
 
 

 

  

 99اتاق عمل  وستهیپ یکارشناس انیدانشجو اصول مراقبت در اتاق بهبودیدرس   (lesson Planروزانه )طرح درس 

 0410-0412 یلیسال تحصاول  مسالیدر ن

 جلسه اول
                                                  :      پرستاری           گروه آموزشی:     تکنولوژی اتاق عمل        مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل            دانشکده

 22/6/0410تاریخ ارائه درس :  0410-0412سال تحصیلی  :  
 01-01روز:  دوشنبه                            ساعت:  نام درس )واحد(  :  اصول مراقبت در اتاق بهبودی

 ینظر نوع واحد:
 

 02تعداد دانشجویان  : 

 مسئول درس: سرکار خانم احمدی الری واحد 0تعداد واحد: 

 یالر یاحمدسرکار خانم  :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 
 0410تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 

 

 ویژگی و استاندارد های بخش  ریکاوریعنوان جلسه : 

 را توضیح دهد.مشخصات و ویژگی های اتاق ریکاوری  را بیان نماید و استاندارد های آن هدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 
 مشخصات اتاق ریکاوری را بیان نماید.  .1

 استاندارد های اتاق ریکاوری را توضیح دهد. .2

 استانداردهای انجمن پرستاران آمریکا را توضیح دهد. .3

 نسبت پرستار به بیمار در اتاق ریکاوری را توضیح دهد. .4

 روش آموزش :  حضوری    

                      ی/  پرسش و پاسخ / بحث گروه  یسخنرانامکانات آموزشی :  

 متعاقبا اعالم خواهد شد         فعالیت آموزشی :   

 ترم انیپاعنوان و نوع آزمون: 

در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه و.. مشخصات آن طبق فرمت منابع در طرح دوره نوشته منبع درس : )
 شود.(
 0191تهران ر..جامعه نگی(کاوریری) اتاق در اتاق بهبود شرفتهیپ ی. اصول مراقبت هایمعروف قی. ش. صدینی. گلچ،ایل.سادات

 0199زاده. تهران. موریوهمکاران. انتشارات ت نی.گروه مترجم 2121لریم یهوشیب یمبان

Ronald D. Miller; Anesthesia (19 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 

Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2011  Smeltezer Sc,Bare 

B(2020),Bruner and suddarth`s Text Book of Medical SurgicalNursing .(Ended). Philadelphia: 

Lippincott 
 دقیقه 0 1مدت زمان:     : مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه    11مدت زمان:  

  دقیقه  1مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 
 

 دومجلسه 
 

                                                  :      پرستاری           گروه آموزشی:     تکنولوژی اتاق عمل        مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل            دانشکده

 00/7/0410تاریخ ارائه درس :  0410-0412سال تحصیلی  :  

 01-01روز:  دوشنبه                            ساعت:  مراقبت در اتاق بهبودینام درس )واحد(  :  اصول 

 ینظر نوع واحد:
 

 02تعداد دانشجویان  : 

 مسئول درس: سرکار خانم احمدی الری واحد 0تعداد واحد: 

 یالر یسرکار خانم احمد :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 0410تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 تجهیزات موجود در ریکاوری:  جلسهعنوان 

 را بداند. یکاوریرانواع تجهیزات موجود در کاربرد   : جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 انواع تجهیزات موجود در اتاق ریکاوری را نام ببرد. .1

 را شرح دهد. ریکاوریدر اتاق  موجود تجهیزاتانواع  مشخصات  .2

 توضیح دهد. رانحوه کار با انواع دستگاه ها  .3

 ضرورت استفاده از هر کدام از وسایل موجود در اتاق ریکاوری را شرح دهد. .4

 روش آموزش :  حضوری    

                      ی/  پرسش و پاسخ / بحث گروه  یسخنرانامکانات آموزشی :  

 متعاقبا اعالم خواهد شد         فعالیت آموزشی :   

 ترم انیپاعنوان و نوع آزمون: 

در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه و.. مشخصات آن طبق فرمت منابع در طرح دوره نوشته منبع درس : )
 شود.(

 ر..جامعه نگی(کاوریری) اتاق در اتاق بهبود شرفتهیپ ی. اصول مراقبت هایمعروف قی. ش. صدینی. گلچ،ایل.سادات

 0191تهران
 0199زاده. تهران. موریوهمکاران. انتشارات ت نی.گروه مترجم 2121لریم یهوشیب یمبان

Ronald D. Miller; Anesthesia (19 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 

Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2011  Smeltezer Sc,Bare 

B(2020),Bruner and suddarth`s Text Book of Medical SurgicalNursing .(Ended). Philadelphia: 

Lippincott 
 

    : دقیقه 0 1مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه    11مدت زمان:  

  دقیقه  1مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 



 سومجلسه 

                                                  :      پرستاری           گروه آموزشی:     تکنولوژی اتاق عمل        مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل            دانشکده

 02/7/0410تاریخ ارائه درس :  0410-0412سال تحصیلی  :  

 01-01روز:  دوشنبه                            ساعت:  نام درس )واحد(  :  اصول مراقبت در اتاق بهبودی

 ینظر نوع واحد:
 

 02تعداد دانشجویان  : 

 مسئول درس: سرکار خانم احمدی الری واحد 0تعداد واحد: 

 یالر یاحمدسرکار خانم  :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 0410تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 عوارض بیهوشی:  جلسهعنوان 

 .را بداند و با نحوه کنترل این عوارض در ریکاوری آشنا گردد عوارض ناشی از بیهوشی در اتاق ریکاوری:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 اید.اتاق بهبودی بیان نموشی را در علل انسداد راه هوایی فوقانی بعد از بیه .1

 .را شرح دهد انسداد راه هوایی درمانو  راه های پیشگیری    .2

 علل افزایش و کاهش فشارخون در ریکاوری را نام ببرد. .3

 نحوه کنترل افزایش یا کاهش فشار خون در ریکاوری را توضیح دهد. .4

 انواع شایع آریتمی ها در ریکاوری را نام ببرد. .5

 یتمی را نام ببرد.علل بروز هر کدام از آر .6

 راه های درمان هر کدام از آریتمی ها را شرح دهد. .7

 روش آموزش :  حضوری    

                      ی/  پرسش و پاسخ / بحث گروه  یسخنرانامکانات آموزشی :  

 متعاقبا اعالم خواهد شد         فعالیت آموزشی :   

 ترم انیپاعنوان و نوع آزمون: 

در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه و.. مشخصات آن طبق فرمت منابع در طرح دوره نوشته : )منبع درس 
 شود.(

 ر..جامعه نگی(کاوریری) اتاق در اتاق بهبود شرفتهیپ ی. اصول مراقبت هایمعروف قی. ش. صدینی. گلچ،ایل.سادات

 0191تهران
 0199زاده. تهران. موریوهمکاران. انتشارات ت نی.گروه مترجم 2121لریم یهوشیب یمبان

Ronald D. Miller; Anesthesia (19 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 

Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2011  Smeltezer Sc,Bare 

B(2020),Bruner and suddarth`s Text Book of Medical SurgicalNursing .(Ended). Philadelphia: 

Lippincott 
 

    : دقیقه 0 1مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه    11مدت زمان:  

  دقیقه  1مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 



 

 چهارمجلسه 

                                                  :      پرستاری           گروه آموزشی:     تکنولوژی اتاق عمل        مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل            دانشکده

 21/7/0410تاریخ ارائه درس :  0410-0412سال تحصیلی  :  

 01-01روز:  دوشنبه                            ساعت:  مراقبت در اتاق بهبودینام درس )واحد(  :  اصول 

 ینظر نوع واحد:
 

 02تعداد دانشجویان  : 

 مسئول درس: سرکار خانم احمدی الری واحد 0تعداد واحد: 

 یالر یسرکار خانم احمد :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 0410تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 عوارض بیهوشی:  جلسهعنوان 

 .را بداند و با نحوه کنترل این عوارض در ریکاوری آشنا گردد عوارض ناشی از بیهوشی در اتاق ریکاوری:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 علل تحریک پذیری در ریکاوری را نام ببرد. .1

 عالیم تحریک پذیری و بی قراری در ریکاوری را بشناسد. .2

 تحریک پذیری بیماران در ریکاوری را توضیح دهد. نحوه کنترل .3

 علل تاخیر در بیداری را نام ببرد. .4

 را توضیح دهد. عالئم و درمان لرزعلل،  .5

 نام ببرد.تهوع و استفراغ را  علل بروز  .6

 راه های پیشگیری و درمان تهوع و استفراغ را توضیح دهد. .7

 .ندعوارض احتمالی روش های اسپاینال و اپیدورال  را بدا .8

 علل بروز نارسایی کلیه در ریکاوری را نام ببرد. .9

 علل بروز خونریزی در ریکاوری را بیان نماید. .11

 روش آموزش :  حضوری    

                      ی/  پرسش و پاسخ / بحث گروه  یسخنرانامکانات آموزشی :  

