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  اصول  و فنون عملکرد فرد سیار و اسکرابجدول زمان بندي برنامه درسی 

  

 مدرس روش تدریس مواد و رسانه ها موضوع جلسات تاریخ جلسات ردیف

1 
24/6/98  

 یکشنبه 

وظایف قبل ،حین و بعد از عمل شخص 

سیرکولیت  و نحوه پذیرش بیمار در اتاق 

 عمل

تخته ، 

ویدئوپرژکتور 

 وکامپیوتر

پرسش ،سخنرانی 

 ،پاورپوینتوپاسخ

علی اکبر آقایی 

 نژاد

2  
24/6/98  

  یکشنبه 

نحوه پذیرش کودکان ،نوزادان و 

 سالمندان در اتاق عمل

تخته ، 

ویدئوپرژکتور 

 وکامپیوتر

سخنرانی ،پرسش 

 وپاسخ،پاورپوینت

علی اکبر آقایی 

 نژاد

3 
27/6/98  

 چهارشنبه

پوزیشن دهی و مالحظات   آن و بررسی 

 عمل جراحیضمائم تخت 

تخته ، 

ویدئوپرژکتور 

 وکامپیوتر

سخنرانی ،پرسش 

 وپاسخ،پاورپوینت

علی اکبر آقایی 

 نژاد

4 
31/6/98  

 یکشنبه

  آشنایی با  اتاق پراتیک
  علیاکبرآقایینژاد  عملی  اتاق  پراتیک

5  
31/6/98  

  یکشنبه

  آشنایی با  اتاق پراتیک
  علیاکبرآقایینژاد  عملی  پراتیک اتاق 

6  

3/7/98  

  چهارشنبه

  

نقل و انتقال بیمارتحت عمل جراحی و  

 انواع پوزیشنهاي جراحی

 

