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 پرستاری و مامایی زنجان/ مرکزدانشکده

 بیهوشیگروه آموزشی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

  مراقبت دراتاق بهبودیاصول :  عنوان واحد درسی:
پرستاری و  / مرکز آموزشی درمانی:دانشکده

 مامایی

 اتاق عمل رشته تحصیلی: تخصصی واحد درسی: نوع

 کارشناسی ع تحصیلی:قطم کارورزی: کارآموزی:  عملی: 1 نظری: احدتعداد و

 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی کارورزی: کارآموزی:  عملی: 17 نظری:        تعداد ساعت

روش احیای قلبی ریوی و اصول مراقبت های ویژه، پیشنیاز:  93 کد درس:

 بیهوشی و مراقبت  های آن

   - دوم 

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 کارشناسی اتاق عمل رشته تحصیلی: سهیال ربیع سیاهکلی نام و نام خانوادگی:

 مربی رتبه علمی: کارشناس ارشد مقطع تحصیلی:

 s_rabie23@yahoo.com پست الکترونیک: 09305945991 تماس: شماره

   ملگاوازنگ، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه هوشبری و اتاق ع محل کار:

 ،سهیال ربیع سیاهکلی  :(ان)مدرسنام و نام خانوادگی مدرس

 بازنگری بر اساس نیاز جامعه: :تاریخ تدوین طرح درس نحوه برگزاری دوره:

 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ  01/00/0931 ترکیبی مجازی حضوری
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     01/00/0931 1 

 اهداف آموزشی

 اقبت های آنريکاوری و مرآشنايي با هدف کلی: 

 اهداف اختصاصی )رفتاری(: 

  حيطه شناختی:

 استاندارد های  طراحی اتاق عمل را شرح دهد .1
 استاندارد های مراقبت از بيمار بعد از بيهوشی را شرح دهد .2
 مراقبت های عمومی بعد از عمل های جراحی را شرح دهد. .3
 تجهيزات و وسايل اتاق ريکاوری را شناخته و شرح دهد.  .4
 ای بعد از عملو عوارض بيهوشی و مراقبت های اختصاصی آنرا شرح دهد.مراقبت ه .5
 مراقبت های اختصاصی بيمار در اتاق عمل: مانيتورينگ،  .6
 .تجهيزات و وسايل موجود در ريکاوری رابشناسد .7
 مراقبت های عمومی در ريکاوری را شرح دهد. .8
 اقدامات الزم جهت اکسيژن تراپی را توضيح دهد. .9

 نترل جذب و دفع را شرح دهد.مايع درمانی و ک .11
 عوارض بيهوشی را بيان نمايد. .11
 را تعريف نمايد. ، شوک، تهوع و استفراغ و روش های درمان آن هادرد .12
 مراقبت های ويژه در اتاق بهبودی را شرح دهد. .13
 ترانسفوزيون خون را توضيح دهد. .14
 عوارض داروهای موجود در ريکاوری را بيان نمايد. .15

 .ريکاوری شرح دهد ترخيص بيمار ازنحوه 
 حيطه عاطفی:

 می شود.پيش قدم  و مطالب مازاد بر آن به صورت داوطلبانه کالسیارائه تکاليف در 
 حيطه روانی حرکتی:

 

 روش های تدريس:

                                                                                                                                                                                              سخنرانی

                                                                                                                                                     پرسش و پاسخ                                 

                                                                                                                                                                     بحث گروهی                   

                                                                                                                                                                                          ايفای نقش   

                   کارگاه آموزشی                                                                                                                 نمايش عملی                              

 Bedside                                                                                             شبيه سازی شده             بيمار                                         

teaching                                  

    ساير) بنويسيد(:                

 مواد و وسايل آموزشی:

 ، فيلم و عکساساليد پاورپوينت، وايت بورد
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 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

  مرتبط کنفرانسارائه 

 ارائه کلیپ ویدیوئی مرتبط 

 ط آموزشی و سیاست های مدرسضواب

 تعیین شده به موقع تکالیف آموزشیتحویل حضور به موقع در کالس تئوری و عملی، شرکت فعال در پرسش و پاسخ، انتظارات: 

