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 پیوسته رشته هوشبریدانشجویان ترم اول کارشناسی  مخاطبان:                                             کار در اتاق عمل روش اصول پرستاری و عنوان درس : 

 11تا  12شنبه ها  :پاسخگویی به سوالات فراگیر ساعت                                       ملی(             واحد ع 1واحد نظری و  2) واحد3 :واحدتعداد

 11تا  11ساعت                            شنبه و دوشنبه  :)روز،ساعت و نیمسال تحصیلی(زمان ارائه درس: 

 فوزیه خدادادی مدرس:                                                                                              1044-1041نیمسال اول 

 14/1/44تاریخ بازنگری طرح درس درس:                                                                                               ندارد س پیش نیاز:ودر

 شرح درس:
جو ضمن فراگیری مفاهیم کلی در ارتباط با بیمار و اصول مراقبتی ، با ساختار و اصول اولیه کار در بخش اتاق عمل ، ریکاوری و در این درس دانش

، حین و پس از جراحی آشنا شده و چگونگی بستری بیمار در بخش ، آماده سازی و انتقال بیمار به اتاق عمل و اصول عمومی مراقبت از بیمار در مراحل قبل 

 عمل جراحی را فرا می گیرد.

 

 آشنایی با بخش اتاق عمل و مقررات آنو پرستاری از بیمار در مراحل قبل ، حین و بعد از عمل و اصول  اولیه با مفاهیم آشنایی  درس:هدف کلی 

 

 کلی جلسات : اهداف 
 

 ریف کند.سلامتی و بهبودی ، نیازهای اساسی انسان ، حقوق بیمار ، توجهات روحی و روانی را تع -

ری علائم حیاتی ) اندازه گیری درجه حرارت ، شمارش نبض و تنفس ،طریقه اندازه گیری فشار خون( را در اتاق پراتیک و دوستان خود اندازه گی -

 نموده و بر روی برگه های مربوطه و پرونده بیمار چارت نماید.

 و نکات ضروری به هنگام سونداژ را بیان نماید.را بر روی ماکت در اتاق پراتیک انجام داده  مثانه و معده نداژوس -

 اصول اولیه دارو درمانی و نحوه محاسبات دارویی و نکات ایمنی در استعمال داروها را شرح دهد. -

 روشهای رسانیدن دارو به وسیله تزریق به بیمار )عضلانی، داخل وریدی ، زیر جلدی، داخل جلدی ( و آماده کردن وسایل مورد نیاز -

 با روشهای برقراری راه وریدی و انواع محلولهای تزریقی را توضیح داده و هر کدام را بر روی ماکت مربوطه عملا انجام دهد.آشنایی  -

وسایل  تاریخچه اتاق عمل ، اشنایی با فضای فیزیکی ، وسایل و تجههیزات اتاق عمل ، استانداردها و اصول ایمنی و حفاظتی کار ، طرز استفاده از -

 برقی را توضیح دهد. برقی و غیر

استریل ، روش نگهداری و استفاده از وسایل استریل شده را بیان نموده و حداقل یک مورد به روش   طریقه استفاده از گان ، ماسک و دستکش -

 استریل گان و ماسک و دستکش بپوشد.

خش و اتاق عمل ، فراگیری همکاری در کار دسته جمعی و اعضای تیم جراحی و بیهوشی، روابط انسانی و حرفه ای با اعضای تیم ، طرز رفتار در ب -

 عمومی  را  شرح دهد.

مختصری از انواع و طبقه بندی اعمال جراحی ، مراحل بستری و آماده سازی بیمار جهت جراحی ، اصول پذیرش بیمار در بخش و اتاق عمل و  -

 مراقبت عمومی از بیماران پس از اعمال جراحی  را بیان کند.

