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 طرح درس نظری 
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رسانه آموزشی: اسالید/ سخنرانی/بحث گروهی           روش تدریس:                    02/12/10 تاریخ آزمون:           02-01ساعت كالس: 

 پروژكتور       

 نیااستادمطهری  مدرس:                                         نفر  تعداد:                      محل اجرا: دانشكده علوم پزشكی                     

 

 شرح درس:

در این درس دانشجو با انواع وسایل و تجهیزات اختصاصی و پیشرفته اتاق عمل كه در اعمال جراحی تخصصی و فوق تخصصی به كار 

 می رونداشنا شده و طرز نگهداری به كارگیری آنها را می آموزد.

 

  :كلی هدف

 شامل درسی واحد این اساس این بر. است برآن موثر عوامل شناخت و بهداشت اصول رعایت بر متكی سالم جامعه یک بنای زیر

 بود. خواهد بهداشتی های نظام با آشنایی و ای حرفه و محیط بهداشت عمومی، بهداشت مفاهیم

 

 :اهداف رفتاری

 دانشجو بتواند وسایل اتاق عمل را طبقه بندی نماید.

 دانشجو با تجهیزات ، پک ها و درن های اتاق عمل آشنا گردد.

 دانشجو بتواند اصالحات بخ ها و وسایل اتاق عمل را نام ببرد.

 دانشجو بتواند نحوه استریل كردن وسایل اتاق عمل را شرح دهد.

 دانشجو بتواند انواع نخ ها و نیدل ها تیغ های جراحی را نام ببرد.

 تر، ساكشن و... اشنا گردد.دانشجو با اصول كار كو

 دانشجو با انواع تجهیزات اتاق عمل اشنا گردد.
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 تدریس:  روش

ویدیو پروژكتور و  -اورهد –كتور  این درس با استفاده از  روش های سخنرانی، پیش سازمان دهنده و گروه كوچک و با استفاده از پرو

 كامپیوتر بر حسب نیاز تدریس خواهد شد.

دانشجویان انتظار می رود كه مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده و شركت فعال در بحث داشته باشند و در هر جلسه از 

 همچنین در رابطه با موضوع درس، مقاالت جدیدی را نیز در كالس ارایه نمایند.

 

 روش ارزشیابی دانشجو:

 نمره6نمره                  میان ترم 02ازمون پایان ترم 

 روز پس از اعمال نمره در سایت، دانشجو می تواند اعتراض خود را نسبت به نمره وارد نماید. 2حداكثر 

تجزیه و تحلیل سواالت آزمون توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكی در هر ترم انجام می شود و نتایج آن در اختیار مسئول 

 درس قرار می كیرد.

 

 سیاست ها و قوانین درس:

 ق اسالمی، حرفه ای و حوور به موقع در كالس درس، الزامیست.رعایت اصول اخال

 

 منابع:

 .0232. تهران. نگر جامعه انتشارات( دوم ویراست) عمل اتاق تجهیزات و ابزار با آشنایی احسان، -گلچینی لیال، -ساداتی

 .0231. نگر جامعه انتشارات. جراحی های ست و وسایل جامع راهنمای. رویا اكبرزاده فاطمه، قارداشی
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 تاریخ برگزاری جلسات:

 مدرس اهداف رفتاری ساعت تاریخ جلسه

0 22/00/11 01-02  استاد مطهری نیا قفسه بندی وسایل، نحوه نگهداری و تحویل 

2 12/02/11 01-02  استاد مطهری نیا و نحوه نگهداری و استفاده از آن ، كاتتردرنانواع پک 

2 13/02/11 01-02  استاد مطهری نیا های بخیهها و سوزنانواع نخ 

2 06/02/11 01-02  استاد مطهری نیا تجهیزات عمومی و وسایل جانبی اتاق عمل 

2 22/02/11 01-02  استاد مطهری نیا ها های بخیه و استاپلرها و نحوه استفاده از آنانواع روش 

6 02/10/10 01-02 استفاده از دستگاه الكتروسرجیكال دیاترمی و تكنولوژی های  

 مورد استفاده در آن 

 استاد مطهری نیا

1 22/10/10 01-02  استاد مطهری نیا طرز كار دستگاه لیزر  

8 23/10/10 01-02  استاد مطهری نیا تجهیزات مورد استفاده دردبریدمان و پیوند بافت 

3 12/12/10 01-02  استاد مطهری نیا ترمآزمون میان  

01 02/12/10 01-02  استاد مطهری نیا ابزارهای جراحی مشترک در ست های جراحی  

00 03/12/10 01-02  استاد مطهری نیا اجزای مختلف و كاربرد دستگاه های آندوسكوپی و میكروسكوپی  

02 26/12/10 01-02 مطهری نیا استاد های دوربین و مانیتور اجزای مختلف كاربرد دستگاه   

02 12/12/10 01-02  استاد مطهری نیا انواع ابزارهای جراحی  

02 13/12/10 01-02  استاد مطهری نیا های دوربین و مانیتور اجزای مختلف كاربرد دستگاه 

02 06/12/10 01-02  استاد مطهری نیا تعطیلی رسمی 

06 22/12/10 01-02 نیااستاد مطهری  جمع بندی مطالب ارائه شده    

 


