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 های آن و شرایط کار در اتاق عمل آشنایی دانشجویان با مجیط اتاق عمل و ویژگی هدف کلی:

 اهداف رفتاری:

 . ویژگی های ساختمان و تشکیالت اتاق عمل را به اختصار توضیح دهد.1

 را نام ببرد. . وسایل ثابت و متحرک اتاق عمل2

 . انواع وسایل جراحی را بر حسب کاربرد آن ها نام ببرد.3

 . وظایف و نقش های پرستار در اتاق عمل را لیست کند.4

 . روش های مختلف استریلیزاسیون را به اختصار توضیح دهد.5

 . انواع پوزیشن های حین عمل و مراقبت های ضروری آن را توضیح دهد.6

 از انتشار عفونت و حفظ ایمنی در اتاق عمل را به اختصار توضیح دهد. . روش های پیشگیری7

 و کاربرد آن ها طبقه بندی کند. . انواع جراحی را بر حسب هدف8

کارشناسی پرستاری 4دانشجویان ترم : گروه فراگیر                عملروش کار در اتاق  –( 3جراحی )و پرستاری بیماری های داخلی عنوان درس :   

  چهارشنبهروز برگزاری کالس :                               (                                                        واحد4از )نظری  واحد 5/0 تعداد واحد :

 (16-18 )ساعت 13کالس محل و ساعت برگزاری :                                                                    (2راحی )ج و پرستاری بیماری های داخلیپیش نیاز : 

بتول محمدیان:  مدرس                                                                                                                       1394-95اول  نیمسال :  

Mohammadian.b@gmu.ac.ir 

 

 



 . انواع آرام سازی و بیهوشی را توضیح دهد.9

 ال جراحی را به اختصار توضیح دهد.. اصول مراقبت قبل، حین و بعد از اعم10

 آن:محتوا و ترتیب ارائه 

 مدرس موضوع تاریخ

 محمدیان ساختمان، تشکیالت و تجهیزات اتاق عمل، انواع وسایل جراحی جلسه اول

 “ استریلیزاسیون، روش های پیشگیری از عفونت مختلف های روش با آشنایی جلسه دوم

 “ انواع پوزیشن ها عمل، اتاق در پرستار های نقش و وظایف جلسه سوم

 “ و مراقبت های قبل و بعد از عمل ، بیهوشییانواع جراح جلسه چهارم

 

 روش تدریس:

 پرسش و پاسخ -سخنرانی

 وظایف و تکالیف دانشجو:

 شرکت فعال در کالس

 شرکت در امتحان پایان ترم

 روش ارزشیابی دانشجو:

 

 نمره درصد شرح فعالیت ردیف

 2 10 حضور منظم و شرکت فعال در مباحث کالس 1

 18 90 آزمون تراکمی )پایان ترم( 5

 20 100 - جمع
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