 یمار از روی تخت به برانکارد و برعکس ، تغییر وضعیت و حمل بیمار را در اتاق پراتیک با ماکت یا دوستان خود نمایش دهد.انتقال ب -

 کلیاتی از اتاق ریکاوری)بهبودی (: نحوه پذیرش و ترخیص بیمار ، اصول اولیه پرستاری در اتاق ریکاوری را توضیح دهد. -

 ند.شرح وظایف کارشناس هوشبری را بیان ک -

 اصول حفاظت فردی و پیشگیری از خطرات شغلی را شرح دهد. -

 

 

 



 

 

 

 ف اختصاصی جلسه اول:اهدا

 
 معرفی کلاس و آشنایی با قوانین و مقررات کلاسی -

 

آشنایی با تعریف سلامتی -  

آشنایی با نیاز های اساسی انسان-  

آشنایی با حقوق بیمار-  

آشنایی با قوانین روحی و روانی بیمار-  

  

 

 :دوم ف اختصاصی جلسهادها
 

 

آشنایی با تعریف سلامتی -  

آشنایی با نیاز های اساسی انسان-  

آشنایی با حقوق بیمار-  

آشنایی با قوانین روحی و روانی بیمار -  

 

 

 :سوم ف اختصاصی جلسهاهدا
 

 

آشنایی با علایم حیاتی -  

آشنایی با انواع دماسنج ها -  

آشنایی با نحوه کنترل درجه حرارت-  

شنایی با شمارش نبضآ-  

محل های کنترل نبض و تعداد طبیعی آن در سنین مختلف-  

آشنایی با اهداف کنترل نبض-  

آشنایی با نحوه شمارش نبض و شناخت نبض طبیعی-  

آشنایی با اختلالات نبض-  



آشنایی با نحوه شمارش تنفس و تعداد طبیعی آن در سنین مختلف -  

آشنایی با الگوهای مختلف تنفس -  

  خونشنایی با نحوه اندازه گیری فشارآ-

آشنایی با عوامل تعیین فشار خون -  

آشنایی با نکات اصولی در ارتباط با اندازه گیری یک فشار خون دقیق-  

 

 

 :چهارم ف اختصاصی جلسهاهدا
 

 

آشنایی با علایم حیاتی -  

آشنایی با انواع دماسنج ها -  

آشنایی با نحوه کنترل درجه حرارت-  

ا شمارش نبضآشنایی ب-  

محل های کنترل نبض و تعداد طبیعی آن در سنین مختلف-  

آشنایی با اهداف کنترل نبض-  

آشنایی با نحوه شمارش نبض و شناخت نبض طبیعی-  

آشنایی با اختلالات نبض-  

آشنایی با نحوه شمارش تنفس و تعداد طبیعی آن در سنین مختلف -  

آشنایی با الگوهای مختلف تنفس -  

ا نحوه اندازه گیری فشار آشنایی ب-  

آشنایی با عوامل تعیین فشار خون -  

آشنایی با نکات اصولی در ارتباط با اندازه گیری یک فشار خون دقیق-  

 

 :پنجم ف اختصاصی جلسهاهدا

 
 

آشنایی با طرز قرار دادن سوند داخل مثانه و رعایت کنترل عفونت-  

آشنایی با طرز قرار دادن سوند داخل معده -  

ایی با جهت قرارگیری سوند داخل معده و طریقه لاواژ و گاواژ آشن-  



 آشنایی با طریقه ساکشن حلق بینی و حلق دهانی-

 

 

 

 :ششم ف اختصاصی جلسهاهدا
 

آشنایی با طرز قرار دادن سوند داخل مثانه و رعایت کنترل عفونت-  

آشنایی با طرز قرار دادن سوند داخل معده -  

سوند داخل معده و طریقه لاواژ و گاواژ آشنایی با جهت قرارگیری -  

 آشنایی با طریقه ساکشن حلق بینی و حلق دهانی-
 

 

 

 :هفتم ف اختصاصی جلسهاهدا

 
 

آشنایی با روش های تجویز دارو و اصول اولیه دارو درمانی -  

آشنایی اصول کلی تجویز داروها بصورت تزریقی -  

روآشنایی و راهنمای استفاده از سرنگ و کشیدن دا-  

آشنایی با نحوه محاسبات دارویی -  

آشنایی با رعایت نکات ایمنی در تزریقات -  

آشنایی با اختصارات دارویی-  

آشنایی با نحوه کشیدن دارو از آمپول و ویال-  

 

 

