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 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

 دانشکده پرستاری ومامایی 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 دانشکده پرستاری ومامایی  مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی:   عنوان واحد درسی

 اتاق عمل رشته تحصیلی: تئوری  واحد درسی: نوع

 ارشد کارشناسی مطقع تحصیلی: کارورزی:  :کارآموزی عملی: 1نظری: تعداد واحد

 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی کارورزی: کارآموزی:  عملی: 17: نظری        تعداد ساعت

  1 پیشنیاز: ندارد 52   کد درس:

 

  

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 پرستاری رشته تحصیلی:  آذر آوازه نام و نام خانوادگی:

 مربی رتبه علمی:  کارشناسی ارشد مقطع تحصیلی:

 423 -44133413 تماس: شماره
   پست الکترونیک:

Nurse@zums.ac.ir 

 مامایی-دانشکده پرستاریدانشگاه علوم پزشکی ، محل کار:

 خانم ها آذر آوازه  :نام و نام خانوادگی مدرس

 ه:بازنگری بر اساس نیاز جامع :تاریخ تدوین طرح درس نحوه برگزاری دوره:

 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ  3/12/77 ترکیبی مجازی حضوری
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 در این فرمت اولین بار است 3/12/77    

 اهداف آموزشی

 هدف کلی: 

(  و همکاران و نحوه ارتباط گیری و خطرات محیط کاری آشنایی با حرفه ) تاریخچه ، موقعیت کنونی و مهارتهای شغل یابی  

  

تاری()رف اهداف اختصاصی  

:موزشی انتظار میرود دانشجویان قادر باشندآدر پایان برنامه ی   

 حیطه شناختی:

 در ایران و جهان را به طوراختصاری شرح دهد.سیر تکاملی جراحی  .1
 کند. توصیفرا شغل کارشناس اتاق عمل و حرفه های مربوطه  .2
 را نام برده و وظایف هر یک را توضیح دهد.اعضای تیم جراحی  .3
 تعریف نموده و اجرای آن را نام ببرد ط راارتبا .4
 تفاوت ارتباط عاطفی و عقالنی و سنتی را بیان کند. .5
  موانع و عوامل تسهیل کننده ارتباط را شرح دهد. .6
 را شرح دهد مهارتهای شغل یابی .7
 هد.را نام ببرده و شرایط یک اتاق عمل منطبق با استانداردها را تشخیص دجنبه های فیزیکی در یک واحد جراحی  .8
 طبقه بندی کند ) فیزیکی ، حرارتی ، شیمیایی ، بیولوژیکی( خطرات موجود در اتاق عمل را نام برده و در چهار دسته .9

 راههای پیشگیری از خطرات اتاق عمل برای پرسنل و بیماران را بیان نموده و کاربردی ترین راهها را از بین سایر روش ها معرفی کند. .11

 حیطه ی عاطفی :

 برخورداری از مهارتهای ارتباطی در اتاق عمل واقف باشد.به اهمیت  -1

 خود را در برخوردها و ارتباط با همکاران حفظ کند صبوری بوده و آرامش  -5

:حرکتی یطه ی روانیح  

 برقرار کند.و عقالنی با دوستان و همکالسی و همکاران ارتباط صحیح  -

 قادر به انجام کار گروهی باشد. -

  روش های تدریس:

                                                                    ایفای نقش                                                                                                                             بحث گروهی                                                                                                                                                               پرسش و پاسخ                                                                                                                                     سخنرانی
                                  Bedside teaching                            شبیه سازی شده             بیمار                                                                                                       کارگاه آموزشی                                                                                                نمایش عملی

 سایر) بنویسید(:    
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 مواد و وسایل آموزشی:

 کامپیوتر و ویدئو پروؤکتور

 ماژیک و وایت برد

  تجارب یادگیری )حین تدریس(

 

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

 و شرکت فعال در کالسو مطالعه دروس تئوری جلسه قبل  پایه نظری دانش از برخورداری

 شرکت در امتحانات پایان ترم 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 شرکت فعال در کالس و حضور به موقع انتظارات: 

 دقیقه 2خروج از کالس در یک نوبت در وقت استراحت با اعالم استاد به مدت : مجازها

عدم استفاده  –عدم خوردن و اشامیدن در کالس و عدم صحبت و سوال غیر مرتبط  –عدم تاخیر و تعجیل در ورود و خروج کالس  :محدودیتها

 از گوشی همراه در کالس.

