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  بسمه تعالی
 بجنورد واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 ومامایی پرستاري دانشکده
1398  

  ..…………  course planترمی  دوره  طرح 
   

  98-99نیمسال تحصیلی  *.                                                   )روش کار در اتاق عمل( 3پرستاري سالمندي  :نام درس
  کارشناسی.پرستاري  :رشته و مقطع تحصیلی .*                                                                 بجنورد پرستاري ومامایی:دانشکده

  .2پرستاري بیماریهاي سالمندي .:درس پیشنیاز                                                                         3 :تعداد واحد* 
       دوشنبه   :برگزاري روز و ساعت*  
  پرستاري ومامایی: گروه آموزشی*.                                               203کالس شماره :محل برگزاري .*  

  فیروزه مھري :مدرسین نام
 وشنبھد :درس مسئول تماس با روزھاي                                             فیروزه مھري :درس مسوول نام

  - 32296992 تلفن                                  ومامایی پرستاري دانشکده.:آدرسدفتر
firozehmehri@bojnourdiau.ac.ir  , m_firozeh@yahoo.com : پست الکترونیک 

  ط کار در این بخش آشنا خواهند شد، دانشجویان با محیط اتاق عمل، ویژگی هاي آن و شرای کلی درسهدف 
  می رود در پایان دوره قادر باشنداز فراگیران انتظار :هداف اختصاصیا

 اصول ساختمان اتاق عمل را شرح دهند-1
 اتاق عمل را توضیح دهنددرکار روش -2
 لگو هاي عبور ومروردر اتاق عمل را بنویسند-3
 راههاي پیشگیري از انتشار عفونت به اتاق عمل را بیان نمایند-4
 .دنده ماسک و گان را شرح ،کاله  ،پوشیدن دستکش مقررات مربوط به -5
 .تفاوت ضد عفونی وسترون کردن را شرح دهند- 6
 .را نام ببرند CSRبخش هاي -7
 .روشهاي استریلیزاسیون را نام برده وهریک راتوضیح دهند-8
 محلولهاي شمیایی مورد استفاده در اتاق عمل رانام برده و شرح دهند-- 9

  .اده از سیستم هاي تهویه اتاق عمل را بنویسندونگی استفگچ نحوه-10
  .اصول و تکنیک استریل در اتاق عمل را نام ببرند-11
  .نحوه آماده کردن پوست در اتاق عمل را بنویسند-12
  .انواع روشهاي پرپ کردن قسمتهاي مختلف بدن را شرح دهند-13
  .روش اسکراب کردن دستها را بنویسند-14
  .ایل جراحی را شرح دهندآماده کردن میز و وس-15
  .انواع پوزیشن هاي به بیمار جهت عمل جراحی را بنویسند-16
  .وظایف پرستار اسکراب را شرح دهند-17
  .وظایف پرستار سیار را توضیح دهند-18

  : شیوه تدریس
 پوینت پاور –وپرسش پاسخ و سخنرانی

  :نحوه ارزشیابی دانشجو
       کالس هاي بحث در فعال شرکت 1- 

  کالس در منظم حضور-2
  درس طرح در موجود مباحث زمینه در روز به فارسی یک مقاله ارائه -3
  کنفراس گروهی-4

mailto:firozehmehri@bojnourdiau.ac.ir
mailto:m_firozeh@yahoo.com


 ٢

  نمره میان ترم  -5
 نمره پایان ترم -6

   : نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 
 .شود می س حذفکالس ودر جلسه از 2 از بیشتر.باشد داشته مجاز غیبت تواند می یکجلسه ساعت 17 هر

 مقاله تحویل_ گروهی کنفرانس کالسی ارائه کالسی، بحث در شرکت منظم حضور :دانشجو تکالیف وظایف و
 :ترم میان امتحان تاریخ *

 :ترم پایان امتحان تاریخ
  .است برخوردار اهمیت از پاسخ پرسش و در مشارکت کالس و در فعال حضور :دانشجویان براي مهم تذکرهاي سایر *
  :ایف و تکالیف دانشجووظ

  کنفراس
  میان ترم

  حضور فعال وشارکت در بحثهاي کالسی 
  کوئیز

   ترچمه و ارائه مقاالت مربوط به درس
   ---: تاریخ امتحان میان ترم* 

  ......     : تاریخ امتحان پایان ترم
  . ز اهمیت برخوردار استحضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ ا: سایر تذکرهاي مهم براي دانشجویان* 

 :یمنابع اصل
 مترجم – بالیا و اورژانس عفونی، بیماریهاي : 18 جلد سودارث و برونر جراحی و داخلی رستاريپ

 سالمی – نگر جامعه انتشارات 1395.محمدعلیها  ژاله
 ، سودبخش عبدالرضا دکتر ترجمه باکتریال عفونی هاي بیماري .2012هاریسون  داخلی طب اصول
  .1394ن تهرا اول چاپ ف سماط انتشارات ، کتابچی آسیه و قوامی بهنازب ، سرشکی خلج رازه

- Phillips N. Operating Room Technique. Mosby Elsevier. 2018. 
Frey KB. Surgical Technology for the Surgical Technologist. Th edition. Delmar Cengage Learning. 
2017.  

  یافتن مقاله و سایر اطالعات مفیدمنابع براي 
  Meshآشنایی با .بزارهاي اطالع رسانی پرستاري  و مدالین و سینال و ا  NLMمعرفی 

  کتابخانه هاي پزشکی و نحوه استفاده از منابع ، کتاب و نشریات
  و نظام هاي اطالعاتی بیمارستانی  AND, OR , NOTموتورهاي جستجوگر و استفاده از عملگر هاي 

  
  

  پرستاري اتاق عمل یجدول زمان بندي برنامه درس
    

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

    فیروزه ساختمان و وسایل اتاق عمل    10-12  یکشنبه
    فیروزه  ضدعفونی اتاق عمل قوانین و مقررات اتاق عمل  10-12  یکشنبه
   فیروزه  اتاق عمل  قواعد ومقررات  10-12  یکشنبه
   فیروزه  مسئولیت هاي کادر پرستاري در اتاق عمل  10-12  یکشنبه
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