 :هشتم ف اختصاصی جلسهاهدا

 
آشنایی با نحوه انجام تزریق داخل جلدی -  

آشنایی با نحوه انجام تزریق زیر جلدی -  

ی با مناطق مورد استفاده برای تزریق زیر جلد آشنای-  

آشنایی با روش تزریق داخل عضلانی -  

آشنایی با مناطق قابل تزریق در روش داخل عضلانی-  

آشنایی با برقراری راه وریدی -  



آشنایی با نحوه تزریق داخل وریدی به صورت مستقیم -  

آشنایی با نحوه تزریق داخل وریدی به صورت بلوس-  

ی با نحوه تزریق داخل وریدی به صورت محلول در سرم آشنای-  

آشنایی با طریقه محاسبه تعداد قطرات سرم -  

آشنایی با آماده سازی و تعویض سرم-  

آشنایی با انفوزیون فرآورده های خونی -  

 

 

 :نهم ف اختصاصی جلسهاهدا
 

 

آشنایی با نحوه انجام تزریق داخل جلدی -  

زیر جلدی  آشنایی با نحوه انجام تزریق-  

آشنایی با مناطق مورد استفاده برای تزریق زیر جلد -  

آشنایی با روش تزریق داخل عضلانی -  

آشنایی با مناطق قابل تزریق در روش داخل عضلانی-  

آشنایی با برقراری راه وریدی -  

آشنایی با نحوه تزریق داخل وریدی به صورت مستقیم -  

صورت بلوس آشنایی با نحوه تزریق داخل وریدی به-  

آشنایی با نحوه تزریق داخل وریدی به صورت محلول در سرم -  

آشنایی با طریقه محاسبه تعداد قطرات سرم -  

آشنایی با آماده سازی و تعویض سرم-  

آشنایی با انفوزیون فرآورده های خونی -  

 

 

 :دهم ف اختصاصی جلسهاهدا
 

 

آشنایی با تاریخچه اتاق عمل -  

کی اتاق عمل آشنایی با فضای فیزی-  

آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل -  



آشنایی با نکات ایمنی به هنگام کار با وسایل برقی-  

آشنایی با طرز استفاده از گان-  

آشنایی با طرز استفاده از ماسک-  

آشنایی با طرز استفاده از دستکش-  

آشنایی نگهداری از وسایل استریل -  

آشنایی با پیشگیری از انتشار عفونت اتاق عمل -  

آشنایی با نظافت اتاق عمل -  

آشنایی با طرز رفتار در اتاق عمل-  

آشنایی با روابط انسانی و حرفه ای و با اعضا تیم جراحی و بیهوشی -  

آشنایی با طبقه بندی اعمال جراحی -  

 

 

 :یازدهم ف اختصاصی جلسهاهدا
 

 

ق عمل آشنایی با تاریخچه اتا-  

آشنایی با فضای فیزیکی اتاق عمل -  

آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل -  

آشنایی با نکات ایمنی به هنگام کار با وسایل برقی-  

آشنایی با طرز استفاده از گان-  

آشنایی با طرز استفاده از ماسک-  

آشنایی با طرز استفاده از دستکش-  

آشنایی نگهداری از وسایل استریل -  

ایی با پیشگیری از انتشار عفونت اتاق عمل آشن-  

آشنایی با نظافت اتاق عمل -  

آشنایی با طرز رفتار در اتاق عمل-  

آشنایی با روابط انسانی و حرفه ای و با اعضا تیم جراحی و بیهوشی -  

  آشنایی با طبقه بندی اعمال جراحی-

 

 



 

 

 

 

 :دوازدهم ف اختصاصی جلسهاهدا
 

 

بیمار برای جراحی  آشنایی با آماده سازی-  

آشنایی با اصول پذیرش بیمار در اتاق عمل-  

آشنایی با نحوه انتقال بیمار از روی تخت به برانکارد و برعکس -  

آشنایی با اهداف وضعیت دادن بیمار بر روی تخت عمل جراحی -  

آشنایی با انواع پوزیشن ها -  

ر بر روی تخت عمل جراحیآشنایی با رعایت نکات ایمنی به هنگام وضعیت دادن بیما-  

آشنایی با شرح وظایف تکنسین بیهوشی -  

 اصول حفاظت فردی و پیشگیری از خطرات شغلی-

 
 

