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 بسمه تعالی
  دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی
  اي بر تکنولوژي اتاق عملمقدمه) course plan(طرح  دوره 

  
    95-94 صیلیتح اولنیمسال                                                                              اي بر تکنولوژي اتاق عملمقدمه :نام درس
 اتاق عمل 1 ترم: گروه آموزشی                                                                                              دانشکده پیراپزشکی: دانشکده
  14-16روزهاي  یکشنبه  :تاریخ برگزاري                                                                                      1اتاق عملکارشناسی پیوسته : رشته

    واحد 1: تعداد واحد 
  8- 12 چهارشنبه شنبه،:  روزهاي تماس با مسئول درس                                    زهرا رویانی                  : مدرس و مسئوول درس

          32436102-  227: تلفن                                                  ،گروه اتاق عملدانشکده پیراپزشکی: آدرس دفتر
 royani_z@yahoo.com: پست الکترونیک 

 : هدف کلی درس
    ،اجتماع در خود اي حرفه جایگاه تکاملی سیر و تاریخچه  ،عمل اتاق کارشناس عملکردي و ايحرفه مفاهیم با دوره این طی در دانشجویان

  .شد خواهند آشنا کار محیط مخاطرات از ناشی خطر مدیریت و فیزیکی هايجنبه شناخت   اجتماعی، و ايحرفه اطاتارتب
  :اهداف اختصاصی

  ......................دانشجو در پایان دوره باید قادر باشد
 .کند بیان را جراحی تکنولوژیست و جراحی تکاملی سیر از کامل ايتاریخچه .1
 .نماید توصیف مختلف ابعاد از را هاجراحی واعان بندي طبقه .2
 .نماید توصیف و شرح را رشته این در افراد صالحیت احتیاجات، مسئولیت، مراهه به را عمل اتاق کارشناسی حرفه .3
 .ببرد نام را جراحی تیم اعضاي .4
 .نماید فهرست را عمل اتاق کارشناس شغل با مرتبط جهانی هايسازمان و هاانجمن .5
  . نماید بیان را عمل اتاق در یطیخطرات مح .6

 استفاده از ویدئو و پروژکتور، نمایش فیلم ،یسخنرانی،پرسش وپاسخ، بحث گروه: شیوه تدریس
  :نحوه ارزشیابی دانشجو

  )ه نمر 14(نمره   % 70                                 )                                         يتئور(امتحان پایان ترم   .1
  )نمره  4(نمره   % 20                          ان میان ترم                                                             امتح .2
    )نمره  2(نمره   %10              و انجام تکالیف حضور فعال در کالس درس و مشارکت در پرسش و پاسخ .3

ـ    مقررات و    جلسـه مجـاز  دو غیبـت بـیش از   دقیقـه از شـروع کـالس و      01تـاخیر بـیش از    : اخیر دانشـجو نحوه برخـورد بـا غیبـت و ت
  .می باشدن 

  الس و حضور فعال در امر یادگیريحضور به موقع در ک :وظایف و تکالیف دانشجو
  مطابق تقویم دانشگاهی: تاریخ امتحان پایان ترم* 
   .ر کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار استحضور فعال د: سایر تذکرهاي مهم براي دانشجویان* 
  

  یمنابع اصل
Surgical technology for surgical technologist: A positive care approach association of surgical 
technologist/cengage learning ;4edition/ISBN:9781111037567 
Berry& Kohns operation room technigue. Nancymarie Philips RN PhD RNFA CNOR (mAuthor)Mosbey: 
12 edition /ISBN 9780323073585 

 .1390انتشارات جامعه نگر . مقدمه اي بر تکنولوژي  جراحی. ساداتی لیال، گلچینی احسان
  . 1389نشر سالمی، جامعه نگر . مقدمه اي بر تکنولوژي  جراحی. قارداشی فاطمه
انتشارات .ترجمه ساداتی لیال، گلچینی احسان) جلد اول از تکنینک هاي کار در اتاق عمل بري و کوهن( ول کار در اتاق عمل نانسی ماري اص
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 .1392جامعه نگر 
  .1390انتشارات جامعه نگر . راهنماي جامع وسایل و ست ها ي جراحی. قارداشی فاطمه، اکبر زاده رویا
 .1392انتشارات جامع نگر تهران ) ویراست دوم(ابزا رو تجهیزات اتاق عمل آشنایی با .ساداتی لیال، گلچینی احسان
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                                                                                هیاول ياصول کمک ها یجدول زمان بندي برنامه درس

 
تاریخ   ردیف

  جلسات
  رسمد  روش تدریس  مواد و رسانها   موضوع جلسات

1  11/7/95  
 سیر تکاملی جراحی

 پرسشی سخنران  وتریکامپو دئوپرژکتوریتخته ، و
  وپاسخ

  زهرا رویانی

2  18/7/95  
  سیر تکاملی جراحی

  یسخنران وتریکامپو دئوپرژکتوریتخته ، و
  وپاسخ پرسش

 زهرا رویانی

3  25/7/53  
 آشنایی با شغل کارشناسی اتاق عمل

  ینرانسخ وتریکامپو دئوپرژکتوریتخته ، و
 وپاسخ پرسش

 زهرا رویانی

4  2/8/95  
 آشنایی با اعضا تیم جراحی 

  یسخنران وتریکامپو دئوپرژکتوریتخته ، و
  وپاسخ پرسش

 زهرا رویانی

5  9/8/95  
  ) امتحان میان ترم (اي ارتباط حرفه

  یسخنران وتریکامپو دئوپرژکتوریتخته ، و
 وپاسخ پرسش

 زهرا رویانی

6  16/8/95  
 یهاي شغلمهارت

  یسخنران وتریکامپو دئوپرژکتوریتخته ، و
  وپاسخ پرسش

 زهرا رویانی

7  23/8/95  
  هاي محیط در واحد جراحیشناخت جنبه

  یسخنران وتریکامپو دئوپرژکتوریتخته ، و
 وپاسخ پرسش

 زهرا رویانی

فیزیکی، شیمیایی، (خطرات محیطی   30/8/95  8
 )بیولوژیکی

  ینسخنرا وتریکامپو دئوپرژکتوریتخته ، و
  وپاسخ پرسش

 زهرا رویانی

 


