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 بسمه تعالي

 دانشگاه علوم پزشكي سمنان ـ معاونت آموزشي ـ مديريت مركز مطالعه و توسعه آموزش پزشكي                                      
 فرم تدوين طرح درس استاد در يك نيمسال تحصيلي

مقدمه ای بر  درس:موضوع 

  تکنولوژی جراحی
 

 2ترم:  كارشناسي اتاق عملرشته و مقطع تحصيلي:   1:تئوري يکتعداد كل واحد:  كالسعرضه آموزشي: 

ه،جابجايي ضايت نامرآشنايي با حرفه)تاريخچه، موقعيت كنوني و مهارتهاي شغل يابي(،ارتباطات حرفه اي و اصول عملكرد)گرفتن هدف كلي درس: 

    بيمار،ثبت(

ده صيادجو عضوء هيئت علمي دانشكخانم سكينه : تدوين كننده: 

                           پيراپزشكي

نحوه ارائه درس، رسانه و  حيطه د()دانشجو در پايان هر جلسه قادر خواهد بوهدف رفتاري هر جلسه درس:  رئوس مطلب تاريخ جلسه

 وسيله

 ارزشيابي و فعاليتهاي تكميلي

 جلسه اول 1

 

معرفي درس،منابع و 

 ارزشيابي

 

 تاريخچه  جراحي
 

 توصيف شغل كارشناس اتاق

 عمل و  حرفه هاي مربوطه 

 تاريخچه  جراحي در ايران و جهان را شرح دهد.

 چهار دليل عمده ي پيشرفت جراحي را نام ببرد.

 تاريخچه پرستاري اتاق عمل را بيان كند.

 ي را شرح دهد.جراح يتخصص ها

 ي را بداند.جراح يتكنولوژ خچهيتار

 كند. فيتوص را شغل كارشناس اتاق عمل

 را بيان كند. م بر رشتهحاك يارزش ها

 

 -و پاسخ پرسش -سخنراني شناختي

 ب تاپل -پروژكتور

 پاورپوينت 

 

 

 

 

 -سواالت شفاهي

 جلسه دوم 2

 

 

 

 

 مهارتهاي شغل يابي

اعضاء تيم جراحي و شرح 

 وظايف آنان 

 را بيان كند. رسالت و چشم انداز رشته

 ي را بيان كند.ضرورت وجود حرفه و ارتقا حرفه ا

 را بر شمارد. ز رشتهچشم اندا

 آينده شغلي رشته ي كارشناسي اتاق عمل را بيان كند.

 را بيان كند. رشته ياهداف كل

 اعضاء تيم جراحي و شرح وظايف آنان را بيان كند.

 اهميت كار گروهي تيم جراحي را شرح دهد.

 -پرسش و پاسخ -سخنراني شناختي

ب تاپ ل -پروژكتور

 پاورپوينت 

 سواالت شفاهي
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سه سومجل 3   

شناخت جنبه هاي فيزيكي 

 محيط در يک واحد جراحي
 

 

 

 ويژگي هاي اصول طراحي در اتاق عمل را بداند.

 لوازم و تجهيزات ضروري در اتاق عمل جراحي را بيان كند.

 محل جانمايي اتاق  هاي عمل در بيمارستان

 اندازه مناسب اتاق عمل را توضيح دهيد.

 ل را توضيح دهيد.بخش هاي اصلي دپارتمان اتاق عم

 استانداردهاي مربوط به اتاق عمل را توضيح دهد.

 

 -پرسش و پاسخ -سخنراني شناختي

لب تاپ  -پروژكتور

 پاورپوينت

 سواالت شفاهي

جلسه چهارم  4  

 

 فرايند ارتباط

 انواع ارتباطات

ارتباطات حرفه اي در اتاق 

 عمل

 را تعريف كند. ارتباط

 را شرح دهد. اجزاي اصلي تشكيل دهنده ارتباط

 نقش و اهميت ارتباط كالمي و غير كالمي را توضيح دهد.

 موثر با مدد جویان را بیان کند. ارتباطاهميت 

 حرفه ای با واحدهای مختلف را شرح دهد. ارتباط

 ارتباط اعضای تیم جراحی با یکدیگر را شرح دهد.

 -پرسش و پاسخ -سخنراني شناختي

لب تاپ  -پروژكتور

 پاورپوينت

 سواالت شفاهي

 اي)جراحي( وجدان حرفه جلسه پنجم 5

 

 وجدان كاري را تعريف كند.

 اهميت وجدان كاري را بيان كند.

 وجدان جراحي را شرح دهد. 

 اصول اخالقي تيم جراحي را بيان كند.

 خصوصيات اخالقي كادر درماني را نام ببرد.

 -پرسش و پاسخ -سخنراني شناختي

لب تاپ  -پروژكتور

نتپاورپوي  

 سواالت شفاهي

حين و بعد  قبل مراقبتهاي جلسه ششم 6

 عمل

 تنظيم رضايت نامه

 

 طبقه بندي اعمال جراحي را توضيح دهد.

 واني و جسمي شرح ذدهد.ر-آماده كردن مددجورا از نظر روحي

 راهكارهاي كاهش اظطراب و نگراني مددجو را بيان كند.

 رح دهد.نكات و بررسي هاي مهم روتين قبل از عمل را ش

 عواملي كه خطرات جراحي را افزايش مي دهند را توضيح دهد.

 مسايل مربوط به رضايت عمل را بيان كند.

 -پرسش و پاسخ -سخنراني شناختي

لب تاپ  -پروژكتور

 پاورپوينت

 سواالت شفاهي
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جلسه هفتم     

اصول و روشهاي نقل و 

انتقال ايمن بيمار تحت عمل 

 جراحي

ر در اتاق انواع وضعيت بيما

 عمل

 

 روش هاي انتقال مددجويان را نام ببرد.

 روش هاي مختلف انتقال مددجويان را توضيح دهد.

 خطرات حين نقل ئ انتقال مددجو را نام ببرد.

 اهميت وضعيت دادن مناسب را بيان كند.

 صدمات و خطرات وضعيت دادن در طول عمل جراحي را شرح دهد.

 ند.تخت عمل و ضمايم آن را بيان ك

 انواع وضعيت دادن و توجهات آن را بيان كند.

 

 -پرسش و پاسخ -سخنراني شناختي

لب تاپ  -پروژكتور

 پاورپوينت

 سواالت شفاهي

8    

جلسه هشتم    

 مديريت در مخاطرات

 

 مديريت خطر را تعريف كند.

 اصول حفاظت و ايمني را در اتاق عمل توضيح دهد.

 اند.طبقه بندي خطرات در اتاق عمل را بد

 ن كندبيا انواع خطرات در اتاق عمل و راهكارها وتوجهات مربوط به هر كدام را

 -پرسش و پاسخ -سخنراني شناختي

لب تاپ  -پروژكتور

 پاورپوينت

 سواالت شفاهي
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