 

 :سیزدهم ف اختصاصی جلسهاهدا

 
آشنایی مختصر با اعمال جراحی زنان و مامایی -  

آشنایی مختصر با اعمال جراحی اورولوژی -  

آشنایی مختصر با اعمال جراحی ارتوپدی -  

ایی مختصر با اعمال جراحی قفسه سینه آشن-  

آشنایی مختصر با اعمال جراحی چشم -  

آشنایی مختصر با اعمال جراحی گوش/حلق/بینی -  

  آشنایی مختصر با اعمال جراحی مغز و اعصاب-

 

 

 

 

 



 
 

 

 :چهاردهم ف اختصاصی جلسهاهدا
 

آشنایی با اتاق ریکاوری )اندازه/تجهیزات/عملکرد(-  

پذیرش و ترخیص بیمار در اتاق بهبودی آشنایی با نحوه -  

نحوه مراقبت از بیمار در ریکاوری -  

عوارض پس از جراحی و کنترل آن هاآشنایی با -  
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نمایش -به همراه پرسش و پاسخ و تعامل با فراگیران Power  Pointسخنرانی با استفاده از مجازی( -وریبه صورت ترکیبی )حض شیوه تدریس:

 Role playing-اموزش بر روی مولاژ در اتاق پراتیک-فیلم
 

 اتاق پراتیک تجهیزات ،وتر، ویدئو پروژکتورکامپیابزار کمک آموزشی: 

 :دانشجویان ارزشیابی شیوه

 نمره  درصد 14 آزمون پایان ترم تئوری

 نمره  درصد 24آزمون پایان ترم عملی 

 نمرهدرصد  14شرکت فعال در کلاس 

 درصد نمره 14کوئیز کلاسی 

   سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ )بر حسب درصد(سهم از نمره کل روش آزمون

 06-01 6/9/11 درصد01 چهار گزینه ای آزمون میان ترم

 06-01 16/01/11 درصد 21 عملی عملیآزمون 

 01-02 20/01/11 درصد 61 چهار گزینه ای آزمون پایان ترم

و  تکالیف دانشجو

 کوئیز

فعالیت در کلاس و 

 و پرسش کلاسی تحقیق

 06-01 طی جلسات درصد 01

 

 و انتظارات از دانشجو:کلاس مقررات 

 حضور منظم و دقیق در کلاس-

 شرکت در فعالیت های کلاسی-

 رجوع به منابع معرفی شده-

 خاموش کردن تلفن همراه در کلاس-

 در صورت عدم تشکیل کلاس به هر علتی، کلاس جبرانی با هماهنگی آموزش تشکیل خواهد شد.-

 

 



 اصول پرستاری و کار در اتاق عمل جدول زمانبندی درس

 

 14الی  1شنبه ها ساعت  روز و ساعت جلسه :

 
 نحوه ارائه تدریس  موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

 مجازی(-)حضوری

 مدرس

1  

24/1/44 

تعریف سلامتی و بهبودی ، نیازهای اساسی 

 انسان ، حقوق بیمار ، توجهات روحی و روانی

-)ترکیبی حضوری

 مجازی(

 خدادادی

2  

27/1/44 

اندازه گیری علائم حیاتی ) درجه حرارت ، 

 شمارش نبض و تنفس ،

 

-)ترکیبی حضوری

 مجازی(

 خدادادی

3  

3/7/44 

یاتی )طریقه اندازه گیری فشار ادامه علائم ح

 خون(

 

-)ترکیبی حضوری

 مجازی(

 خدادادی

0  

14/7/44 

 نیازهای تغذیه ای

 

-)ترکیبی حضوری

 مجازی(

 خدادادی

5  

17/7/44 

 نیاز به دفع ادرار

 

