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                                   ) Course Plan( نظري در اتاق عملپرستاري و كار اصول  دورهطرح درس                            
 

 93-94 سال تحصيلي اولنيمسال اصول پرستاري و كار در اتاق عمل                                                      : معرفي درس  
 هوشبري و اتاق عمل: گروه آموزشي                                                                  اروميه            پيراپزشكي : دانشكده
 هوشبريكارشناسي  :رشته و مقطع تحصيلي                                       )          نظري( اصول پرستاري و كار در اتاق عمل  :نام درس

 واحد 5/1: تعداد واحد                                              5/10 -5/12 ها ساعت چهارشنبه  :روز و ساعت برگزاري
 دقيقه 90: مدت زمان كالس درس                                 چيمن قادري                                                        :مدرس

 م اوليه و اصول پرستاري، آشنايي با بخش اتاق عمل و مقررات آنآشنايي با مفاهي :هدف كلي درس

 :دانشجو در پايان دوره بتواند :  اهداف اختصاصي درس
 .مهارتهاي باليني و كنترل عاليم حياتي را توضيح دهد .1
 .روش هاي تجويز دارو را بيان نمايد .2
 .نمايدتشكيالت و تجهيزات اتاق عمل و روش كار در اتاق عمل را بيان  .3
 
 :منابع 

 .رفيع انديشه :تهران .عمل اتاق در كار و پرستاري اصول .الدن نجار، زهرا؛ استاجي، رويا؛ اكبرزاده، -1
 .نگر جامعه :تهران .عمل اتاق در كار روش .فاطمه قارداشي، رقيه؛ زردشت، -2
 .رفيع انديشه :تهران همكاران، و نوقابي اسدي احمدعلي :ترجمه .پرستاري هاي مهارت و اصول .كارول تيلور، -3

4- Operating Room technique. Berry and kohn s . 9 th. E.2008. 
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 اروميهدانشگاه علوم پزشكي 

 ) Course Plan( نظريپرستاري و كار در اتاق عمل اصول  ترميطرح درس 

  93-94اول سال تحصيلي  نيمسال                                                پرستاري و كار در اتاق عمل                                       اصول جدول زمان بندي ارائه برنامه درس 
رد
 يف

 مدرس عنوان ساعت تاريخ
وسايل كمك 

 آموزشي
آمادگي الزم دانشجويان 

 قبل از شروع كالس
روشهاي / روش 

 تدريس
 ارزيابي

1 
آشنايي با درس و وظايف كارشناس هوشبري در اتاق   5/10 -5/12  9/7/93

اتاق عمل و تاريخچه  -بيهوشي -تعريف جراحي، عمل
 استانداردهاي ساختاري اتاق عمل -آن

چيمن 
 قادري

ويدئو  –كامپيوتر 
 -پروزكتور وايت بورد 

 ماژيك
- 

 سخنراني
 بحث گروهي

 

امتحان شفاهي و ثبت 
نمرات در دفتر ارزيابي 

 دانشجويان

2 
چيمن  بررسي عاليم حياتي  5/10 -5/12  16/7/93

 قادري
ويدئو  –كامپيوتر 

 -پروزكتور وايت بورد 
 ماژيك

مطالعه مباحث قبل از 
كالس و شركت فعال در 

پاسخ بحث و پرسش و  

 سخنراني
 بحث گروهي

 

امتحان شفاهي و 
ثبت نمرات در دفتر 
 ارزيابي دانشجويان

3 
چيمن  ادامه بررسي عاليم حياتي  5/10 -5/12  23/7/93

 قادري
ويدئو  –كامپيوتر 

 -پروزكتور وايت بورد 
 ماژيك

مطالعه مباحث قبل از 
كالس و شركت فعال در 

 بحث و پرسش و پاسخ

 سخنراني
 بحث گروهي

 

امتحان شفاهي و ثبت 
نمرات در دفتر ارزيابي 

 دانشجويان

4 
اشكال دارويي و نكات ايمني ( اصول اوليه دارو درماني   5/10 -5/12  30/7/93

 )در استعمال دارويي
چيمن 
 قادري

ويدئو  –كامپيوتر 
-پروزكتور   -وايت بورد  

 ماژيك

مطالعه مباحث قبل از 
كالس و شركت فعال در 

پاسخبحث و پرسش و   

 سخنراني
 بحث گروهي

 

