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 ی دو ساعته برای یک درس دو واحدی( جلسه 17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:  

          هوشبری گروه آموزشی:                     پلدختر فوریتهای پزشکی و پرستاری دانشکده:

   اولنیمسال  نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی:       هوشبری اول دانشجویان ترم حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

401- 1400 

               اق عملپرستاری و کار در ات مهارتهای :نام درس

    واحد( 1 خانم دکتر سپهوندواحد،  1)خانم نرگسی  واحد 2: تعداد واحد

 - :یش نیازپ                                                       تئوری د:نوع واح 

 سامانه نوید                         :مکان برگزاری              8 -12: ساعت    شنبه : زمان برگزاری كالس: روز

   نفر 15  تعداد دانشجویان:

 خانم نرگسی، خانم دکتر سپهوند )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید  خانم نرگسی مسئول درس:
 

 )لطفا شرح دهید( رح دوره:ش

اصول حقوق بیمار، با و  ی، نیازهای اساسی انسانبیمارسالمت و  فراگیری مفاهیم کلی در این درس دانشجو ضمن

استدیلیزاسیون ساختار، مقررات و اصول اولیه کار در اتاق عمل و اصول ضدعفونی و  اولیه مراقبت از بیمار در بخش و

عمل و اصول عمومی مراقبت از بیمار چگونگی بستری بیمار در بخش، آماده سازی و انتقال بیمار به اتاق آشنا شده 

 را فرا می گیرد.
 

 )لطفا شرح دهید(هدف كلی: 

 اتاق عملو آشنایی با ساختار و مقررات پرستاری از بیمار  آشنایی با مفاهیم اولیه و برخی از مهارتهای اولیه
 

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)بینابینی:اهداف 
 .را شرح دهد ، مفاهیم داروییدارو درمانی واع روشهایان (1

 روش برقراری راه وریدی وانواع محلولهای تزریقی را شرح دهد. (2

 مفهوم سالمت و بیماری و طیف آن را شرح دهد. (3

  نیازهای اساسی انسان را بر اساس هرم مازلو توضیح دهد. (4

 شرح دهد.در بیماران نیازمند مراقبتهای دفعی را  اقدامات انواع (5

 انواع عالیم حیاتی، مقادیر طبیعی و نحوه کنترل آنها را توضیح دهد. (6

 مراقبتهای الزم جهت رفع نیازهای گوارشی و ادراری را بیان کند. (7

 را شرح دهد. وتجهیزات اتاق عملفضای فیزیکی  تاق عمل، تاریخچه ا (8

 وسایل استریل را توضیح دهد.طریقه استفاده از و  اصول ایمنی وحفاظتی کار (9

  اتاق عمل را شرح دهد.رفتار در  و نحوهبیهوشی  اعضای تیم جراحی و  (10

 ریکاروی را بیان کند. و بعد از عمل مراقبت قبل و طبقه بندی اعمال جراحی و  (11

 ذکر کند.را تغییر وضعیت وحمل بیمار و انتقال بیمار از روی تخت به برانکارد نحوه   (12



 به نام آنکه جان را فکرت آموخت

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

آموزش علوم پزشکيمرکز مطالعات و توسعه   

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 2 

 شرح دهد. و اصول حفاظت فردی را وظایف کارشناس هوشبری  (13

 

 های تدریس:شیوه

پرسشششش و         سخنرانی برنامه ریزی شده        ■سخنرانی         

 پاسخ      

یادگیری مبتنشی بشر تشیم      (    PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله )  ■بحث گروهی    

(TBL    ) 

 آموزش مجازی )آنالین و آفالین(سایر موارد: 

 

 )در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(: وظایف و تکالیف دانشجو

 آفالین

 و مطالعه مطالب درسی جلسه کالسی تایید حضور 

 ارائه گام به گام تکلیف کالسی در هر جلسه 

 شرکت به موقع در خودآزمونها 

  طرح سواالت از طریق پیام یا در تاالر گفتگو 

 آنالین

 درس و عدم غیبت  کالس در موقع به حضور 

 کالس در حضور از قبل منابع مطالعه 

 ارایه تکالیف گروهی آنالین 

 قبلی جلسات در شده ارائه مطالب مطالعه 

 

 )در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(:قوانین و مقررات كالس

 آفالین

 و مطالعه  تیک تایید حضور 

 کسر نمره در صورت تاخیر در تکالیف 

 کسر نمره عدم شرکت در خودآزمونها 

 آنالین

 با ذکر نام و نام خانوادگی موقع به حضور 

 عدم غیبت و یا ترک کالس 

 

 وسایل كمک آموزشی:  

سششایر مششوارد  )لطفششا  نششام                 ■کششامپیوتر                  ویدئو پروژکتور      وایت برد    

