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 (COURSE PLANطرح دوره  )

 
 

 

 مقدمه:

 قاتا مقررات و ساختار با آشنایی و بیمار،  از پرستاری اولیه های مهارت از برخی و اولیه مفاهیم با آشنایی ،هدف کلی این درس

 صولا بیمار، با  حقوق و انسان اساسی نیازهای بیماری ، و سالمت کلی مفاهیم فراگیری ضمن دانشجو درس این عمل می باشد. در

  دهش آشنا استریلیزاسیون و ضدعفونی اصول و عمل اتاق در کار اولیه اصول و مقررات ساختار، و بخش در بیمار از مراقبت اولیه

 می گیرد. فرا را بیمار از مراقبت عمومی اصول و عمل اتاق به وی انتقال و سازی آماده بخش ، در بیمار پذیرش ، چگونگی
 رئوس مطالب 

 (  ساعت ۲۳) نظری الف: 

 و بیمار حقوق بیمار، با ارتباطی های ، مهارت  آن اصول و ارتباطات انسان،  اساسی نیازهای بهبودی بیماری،  و سالمت تعریف

  بیمار از روانی و روحی توجهات

 و کنترل روشهای انواع تجهیزات ، و ، وسایل آنها روی بر تاثیرگذار عوامل و فیزیولوژی بر مرور و پایه : مفاهیم حیاتی عالئم

 گیری  اندازه خطاهای و گیری اندازه

 دستورات در مرتبط اصطالحات و ها دارو استعمال در ایمنی ، نکات محاسبات نحوه و دارودرمانی اولیه اصول دارو ،  تعریف

  دارویی

  جلدی ( داخل و جلدی زیر وریدی،  داخل ) عضالنی ،  تزریقی داروهای از استفاده و سازی آماده

 هوشبری  کارشناسیتحصیلی: مقطع   پرستاریگروه آموزشی:   پرستاری حضرت زینب)س( دانشکده :

 ( عملی واحد 1 - نظری واحد ۲ واحد) 3:  واحدو نوع تعداد  عمل اتاق در کار و پرستاری های مهارت  :  نام درس

 

 عملی-نظری  نوع واحد :

 13-11دوشنبه ها روز و ساعت برگزاری کالس:   ندارد پیش نیاز:

 دانشکده پرستاری مکان برگزاری:

 

 فرامرزیان سرکارخانممسئول برنامه :  

 ، اسدی الری ، ایزانلو و احمدی الری مقدم، کار خانم  ها فرامرزیانسر : مدرسین

 1011مهرماه  -سرکارخانم فرامرزیان تهیه و تنظیم : 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل
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  تزریقی محلولهای غلظت تنظیم و تزریق سرعت محاسبه به مربوط تجهیزات و ، وسایل وریدی راه برقراری روشهای

 آنها در کار اولیه اصول و بستری بخش های

  گزارش ثبت اصول و بیمار پرونده 

 عمل جراحی   جهت بیمار سازی آماده و بستری مراحل عمل، اتاق بخش به بیمار پذیرش اصول

  مثانه و معده سنداژ

 عمل  اتاق تاریخچه ی

  کار حفاظتی و ایمنی اصول و ، استانداردها عمل اتاق تجهیزات و وسایل مقررات ،  و ، قوانین  فیزیکی فضای

 گروهی کار و ای حرفه ، رفتار ایحرفه روابط ، اصول  بیهوشی و جراحی تیم

 استریل  وسایل از استفاده و نگهداری بندی،  بسته های روش ،و استریل دستکش ماسک، گان، از استفاده شیوه

   مربوطه اصطالحات و جراحی اعمال بندی طبقه و انواع با کلی آشنایی

  عمل اتاق در استریل و ضدعفونی اصول

  آن اصول و پانسمان انواع

 بیمار حمل برعکس و برانکارد به تخت روی بیمار انتقال 

 ایمنی نکات و تخت روی بر بیمار دادن وضعیت تغییر

 ( عفونی های بیماری و فیزیکی های آسیب شغلی) خطرات از پیشگیری و فردی حفاظت اصول 

 هوشبری کارشناس وظایف شرح 

 (ساعت 1۱) عملی ب :

