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  عمل و مقررات ان
  
  

  :اهداف اختصاصی
  :از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند

  .داشت تعریف کندسالمتی را از دیدگاه سازمان جھانی بھ.١
  .نیازھای اساسی انسان را بر اساس ھرم مازلو بیان کند.٢
  .خصوصیات اتاق عمل را شرح دھد.٣
  .وسایل و تجھیزات اتاق عمل را شرح دھد.٤
  .اصول ایمنی و حفاظت در اتاق عمل را توضیح دھد.٥
  .گان و ماسک و دستکش استریل را بھ شیوه صحیح بپوشد..٦
  .و ھوشبری را نام ببرداعضاء تیم جراحی .٧
  .طرز رفتار در اتاق عمل را شرح دھد.٨
  .انواع اعمال جراحی از نظر ضرورت را بیان کند.٩

  .حقوق بیمار را شرح دھد.١٠
  .توجھات روحی روانی مورد نیاز بیمار را توضیح دھد.١١
  .درجھ حرارت بدن را بدرستی اندازه گیری کند .١٢
  .بیعی تنفس تنفس بیمار را اندازه گرفتھ و ارزیابی کندضمن توجھ داشتن بھ میزان ط. ١٣
  .انواع نبض را روی مانکن نشان دھد.١٤
  .طریقھ اندازه گیری فشار خون را بدرستی لنجام دھد.١٥
  .نحوه ی انجام سونداژ طبق اصول پرستاری را روی موالژنشان دھد.١٦
  .را شرح دھد NGTموارد کاربرد .١٧
  .ینی معدی را بدرستی برای موالژ انجام دھدتکنیک گذاشتن سوند ب. ١٨
  .اصول اولیھ دارو درمانی را شرح داده وھنگام دارو دادن ان را رعایت کند.١٩
  .بدرستی و طبق اصول انجام دھد)زیرجلدی داخل جلدی-وریدی- عضالنی(تزریقات بھ شیوه ھای مختلف را .٢٠
  .دھد روش ھای مختلف برقراری راه وریدی را بدرستی انجام.٢١
  .اصول پذیرش بیمار در اتاق عمل را بیان کند.٢٢
  .مراقبت عمومی از بیماران پس از اعمال جراحی را شرح دھد.٢٣
  .نحوه انتقال بیمار از روی تخت بھ برانکارد را شرح دھد. ٢٤
  .مشخصات اتق ریکاوری را توضیح دھد.٢٥
  .اصول اولیھ پرستاری در اتاق ریکاوری را توضیح دھد.٢٦
  .وظایف کارشناس ھوشبری را بطور موردی بیان کند.٢٧
  .اصول حفاظت فردی و پیشگیری از مخاطرات شغلی را توضیح دھد.٢٨
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  : شیوه تدریس

پاورپوینت، تابلو، اورھد، :شامل (از وسایل کمک آموزشي . سخنراني و پرسش و پاسخ و ھمچنین ایفای نقش تدریس میگردد 
    ) ، فیلم کن ھای پرستاریکاربا مان پروژکتور، موالژ

 
  

  :نحوه ارزشیابی دانشجو
 )نمره ٢% (١٠ حضور منظم و شرکت فعال در مباحث -١
 )نمره ٤%(٢٠آزمون میان ترم   -٢
  )نمره ١٤%(٧٠آزمون ترم  -٣

  
   : نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

  جلسه را دارد  2هر دانشجویی در درس تئوري این درس حق غیبت 
  

  :یف و تکالیف دانشجووظا
  .کالس درس حاضر باشند کلیھ جلساتدانشجویان می بایست بطور منظم و راس ساعت مقرر در-

  .دانشجویان با مطالعھ منابع معرفی شده و با امادگی قبلی در کالس درس حاضر شده و شرکت فعال در مباحث درس داشتھ باشند-٢
و ھر جلسھ طبق برنامھ ریزی درسی با روپوش سفید ، بدون ھیچگونھ .ای نقش نماینددر رابطھ با مھارت ھای بالینی بدرستی ایف -٣

  وسایل اضافی ،طبق قوانین اتاق پراتیک ، بموقع تمرین عملی روی مانکن داشتھ باشند
  

  آبانماه 15: تاریخ امتحان میان ترم* 
  طبق برنامه آموزشی     : تاریخ امتحان پایان ترم

  . حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است: اي دانشجویانسایر تذکرهاي مهم بر* 
  
  

 یمنابع اصل
  اصول و فنون پرستاری ترجمھ اساتید دانکده پرستاری مامایی ایران تھران نشر سالمی .پوتر وپری-١
  .بشری .تھران .اصول پرستاری تایلور ترجمھ مھدوی زھرا -٢
  تھران بشری.مھدوی زھرا.تاری مھارتھای بالینیاصول پرس.تایلور -٣
  تھران.اصول کار در اتاق عمل و اتاق بھبودی.مشکساران شھین -٤

  :منابع برای مطالعھ بیشتر
  نشرسالمی.تھران.راھنمای جامع پرستاری اتاق مل.انتظار صمد.لطفی مژگان -١
  ستاری تھران بشری مھارتھای بالینی پر. پیلھ ورزاده مطھره.میرزایی سیف ابادی رضا-٢

 
1- Operating Roome Technigue.Berry and Kohns.Latest ed. 
2- Text book of Medical-Surgical Nursing.Brunner.Lillan and suddarth Doris. Latest ed 
3- Fundamentalis of nursing . Kozier,Brbara;et al, Latest ed 

  منابع براي یافتن مقاله و سایر اطالعات مفید
Pubmed.com  
Google scolar 
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  ..... یجدول زمان بندي برنامه درس
    

آمادگی الزم / مالحظات   مدرس  عنوان  ساعت  روز
دانشجویان قبل از شروع 

  کالس
   مفاھیم سالمتی و بھبودی  4-2  21/6/92

سالمتی را از دیدگاه سازمان جھانی بھداشت تعریف  )١
  .کند

ھرم مازلو بیان نیازھای اساسی انسان را بر اساس  )٢
  .کند

  .عوامل موثر برسالمتی را شرح دھد )٣
  

  
 

دانشجویان با مطالعه منابع   بخشا 
معرفی شده و با امادگی 
قبلی در کالس درس حاضر 
شده و شرکت فعال در 
  .مباحث درس داشته باشند

  عالیم حیاتی   /6/ 28
  .لزوم کنترل عالیم حیاتی را بیان کند )١
  .ام ببردعوامل موثربر فشار خون را ن )٢
 .علل ھایپر تانسیون را توضیح دھد )٣
 تنفس و عوامل موثر بر تنفس را توضیح دھد )٤
  فرق بین تنفس طبیعی و تنفس مشکل دار را بیان کند )٥
  .را تعریف کندو ھیپو پنھ  تاکی پنھ  )٦
  اختالالت تنفس را شرح دھد )7

دانشجویان با مطالعه منابع   
معرفی شده و با امادگی 
ر قبلی در کالس درس حاض

شده و شرکت فعال در 
  مباحث درس داشته باشند

  عالیم حیاتی   4/7
  .فشار نبض را توضیح دھدنبض  و  )١
  تاکیکاردی و برادیکاردی را توضیح دھد  )٢
  عوامل موثر بر میزان نبض را توضیح دھد  )٣
میزان طبیعی درجھ حرارت از راھھای مختلف را  )٤

  .بیان کند
عوامل موثر بر درجھ حرارت کم و زیاد را توضیح  )٥

  دھد
  .متابولیسم پایھ را در یک سطر تعریف کند )٦
  .مراقبت ھای پرستاری در ھیپرترمی را توضیح دھد )٧

  

کارهاي عملی که در اتاق   
پراتیک باید انجام گیرد 
همزمان با  درس تئوري 

ها آموزش و رپروسیج
دانشجویان طیق لیست 

اتاق تقسیم بندي شده در 
 پراتیک حضور خواهند یافت

و غیبت در این جلسات  
 فقط با هماهنگی مدرس 

 مجاز است 
  دارودرمانی   11/7

  .انواع دستورات دارویی را توضیح دھد )١
  .انواع فراورده ھای دارویی را تعریف کند )٢
  .اقدامات ایمنی ھنگام اماده کردن دارو را شرح دھد )٣
رابایک   دیگر  فارماکودینامی   ک و فاماکوکینتی   ک دارو   )٤

و اندیکاس  یون ھ  ا و کنتراندیکاس  یون ھ  ای  مقایس  ھ کن  د
  .شکل ھای مختلف دارویی را توضیح دھد

  