 اسالیدهای آموزشی صداگزاری شده و سامانه های مجازیببرید(: 
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 های مختلف دانشجو: دانشجو و سهم هر كدام از فعالیتنحوه ارزشیابی 
 

 

 نمره از بیست فعالیت ردیف

 2 انجام تکالیف در سامانه نوید در زمان مقرر 1

 1 فعالیت نهایی كالسی در سامانه نوید 2

 3 های مجازی آنالین حضور در كالس 3

 14 امتحان پایان ترم 5

 

 

 نوع آزمون

غلششش      -صشششحیح          جور کردنی            ■ایچندگزینه          کوتاهپاسخ             ■تشریحی
  

 -----------سایر موارد )لطفا نام ببرید( 
  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 :منابع انگلیسی -

1. potter patricia A perry anne griffin .fundamentals of nursing . st lois   : mosby. 

2.smeltzer , suzanne C. : bare Brenda G .medical .Surgical Nursing   .  
Philadelphia, 2010. 

 

 منابع فارسی:

 انتشارات :انهرت ، شتیهب مامایی و پرستاری دانشکده علمی أتهی اعضاء ترجمه .تایلور پرستاری اصول -

 1387 بشری

 1394، نگر جامعه نشر، تهران: پرستاری فنون و اصولروز بهان بابک، دهقان زاده شادی،   -

 1390 ،نشر حکیم ،کار در اتاق عمل مهارتهای بالینی ،مجیدی سید علی  -

 1388 نگر، جامعه : نشرانهرت استریلیزاسیون، و پرستاری فنون و اصول اکبرزاده، رقیه، زردشت -

: انتشارات انهرت گروه مترجمین،ترجمه ،کوزیر پرستاری اصول برمان آدری، نیدر شرلی، فراندسن گرالین، -

 1397 ،حیدری
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 بندی ارائه برنامه درس جدول زمان

 عنوان جلسه تاریخ ردیف
ساعت  های تکمیلی جلسات آفالین فعالیت شیوه ارائه جلسه

 برگزاری 
 مدرس

 گفتگو تکلیف خودآزمون آفالین آنالین

1 
مقدمه، ارائه طرح درس،  20/6/1400

 نیازهای اساسی انسان 
 *    10- 8 

 خانم نرگسی

 خانم سپهوند 10 -12  *  *  تاریخچه اتاق عمل 27/6/1400 2

 خانم نرگسی 8 -10     *  مفهوم سالمت و بیماری 3/7/1400 3

4 

آشنایی با فضای فیزیکی،  10/7/1400

آشنایی با اعضای و تجهیزات  

 تیم جراحی و بیهوشی

 

* 

  

 

12- 10 

 سپهوند خانم

5 
اندازه گیری درجه حرارت،  17/7/1400

 شمارش نبض
 

* 
  

* 
10- 8 

 خانم نرگسی

6 
وسایل  تجهیزات واستفاده از  24/7/1400

 استریل
 

* 
 * 

 
12- 10 

 خانم سپهوند

7 
شمارش تنفس و اندازه گیری  1/8/1400

 فشارخون
 

* 
 * 

 
10- 8 

 خانم نرگسی

8 
و انتقال و  كلیاتی  از ریکاوری 8/8/1400

  حمل بیمار
 

* 
  

* 
12- 10 

 خانم سپهوند

9 
درمانی و اصول و روش دارو  15/8/1400

 محاسبات دارویی
 

* 
 * 

 
10- 8 

 خانم نرگسی

10 

و  طبقه بندی اعمال جراحی 22/8/1400

آماده سازی بیمار جهت عمل 

جراحی، شرح وظایف 

كارشناس هوشبری و اصول 

 حفاظت فردی 

* 

 

  

 

12- 10 

 خانم سپهوند

11 

روشهای دارو دادن به وسیله  29/8/1400

تزریق )عضالنی، زیرجلدی و 

 داخل جلدی(

 

* 

  

* 

10- 8 

 خانم نرگسی

12 
اصول بستری و پذیرش بیمار  6/9/1400

در اتاق عمل و پرونده و 
 

* 
  

 
12- 10 

 خانم سپهوند
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 گزارش نویسی

13 
روشهای برقراری راه وریدی و  13/9/1400

 محلولهای تزریقی
 

* 
  

* 
10- 8 

 خانم نرگسی

14 
پانسمان و اصول آن و انتقال  20/9/1400

 بیمار بروی تخت و برانکارد
 

* 
  

* 
12- 10 

 خانم سپهوند

 خانم نرگسی 8 -10 *   *  سونداژ معده و مثانه 27/9/1400 15

16 

اصول ضدعفونی و  4/10/1400

استریلیزاسیون اتاق عمل و 

 اصول آنارتباطات و 

* 

 

   12- 10 

 خانم سپهوند

17 
طبق برنامه 

 آموزش
  آزمون پایانی

 
   - 

خانم نرگسی، 

 خانم سپهوند
 

 

 

 

 

 

 