 بالینی های مهارت اتاق  در نظری واحد در شده تدریس مطالب

 

 اهداف کلی و اختصاصی:
  

 هدف کلی درس 

آشنایی با طیف سالمت و بیماری، نیازهای اساسی، ارتباطات و اصول آن، مهارت های ارتباطی با بیمار، حقوق بیمار، توجهات  

 روحی و روانی از بیمار
 

 :باید بتواند این جلسه انیدانشجو در پااهداف جزئی : 
 تعریف بهداشت را مورد بحث قرار دهد.-

مدل های باور سالمتی، ارتقای سالمتی، نیازهای اساسی انسان و سالمت جامع نگر برای درک رابطه بین نگرش مددجو -

 نسبت به سالمتی را مورد بحث قرار دهد.

 اقدامات بهداشتی را شرح دهد.متغیرهای موثر بر باورها و -

 فعالیت های ارتقای سالمتی و پیشگیری از ناخوشی را سر دهد.-

 سه سطح از مراقبت های پیشگیری کننده را مورد بحث قرار دهد.-

 چهار مورد از عوامل خطر را توضیح دهد.-

 تعدیل عوامل خطرساز و تغییر رفتارهای بهداشتی را مورد بحث قرار دهد.

 ناخوشی روی مددجو و خانواده را شرح دهد.تاثیر -

 را بیان کند. و بیماری سالمت فیط-

 .را شرح دهد یماریو ب یعوامل مؤثر بر سالمت-

 ارتباطات و اصول آن را تشریح کند، حقوق بیمار را بشناسد.

 

 هدف کلی

 آشنا شدن با نقش پرستار در اندازه گیری دقیق عالئم حیاتی)قسمت اول(

 اهداف اختصاصی 
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 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 اصطالحات عالئم  حیاتی، تب، هیپوترمیا، هیپرترمیا، آپنه، برادی پنه، آریتمی، برادی کاردیا، تاکی کاردیا و ... را تعریف کند.

 .پیرامون مسئولیت های پرستاری در زمینه بررسی درجه حرارت بدن، نبض و تنفس بحث و گفتگو کند

 انواع ترمومتر و روش های استفاده از آن ها را توضیح دهد.

TPR  .بیمار را به طور صحیح تفسیر کند 

 محل های بررسی درجه حرارت و نبض را تعیین کند.

 را شرح دهد. TPRروش های صحیح اندازه گیری، ثبت و گزارش 

 

 هدف کلی

 )قسمت دوم(آشنا شدن با نقش پرستار در اندازه گیری دقیق عالئم حیاتی

 اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 اصطالحات فشار سیستول، دیاستول، فشار نبض، هیپرتانسیون، هیپوتانسیون و صدای کورتکوف، را تعریف کند.

 انواع گوشی و فسارسنج و روش استفاده از آن ها را توضیح دهد.

 فشارخون بیمار را به طور صحیح تفسیر کند.

 محل های بررسی فشار خون را تعیین کند.

 روش های صحیح اندازه گیری، ثبت و گزارش فشار خون را شرح دهد.

 هدف کلی

 آشنایی با اصول کلی دادن انواع داروها و محاسبات آن ها)قسمت اول(

 اهداف اختصاصی

 دوره باید بتواند: انیدانشجو  در پا

 داروها بیان کند. راهنمایی های اساسی برای آماده کردن کلیه

 اصول و روش دادن دارو از راه دهان، زیرزبانی و مکیدنی را توضیح دهد.

اصول و روش مصرف موضعی دارو ها نظیر قطره های چشم، گوش، بینی، مصارف پوستی، رکتالی و واژنی را 

 توصیف کند.

 نکات مورد نیاز برای آموزش به بیمار در مورد نحوه مصرف داروها شرح دهد.

 وش های اندازه گیری و نحوه آماده کردن داروهای تزریقی  داخل جلدی و زیر جلدی  را شرح دهد.ر

 اصول صحیح، محل ها  و روش انجام تزریقات داخل جلدی و زیر جلدی را توضیح دهد.

 (unitمقدار داروی تجویز شده را به طور صحیح محاسبه کند.)بر اساس واحد وزرنی، حجمی درصد و 

 

 هدف کلی

 آشنایی با اصول کلی دادن انواع داروها و محاسبات آن ها)قسمت دوم(

 اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 محل ها تزریق عضالنی) ونتروگلوتئال، دورسوگلوتئال، واستوس لترالیس و دلتوئید( را توضیح دهد.

 ( را شرح دهد.و روش مسدود کردن هوا zروش های خاص در تزریقات عضالنی)روش 

 اصول صحیح و روش تزریقات عضالنی و عوارض جانبی تزریق عضالنی را توضیح دهد.

 نحوه آماده کردن داروهای تزریقی عضالنی را شرح دهد.

 هدف کلی

 آشنایی با اصول کلی دادن انواع داروها و محاسبات آن ها)قسمت سوم(
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 اهداف اختصاصی

 پایان دوره باید بتواند:دانشجو  در 

 اصطالحات تزریق وریدی، نشت، فلبیت و محلول های وریدی را تعریف کند.

 اصول صحیح، محل ها و روش های انجام تزریق وریدی را شرح دهد.

 قطرات سرم بیمار را با روش صحیح محاسبه کند.

 انواع محلول های تزریقی وریدی را نام ببرد.

 ی و مراقبت از سرم را توضیح دهد.عوارض جانبی تزریقات ورید

 

 هدف کلی  :

 سنداژ مثانه و معده
 اهداف جزئی :   

اصطالحات تغذیه، سوء تغذیه، چاقی، متابولیسم، هضم، جذب، سوء هضم، تهوع و استفراغ، تغذیه کامل وریدی، 

 گاستروستومی، الواژ و گاواژ را تعریف کند.

 هر یک را شرح دهد. گروه های مواد غذایی را نام برده و اهمیت

 انواع رژیم های غذایی مورد استفاده در بیمارستان را توضیح دهد.

 اختالالت شایع تغذیه ای و مراقبت های پرستاری آن را توضیح دهد.

 تغذیه از طریق گاواژ ، گاستروستومی و مراقبت های پرستاری آن ها را توضیح دهد.

 وریدی را شرح دهد. تفاوت های میان تغذیه خوراکی و تغذیه کامل

 .دهد شرح مختصر طور به را ای روده سیستم فیزیولوژی و آناتومی

 .دهد شرح را ای روده سیستم عملکرد بر موثر عوامل

 .دهد شرح را زندگی مختلف های دوران در ای روده سیستم عملکرد

 .کند بیان را ای روده سیستم رایج اختالالت

 .دهد توضیح رامشکالت معمول در عمل دفع، عوامل مستعد کننده و مراقبت های پرستاری آن 

 .دهد توضیح را مدفوع متداول آزمایشات

 .دهد توضیح را ای روده سیستم تشخیصی های روش

 .دهد توضیح را ای روده سیستم درمانی های روش

 .دهد شرح را ا، موارد استعمال و نحوه انجام آنانم انواع

 دهد توضیح را ستومیمراقبت های پرستاری را بری بیمار دارای ا
 

 

 هدف کلی  :

 آشنایی یا انواع پانسمان و اصول مراقبت از زخم 

 :باید بتواند این جلسه انیدانشجو در پااهداف جزئی : 
 .دیرا بحث نما یفشار یزخم ها لیعوامل خطر زا و موثر بر تشک-

 .کند ستیرا ل یفشار یچهار مرحله زخم ها-

 .دهد حیمربوطه از زخم بستر را توض یها مراقبت-

 .دیبهبود زخم را بحث نما یعیطب ندیفرا-

 .کند فیرا توص هیو ثانو هیزخم ها در توجهات اول یبهبود نیاختالف ب-

 .موانع آن را شرح دهد ایبهبود زخم  شرفتیبر پ عوامل موثر-

 .کند فیحاد و مزمن را توص یاز زخم ها یپرستار یمراقبت ها نیاختالف ب-

 .ست کندیل یپوست تیمددجو با اختالل تمام یمتناسب را برا یاقدامات پرستار-

 .دیانواع واهداف پانسمان ها را ذکر نما-



5 

 

 تشخیص های پرستاری مرتبط با اختالل در تمامیت پوست را لیست نماید.-

 

 هدف کلی: آشنایی با تاریخچه جراحی

 اهداف اختصاصی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 سیر پیشرفت تاریخی علم جراحی  را شرح دهد.

 دالیل عمده پیشرفت جراحی را ذکر کند.

 طبقه بندی انواع جراحیها را با توجه به نواحی ویژه و بخش های مربوط به درمان و مراقبتی آن را توصیف نماید.

 
 هدف کلی : 

 شناخت جنبه های فیزیکی محیط در یک دپارتمان جراحیآشنایی با 

 اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 اندازه اتاق عمل و استانداردهای مربوط به آنرا بیان کند.

 نکات ایمنی در مجموعه اتاق عمل را لیست نماید.

 نماید.صیف شرایط فیزیکی محیط کار و اتاق عمل را تو

 
 هدف کلی :  

 آشنایی با پذیرش بیمار و آمادگی های قبل از عمل
 اهداف اختصاصی : دانشجو باید بتواند:

 کند انیرا ب رکوالریفرد س کیدر اتاق عمل به عنوان  ماریب رشیاصول پذ

 قبل از عمل را شرح دهد ماریب یها یآمادگ

 کند انیدر اتاق عمل از جمله دستکش، گان، کاله و ماسک را ب یلوازم محافظت شخص انواع

 .دهد حیدر اتاق عمل را توض یلوازم محافظت شخص دنیپوش حیصح اصول
 

 
 هدف کلی : 

 آشنایی با اعضای تیم جراحی و بیهوشی و شرح وظایف آنها
 اهداف اختصاصی : 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند :
 نام ببرد.اعضای تیم جراحی را 

 وظایف کارشناس هوشبری را توضیح دهد.

 مسئولیت افراد گروه در انجام کارهای گروهی را بداند.

 اصول روابط انسانی و حرفه ای با اعضای تیم را بداند.

 را توضیح دهد. صحیح و اصول ثبت گزارش ماریپرونده ب

 را بیان کند. کار در آنها هیبخشهای بستری و اصول اول

 

 :   هدف کلی 

 آشنایی با مفاهیم ضدعفونی و استریلیزاسیون 
 دانشجو باید بتواند:اهداف اختصاصی : 

 تفاوت مفاهیم ضدعفونی و استریل را متوجه شود.

 استریل شدن طبق معیارهای استاندارد را تعریف کند.

 عوامل موثر در میزان اثر بخشی فرایند استریلیزاسیون را بیان کند

 .استریلیزاسیون را نام ببردروش های 
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 هدف کلی :   

 گان و دستکش دنیبعد از پوش توجهاتی و دستکش جراح دنیپوش، گان دنیپوشآشنایی با 

 
 دانشجو باید بتواند:اهداف اختصاصی : 

 .دینما انیب لیاصول استر تیو رعا حیصح وهیگان به ش دنیدر پوش یاصول علم

 دهد. حیدستکش به روش باز و بسته را توض دنیپوش یها روش

 .دینما انیب لیگان و دستکش استر دنیبعد از پوش ونیزاسیلیاصول استر تیمربوط به رعا نیقوان

 دهد. حیرا توض یدر روند جراح یدر موارد اضطرار لیدستکش استر ضیتعو ی نحوه

 ماریب تیوضع رییو تغ یاصول حفاظت فردهدف کلی درس : آشنایی با 
 

  هدف کلی  :
 ماریب تیوضع رییو تغ یاصول حفاظت فردآشنایی با 

 اهداف اختصاصی : 
 دانشجو در پایان دوره باید بتواند :

 خطرات شغلی کارشناس هوشبری را نام ببرد.

 اصول مدیریت و کنترل آسیب های ناشی از وسایل تیز و برنده را توضیح دهد.

 ببرد.موارد عمده پوزیشن دادن بیمار را نام 

 نکات ایمنی در هنگام پوزیشن های جراحی را توضیح دهد.

 نحوه انتقال بیمار به برانکارد و بالعکس را توضیح دهد.

 خطرات احتمالی در حین انتقال بیمار را بیان کند.

 

 

 هدف کلی  : 

 آشنایی با اصول روابط حرفه ای ، رفتار حرفه ای و کار گروهی 

 اهداف جزئی:

 د اخالق در حرفه ی اتاق عمل را تشریح کند.زمینه های کاربر

 ارتباط بین اخالق و کارحرفه ای را توضیح دهد. 

 معضالت اخالقی رایج در اتاق عمل را نام برده و در مورد آنها بحث کند.

 اصول رفتار حرفه ای و همکاری گروهی در اتاق عمل را شرح دهید.

 

 

 

 روش آموزش 
 

 مجازی                                      حضوری                     ترکیبی                     

 شرایط اجراء

 

  :امکانات آموزشی 

 رایانه و انرم افزارهای تولید و ارائه محتوا و سامانه نوید 
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  منابع درسی:  

 خیر   بلی  آیا کتاب /مقاله خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع درسی در نظر دارید؟

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 شده برای مطالعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
دانشجویان به نحوه دسترسی 

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر کتاب

آن  ایلف، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیفوق یا به تنهایی به عنوان 

 را ضمیمه نمایید:

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** بارگذاری
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 و ... است. های دیگر دانشگاهمحتوای بارگذاری شده بر روی سامانهمنظور اسالید پاور پوینت، جزوه، فیلم آموزشی،  *

 

  ه منبع مطالعدر صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای این موارد به دانشجویان معرفی کنید بیشتر

 در نظر گرفته شده است.(

 1.Berry and kohn’s. Operating Room technique.Elsevier. Lasted ed. 

 2.Brunner, Lillian and suddarth, Doris. Textbook of Medical-Surgical Nursing. 

Lippincott Company. Lasted ed. 

 3.Kozier, Brbara; & et al. Fundamentals of Nursing. Adison-weseley. Lasted ed. 

 

 آزمون های خود ارزیابی 

 خیر   بلی   اید؟. آیا برای درس خود آزمون در نظر گرفته1

 مربوط به خودآزمون ها، متعاقباً اعالم ها را ذکر کنید. )اطالعات در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون

 می گردد.(

 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره
 

 

 

 

متعاقبا اعالم می 

 گردد.
  

 

 

 

 

 

   

 

 

 اطالعات مربوط به تکالیف و پروژه درسی با توجه به نیاز کالس و بر طبق  های دانشجویانتکالیف و پروژه(

 گروه بندی دانشجویان در طول ترم  اعالم می گردد (

 طول ترم فیتکال 

 

 پروژه درسی 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف
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 خیر   بلی   اید؟. آیا برای درس خود پروژه پایان ترم /میان ترم در نظر گرفته1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

.......................................................................................................................................................................................................... 

 یریادگی یها تیفعال ریسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یدر سامانه امکان فعال ساز

به  لی. در صورت تمادینما یادیکمک ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

 ارزشیابی دانشجویان 

 دانشجو : ی ارزشیابی شیوه  

 شامل:  ارزیابی  ابزارهای ترکیب از استفاده با تراکمی و تکوینی آزمونهای برگزاری 

 روش از استفاده و نظری آزمون های برای .... و ، جورکردنی  پاسخ ،کوتاه تشریحی ای،چندگزینه

 عملی آزمون برای OSPE   ارزیابی

 پاسخ و پرسش گروهی ، های بحث در مشارکت کالس دانشجو در فعال شرکت و حضور 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    متعاقبا اعالم می گردد. 
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  نحوه محاسبه نمره کل 

 عمل اتاق در کار اصول جدول بارم بندی درس

 نمره مربوطه تعداد جلسات نام مدرس 

 4 5/۲ سرکار خانم مقدم

 4/۲ ۲ سرکارخانم احمدی

 6/5 5 فرامرزیانسرکار خانم 

 8/۳ 5/۳ سرکار خانم اسدی الری 

 ۳/۳ ۳ سرکارخانم احمدی

 نمره ۳ نمره۳ حضور و غیاب و تکالیف

 ۳2 جلسه16 جمع

 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 8 جلسه و تکلیف و حضور غیاب  ۱م از تر میان امتحان
 12 جلسه 9از  ترم پایان امتحان

 ۳ تکالیف و سایر فعالیت ها )مثل پروژه، شرکت فعال در کالس، حضور و غیاب و ...(

 
 

 مقررات 

  : 11حداقل نمره قبولی                                  

 بر اساس قوانین و مقررات آموزشی              :تعداددفعات مجاز غیبت در کالس       
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 جدول زمانبندی اصول کار در اتاق عمل

 

 ارائه تاریخ ارائه ساعت
 موضوع جلسه

 نحوه ارائه مدرس
امکانات مورد 

 نیاز

روش 

 ارزشیابی

بیماری،  و سالمت تعریف 11/7/1422 15-1۲

 اساسی نیازهای بهبودی

 اصول و ارتباطات انسان، 

 ارتباطی های ، مهارت  آن

 و بیمار حقوق بیمار، با

 از روانی و روحی توجهات

 بیمار

 مقدم خانم

 مجازی )آفالین(

ناارم رایااانااه و 

ید  های تول افزار

ئه محتوا و  و ارا

 سامانه نوید

  باارگاازاری

نهااای مو  آز

نی ی کو  و ت

 تراکمی

 : حیاتی قسمت اول عالئم ۳6/7/1422 15-1۲

 بر مرور و پایه مفاهیم

 عوامل و فیزیولوژی

،  آنها روی بر تاثیرگذار

 انواع ، تجهیزات و وسایل

 اندازه و کنترل روشهای

 اندازه خطاهای و گیری

 گیری 

 خانم فرامرزیان

 مجازی )آفالین(

ناارم رایااانااه و 

ید  های تول افزار

ئه محتوا و  و ارا

 سامانه نوید

  باارگاازاری

نهااای مو  آز

نی ی کو  و ت

 تراکمی

 : حیاتی قسمت دوم عالئم ۲/8/1422 15-1۲

 بر مرور و پایه مفاهیم

 عوامل و فیزیولوژی

،  آنها روی بر تاثیرگذار

 انواع تجهیزات ، و وسایل

 اندازه و کنترل روشهای

 اندازه خطاهای و گیری

 گیری 

 خانم فرامرزیان

 مجازی )آفالین(

ناارم رایااانااه و 

ید  های تول افزار

ئه محتوا و  و ارا

 سامانه نوید

  باارگاازاری

نهااای مو  آز

نی ی کو  و ت

 تراکمی

 اولیه اصول دارو ،  تعریف 12/8/1422 15-1۲

 نحوه و دارودرمانی

 ایمنی ، نکات محاسبات

 و ها دارو استعمال در

 در مرتبط اصطالحات

 دارویی  دستورات

 فرامرزیان خانم

 مجازی )آفالین(

ناارم رایااانااه و 

ید  های تول افزار

ئه محتوا و  و ارا

 سامانه نوید

  باارگاازاری

نهااای مو  آز

نی ی کو  و ت

 تراکمی

 از استفاده و سازی آماده 17/8/1422 15-1۲

 تزریقی داروهای

 داخل ) عضالنی ،  

 و جلدی زیر وریدی، 

 جلدی ( داخل

 خانم فرامرزیان

 مجازی )آفالین(

ناارم رایااانااه و 

ید  های تول افزار

ئه محتوا و  و ارا

 سامانه نوید

  باارگاازاری

نهااای مو  آز

نی ی کو  و ت

 تراکمی

 راه برقراری روشهای ۳4/8/1422 15-1۲

 و ، وسایل وریدی

 به مربوط تجهیزات

 و تزریق سرعت محاسبه

 خانم فرامرزیان
 مجازی )آفالین(

ناارم رایااانااه و 

ید  های تول افزار

ئه محتوا و  و ارا

 سامانه نوید

  باارگاازاری

نهااای مو  آز

نی ی کو  و ت

 تراکمی
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 محلولهای غلظت تنظیم

 تزریقی

اسدی  خانم مثانه و معده سنداژ 1/1/1422 15-1۲

الری/خانم 

 مقدم

 مجازی )آفالین(
ناارم رایااانااه و 

ید  های تول افزار

ئه محتوا و  و ارا

 سامانه نوید

  باارگاازاری

نهااای مو  آز

نی ی کو  و ت

 تراکمی

 خانم مقدم آن اصول و پانسمان انواع 8/1/1422 15-1۲
 مجازی )آفالین(

ناارم رایااانااه و 

ید  های تول افزار

ئه محتوا و  و ارا

 سامانه نوید

  باارگاازاری

نهااای مو  آز

نی ی کو  و ت

 تراکمی

 عمل  اتاق تاریخچه ی 15/1/1422 15-1۲

 و انواع با کلی آشنایی

 جراحی اعمال بندی طبقه

 مربوطه اصطالحات و

 

 اسدی خانم

 مجازی )آفالین( الری

ناارم رایااانااه و 

ید  های تول افزار

ئه محتوا و  و ارا

 سامانه نوید

  باارگاازاری

نهااای مو  آز

نی ی کو  و ت

 تراکمی

 و ، قوانین  فیزیکی فضای ۳۳/1/1422 15-1۲

 و وسایل مقررات ، 

،  عمل اتاق تجهیزات

 ایمنی اصول و استانداردها

 کار حفاظتی و

 

اسدی  خانم

 الری
 مجازی )آفالین(

ناارم رایااانااه و 

ید  های تول افزار

ئه محتوا و  و ارا

 سامانه نوید

  باارگاازاری

نهااای مو  آز

نی ی کو  و ت

 تراکمی

 به بیمار پذیرش اصول ۳1/1/1422 15-1۲

 مراحل عمل، اتاق بخش

 سازی آماده و بستری

 عمل جراحی  جهت بیمار

 ایزانلو خانم
 مجازی )آفالین(

ناارم رایااانااه و 

ید  های تول افزار

ئه محتوا و  و ارا

 سامانه نوید

  باارگاازاری

نهااای مو  آز

نی ی کو  و ت

 تراکمی

 تیم جراحی و بیهوشی  6/12/1422 15-1۲

 کارشناس وظایف شرح

 هوشبری

 و بستری بخش های

 آنها در کار اولیه اصول

 تثب اصول و بیمار پرونده 

   گزارش

احمدی  خانم

 الری

 مجازی )آفالین(

ناارم رایااانااه و 

ید  های تول افزار

ئه محتوا و  و ارا

 سامانه نوید

  باارگاازاری

نهااای مو  آز

نی ی کو  و ت

 تراکمی

 استریل و ضدعفونی اصول 1۲/12/1422 15-1۲

 عمل اتاق در

 ایزانلو خانم
 مجازی )آفالین(

ناارم رایااانااه و 

ید  های تول افزار

ئه  محتوا و و ارا

 سامانه نوید

  باارگاازاری

نهااای مو  آز

نی ی کو  و ت

 تراکمی

 گان، از استفاده شیوه ۳2/12/1422 15-1۲

 استریل دستکش ماسک،

 بندی،  بسته های روش ،و

 از استفاده و نگهداری

 استریل وسایل

 ایزانلو خانم

 مجازی )آفالین(

ناارم رایااانااه و 

ید  های تول افزار

ئه محتوا و  و ارا

 سامانه نوید

  باارگاازاری

نهااای مو  آز

نی ی کو  و ت

 تراکمی

 اربیم دادن وضعیت تغییر ۳7/12/1422 15-1۲

 نکات و تخت روی بر

 ایمنی

احمدی  خانم

 الری

ناارم رایااانااه و  )آفالین(مجازی 

ید  های تول افزار
  باارگاازاری

نهااای مو  آز
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 و فردی حفاظت اصول 

 خطرات از پیشگیری

 شغلی

 و فیزیکی های آسیب )

 ( عفونی های بیماری

 هب تخت روی بیمار انتقال

 حمل برعکس و برانکارد

 بیمار

ئه محتوا و  و ارا

 سامانه نوید

نی ی کو  و ت

 تراکمی

15-1۲ 

 

،  ایحرفه روابط اصول 4/11/1422

 کار و ای حرفه رفتار

  گروهی

 

 خانم مقدم
 مجازی )آفالین(

ناارم رایااانااه و 

ید  های تول افزار

ئه محتوا و  و ارا

 سامانه نوید

  باارگاازاری

نهااای مو  آز

نی ی کو  و ت

 تراکمی