امتحان شفاهي و ثبت 
نمرات در دفتر ارزيابي 

 دانشجويان

5 
چيمن  )روش هاي تجوير دارو( اصول اوليه دارو درماني   5/10 -5/12  7/8/93

 قادري
ويدئو  –كامپيوتر 

 -پروزكتور وايت بورد 
 ماژيك

مطالعه مباحث قبل از 
كالس و شركت فعال در 

 بحث و پرسش و پاسخ

 سخنراني
 بحث گروهي

 

امتحان شفاهي و ثبت  
نمرات در دفتر ارزيابي 

 دانشجويان

6 
چيمن  )IM ،IV ،SQ ،ID(روشهاي تزريق   5/10 -5/12  21/8/93

 قادري
ويدئو  –كامپيوتر 

 -پروزكتور وايت بورد 
 ماژيك

مطالعه مباحث قبل از 
كالس و شركت فعال در 

 بحث و پرسش و پاسخ

 سخنراني
 بحث گروهي

 

امتحان شفاهي و ثبت 
نمرات در دفتر ارزيابي 

 دانشجويان

7 
چيمن  معرفي اشكال و انواع مايعات و سرم ها 5/10 -5/12 28/8/93

 قادري
ويدئو  –كامپيوتر 

 -پروزكتور وايت بورد 
 ماژيك

مطالعه مباحث قبل از 
كالس و شركت فعال در 

 بحث و پرسش و پاسخ

 سخنراني
 بحث گروهي

 

ثبت  امتحان شفاهي و
نمرات در دفتر ارزيابي 

 دانشجويان
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8 
چيمن  سوند گذاري معده و مثانه  5/10 -5/12 5/9/93

 قادري
ويدئو  –كامپيوتر 

 -پروزكتور وايت بورد 
 ماژيك

مطالعه مباحث قبل از 
كالس و شركت فعال در 

 بحث و پرسش و پاسخ

 سخنراني
 بحث گروهي

 
 امتحان ميان ترم             

9 
چيمن  پوزيشنها و مالحظات آن  5/10 -5/12 12/9/93

 قادري
ويدئو  –كامپيوتر 

 -پروزكتور وايت بورد 
 ماژيك

مطالعه مباحث قبل از 
كالس و شركت فعال در 

 بحث و پرسش و پاسخ

 سخنراني
 بحث گروهي

 

امتحان شفاهي و ثبت نمر  
 دفتر ارزيابي دانشجويان

10 
چيمن  عمل ايمني، ضد عفوني و استرليزاسيونتجهيزات اتاق   5/10 -5/12 19/9/93

 قادري
ويدئو  –كامپيوتر 

 -پروزكتور وايت بورد 
 ماژيك

مطالعه مباحث قبل از 
كالس و شركت فعال در 

 بحث و پرسش و پاسخ

 سخنراني 
 بحث گروهي

امتحان شفاهي و ثبت 
نمرات در دفتر ارزيابي 

 دانشجويان

11 
 -استرليتي در اتاق عمل از سوي پرسنلشرايط اعمال   5/10 -5/12 26/9/93

 گان، ماسك، دستكش
چيمن 
 قادري

ويدئو  –كامپيوتر 
 -پروزكتور وايت بورد 

 ماژيك

مطالعه مباحث قبل از 
كالس و شركت فعال در 

 بحث و پرسش و پاسخ

 سخنراني
 بحث گروهي

امتحان شفاهي و ثبت 
نمرات در دفتر ارزيابي 

 دانشجويان

12 
ويژگيها، شرح وظايف و محدوده اختيارات اعضاي تيم   5/10 -5/12 3/10/93

 و روابط حرفه اي آنها) جراحي و بيهوشي(اتاق عمل
چيمن 
 قادري

ويدئو  –كامپيوتر 
 -پروزكتور وايت بورد 

 ماژيك

مطالعه مباحث قبل از 
كالس و شركت فعال در 

 بحث و پرسش و پاسخ

 سخنراني
 بحث گروهي

امتحان شفاهي و ثبت 
مرات در دفتر ارزيابي ن

 دانشجويان
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 نحوه ارزشيابي دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابي:  

 %20حضور فعال، مداوم و بدون غيبت                                           .1
 % 20ميان ترم                                                                        .2
 %  60امتحان پايان ترم                                                             .3