 متعاقبا اعالم خواهد شد         فعالیت آموزشی :   

 ترم انیپاعنوان و نوع آزمون: 

در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه و.. مشخصات آن طبق فرمت منابع در طرح دوره نوشته منبع درس : )
 شود.(

 0191تهران ر..جامعه نگی(کاوریری) اتاق در اتاق بهبود شرفتهیپ ی. اصول مراقبت هایمعروف قی. ش. صدینی. گلچ،ایل.سادات
 0199زاده. تهران. موریوهمکاران. انتشارات ت نی.گروه مترجم 2121لریم یهوشیب یمبان

Ronald D. Miller; Anesthesia (19 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. Jeanine 

Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2011  Smeltezer Sc,Bare B(2020),Bruner and 

suddarth`s Text Book of Medical SurgicalNursing .(Ended). Philadelphia: Lippincott 
 
    : دقیقه 0 1مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه    11مدت زمان:  

  دقیقه  1مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 

 پنجمجلسه 

                                                  :      پرستاری           گروه آموزشی:     تکنولوژی اتاق عمل        مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل            دانشکده

 2/2/0410تاریخ ارائه درس :  0410-0412سال تحصیلی  :  

 01-01روز:  دوشنبه                            ساعت:  مراقبت در اتاق بهبودینام درس )واحد(  :  اصول 

 ینظر نوع واحد:
 

 02تعداد دانشجویان  : 

 مسئول درس: سرکار خانم احمدی الری واحد 0تعداد واحد: 

 یالر یسرکار خانم احمد :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 0410تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 مراقبت های عمومی در اتاق ریکاوری:  جلسهعنوان 

 را بیان نماید. در اتاق ریکاوریبیماران بعد از اعمال جراحی و مراقبت های عمومی :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 بعد از عمل را توضیح دهد. قلبی و عروقی در بیماران  مراقبت های .1
 بعد از عمل را توضیح دهد. تنفسی در بیماران  مراقبت های .2
 بعد از عمل را توضیح دهد. عصبی در بیماران  مراقبت های .3
 نحوه کنترل درد در بیماران بعد از عمل را بیان نماید. .4
 نحوه محاسبه مایعات دریافتی و خروجی بیماران بعد از عمل را بیان نماید. .5
 نحوه بررسی میزان درناژ بعد از اعمال جراحی را شرح دهد. .6

 وش آموزش :  حضوری    ر

                      ی/  پرسش و پاسخ / بحث گروه  یسخنرانامکانات آموزشی :  

 متعاقبا اعالم خواهد شد         فعالیت آموزشی :   

 ترم انیپاعنوان و نوع آزمون: 

منابع در طرح دوره نوشته در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه و.. مشخصات آن طبق فرمت منبع درس : )
 شود.(

 0191تهران ر..جامعه نگی(کاوریری) اتاق در اتاق بهبود شرفتهیپ ی. اصول مراقبت هایمعروف قی. ش. صدینی. گلچ،ایل.سادات
 0199زاده. تهران. موریوهمکاران. انتشارات ت نی.گروه مترجم 2121لریم یهوشیب یمبان

Ronald D. Miller; Anesthesia (19 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. Jeanine 

Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2011  Smeltezer Sc,Bare B(2020),Bruner and 

suddarth`s Text Book of Medical SurgicalNursing .(Ended). Philadelphia: Lippincott 
 
    : دقیقه 0 1مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه    11مدت زمان:  

  دقیقه  1مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 



 

 ششمجلسه 

                                                  :      پرستاری           گروه آموزشی:     تکنولوژی اتاق عمل        مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل            دانشکده

 9/2/0410تاریخ ارائه درس :  0410-0412سال تحصیلی  :  

 01-01روز:  دوشنبه                            ساعت:  مراقبت در اتاق بهبودینام درس )واحد(  :  اصول 

 ینظر نوع واحد:
 

 02تعداد دانشجویان  : 

 مسئول درس: سرکار خانم احمدی الری واحد 0تعداد واحد: 

 یالر یسرکار خانم احمد :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 0410تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 مراقبت های ویژه در اعمال  جراحی مختلف:  جلسهعنوان 

 .اعمال  جراحی را بیان نماید هر کدام از انواعمراقبت های ویژه در:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 عوارض بعد از اعمال جراحی چشم را نام ببرد. .1

 گلوکوم و...( را توضیح دهد.مراقبت های ویژه بعد از هر کدام از اعمال جراحی چشم)کاتاراکت،  .2

 عوارض بعد از اعمال جراحی گوش را نام ببرد. .3

 مراقبت های ویژه بعد از هر کدام از اعمال جراحی گوش را توضیح دهد. .4

 عوارض بعد از عمل جراحی تانسیلکتومی را نام ببرد. .5

 مراقبت های پرستاری در بیماران بعد از عمل جراحی تانسیلکتومی را بیان نماید. .6

 د از عمل سپتوپالستی را نام ببرد.وارض بعع .7

 مراقبت های پرستاری در بیماران بعد از عمل جراحی سپتوپالستی را بیان نماید. .8

 روش آموزش :  حضوری    

                      ی/  پرسش و پاسخ / بحث گروه  یسخنرانامکانات آموزشی :  

 متعاقبا اعالم خواهد شد         فعالیت آموزشی :   

 ترم انیپاعنوان و نوع آزمون: 

در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه و.. مشخصات آن طبق فرمت منابع در طرح دوره نوشته منبع درس : )
 شود.(

 0191تهران ر..جامعه نگی(کاوریری) اتاق در اتاق بهبود شرفتهیپ ی. اصول مراقبت هایمعروف قی. ش. صدینی. گلچ،ایل.سادات
 0199زاده. تهران. موریوهمکاران. انتشارات ت نی.گروه مترجم 2121لریم یهوشیب یمبان

Ronald D. Miller; Anesthesia (19 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. Jeanine 

Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2011  Smeltezer Sc,Bare B(2020),Bruner and 

suddarth`s Text Book of Medical SurgicalNursing .(Ended). Philadelphia: Lippincott 
 
    : دقیقه 0 1مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه    11مدت زمان:  

  دقیقه  1مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 



 
 

 هفتمجلسه 

                                                  :      پرستاری           گروه آموزشی:     تکنولوژی اتاق عمل        مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل            دانشکده

 06/2/0410تاریخ ارائه درس :  0410-0412سال تحصیلی  :  

 01-01روز:  دوشنبه                            ساعت:  اقبت در اتاق بهبودینام درس )واحد(  :  اصول مر

 ینظر نوع واحد:
 

 02تعداد دانشجویان  : 

 مسئول درس: سرکار خانم احمدی الری واحد 0تعداد واحد: 

 یالر یسرکار خانم احمد :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 0410تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 مراقبت های ویژه در اعمال  جراحی مختلف:  جلسهعنوان 

 .اعمال  جراحی مختلف را بیان نماید بعد از مراقبت های ویژه :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 عوارض بعد از اعمال جراحی کرانیتومی را نام ببرد. .1

 توضیح دهد.مراقبت های ویژه بعد از هر کدام از اعمال جراحی کرانیوتومی را  .2

 عوارض بعد از اعمال جراحی قلب را نام ببرد. .3

 مراقبت های پرستاری در بیماران بعد از عمل جراحی قلب  را بیان نماید. .4

 عوارض بعد از اعمال جراحی عروق) آنوریسم و...( را نام ببرد. .5

 مراقبت های پرستاری در بیماران بعد از عمل جراحی عروق را بیان نماید. .6

 ز عمل توراکس را نام ببرد.عوارض بعد ا .7

 مراقبت های پرستاری در بیماران بعد از عمل جراحی توراکس را بیان نماید. .8

 روش آموزش :  حضوری    

                      ی/  پرسش و پاسخ / بحث گروه  یسخنرانامکانات آموزشی :  

 متعاقبا اعالم خواهد شد         فعالیت آموزشی :   

 ترم انیپاعنوان و نوع آزمون: 

در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه و.. مشخصات آن طبق فرمت منابع در طرح دوره نوشته منبع درس : )
 شود.(

 0191تهران ر..جامعه نگی(کاوریری) اتاق در اتاق بهبود شرفتهیپ ی. اصول مراقبت هایمعروف قی. ش. صدینی. گلچ،ایل.سادات
 0199زاده. تهران. موریوهمکاران. انتشارات ت نی.گروه مترجم 2121لریم یهوشیب یمبان

Ronald D. Miller; Anesthesia (19 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. Jeanine 

Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2011  Smeltezer Sc,Bare B(2020),Bruner and 

suddarth`s Text Book of Medical SurgicalNursing .(Ended). Philadelphia: Lippincott 
 

    : دقیقه 0 1مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه    11مدت زمان:  

  دقیقه  1مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 
 

 هشتمجلسه 

                                                  :      پرستاری           گروه آموزشی:     تکنولوژی اتاق عمل        مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل            دانشکده

 21/2/0410تاریخ ارائه درس :  0410-0412سال تحصیلی  :  

