفادُ از اًَاع هحلَل ّای ضد عفًَی را بِ طَر کاهل تَضیح دّد :ظیسدّنّدف کلی جلعِ 

 

 :ظیسدّن اّداف ٍیصُ جلعِ

 در پایاى داًؽجَ قادر باؼد:

 را شرح دهذاًَاع هحلَل ّای ضد عفًَی نحوه استفاده از  -13-1
 را شرح دهذاًَاع هحلَل ّای ضد عفًَی نکات ایونی  -13-2
 را ؼرح دّداًَاع هحلَل ّای ضد عفًَی نحوه رقیق سازی  -13-3
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 یي را ؼرح دّداًَاع رٍغ ّای اظتریلیساظیَى ًَ :چْاردّنّدف کلی جلعِ 

 

 :چْاردّناّداف ٍیصُ جلعِ 

 در پایاى داًؽجَ قادر باؼد:

  را شرح دهذدستگاه اتوکالو نحوه استفاده از  -14-1
  را شرح دهذدستگاه پالسوا نحوه استفاده از  -14-2
 را شرح دهذ اتیلن اکسایذدستگاه نحوه استفاده از   -14-3

 اع رٍغ اًدٍظکَپ ّا را ؼرح دّدًحَُ ضدعفًَی اًَ: پاًسدّنّدف کلی جلعِ 

 

 :پاًسدّناّداف ٍیصُ جلعِ 

 در پایاى داًؽجَ قادر باؼد:

 نحوه ضذعفونی انواع انذوسکوپ را شرح دهذ -15-1

 هحلول های هناسب برای ضذعفونی انواع انذوسکوپ را نام ببرد -15-2

 ِ طَر کاهل تَضیح دّدکَبلیؽي را ب کاربرد ٍ ًحَُ اظتفادُ از دظتگاُ: ؼاًسدّنّدف کلی جلعِ 

 

 :ؼاًسدّناّداف ٍیصُ جلعِ 

 در پایاى داًؽجَ قادر باؼد:

 را شرح دهذکَبلیؽي  دظتگاُنحوه استفاده از  -16-1

 را شرح دهذکَبلیؽي  دظتگاُنحوه کارکرد  -16-2

 هربوط به بیوار و پرسنل را شرح دهذکَبلیؽي  دظتگاُنکات ایونی  -16-3

 را شرح دهذکَبلیؽي  دظتگاُبه  نکات ضذعفونی هربوط -16-4

 

 برای مطالعه:  منابع
1- Surgical Technology for the surgical Technologist, Publisher Delmar Learning.. 
2-Berry & Kohn, operating Room. Techniqiue. Publishermos by 2012 
3. Alexander's surgical procedures/ Jane C. Rothrock PhD RN CNOR FAAN 
(Author), Sherri Alexander CST (Author) / Mosby; 1 edition/ ISBN: 978032307555 

 1394.جاهعِ ًگر.َىیساظیلیاتاق عول ٍ ٍاحد اظتر یکیالکتر ساتی:تجْيیحع ،ییًعا یعل.4

 یادگیری -ّیدؼیَُ یاد

 نوایش فیلن -پرسش و پاسخ –بحث گروهی  –سخنرانی 

 رظاًِ ّای آهَزؼی



6 

 

 اسالید -کتاب -ویدیو پروژکتور -ایت بردو
 

  ظٌجػ ٍ ارزؼیابی داًؽجَیاى

 نمره   11          ون پایان ترمآزم

 نمره 1  حضور فعال در کالش 

 نمره 1کوئیس                        
 
 

 ظاعت تاریخ ظْن از ًورُ کل رٍغ آزهَى

   18 آزهَى کتبی  آزهَى پایاى دٍرُ

حضَر فعال در 

 کالض

   1 ارزؼیابی اظتاد

   1 ارزؼیابی اظتاد تکالیف داًؽجَ

 

 هقررات کالض ٍ اًتظارات از داًؽجَ:
 حضور به موقع و منظم در تمام جلسات درس

 عدم غیبت بیش از حد مجاز در کالس
 شرکت فعال در بحث های گروهی

 مراجعه به منابع اعالم شده و مطالعه موضوعات مرتبط 
 
 