-)ترکیبی حضوری

 مجازی(

 خدادادی

1  

20/7/44 

اصول اولیه دارو درمانی و نحوه محاسبات 

 استعمال داروهادارویی و نکات ایمنی در 
 

-)ترکیبی حضوری

 مجازی(

 خدادادی

7  

1/1/44 

 انواع روش های تزریق را نام ببرید

اصول و نکات لازم در تزریق عضلانی را بیان 

 کنید

اصول و نکات لازم در تزریق وریدی را بیان 

 کنید

اصول و نکات لازم در تزریق زیرجلدی را بیان 

 کنید

 دیانواع روش های برقراری راه وری
 

-)ترکیبی حضوری

 مجازی(

 خدادادی

 انواع روش های تزریق را نام ببرید  1

اصول و نکات لازم در تزریق عضلانی را بیان 

 کنید

اصول و نکات لازم در تزریق وریدی را بیان 

 کنید

اصول و نکات لازم در تزریق زیرجلدی را بیان 

 کنید

 انواع روش های برقراری راه وریدی

 

-)ترکیبی حضوری

 جازی(م

 خدادادی

9  

15/1/44 

تاریخچه اتاق عمل ، اشنایی با فضای فیزیکی ، 

 وسایل و تجهیزات اتاق عمل

 

-)ترکیبی حضوری

 مجازی(

 خدادادی



14  

22/1/44 

اعضای تیم جراحی و بیهوشی، روابط انسانی و 

حرفه ای با اعضای تیم ، طرز رفتار در بخش و 

ه اتاق عمل ، فراگیری همکاری در کار دست

جمعی و عمومی شرح وظایف کارشناس 

 هوشبری
 

-)ترکیبی حضوری

 مجازی(

 خدادادی

11  

1/9/44 

مختصری از انواع و طبقه بندی اعمال 

جراحی ، مراحل بستری و آماده سازی بیمار 

جهت جراحی ، اصول پذیرش بیمار در بخش و 

اتاق عمل و مراقبت عمومی از بیماران پس از 

 اعمال جراحی 

 
 

-حضوری )ترکیبی

 مجازی(

 خدادادی

12  

13/9/44 

مختصری از انواع و طبقه بندی اعمال 

جراحی ، مراحل بستری و آماده سازی بیمار 

جهت جراحی ، اصول پذیرش بیمار در بخش و 

اتاق عمل و مراقبت عمومی از بیماران پس از 

 اعمال جراحی 

 

-)ترکیبی حضوری

 مجازی(

 خدادادی

13  

27/9/44 

از روی تخت به برانکارد و انتقال بیمار 

 برعکس ، تغییر وضعیت و حمل بیمار

 

-)ترکیبی حضوری

 مجازی(

 خدادادی

10  

0/14/44 

 

اصول حفاظت فردی و پیشگیری از خطرات 

 شغلی

 

-)ترکیبی حضوری

 مجازی(

 خدادادی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عملیواحد  :زمانبندی جدول
 

 نحوه ارائه درس  جلسه موضوع تاریخ ساعت

 حضوری(-)مجازی

 مدرس

11-11  

3/1/44 

 شستشوی دست ها و ایزولاسیون

 پوشیدن گان، ماسک، دستکش، عینک

 خدادادی حضوری          

11-11  

14/1/44 

 خدادادی حضوری           اندازه گیری درجه حرارت ، شمارش نبض و تنفس

11-11  

17/1/44 

 خدادادی حضوری           طریقه اندازه گیری فشار خون

11-11  

20/1/44 

NGT  خدادادی حضوری           معده و شستشوی معده و سونداژ 

11-11  

1/9/44 

 خدادادی حضوری           سنداژ مثانه

11-11  

1/9/44 

 آماده سازی و ارائه انواع دارو

 IV هیدرو تراپی و انواع مایعات وریدی

 خدادادی حضوری          

11-11  

22/9/44 

 خدادادی حضوری           راری راه وریدیبرق

11-11  

29/9/44 

 خدادادی حضوری           تزریقات زیرجلدی، عضلانی، داخل جلدی

11-11  

1/14/44 

انتقال بیمار از روی تخت به برانکارد و برعکس ، 

 تغییر وضعیت و حمل بیمار

 خدادادی       حضوری          

 

 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول          نام و امضای مدیر گروه:                   نام و امضای مدرس:       

 تاریخ ارسال :    تاریخ ارسال:                                    تحویل:                       تاریخ

 ابراهیم عزتی           فوزیه خدادادی

 