دانشجویان با مطالعه منابع   
معرفی شده و با امادگی 
قبلی در کالس درس حاضر 
شده و شرکت فعال در 
 مباحث درس داشته باشند

  دارودرمانی   18/7
  اند ق تزریق را بدطنکات آناتومیک منا )١
  .نحوه ی تجویز دارو ھا را شرح دھد )٢

  

دانشجویان با مطالعه منابع   
معرفی شده و با امادگی 
قبلی در کالس درس حاضر 
شده و شرکت فعال در 
 مباحث درس داشته باشند

  فضای فیزیکی و تجھیزات اتاق عمل   25/7
  .ویژگی ھای یک اتاق عمل استاندارد را شرح دھد )١
  .کل نامگذاری کندوسایل اتاق عمل را روی ش )٢

  

دانشجویان با مطالعه منابع   
معرفی شده و با امادگی 
قبلی در کالس درس حاضر 



 ٤

شده و شرکت فعال در 
 مباحث درس داشته باشند

  اصول ایمنی و حفاظتی کار در اتاق عمل   2/8
 .اصول ایمنی کار در اتاق عمل را شرح دھد )1
ابزارھ ا و وس  ائلی ک ھ موج  ب حف ظ ایمن  ی و ب  رعکس     )2

 در اتاق عمل می شوند را شرح دھد آن

دانشجویان با مطالعه منابع   
معرفی شده و با امادگی 
قبلی در کالس درس حاضر 
شده و شرکت فعال در 
 مباحث درس داشته باشند

  نکات استریل اتاق عمل   9/8
  .نکات استریل در اتاق عمل را شرح دھد )١
  ایمنی استریلیزاسیون را توضیح دھد  )٢
ی جھ    ت حف    ظ استریلیزاس    یون را اق    دامات ا حتی    اط )٣

  توضیح دھد
  

دانشجویان با مطالعه منابع   
معرفی شده و با امادگی 
قبلی در کالس درس حاضر 
شده و شرکت فعال در 
  مباحث درس داشته باشند

  روابط حرفھ ای در اتاق عمل   16/8
  .طرز رفتار در اتاق عمل را توضیح دھد )١
  .ن کنداصول روابط حرفھ ای در اتاق عمل را بیا )٢

دانشجویان با مطالعه منابع   
معرفی شده و با امادگی 
قبلی در کالس درس حاضر 
شده و شرکت فعال در 
  مباحث درس داشته باشند

  ریکاوری   23/8
از ریکاوری را  رنحوه پذیرش و ترخیص بیما )١

  .توضیح دھد
  .را شرح دھداستاندارد  مشخصات ریکاوری  )٢
  .کنداصول اولیھ کار در ریکاوری را بیان  )٣
  پرسنل و وظایف آن ھا را در ریکاوری توضیح دھد )٤

  

دانشجویان با مطالعه منابع   
معرفی شده و با امادگی 
قبلی در کالس درس حاضر 
شده و شرکت فعال در 
  مباحث درس داشته باشند

  انتقال بیمار و تغییر پوزیشن   30/9
  .چگونگی تغییر وضعیت دادن بھ بیمار را شرح دھد )١
بیم  ار از تخ  ت ب  ھ روی برانک  ارد را    نح  وه ی انتق  ال   )٢

  .توضیح دھد
نک   ات ایمن   ی تخ   ت عم   ل و ان   واع وض   عیت ھ   ا را       )٣

  توضیح دھد 
  

دانشجویان با مطالعه منابع   
معرفی شده و با امادگی 
قبلی در کالس درس حاضر 
شده و شرکت فعال در 
  مباحث درس داشته باشند

  وظایف پرسنل اتاق عمل   7/9
ات اق عم ل را توض یح     ایف کارشناس ھوش بری در ظو )١

  .دھد
در ات  اق عم  ل را   پرس  تار س  یار و اس  کراب  ایف ظ  و )٢

  .توضیح دھد
در ات اق عم ل را توض یح     اتاق عملایف کارشناس ظو )٣

  .دھد
در ات اق عم ل را    س ر پرس تار و س وپر وای زر    ایف ظو )٤

  .توضیح دھد
در اتاق عم ل را   متخصص ھوشبری و جراحایف ظو )٥

  .توضیح دھد
  
  

منابع دانشجویان با مطالعه   
معرفی شده و با امادگی 
قبلی در کالس درس حاضر 
شده و شرکت فعال در 
  مباحث درس داشته باشند

