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                                           ۱ترم:                              کارشناسی پیوستهمقطع:                                           هوشبری رشته تحصیلی فراگیران:   
 نفر ۳۰-۲۰ تعداد فراگیران:

 

 مهارت های پرستاری و کار در اتاق عمل عنوان درس به طور کامل: 
 واحد نظری ـ ا واحد عملی(۲)  ۳ تعداد واحد:          □کار آموزی                 عملی                نوع درس:                 تئوری 

                       ۳۰/۸/۹۸لغایت  ۱۸/۸/۹۸ تاریخ امتحان میان ترم:     ۲۰/۱۰/۹۸زمان خاتمه کالس:         ۲۳/۶/۹۸زمان شروع کالس:  

 ۸/۱۱/۹۸ پایان ترم:

 

  □تکوینی                   مراحل ارزشیابی                     مرحله ای  

 درصد از نمره نهایی۱۰ضور و غیاب فعالیت دانشجو انجام تکالیف ح
 از نمره نهایی درصد۲۰امتحان میان ترم

 از نمره نهایی درصد ۲۰ آزمون عملی
 از نمره نهایی درصد ۶۰ امتحان پایان ترم

                 □غلطو صحیح             چند گزینه ای                     □تشریحی             □نوع امتحان میان ترم        شفاهی 
  □جور کردنی

                 □غلط و صحیح              چند گزینه ای                     □تشریحی             □نوع امتحان پایان ترم        شفاهی 
   □جور کردنی

 OSPEآزمون عملی: روش 
 

یماری، نیاز های اساسی انسان  و حقوق بیماار، سالمت و بدر این درس دانشجو ضمن فراگیری مفاهیم کلی  درس:  شرحی از 

با اصول اولیه مراقبت از بیمار در بخش و ساختار، مقررات و اصول اولیه کار در اتاق عمل و اصول اولیاه کاار در اتااق عمال و 

ل و اصاول و انتقال وی به اتاق عماصول ضدعفونی و استریلیزاسیون آشنا شده، چگونگی پذیرش بیمار در بخش، آماده سازی 

 عمومی مراقبت از بیمار را فرا گیرد.
 

 ر



 منابع اصلی تدریس درس مورد نظر:
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2. Brunner, Lillian and suddarth, Doris. Text book of Medical-Surgical Nursing. 

Lippincott company. Latest ed. 

3. Kozier, Barbara,& et al. Fundamentals of Nursing. Adison- Weseley. Latest ed. 
 

 
 

 

ساختار و مقررات و آشنایی با  ماربرخی از مهارت های اولیه ی پرستاری از بیآشنایی با مفاهیم اولیه و : درس اهداف کلی

 اتاق عمل

 

 جلسه اول*

 یسا اسکندریپرنام مدرس: 

 و حقوق بیمار بهبودیبیماری،  متی،مفاهیم سالعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 

 بیماری و بهبودی را تعریف کند.سالمتی و  -1

 ابعاد انسانی را که در مفهوم سالمتی و بیماری موثرند را تعریف کند. -2

 اولویت های نیازهای انسانی را فهرست کند. -3

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       شناختی    حیطه :

 سخنرانی و بحث گروهی روش آموزشی: .

 وزشی: لپ تاپ و ویدئو پروژکتوروسیله کمك آم

 

 دومجلسه *

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

 منشور حقوق بیمارعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 

 منشور حقوق بیمار را توضیح دهد. -1

 هد.توجهات روحی و روانی در مالقات با بیمار را توضیح د -2

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       حیطه :   شناختی 



 سخنرانی و بحث گروهی روش آموزشی: .