 (:/بالینی/عرصه/آزمایشگاهیعملیهای ایمنی )دروس توصیه

  

  فهرست منابع درسی:

 

1. Surgical Technology for the Surgical Technologist. A positive care Approach/ Association of Surgical 
Technologist/ Cengage :Learning;4 edition/ISBN:9781111037567 

2. Alexanders Surgical Procedures /Jane C.Rothrock(Author),Sherri Alexander CST(Author Mosboy;1 
edition/ ISBN: 9780323075558 

3. Alexanders  Care of the Patient in Surgery /Jane C.Rothrock. / Mosboy;14 edition/ ISBN: 9780323069168 

4. Berry& koh,n  Operating Room Techique / Nancymarie Phillips(Author)/ Mosboy ;12 edition 
/ISBN9780323073585 

5. Surgical Technology: Principales and Practice/Joanna Kotcher Fuller (Author)/ Saunders:6 edition / 
ISBN:9781455725069 
 



4 
 

 

 

 نانسی ماری. اصول کار در اتاق عمل )جلد اول از تکنیک های کار در اتاق عمل بری و کوهن ( ترجمه ساداتی لیال، گلچینی احسان و دیگران. -1

1131انتشارات جامعه نگر . 

1111لمی جامعه نگر . تهران :قارداشی فاطمه .مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی . سا  -2

 1113زابل  تهرات جامعه نگر . مقدمات تکنولوژی جراحیشهرکی واحد،عزیز.حیدری، مریم.سنچولی،جواد. قهری سرابی علیرضا.   -1

 

 

 روش ارزیابی:

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی

  

 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ
 صحیح / غلط جورکردنی ینه ایچند گز کوته پاسخ

  نمره(: 02بارم بندی نمره ) از 

 ، برابر ...... می باشد(.02) نمره قبولی از    

 حضور و غیاب کالسی: 

 نمره  1

  :و عدم غیبت  مشارکت کالسی

 نمره 1
 - و پروژه: عملی انجام تکالیف

 نمره 13امتحان نظری  امتحان پایان ترم: -امتحان میان ترم: - کوئیز:

 صورت می گیرد: طبق موارد زیر  ارزشیابی :موارد سایر

 های گروهیشرکت فعال در بحث 

 (کتبی) دوره پایان امتحان     

:نظری زمانبندی جدول  
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هجلس جلسه موضوع ساعت تاریخ روز   مدرسین 

ه یکشنب 1  11/1/81  11-11  آوازه ارائه طرح درس سیر تکاملی جراحی 

ه یکشنب 2  22/1/81  11-11  آوازه توصیف شغل و کارشناسی اتاق عمل و حرفه های مربوطه 

21/1/81  شنبهدو 3  11-11  آوازه  ) جبران تعطیل هفته بعد(اعضای تیم جراحی 

ه یکشنب   1/2/81  11-11  آوازه  تعطیل رسمی  

ه یکشنب 1  1/2/81 11-11 آوازه  ارتباطات حرفه ای   

11-11 11/2/81 شنبه  2 ای فیزیکی محیط  در یک واحد جراحیشناخت جنبه ه   آوازه 

11-11 21/2/81 شنبه  1  آوازه ادامه 

11-11 21/2/81 شنبه  7  آوازه  مدیریت خطر 

11-11 1/3/81 شنبه  1  آوازه ادامه 

 

 