  )درجھ حرارت. گرفتن فشار خون (کار عملی    14/9
  طریقھ اندازه گیری فشار خون را بدرستی لنجام دھد )١
درجھ حرارت بدن را بدرستی اندازه گیری و چارت  )٢

  .نماید
  

اق کارهاي عملی که در ات  
پراتیک باید انجام گیرد 
همزمان با  درس تئوري 
پروسیجرها آموزش و 
دانشجویان طیق لیست 



 ٥

تقسیم بندي شده در اتاق 
پراتیک حضور خواهند یافت 

و غیبت در این جلسات  
فقط با هماهنگی مدرس  

  مجاز است
  )گرفتن نبض و تنفس (کار عملی    21/9

بیمار  ضمن توجھ داشتن بھ میزان طبیعی تنفس تنفس )١
  .را اندازه گرفتھ و ارزیابی کند

  .انواع نبض را روی مانکن نشان دھد )٢
  .نبض بیمار را بدرستی اندازه گیری و ثبت کند )٣

کارهاي عملی که در اتاق   
پراتیک باید انجام گیرد 
همزمان با  درس تئوري 
پروسیجرها آموزش و 
دانشجویان طیق لیست 
تقسیم بندي شده در اتاق 

اهند یافت پراتیک حضور خو
و غیبت در این جلسات  
فقط با هماهنگی مدرس  

  مجاز است
  )تزریق عضالنی و زیر جلدی(کار عملی    22/9

تزریق عضالنی در عضالت مختلف را بدرستی  )١
  .انجام دھد

تزری  ق زی  ر جل  دی را طب  ق اص  ول پرس  تاری انج  ام       )٢
  .دھد

کارهاي عملی که در اتاق   
پراتیک باید انجام گیرد 

رس تئوري همزمان با  د
پروسیجرها آموزش و 
دانشجویان طیق لیست 
تقسیم بندي شده در اتاق 
پراتیک حضور خواهند یافت 

و غیبت در این جلسات  
فقط با هماهنگی مدرس  

  مجاز است
  )تزریق وریدی و داخل جلدی(کار عملی    23/9

  .تزریقات وریدی را بدرستی انجام دھد )١
  .دتزریق داخل جلدی را طبق اصول انجام دھ )٢

کارهاي عملی که در اتاق   
پراتیک باید انجام گیرد 
همزمان با  درس تئوري 
پروسیجرها آموزش و 
دانشجویان طیق لیست 
تقسیم بندي شده در اتاق 
پراتیک حضور خواهند یافت 

و غیبت در این جلسات  
فقط با هماهنگی مدرس  

  مجاز است
  و معده سونداژمثانھ    28/9

  .را بدرستی بکار بنددو معده  اصول انجام سونداژمثانھ 
کارهاي عملی که در اتاق   

پراتیک باید انجام گیرد 
همزمان با  درس تئوري 
پروسیجرها آموزش و 
دانشجویان طیق لیست 
تقسیم بندي شده در اتاق 
پراتیک حضور خواهند یافت 

و غیبت در این جلسات  



 ٦

فقط با هماهنگی مدرس  
  مجاز است

  دستکش استریلپوشیدن گان ماسک و     29/9
گ  ان ماس  ک و دس  تکش اس  تریل را طب  ق اص  ول اموخت  ھ ش  ده       

  .بپوشد

کارهاي عملی که در اتاق   
پراتیک باید انجام گیرد 
همزمان با  درس تئوري 
پروسیجرها آموزش و 
دانشجویان طیق لیست 
تقسیم بندي شده در اتاق 
پراتیک حضور خواهند یافت 

و غیبت در این جلسات  
درس  فقط با هماهنگی م

  مجاز است
  

  پانسمان     30/9
بدرس تی بک ار    پانسمان تمیز و دیگر پانسمان ھا رااصول انجام 

  .بندد

کارهاي عملی که در اتاق   
پراتیک باید انجام گیرد 
همزمان با  درس تئوري 
پروسیجرها آموزش و 
دانشجویان طیق لیست 
تقسیم بندي شده در اتاق 
پراتیک حضور خواهند یافت 

این جلسات  و غیبت در 
فقط با هماهنگی مدرس  

و دانشجو مباحث  مجاز است
تئوریک مرتبط را مطالعه و 
با آمادگی  حضور داشته 

  باشد
 