تخته ، 

ویدئوپرژکتور 

 وکامپیوتر

سخنرانی ،پرسش 

 وپاسخ،پاورپوینت

علی اکبر آقایی 

 نژاد

7  
7/7/98  

  یکشنبه

  )1گروه (نحوه پوزیشن دهی بیمار
  عملی  اتاق پراتیک

علی اکبر آقایی 

  نژاد

8  
7/7/98  

  یکشنبه

  )2گروه (پوزیشن دهی بیمارنحوه 
  عملی  اتاق پراتیک

علی اکبر آقایی 

  نژاد

9  
10/7/98  

  چهارشنبه

  مخاطرات شغلی در اتاق عمل
تخته ، 

ویدئوپرژکتور 

 وکامپیوتر

سخنرانی ،پرسش 

 وپاسخ،پاورپوینت

علی اکبر آقایی 

 نژاد

10  
14/7/98  

  یکشنبه

نحوه پکینگ گازها ،لنگاز، شان پرفوره و 

  عملی  اتاق پراتیک  ) 1گروه (لپک و ست ها
علی اکبر آقایی 

  نژاد

11  
14/7/98  

  یکشنبه

نحوه پکینگ گازها ،لنگاز، شان پرفوره و 

  عملی  اتاق پراتیک  ) 2گروه (لپک و ست ها
علی اکبر آقایی 

  نژاد

12 
17/7/98  

 چهارشنبه

براي عمل نحوه آماده کردن پوست 

 جراحی

تخته ، 

ویدئوپرژکتور 

 وکامپیوتر

سخنرانی ،پرسش 

 وپاسخ،پاورپوینت

علی اکبر آقایی 

 نژاد

13 
21/7/98  

 یکشنبه
  عملی  اتاق پراتیکنحوه آماده کردن پوست براي عمل 

علی اکبر آقایی 

  نژاد



  )1گروه ( )پرپ(جراحی

14 
21/7/98  

 یکشنبه

نحوه آماده کردن پوست براي عمل 

  عملی  اتاق پراتیک   )2گروه) (پرپ(جراحی
علی اکبر آقایی 

  نژاد

15 
24/7/98  

 چهارشنبه

نحوه اضافه کردن وسایل استریل به 

و نحوه شمارش گاز و ابزار  حوزه جراحی

 نحوه  مراقبت از نمونه بیوپسی جراحی و

تخته ، 

ویدئوپرژکتور 

 وکامپیوتر

سخنرانی ،پرسش 

 وپاسخ،پاورپوینت

علی اکبر آقایی 

 نژاد

16  
28/7/98  

  یکشنبه
  عملی  اتاق پراتیک   )1گروه (،آماده کردن میز جراحینحوه 

علی اکبر آقایی 

  نژاد

17  
28/7/98  

  یکشنبه
  عملی  اتاق پراتیک   )2گروه (آماده کردن میز جراحینحوه 

علی اکبر آقایی 

  نژاد

18  
1/8/98  

  چهارشنبه

نحوه اسکراب جراحی ،پوشیدن گان و 

 دستکش

تخته ، 

ویدئوپرژکتور 

 وکامپیوتر

سخنرانی ،پرسش 

 وپاسخ،پاورپوینت

علی اکبر آقایی 

 نژاد

19  
8/8/98  

  شنبهچهار
  عملی  اتاق پراتیک   )1گروه (نحوه اسکراب جراحی  

علی اکبر آقایی 

  نژاد

20  
12/8/98  

  شنبهیک
  عملی  اتاق پراتیک   )2گروه (نحوه اسکراب جراحی  

علی اکبر آقایی 

  نژاد

21  
12/8/98  

  شنبه یک
        تعطیل رسمی

22  
19/8/98  

  یکشنبه

و درآوردن آن  پوشیدن گان  و دستکش

  )1گروه (
  عملی  اتاق پراتیک 

علی اکبر آقایی 

  نژاد

23  
19/8/98  

  یکشنبه

و درآوردن آن  پوشیدن گان  و دستکش

  )2گروه (
  عملی  اتاق پراتیک 

علی اکبر آقایی 

  نژاد

24  
22/8/98  

  چهارشنبه

ووظایف شخص آرایش اتاق عمل 

  اسکراب

تخته ، 

ویدئوپرژکتور 

 وکامپیوتر

سخنرانی ،پرسش 

 وپاسخ،پاورپوینت

علی اکبر آقایی 

 نژاد

25  
26/8/98  

  یکشنبه
  پرپ ثانویه  و درپ  جراحی

تخته ، 

ویدئوپرژکتور 

 وکامپیوتر

سخنرانی ،پرسش 

 وپاسخ،پاورپوینت

علی اکبر آقایی 

 نژاد

26  
26/8/98  

  یکشنبه
  عملی  اتاق پراتیک   )1گروه (و درپ جراحی پرپ ثانویه

علی اکبر آقایی 

  نژاد

27  
29/8/98  

  چهارشنبه
  عملی  اتاق پراتیک   )1گروه (و درپ جراحی پرپ ثانویه

علی اکبر آقایی 

  نژاد

28  
3/9/98  

  یکشنبه
        تعطیل رسمی

29  
3/9/98  

  یکشنبه
        تعطیل رسمی



30  
6/9/98  

  چهارشنبه
 ------------  ----------  ------------   میانترم

31  
10/9/98  

  یکشنبه
  هموستاز

تخته ، 

ویدئوپرژکتور 

 وکامپیوتر

سخنرانی ،پرسش 

 وپاسخ،پاورپوینت

علی اکبر آقایی 

 نژاد

32  
10/9/98  

  یکشنبه

هموستاز و شناخت ابزار و چیدن میز 

  ) 1گروه (جراحی  و نحوه دادن ابزار به جراح 
  عملی  اتاق پراتیک 

آقایی علی اکبر 

  نژاد

33  
13/9/98  

  چهارشنبه

هموستاز و شناخت ابزار و چیدن میز 

  ) 2گروه (جراحی و نحوه دادن ابزار به جراح 
  عملی  اتاق پراتیک 

علی اکبر آقایی 

  نژاد

34  
17/9/98  

  یکشنبه
  عملی  اتاق پراتیک   )1گروه (انواع گره 

علی اکبر آقایی 

  نژاد

35  
17/9/98  

  یکشنبه
  عملی  اتاق پراتیک   )2گروه (انواع گره 

علی اکبر آقایی 

  نژاد

36 
20/9/98  

 چهارشنبه
 بیوپسی

تخته ، 

ویدئوپرژکتور 

 وکامپیوتر

سخنرانی ،پرسش 

 وپاسخ،پاورپوینت

علی اکبر آقایی 

 نژاد

37 
24/9/98  

 یکشنبه
  عملی  اتاق پراتیک  )1گروه (انواع بخیه

علی اکبر آقایی 

  نژاد

38  
24/9/98  

 یکشنبه
  عملی  اتاق پراتیک  )2گروه (انواع بخیه

علی اکبر آقایی 

  نژاد

39  
27/9/98  

  چهارشنبه
  انسزیونهاي جراحی

تخته ، 

ویدئوپرژکتور 

 وکامپیوتر

سخنرانی ،پرسش 

 وپاسخ،پاورپوینت

علی اکبر آقایی 

 نژاد

40  
1/10/98  

  یکشنبه

  )1گروه (پرپ اولیه ارتوپدي
  عملی  اتاق پراتیک 

علی اکبر آقایی 

  نژاد

41  
1/10/98  

  یکشنبه

  )1گروه (پرپ اولیه ارتوپدي
  عملی  اتاق پراتیک 

علی اکبر آقایی 

  نژاد

42  
4/10/98  

  چهارشنبه
  عملی  اتاق پراتیک   )1گروه (پرپ ثانویه ارتوپدي 

علی اکبر آقایی 

  نژاد

43  
8/10/98  

  یکشنبه
  عملی  اتاق پراتیک   )2گروه (پرپ ثانویه ارتوپدي 

علی اکبر آقایی 

  نژاد

علی اکبر آقایی   عملی  اتاق پراتیک   امتحان عملی  8/10/98  44



  نژاد  یکشنبه

45  
11/10/98  

  چهارشنبه
  عملی  اتاق پراتیک   امتحان عملی

علی اکبر آقایی 

  نژاد

 