 دانشکده:EDOنام و امضای مدیر گروه:                        نام و امضای مسئول                              نام و امضای مدرس: 

                            
 تاریخ ارسال:                          00/79/ 01تاریخ ارسال:                                     01/00/79تاریخ تحویل:  

 تایید مدیر گروه و امضا:                               خیر         آیا طرح درس برای اولین بار تدوین شده       بله   

                                                                                              
 

 



7 

 

 یجدٍل زهاًبٌد

 رٍز ٍ ظاعت جلعِ :  

 

رٍغ  هدرض هَضَع ّر جلعِ              جلعِ

 تدریط

 تاریخ ٍظیلِ

 کاربرد ٍ ًحَُ اظتفادُ از دظتگاُ 1

  الکترٍظرجری

  

 سخنرانی نصرتی

 بحث عووهی

  ویذیو پروژکتور، وایت برد

 نرانیسخ نصرتی  تَرًیکت کاربرد ٍ ًحَُ اظتفادُ از دظتگاُ 2

 بحث عووهی

  ویذیو پروژکتور، وایت برد

  لیگاؼَر کاربرد ٍ ًحَُ اظتفادُ از دظتگاُ 3

 

 سخنرانی نصرتی

 بحث عووهی

  ویذیو پروژکتور، وایت برد

  کرایَ کاربرد ٍ ًحَُ اظتفادُ از دظتگاُ 4

 

 سخنرانی نصرتی

 بحث عووهی

  ویذیو پروژکتور، وایت برد

 سخنرانی نصرتی فیکَ  ز دظتگاُکاربرد ٍ ًحَُ اظتفادُ ا 5

 بحث عووهی

  ویذیو پروژکتور، وایت برد

 ٍیترکتَهی   کاربرد ٍ ًحَُ اظتفادُ از دظتگاُ 6

 

 سخنرانی نصرتی

 بحث عووهی

  ویذیو پروژکتور، وایت برد

 کاربرد ٍ ًحَُ اظتفادُ از دظتگاُ 7

  هیکرٍظکَپ

 

 سخنرانی نصرتی

 بحث عووهی

  ردویذیو پروژکتور، وایت ب

  اظتاپلرّا کاربرد ٍ ًحَُ اظتفادُ از اًَاع  8

 

 سخنرانی نصرتی

 بحث عووهی

  ویذیو پروژکتور، وایت برد

کاربرد ٍ ًحَُ اظتفادُ از اًَاع اًدٍظکَپ  9

 ّای ارٍلَشی

 

 سخنرانی نصرتی

 بحث عووهی

  ویذیو پروژکتور، وایت برد

کاربرد ٍ ًحَُ اظتفادُ از اًَاع اًدٍظکَپ  11

  رتَپدیّای ا

 

 سخنرانی نصرتی

 بحث عووهی

  ویذیو پروژکتور، وایت برد

کاربرد ٍ ًحَُ اظتفادُ از اًَاع اًدٍظکَپ  11

  ّای الپاراظکَپی

 

 سخنرانی نصرتی

 بحث عووهی

  ویذیو پروژکتور، وایت برد

کاربرد ٍ ًحَُ اظتفادُ از اًَاع لیسرّای  12

 جراحی

 

 سخنرانی نصرتی

 بحث عووهی

  تور، وایت بردویذیو پروژک

کاربرد ٍ ًحَُ اظتفادُ از اًَاع هحلَل ّای  13

 ضد عفًَی 

 

 سخنرانی نصرتی

 بحث عووهی

  ویذیو پروژکتور، وایت برد



1 

 

 اًَاع رٍغ ّای اظتریلیساظیَى ًَیي  14

 

 سخنرانی نصرتی

 بحث عووهی

  ویذیو پروژکتور، وایت برد

 ًحَُ ضدعفًَی اًَاع اًدٍظکَپ ّا  15

 

 رانیسخن نصرتی

 بحث عووهی

  ویذیو پروژکتور، وایت برد

  کَبلیؽي کاربرد ٍ ًحَُ اظتفادُ از دظتگاُ 16

 

 سخنرانی نصرتی

 بحث عووهی

  ویذیو پروژکتور، وایت برد

 
 