 
 پيش سازمان دهنده :الگوي تدريس 

 :از فراگيران انتظار ميرود :وظابف و تكاليف دانشجو 
  د قيقه از ورود به كالس  10ُجلسات كالس درس بد ون تاخير حضور يابند و د ر صورت تاخير بيش از در تمام

 .اجتناب كرده و بد ين ترتيب در حفظ نظم كالس سهيم باشند
 در بحثهاي كالس بطور فعال شركت نمايند. 
 نمره صفر ، غير موجه باشددر صورت غيبت در آزمون ميان دوره، اگر غيبت (در آزمون ميان د وره  شركت نمايند

براي آن آزمون منظور خواهد شد و چنانچه غيبت موجه باشد، با ارائه گواهي معتبر الزم است دانشجو تا حد اكثر دو 
در غير اينصورت نمره صفر منظور  هفته بعد از تاريخ آزمون براي انجام امتحان به استاد مربوطه مراجعه نمايند،

 ).خواهد شد
  ساعات كالس بيشتر باشد،در صورتيكه غيبت بيش از حد مجاز باشد4/ 17نبايد از حد مجاز غيبت در كالس: 

 .غيبتهاغير موجه باشد ،آن واحد درسي حذف مي شود2/1چنانچه بيش از  -

 .چنانچه غيبتها غير موجه باشد ،نمره صفر براي آن منظور خواهد شد -
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                   ) Course Plan(  )عملي(دوره اصول پرستاري و كار در اتاق عمل طرح درس                                  

 93-94 سال تحصيلي اولنيمسال اصول پرستاري و كار در اتاق عمل                                                         : معرفي درس  
 هوشبري و اتاق عمل: گروه آموزشي                                                                           اروميه           پيراپزشكي: دانشكده
 كارشناسي هوشبري :رشته و مقطع تحصيلي)                                                    عملي(اصول پرستاري و كار در اتاق عمل   :نام درس

 واحد 5/0: تعداد واحد                                                           14-16شنبه ها ساعت   يك :ريروز و ساعت برگزا
 دقيقه 120: مدت زمان كالس درس         چيمن قادري                                                                                    :مدرس

 skill labانجام مراقبتهاي اساسي در  :هدف كلي درس
 :دانشجو در پايان دوره بتواند :  اهداف اختصاصي درس

 .عاليم حياتي را به طور صحيح اندازه گيري كند -1
 .اصول دارو دادن به روش خوراكي ، زير زباني و استنشاقي را رعايت كند -2
 .وريدي را به روش صحيح انجام دهدتزريق دارو به روش داخل جلدي ، زير جلدي ، داخل عضالني و  -3
 .انواع سرمهاي داخل وريدي را بشناسد  -4
 رگ گيري جهت برقراي آنفوريون مداوم وريدي را انجام دهد  -5

 .معده اي و الواژ را به طور صحيح انجام دهد -وارد كردن سند بيني -6
 .سند گذاري در مثانه و مراقبتهاي مربوطه را به طور صحيح انجام دهد -7

 :منابع 
 1382آينه سازان  -شهراب: تهران. عاليخاني ، مريم روشهاي پرستاري باليني .موسوي ، مليحه سادات  -1

 
2- Taylor,Lillis, lemone. The Art and Science of Nursing Care. 4th.ed. philadephia. Lippincote Co.2005 

 
 

 :روش ارزشيابي 

 skill labحضور فعال دانشجو در  -

 ارزشيابي تكويني -

 OSCEامتحان پايان ترم به روش  -

 
 :از فراگيران انتظار ميرود :وظابف و تكاليف دانشجو 

  د قيقه از ورود به كالس  10ُدر تمام جلسات كالس درس بد ون تاخير حضور يابند و د ر صورت تاخير بيش از
 .اجتناب كرده و بد ين ترتيب در حفظ نظم كالس سهيم باشند

 ساعات كالس بيشتر باشد،در صورتيكه غيبت بيش از حد مجاز باشد4/ 17مجاز  غيبت در كالس نبايد از حد: 

 .غيبتهاغير موجه باشد ،آن واحد درسي حذف مي شود2/1چنانچه بيش از  -

.شدچنانچه غيبتها غير موجه باشد ،نمره صفر براي آن منظور خواهد  -
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