 خروج از کالس با اطالع: مجازها

  محدودیتها:

 كالس) ورود و خروج(  در موقع به حضور و اي حرفه اسالمي، اخالق اصول رعايت -
 آشاميدن، و خوردن كردن، صحبت به كالس، بازگشت عدم و اجازه بدون كالس ترك كالس، در حضور در تأخير مانند مواردي

 .شود غيبت آن جلسه می باعث ............. و ، بازی و حرف زدن با تلفن همراهخواندن روزنامه

 (:/بالینی/عرصه/آزمایشگاهیعملیهای ایمنی )دروس توصیه

  ی:فهرست منابع درس

نانسی ماری، اصول کار در اتاق عمل) جلد اول از تکنیک های کار در اتاق عمل بری و کوهن(  .0

 0939ترجمه ساداتی لیال، گلچینی احسان و دیگران. انتشارات جامعه نگر 

جامعه  -قارداشی فاطمه، اکبرزاده رویا، اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی. انتشارات سالمی .2

 0932نگر. 

 ر، سودارث، مراقبت های عمومی از بیمار بعد از عمل جراحی، پروانه پیشه بانبرون .9

ساداتی لیال ، گلچینی احسان، اصول مراقبت از بیمار دراتاق بهبودی انتشارات جامعه نگر. چاپ دوم.  .4

0932 

5. Berry &Kohn;s Operating Room Technique/ Nancymarie Philips/ Mosby; 12 
edition/ ISBN: 9780323073585 
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 روش ارزیابی:

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی

 - 

 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ
 صحیح / غلط جورکردنی *چند گزینه ای *ه پاسخاکوت

  نمره(: 02بارم بندی نمره ) از 

 ، برابر ...... می باشد(.02) نمره قبولی از    

  و پروژه: عملی انجام تکالیف 0 مشارکت کالسی: نمره 1حضور و غیاب کالسی: 

 نمره 15 امتحان پایان ترم: 3 امتحان میان ترم: نمره 1کوئیز:

 :موارد سایر

 :جدول زمانی ارائه برنامه

شماره 

جلسه
 

روش 

 ارائه

 تاریخ

 ارائه 

ساعت 

 ارائه 

مکان 

 ارائه
 عنوان جلسه 

مدرس 

 )مدرسان( 

 حضوری 1
شنبه ها سه 

23/11 97 
 6کالس  11-12

حی نوع طرا ،مشخصات فيزيکی بخش  تاريخچه  بيهوشی ، 

استانداردهای بخش ريکاوری  ساختمان ريکاوری،  ربیع 

 6کالس  12-11 31/11/97 حضوری 2

-مراقبت هاي عمومي  پس از عمل -راحل بهبودي پس از عمل م

روش هاي بررسي سطح ،روش هاي باز نگه داشتن راه هوايي 

 ريهوشيا
 ربیع

 -مانيتورينگ بيمار -مراقت  های اختصاصی -شناخت تجهيزات 6کالس  12-11 7/12/97 حضوری 9

 کاپنوگرافی
 ربیع

دارو درمانی و  -اسيد و باز  و پالس اکسيمتری اکسيژن درمانی 6کالس  12-11 11/12/97 حضوری 4

 میان ترمو  ترانسفوزيون
 ربیع

علت  -مايع درمانی -عيت هموديناميک اختاللت الکتروليتیضو 6کالس  12-11 21/12/97 حضوری 5

 كنترل درن ها
 ربیع

 ربیع    درد و شوک -عوارض بيهوشی 6کالس  12-11 98 /21/1 حضوری 6
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 ربیع عوارض دارويی و بيهوشی 6کالس  12-11 98 /27/1 حضوری 7

 عربی مراقب های خاص و ترخيص از بيهوشی 6کالس  12-11 31/2/98 حضوری 8

 02-01ساعت   3/4/98 :تاریخ امتحان پایان ترم 11/12/97        تاریخ امتحان میان ترم:  

 

 


