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نحوه ارزشیابی  *** :روش برگزاری امتحانات و فرمت آزمون ها سواالت تشریحي

***زمان برگزاری امتحان پایان ترم هفته هفدهم
شرح فعالیت

ردیف

نمره

 1پرسش و پاسخ در هر جلسه

2

 2آزمون میان ترم

2

 3آزمون تراكمي (امتحان پایان ترم )
جمع

16
 20نمره

1

جدول زمان بندی ارائه برنامه درس :مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عمل
شماره جلسه

شناختي

تاریخ جلسه

طبقه حیطه

یادگیری

-

اولین اتاق عمل ها  ،دالیل عمده پیشرفت جراحي،

روش یاددهی

جراحی

تاریخچه جراحي در جهان و ایران ،تاریخچه ساخت

 -پرسش و پاسخ

()Powerpoint

بحث گروهي

 .2تخصص های جراحي را توضیح دهد.

 -پرسش و پاسخ

()Powerpoint

 -بحث گروهي

استفاده از ماژیک ,

 .3تاریخچه تکنولوژی جراحي را توضیح دهد.
 .4توصیف شغل كارشناس اتاق عمل را بیان كند .

شناختي

 .1طهقه بندی انواع جراحي را شرح دهد.

 -سخنراني

ویدئو پرژكتور و لب تاپ

فعال در جلسات فعال در جلسات
پرسش و پاسخ پرسش و پاسخ

 2ساعت

2

استفاده از ماژیک و وایت

-حضور منظم و -حضورمنظم

 حضور منظم وفعنال  -حضنننور مننننظمدر جلسات
 -شنننركت فعنننال در

وایت برد

پرسش و پاسخ

وفعال در جلسات
 شركت فعال درپرسش و پاسخ

 .5ارزش های حاكم بر رشته را بیان كند .

شناختي

 .2جراح وكمک جراح

 .3متخصص بیهوشي و كارشناس بیهوشي
 .4پرستار منطقه ورودی (پریمد)
3

96/7/19

 .5پرستاران متخصص
 .6اسکراب اول

 .7اسکراب دوم
.8

پرستار سیر كولر

.9

سایر اعضا تیم جراحي را توضیح دهد.

2

 -پرسننننننش و

تاپ

پاسخ

()Powerpoint

 -بحنننننننننننث

اسننننتفاده از ماژیننننک و

گروهي

وایت برد

 2ساعت

اعضای تیم
جراحی

 .1اعضا تیم جراحي

 -سخنراني

وینندئو پرژكتننور و لننب

و

-شركت فعال در -شركت فعال در

برد

تاریخچه جراحي در ایران را بیان كند .
توصیف شغل
کارشناس اتاق
عمل و حرفه
96/7/12
های مربوطه

زمان جلسه

-سیر تکاملی

دانشجو باید قادر باشد

 -سخنراني

ویدئو پرژكتور و لب تاپ

 2ساعت

1

96/7/5

اهزززداف میزززانی اهززززززززززززززززززداف ویزززززززززززززززززز ه
(بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی)
(رئوس مطالب)

مواد و وسایل
آموزشی

تکالیف دانشجو

نحوه ارزشیابی
ودرصد آن

حضور مننظم وفعنال -حضور منظم
در جلسات

وفعال در جلسات

شننننركت فعننننال در -شركت فعال در
پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ

 96/7/26پزشکي

شناختي

سایر حرفه های

 .3انواع ارتهاطات
 .4ارتهاطات حرفه ای در اتاق عمل
 .5شرایط كار در اتاق عمل

2

ای این شغل با

 .2فرایند ارتهاط

 -پرسننننننش و

تاپ

پاسخ

()Powerpoint

ساعت

4

ارتباط حرفه

 .1مهارت های برقراری ارتهاط

 -سخنراني

وینندئو پرژكتننور و لننب

 -بحنننننننننننث

اسننننتفاده از ماژیننننک و

گروهي

وایت برد

حضور منظم وفعالدر جلسات
 شننركت فعننال درپرسش و پاسخ

 حضور منظم وفعالدر جلسات
 شركت فعال درپرسش و پاسخ

 .6مهارت های مشکل گشایي
 .7تکنولوژیست جراحي به عنوان یک پرستار حرفه ای

 .8نقش ها و شایستگي ها را توضیح دهد.
شناختي

 .2برنامه بازآموزی و ارزیابي بالیني كارشناسان اتاق

-

عمل
5

96/8/3

6

96/8/10

 -پرسش و پاسخ

()Powerpoint

بحث گروهي

 2ساعت

مهارتهای شغل
یابی

 .1فرصت های شغلي

 -سخنراني

ویدئو پرژكتور و لب تاپ
استفاده از ماژینک و واینت

در جلسات

وفعال در جلسات

شننننركت فعننننال در شننركت فعنننال در

برد

 .3نقش ها و شایستگي ها تحلیل و توصیف شغل

حضور مننظم وفعنال حضننننور مننننننظم

پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ

 .4ویژگي ها و خصوصیات خاص هر تکنولوژِیست
جراحي

 .5سهک زندگي تکنولوژیست جراحي را توضیح دهد.
شناختي

جراحي
 .2انواع مراكز درماني و ساختمان بیمارستان ها
 .3معماری بیمارستان

 -پرسننننننش و

در جلسات

وفعال در جلسات

پاسخ

شركت فعال در

شننركت فعنننال در

 -بحنننننننننننث

پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ

گروهي

 .4محل جانمایي اتاق های عمل در بیمارستان
 .5اندازه اتاق عمل
 .6استانداردهای مربوط به اتاق عمل
 .7نکات ایمني در مجموعه اتاق عمل
 .8خطرات مربوط به تجهیزات الکتریکي اتاق عمل
 .9بخش های اصلي دپارتمان اتاق عمل را توضیح
دهد.
3

 2ساعت

شناخت جنبه
های فیزیکی
محیط در یک
واحد جراحی

 .1شناخت جنهه های فیزیکي محیط در یک واحد

 -سخنراني

-حضور منظم وفعنال حضننننور مننننننظم

حرارتي ،شیمیایي،
بیولوژیکي)
7

96/8/17

8

96/8/24

شناختي

محیطي(فیزیکي،

 .2مراقهت پرستاری قهل از عمل
 .3فرایند پرستاری از بیمار كاندید جراحي
 .4نقل و انتقال بیمار تحت جراحي
 .5انتقال بیمار از تخت عمل به روی برانکارد

 -پرسننننننش و

تاپ

پاسخ

()Powerpoint

 -بحنننننننننننث

اسننننتفاده از ماژیننننک و

گروهي

وایت برد

2ساعت

خطرات

 .1چک لیست بررسي وضعیت ایمني بیمار

 -سخنراني

وینندئو پرژكتننور و لننب

حضور مننظم وفعنال حضننننور مننننننظم
در جلسات

وفعال در جلسات

شننننركت فعننننال در شننركت فعنننال در
پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ

-

 .6انتقال بیمار از صندلي چرخ دار مخصوص اتاق
عمل به تخت اتاق عمل
 .7انتقال بیمار به صورت سیار(بدون وسیله
جابجایي)
 .8انتقال بیمار ناتوان یا كم توان را توضیح دهد.

حرارتي ،شیمیایي،
بیولوژیکي)

شناختي

محیطي(فیزیکي،

 .10خطرات تهدید كننده بیمار طي جابجایي
 .11اصول عملي در جابجایي بیمار

پرسش و پاسخ

تاپ

بحث گروهي

()Powerpoint
اسننننتفاده از ماژیننننک و

 .12صدمات و خطرات وضعیت دادن بیمار

وایت برد

 .13پوزیشن های متداول جراحي
 .14تخت جراحي و ضمائم آن
 .15تعریف خطر
 .16مدیریت ریسک در حوزه سالمت
 .17واژه های مصطلح در مدیریت خطر
 .18چهار روش مدیریت ریسک
 7 .19مرحله در فرایند مدیریت ریسک را توضیح
دهد.

4

 2ساعت

خطرات

 .9انتقال كودک

سخنراني

وینندئو پرژكتننور و لننب

حضور مننظم وفعنال حضننننور مننننننظم
در جلسات

وفعال در جلسات

شننننركت فعننننال در شننركت فعنننال در
پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ

