
                                                                          
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول                                                                  

  علی آباد کتول واحد اسالمی آزاد دانشگاه پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز - علوم پزشکی معاونت

  طرح درس نظري

            هوشبريمقطع:کارشناسی       رشته:             واحدعملی1نظري واحد2تعدادواحد:              مهارت پرستاري کاردراتاق عمل طرح درس:
  12-16ساعت:         17تعدادجلسات:      ر    نف25نیمسال:اول         تعداددانشجو:    18کد درس:پیش نیاز: ندارد                  97ورودي:

             14ساعت30/10/97تاریخ ازمون:   /چهارشنبه دوشنبهروز:            24/10/97تاریخ اتمام:                        1/7/97تاریخ شروع:
  استادمیرزاعلی/استاد مطهري نیا)مدرس:گروه (         فیلم،وایت برد،اورهد،جزوه آموزشی       روش تدریس: سخنرانی وسایل کمک آموزشی: 

با مفاهیم اولیه و برخی از مهارت هاي  در پایان این درس از دانشجو انتظار می رود که مطالب تدوین شده را به منظور آشنایی و شناخت  بیشتر :کلی هدف
 اولیه پرستاري از بیمار و آشنایی با ساختار و مقررات اتاق عمل می باشد.

وسایل   روش تدریس  رفتاري اهداف  جلسه  تاریخ
  موردنیاز

  مدرس  تکالیف  حیطه   ارزیابی

مطالعه بحث   شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  مفاهیم سالمتی و بهبودي را تعریف نماید.  1  1/7/97
  گروهی

  استادمیرزاعلی

نیازهاي اساسی انسان/ حقوق بیمار/توجهات روحی   2  9/7/97
  اصول ارتباط با بیمار  را شرح دهدروانی/ ارتباط و 

مطالعه بحث   شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث
  گروهی

  استادمیرزاعلی

مهارت هاي بالینی(اندازه گیري حرار بدن، شمارش   3  23/7/97
نبض و تنفس) روش هاي اندازي گیري عالیم حیاتی را 

  شرح دهد

مطالعه بحث   شناختی  پاسخ پرسش  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث
  گروهی

  استادمیرزاعلی

25/7/97  
)14 -12:30(  

  
  

  فضاي اتاق عمل و تاریخچه اتاق عمل را بیاموزد
  

مطالعه بحث   شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث
  گروهی

  استادمطهري 

مطالعه بحث   شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  دانشجو با تیم جراحی و شرح وظایف آنها اشنا شود  
  گروهی

مطالعه بحث   شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  اصول اولیه دارودرمانی را شرخ دهد    30/7/97
  گروهی

  استادمیرزاعلی

مطالعه بحث   شناختی  پاسخپرسش   پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  انواع روش هاي تزریق دارو را شرح دهد  5  7/8/97
  گروهی

  استادمیرزاعلی

مطالعه بحث   شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  اصول ثبت گزارش و پذیرش بیمار را بیاموزد  6  14/8/97
  گروهی

  استادمیرزاعلی

مطالعه بحث   شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  انواع پانسمان ها و اصول آن  7  21/8/97
  گروهی

  استادمیرزاعلی

مطالعه بحث   شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  سونداژ معده، مثانه را بیاموزد  8  28/8/97
  گروهی

  استادمیرزاعلی

30/8/97  
)14 -12:30(  

  قوانین و مقررات اتاق عمل را شرح دهد  9
  وسایل و تجهیزات اتاق عمل را شرح دهد

مطالعه بحث   شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  بحثسخنرانی و 
  گروهی

  استادمطهري 

دانشجواصول حفاظت فردي و پیشگیري از خطرات   10  5/9/97
  شغلی را شرح دهد

مطالعه بحث   شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث
  گروهی

  استادمیرزاعلی

درترالی و بیهوشی دانشجوبا انواع داروهاي رایج     12/9/97
  اشناگردد

مطالعه بحث   شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث
  گروهی

  استادمیرزاعلی

14/9/97  
)14 -12:30(  

مطالعه بحث   شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  اصول ضدعفونی و تکنیک هاي استریل را شرح دهد  12
  گروهی

  استادمطهري 
  



                                                                          
مطالعه بحث   شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  استفاده از ماسک و دستکش واستریل را بداند. اصول  13

  گروهی
دانشجوبااصول و مفاهیم کلی و باقی مانده اصول مهارت   14  19/9/97

  اشناگردد
مطالعه بحث   شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث

  گروهی
  استادمیرزاعلی

21/9/97  
)14 -12:30(  

اشنایی مختصر  با انواع روش هاي جراحی و اصالحات   15
  جراحی

مطالعه بحث   شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث
  گروهی

استادمطهري 
  نیا

استفاده از ماسک، دستکش، روش بسته بندي و استفاده   16
  از وسایل استریل

مطالعه بحث   شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث
  گروهی

 
 

  روش ارزشیابی دانشجو

  نمره)12ازمون پایان ترم(         )نمره6(آزمون عملی                     نمره)             2(کارکالسی 
 منابع 

   آخرین چاپساداتی لیال، گلچینی احسان .:  اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب   .تهران، نشر جامعه نگر.  . .1
  آخرین چاپساداتی لیال، گلچینی احسان .:  اصول و فنون عملکرد فرد سیار  .تهران، نشر جامعه نگر. .  .2
 چاپ آخرین. راهنماي جامع پرستاري اتاق عمل، مژگان لطفی و صمد انتظار، انتشارات جامع نگر،  .3

- Berry & Kone's. Operating room technique. Mosby ٢٠١٣ 
- surgical technology for the surgical technologist: A positive care approach, Carutherset al. 

Delmar publishers 
- Berry& Kuhn’s Care of the patient in surgery, publisher Mosby, ISB 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