 وزشی: لپ تاپ و ویدئو پروژکتوروسیله کمك آم

 

 سوم جلسه

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

 عمل تاریخچه اتاق عمل و آشنایی با فضای فیزیکی اتاق   عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصی:

 .تاریخچه مختصری از اتاق عمل را بیان نماید -1

 .فضای فیزیکی اتاق عمل را توصیف کند -2

 وسایل و تجهیزات اتاق عمل را شرح دهد. -3

 موارد ایمنی در اتاق عمل را شرح دهد. -4

 
 

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                     حیطه :   شناختی 

 آموزشی: سخنرانی و بحث گروهی وشر

 لپ تاپ و ویدئو پروژکتور وسیله کمك آموزشی:

 

 چهارم جلسه

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

 تجهیزات و وسایل اتاق عمل  عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصی:

 وسایل و تجهیزات اتاق عمل را شرح دهد. -1

 موارد ایمنی در اتاق عمل را شرح دهد. -2

 
 

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                     حیطه :   شناختی 

 وش آموزشی: سخنرانی و بحث گروهیر

 لپ تاپ و ویدئو پروژکتور وسیله کمك آموزشی:

 

 

 



 پنجمجلسه *

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

 1عالئم حیاتیعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:

 عالئم حیاتی را نام ببرد. -1

 ه حرارت بدن، فشارخون، نبض و تنفس را توضیح دهد.نحوه صحیح کنترل درج -2

 خطاهای رایج در اندازه گیری فشارخون را نام ببرد. -3

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       حیطه :   شناختی 

 وش آموزشی: سخنرانی و بحث گروهیر

 لپ تاپ و ویدئو پروژکتور وسیله کمك آموزشی:

 

 ششمه جلس*

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

 2عنوان مبحث: عالئم حیاتی

 اهداف اختصاصی:

 عوامل موثر بردرد را شرح دهد. -1

 انواع درد را توضیح دهد. -2

 ابزارهای اندازه گیری درد را نام ببرد. -3

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       حیطه :   شناختی 

 خنرانی و بحث گروهیوش آموزشی: سر

 لپ تاپ و ویدئو پروژکتور وسیله کمك آموزشی:

 

 هفتم جلسه*

 یسا اسکندریپرنام مدرس: 

 اصول اولیه دارو درمانیعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:

 دارو را تعریف کند. -1

 اصول اولیه دارو درمانی را شرح دهد. -2

 نحوه محاسبات دارویی را ذکر کند. -3

 نکات ایمنی در استعمال داروها را بیان نماید. -4

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       حیطه :   شناختی 



 وش آموزشی: سخنرانی و بحث گروهیر

 لپ تاپ و ویدئو پروژکتور وسیله کمك آموزشی:

 

 هشتمجلسه *

 یسا اسکندریپرنام مدرس: 

 زریقاتانواع ت عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصی:

 انواع روش های تزریق را نام ببرد. -1

 اصول و نکات الزم در تزریق عضالنی را بیان نماید. -2

 اصول و نکات الزم در تزریق زیرجلدی را بیان نماید. -3

 اصول و نکات الزم در تزریق داخل جلدی را بیان نماید. -4

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                     حیطه :   شناختی 

 وش آموزشی: سخنرانی و بحث گروهیر

 لپ تاپ و ویدئو پروژکتور وسیله کمك آموزشی:

 

 نهمجلسه *

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

 تزریق وریدی و انواع محلول های تزریقی عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصی:

 اصول و نکات الزم در تزریق وریدی را بیان نماید. -1

 ش های برقراری راه وریدی را ذکر کند.انواع رو -2

 انواع محلول های تزریقی را بیان کند. -3

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                     حیطه :   شناختی 

 وش آموزشی: سخنرانی و بحث گروهیر

 لپ تاپ و ویدئو پروژکتور وسیله کمك آموزشی:

 

 

 

 

 



 دهمجلسه *

 کندرییسا اسپرنام مدرس: 

 سونداژ معده و مثانه عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصی:

 روش سونداژ معده را شرح نماید. -1

 را شرح نماید.روش سونداژ مثانه  -2

 

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      حیطه :   شناختی 

 وش آموزشی: سخنرانی و بحث گروهیر

 ویدئو پروژکتورلپ تاپ و  وسیله کمك آموزشی:

 

 

 دهمیازجلسه *

 یسا اسکندریپرنام مدرس: 

 استریلیزاسیون عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصی:

 خصوصیات بخش استریلیزاسیون را بیان کند. -1

 انواع روش های استریلیزاسیون را بیان کند. -2

 محلول های ضدعفونی کننده در اتاق عمل را شرح دهد. -3

 اصول تکنیك استریل را بیان کند. -4

 ایط نگهداری وسایل استریل شده را شرح دهد.شر -5

 طریقه پوشیدن و خارج کردن گان، ماسك و دستکش استریل را بداند. -6

 