 01-01روز:  دوشنبه                            ساعت:  مراقبت در اتاق بهبودینام درس )واحد(  :  اصول 

 ینظر نوع واحد:
 

 02تعداد دانشجویان  : 

 مسئول درس: سرکار خانم احمدی الری واحد 0تعداد واحد: 

 یالر یسرکار خانم احمد :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 0410تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 داروهای مصرفی در ریکاوری:  جلسهعنوان 

 داروهای مصرفی در ریکاوری را بشناسد و علل استفاده از آن ها در ریکاوری را بیان نماید.:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 .داروهای مورد مصرف در ریکاوری را نام ببرد .1

 د.های موجود در ریکاوری را بیان کنموارد استفاده از دارو .2

 عوارض استفاده از هر کدام از داروهای مصرفی در اتاق ریکاوری را بیان نماید. .3

 موارد کنتراندیکاسیون هر کدام از داروهای مصرفی را نام ببرد. .4

 مراقبت های پرستاری در هنگام تجویز هر کدام از داروهای موجود در ریکاوری را توضیح دهد. .5

 روش آموزش :  حضوری    

                      ی/  پرسش و پاسخ / بحث گروه  یسخنرانامکانات آموزشی :  

 متعاقبا اعالم خواهد شد         فعالیت آموزشی :   

 ترم انیپاعنوان و نوع آزمون: 

در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه و.. مشخصات آن طبق فرمت منابع در طرح دوره نوشته منبع درس : )
 شود.(

 0191تهران ر..جامعه نگی(کاوریری) اتاق در اتاق بهبود شرفتهیپ ی. اصول مراقبت هایمعروف قی. ش. صدینی. گلچ،ایل.سادات
 0199زاده. تهران. موریوهمکاران. انتشارات ت نی.گروه مترجم 2121لریم یهوشیب یمبان

Ronald D. Miller; Anesthesia (19 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. Jeanine 

Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2011  Smeltezer Sc,Bare B(2020),Bruner and 

suddarth`s Text Book of Medical SurgicalNursing .(Ended). Philadelphia: Lippincott 
 
    : دقیقه 0 1مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه    11مدت زمان:  

  دقیقه  1مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 



 
 

 نهمجلسه 

                                                  :      پرستاری           گروه آموزشی:     تکنولوژی اتاق عمل        مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل            دانشکده

 11/2/0410تاریخ ارائه درس :  0410-0412سال تحصیلی  :  

 01-01روز:  دوشنبه                            ساعت:  اقبت در اتاق بهبودینام درس )واحد(  :  اصول مر

 ینظر نوع واحد:
 

 02تعداد دانشجویان  : 

 مسئول درس: سرکار خانم احمدی الری واحد 0تعداد واحد: 

 یالر یسرکار خانم احمد :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 0410تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 شیوه ترخیص بیمار از ریکاوری:  جلسهعنوان 

 را بیان نماید. معیارهای ترخیص بیمار از ریکاوری:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 نام ببرد.ریکاوری را  اتاقمعیارهای ترخیص بیماران از  .1

 ریکاوری را نام ببرد.اتاق معیارهای ترخیص بیماران  سرپایی از  .2

 توضیح دهد.نحوه امتیازدهی معیار الدرت را  .3

 نحوه بررسی عملکرد اندام ها بعد از بی حسی رژیونال را توضیح دهد. .4

 نحوه بررسی عملکرد اعصاب بعد از بلوک های عصبی را بیان نماید. .5

 روش آموزش :  حضوری    

                      ی/  پرسش و پاسخ / بحث گروه  یسخنرانامکانات آموزشی :  

 متعاقبا اعالم خواهد شد         فعالیت آموزشی :   

 ترم انیپاعنوان و نوع آزمون: 

در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه و.. مشخصات آن طبق فرمت منابع در طرح دوره نوشته منبع درس : )
 شود.(

 0191تهران ر..جامعه نگی(کاوریری) اتاق در اتاق بهبود شرفتهیپ ی. اصول مراقبت هایمعروف قی. ش. صدینی. گلچ،ایل.سادات
 0199زاده. تهران. موریوهمکاران. انتشارات ت نی.گروه مترجم 2121لریم یهوشیب یمبان

Ronald D. Miller; Anesthesia (19 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. Jeanine 

Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2011  Smeltezer Sc,Bare B(2020),Bruner and 

suddarth`s Text Book of Medical SurgicalNursing .(Ended). Philadelphia: Lippincott 
 
    : دقیقه 0 1مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه    11مدت زمان:  

  دقیقه  1مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 


