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   یجدول زمان بندي برنامه درس
    

ادگی الزم آممالحظات /   مدرس  عنوان  ساعت  روز
  دانشجویان قبل از شروع کالس

   مفاهیم سالمتی و بهبودي  4-2  27/6/96
  سالمتی را از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت تعریف کند. )1
  نیازهاي اساسی انسان را بر اساس هرم مازلو بیان کند. )2
  .عوامل موثر برسالمتی را شرح دهد )3

 

دانشجویان با مطالعه منابع معرفی   بخشا 
ا امادگی قبلی در کالس شده و ب

درس حاضر شده و شرکت فعال در 
  مباحث درس داشته باشند.

  عالیم حیاتی   /7/ 3
  لزوم کنترل عالیم حیاتی را بیان کند. )1
  عوامل موثربر فشار خون را نام ببرد. )2
 علل هایپر تانسیون را توضیح دهد. )3
 تنفس و عوامل موثر بر تنفس را توضیح دهد )4
  تنفس مشکل دار را بیان کندفرق بین تنفس طبیعی و  )5
  را تعریف کند.و هیپو پنه  تاکی پنه  )6
  اختالالت تنفس را شرح دهد )7

دانشجویان با مطالعه منابع معرفی   
شده و با امادگی قبلی در کالس 
درس حاضر شده و شرکت فعال در 

  مباحث درس داشته باشند

  عالیم حیاتی   10/7
  فشار نبض را توضیح دهد.نبض  و  )1
  و برادیکاردي را توضیح دهد   تاکیکاردي )2
  عوامل موثر بر میزان نبض را توضیح دهد   )3
  میزان طبیعی درجه حرارت از راههاي مختلف را بیان کند. )4
  عوامل موثر بر درجه حرارت کم و زیاد را توضیح دهد )5
  متابولیسم پایه را در یک سطر تعریف کند. )6
  مراقبت هاي پرستاري در هیپرترمی را توضیح دهد. )7

کارهاي عملی که در اتاق پراتیک   
باید انجام گیرد همزمان با  درس 

ها آموزش و رتئوري پروسیج
دانشجویان طیق لیست تقسیم بندي 
شده در اتاق پراتیک حضور 

و غیبت در این  خواهند یافت
 جلسات  فقط با هماهنگی مدرس 

 مجاز است 
  دارودرمانی   17/7

  انواع دستورات دارویی را توضیح دهد. )1
  انواع فراورده هاي دارویی را تعریف کند. )2
  اقدامات ایمنی هنگام اماده کردن دارو را شرح دهد. )3
و  فارماکودینامیــک و فاماکوکینتیــک دارو رابایکــدیگر مقایســه کنــد  )4

اندیکاسیون ها و کنتراندیکاسیون هاي شکل هاي مختلـف دارویـی را   
  .توضیح دهد

دانشجویان با مطالعه منابع معرفی   
با امادگی قبلی در کالس شده و 

درس حاضر شده و شرکت فعال در 
 مباحث درس داشته باشند

  دارودرمانی   24/7
  ق تزریق را بداند  طنکات آناتومیک منا )1
  نحوه ي تجویز دارو ها را شرح دهد. )2

  

دانشجویان با مطالعه منابع معرفی   
شده و با امادگی قبلی در کالس 
درس حاضر شده و شرکت فعال در 

 درس داشته باشند مباحث
  فضاي فیزیکی و تجهیزات اتاق عمل   1/8

  ویژگی هاي یک اتاق عمل استاندارد را شرح دهد. )1
  وسایل اتاق عمل را روي شکل نامگذاري کند. )2

  

دانشجویان با مطالعه منابع معرفی   
شده و با امادگی قبلی در کالس 
درس حاضر شده و شرکت فعال در 

 مباحث درس داشته باشند
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  اصول ایمنی و حفاظتی کار در اتاق عمل   8/8
 اصول ایمنی کار در اتاق عمل را شرح دهد. )1
ابزارها و وسائلی که موجب حفظ ایمنی و برعکس آن در اتـاق عمـل    )2

 می شوند را شرح دهد

دانشجویان با مطالعه منابع معرفی   
شده و با امادگی قبلی در کالس 
درس حاضر شده و شرکت فعال در 

 ته باشندمباحث درس داش
  نکات استریل اتاق عمل   15/8

  نکات استریل در اتاق عمل را شرح دهد. )1
  ایمنی استریلیزاسیون را توضیح دهد   )2
  اقدامات ا حتیاطی جهت حفظ استریلیزاسیون را توضیح دهد )3

دانشجویان با مطالعه منابع معرفی   
شده و با امادگی قبلی در کالس 
درس حاضر شده و شرکت فعال در 

  درس داشته باشندمباحث 
  روابط حرفه اي در اتاق عمل   22/8

  طرز رفتار در اتاق عمل را توضیح دهد. )1
  اصول روابط حرفه اي در اتاق عمل را بیان کند. )2

دانشجویان با مطالعه منابع معرفی   
شده و با امادگی قبلی در کالس 
درس حاضر شده و شرکت فعال در 

  مباحث درس داشته باشند
  ریکاوري   29/8

  از ریکاوري را توضیح دهد. رنحوه پذیرش و ترخیص بیما )1
  را شرح دهد.استاندارد  مشخصات ریکاوري  )2
  اصول اولیه کار در ریکاوري را بیان کند. )3
  پرسنل و وظایف آن ها را در ریکاوري توضیح دهد )4