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      حیطه :   شناختی 

 وش آموزشی: سخنرانی و بحث گروهیر

 رلپ تاپ و ویدئو پروژکتو وسیله کمك آموزشی:

 

 

 

 



 دوازدهمجلسه 

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

 اعضای تیم بیهوشی و اتاق عمل عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصی:

 رده های مختلف شغلی را که در اتاق کار می کنند بیان کند. -1

 روابط انسانی و حرفه ای تیم اتاق عمل را توضیح دهد. -2

 وظایف هر کدام از اعضا را شرح دهد. -3

 عمل را بیان کند.طرز رفتار در بخش اتاق  -4

 شرح وظایف کارشناس هوشبری را نام ببرد. -5

 

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      حیطه :   شناختی 

 وش آموزشی: سخنرانی و بحث گروهیر

 لپ تاپ و ویدئو پروژکتور وسیله کمك آموزشی:

 

 

 سیزدهم جلسه

 یسا اسکندریپرنام مدرس: 

 1طبقه بندی و آماده سازی اعمال جراحی مبحث:عنوان 

 اهداف اختصاصی:

 انواع جراحی را طبقه بندی نماید. -1

 مراحل قبل، حین و بعد از جراحی را توضیح دهد. -2

 مراحل آماده سازی قبل از عمل جراحی را شرح دهد -3

 اصول پذیرش بیمار در بخش را توضیح دهد. -4

 .مداخالت پرستاری قبل از جراحی را نام ببرد -5

 اصول انتقال از بخش جراحی به اتاق عمل را شرح دهد. -6

 اصول تحویل بیمار از بخش جراحی به اتاق عمل را توضیح دهد. -7

 مراقبت عمومی از بیماران پس از اعمال جراحی را شرح دهد. -8

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                     حیطه :   شناختی 

 نرانی و بحث گروهیوش آموزشی: سخر

 لپ تاپ و ویدئو پروژکتور وسیله کمك آموزشی:



 

 چهاردهم جلسه

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

 وضعیت دادن به بیمار عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصی:

 اهداف پوزیشن را نام ببرید. -1

 انواع پوزیشن را بیان کند. -2

 راحی مختلف بیان کند.کاربرد هر پوزیشن را در اعمال ج -3

 منی هنگام پوزیشن دادن را شرح دهد.نکات ای -4

 عوارض هر پوزیشن را توضیح دهد. -5

 .انتقال بیمار از روی تخت به برانکارد و برعکس را توضیح دهد -6

 

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       حیطه :   شناختی 

 وش آموزشی: سخنرانی و بحث گروهیر

 لپ تاپ و ویدئو پروژکتور وسیله کمك آموزشی:

 

 پانزدهم جلسه

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

 اصول حفاظت فردی عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصی:

 ایمنی را تعریف کند. -1

 تقسیم خطرات در اتاق عمل را شرح دهد. -2

 ایمنی بیمار و پرسنل را شرح دهد. -3

 خطرات فیزیکی در اتاق عمل را نام ببرد. -4

 را شرح دهد. خطرات شیمیایی در اتاق عمل -5

 خطرات بیولوژیك در اتاق عمل را بیان نماید -6

 

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      حیطه :   شناختی 

 وش آموزشی: سخنرانی و بحث گروهیر

 لپ تاپ و ویدئو پروژکتور وسیله کمك آموزشی:



 

 

 شانزدهم جلسه

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

 انواع پانسمان و اصول آن مبحث:عنوان 

 اهداف اختصاصی:

 انواع پانسمان را نام ببرد. -1

 اصول پانسمان کردن را بیان کند. -2

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      حیطه :   شناختی 

 وش آموزشی: سخنرانی و بحث گروهیر

 ورلپ تاپ و ویدئو پروژکت وسیله کمك آموزشی:

 

 

 : تمرین مطالب تدریس شده در واحد نظری در اتاق مهارت های عملی   ۲۴تا  ۱۷جلسه 

 

 

   روانی حرکتی                       □عاطفی                      حیطه :   شناختی 

 و بحث گروهی ضیح بر اساس جلسات نظریتووش آموزشی: ر

 عملی وسیله کمك آموزشی:

 
 