دانشجویان با مطالعه منابع معرفی   
شده و با امادگی قبلی در کالس 

ال در درس حاضر شده و شرکت فع
  مباحث درس داشته باشند

  انتقال بیمار و تغییر پوزیشن   6/9
  چگونگی تغییر وضعیت دادن به بیمار را شرح دهد. )1
  نحوه ي انتقال بیمار از تخت به روي برانکارد را توضیح دهد. )2
  نکات ایمنی تخت عمل و انواع وضعیت ها را توضیح دهد   )3

دانشجویان با مطالعه منابع معرفی   
امادگی قبلی در کالس  شده و با

درس حاضر شده و شرکت فعال در 
  مباحث درس داشته باشند

  وظایف پرسنل اتاق عمل   13/9
  ایف کارشناس هوشبري در اتاق عمل را توضیح دهد.ظو )1
  در اتاق عمل را توضیح دهد. پرستار سیار و اسکرابایف ظو )2
  در اتاق عمل را توضیح دهد. اتاق عملایف کارشناس ظو )3
  در اتاق عمل را توضیح دهد. پرستار و سوپر وایزر سرایف ظو )4
  در اتاق عمل را توضیح دهد. متخصص هوشبري و جراحایف ظو )5

دانشجویان با مطالعه منابع معرفی   
شده و با امادگی قبلی در کالس 
درس حاضر شده و شرکت فعال در 

  مباحث درس داشته باشند

  )کار عملی(گرفتن فشار خون . درجه حرارت    20/9
  طریقه اندازه گیري فشار خون را بدرستی لنجام دهد )1
  درجه حرارت بدن را بدرستی اندازه گیري و چارت نماید. )2

  

کارهاي عملی که در اتاق پراتیک   
باید انجام گیرد همزمان با  درس 
تئوري پروسیجرها آموزش و 
دانشجویان طیق لیست تقسیم بندي 
شده در اتاق پراتیک حضور 

یبت در این خواهند یافت و غ
جلسات  فقط با هماهنگی مدرس  

  مجاز است
  کار عملی(گرفتن نبض و تنفس )    27/9

ضمن توجه داشتن به میزان طبیعی تنفس تنفس بیمار را اندازه گرفته و  )1
  ارزیابی کند.

  انواع نبض را روي مانکن نشان دهد. )2
  نبض بیمار را بدرستی اندازه گیري و ثبت کند. )3

تاق پراتیک کارهاي عملی که در ا  
باید انجام گیرد همزمان با  درس 
تئوري پروسیجرها آموزش و 
دانشجویان طیق لیست تقسیم بندي 
شده در اتاق پراتیک حضور 
خواهند یافت و غیبت در این 
جلسات  فقط با هماهنگی مدرس  

  مجاز است
  کار عملی(تزریق عضالنی و زیر جلدي)    4/10

  درستی انجام دهد.تزریق عضالنی در عضالت مختلف را ب )1
  تزریق زیر جلدي را طبق اصول پرستاري انجام دهد. )2

کارهاي عملی که در اتاق پراتیک   
باید انجام گیرد همزمان با  درس 
تئوري پروسیجرها آموزش و 
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دانشجویان طیق لیست تقسیم بندي 
شده در اتاق پراتیک حضور 
خواهند یافت و غیبت در این 
 جلسات  فقط با هماهنگی مدرس 

  مجاز است
  کار عملی(تزریق وریدي و داخل جلدي)    11/10

  تزریقات وریدي را بدرستی انجام دهد. )1
  تزریق داخل جلدي را طبق اصول انجام دهد. )2

کارهاي عملی که در اتاق پراتیک   
باید انجام گیرد همزمان با  درس 
تئوري پروسیجرها آموزش و 
دانشجویان طیق لیست تقسیم بندي 

اتیک حضور شده در اتاق پر
خواهند یافت و غیبت در این 
جلسات  فقط با هماهنگی مدرس  

  مجاز است
  و معده سونداژمثانه    18/10

  را بدرستی بکار بندد.و معده  اصول انجام سونداژمثانه 
کارهاي عملی که در اتاق پراتیک   

باید انجام گیرد همزمان با  درس 
تئوري پروسیجرها آموزش و 

تقسیم بندي  دانشجویان طیق لیست
شده در اتاق پراتیک حضور 
خواهند یافت و غیبت در این 
جلسات  فقط با هماهنگی مدرس  

  مجاز است
  پوشیدن گان ماسک و دستکش استریل    20/10

  گان ماسک و دستکش استریل را طبق اصول اموخته شده بپوشد.
کارهاي عملی که در اتاق پراتیک   

باید انجام گیرد همزمان با  درس 
وري پروسیجرها آموزش و تئ

دانشجویان طیق لیست تقسیم بندي 
شده در اتاق پراتیک حضور 
خواهند یافت و غیبت در این 
جلسات  فقط با هماهنگی مدرس  

  مجاز است
  پانسمان     22/10

  بدرستی بکار بندد. پانسمان تمیز و دیگر پانسمان ها رااصول انجام 
کارهاي عملی که در اتاق پراتیک   

انجام گیرد همزمان با  درس باید 
تئوري پروسیجرها آموزش و 
دانشجویان طیق لیست تقسیم بندي 
شده در اتاق پراتیک حضور 
خواهند یافت و غیبت در این 
جلسات  فقط با هماهنگی مدرس  

و دانشجو مباحث  مجاز است
تئوریک مرتبط را مطالعه و با 

  آمادگی  حضور داشته باشد
 


