
 
 

 

  

 
 

 

 

 99-99اصول مراقبت در اتاق بهبودی در نیمسال اول سال تحصیلی  (lesson Plan)طرح درس 

 

 جلسه اول
 

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

 52/60/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  
 51-52ساعت:                  دوشنبهروز:      اصول مراقبت در اتاق بهبودینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 50تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم سیفی مسئول درس: 5تعداد واحد:
 خانم سیفیسرکارمدرس:  دقیقه 96مدت کالس: 

 99تاريخ بازنگری: شهريورماه 
. 

 ویژگی و استاندارد های بخش  ریکاوریعنوان درس : 

 دهد. را توضیحآن و استاندارد های  ریکاوری و ویژگی های اتاق مشخصات هدف کلی درس : 

 اهداف جزئی : 

 را بیان نماید.  ریکاوریمشخصات اتاق  .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
 و پرسش و پاسخ  سخنرانیروش آموزش :            

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید ) آموزشی :امکانات 

 .8811ف.قارداشی،ر.اکبرزاده.اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی.تهران.جامعه نگر. منبع درس  :

  دقیقه   56   :مدت زمان مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه12زمان :    مدت 

 دقیقه  52مدت زمان :    

 دقیقه   56مدت زمان:      

  دقیقه   2مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه    2مدت زمان :  ارزشیابی درس 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 



 
 
 
 
 

 دومجلسه 
 

 اتاق عملتکنولوژی  کارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:         اتاق عملگروه آموزشی:                 پرستاری :دانشکده

 5/60/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 51-52ساعت:                  دوشنبهروز:      اصول مراقبت در اتاق بهبودینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 50تعداد دانشجويان  :

 سیفیسرکارخانم  مسئول درس: 5تعداد واحد:
 خانم سیفیسرکار مدرس:  دقیقه 96 مدت کالس:

 99تاريخ بازنگری: شهريور ماه 
 

 تجهیزات موجود در ریکاوریعنوان درس : 

 را بداند. انواع تجهیزات موجود در یکاوری و کاربرد آن ها هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 

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

 را شرح دهد. ریکاوریدر اتاق  موجود تجهیزاتانواع  مشخصات  .2

 را توضیح دهد.نحوه کار با انواع دستگاه ها  .3

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

 و پرسش و  پاسخسخنرانی  روش آموزش :            

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

 .8811ف.قارداشی،ر.اکبرزاده.اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی.تهران.جامعه نگر. منبع درس  :

  دقیقه   56مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه12مدت زمان :    

 دقیقه  52مدت زمان :    

 دقیقه   56   مدت زمان:   

  دقیقه   2مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه    2مدت زمان :  ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 سومجلسه 
 
 

 اتاق عملتکنولوژی کارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:           اتاق عملگروه آموزشی:                         پرستاری :دانشکده

 9/60/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 51-52ساعت:                  دوشنبهروز:      اصول مراقبت در اتاق بهبودینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 50تعداد دانشجويان  :

 سیفی سرکارخانم مسئول درس: 5تعداد واحد:
 خانم سیفیسرکارمدرس:  دقیقه 96مدت کالس: 

 99تاريخ بازنگری: شهريورماه 
 

 عوارض بیهوشیعنوان درس : 

 هدف کلی درس : 

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

 اهداف جزئی : 

 اید.وشی را در اتاق بهبودی بیان نمعلل 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

 افزایش یا کاهش فشار خون در ریکاوری را توضیح دهد. لنحوه کنتر .4

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

 نام ببرد.علل بروز هر کدام از آریتمی را  .6

 .هر کدام از آریتمی ها را شرح دهدراه های درمان  .7

 سخنرانی  و پرسش و پاسخروش آموزش :            

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

  منبع درس  :
 .8811نگر.ف.قارداشی،ر.اکبرزاده.اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی.تهران.جامعه 

 0331.مترجمین دکتر جواد صادقی وهمکاران. 2102مبانی بیهوشی میلر

  دقیقه   56مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه12مدت زمان :    

 دقیقه  52مدت زمان :    

 دقیقه   56مدت زمان:      

  دقیقه   2مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه    2مدت زمان :  ارزشیابی درس 

 



 
 

 چهارمجلسه 

 

 اتاق عملتکنولوژی کارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:               اتاق عملگروه آموزشی:                      پرستاری :دانشکده

 52/60/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 51-52ساعت:                  دوشنبهروز:      اصول مراقبت در اتاق بهبودینام درس )واحد(  :  
 نظری نوع واحد:

 
 50تعداد دانشجويان  :

 سیفی سرکارخانم مسئول درس: 5تعداد واحد:
 خانم سیفیسرکارمدرس:  دقیقه 96مدت کالس: 

 99شهريورماه تاريخ بازنگری: 

 

 عوارض بیهوشیعنوان درس : 

 هدف کلی درس : 

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

 اهداف جزئی : 

 علل تحریک پذیری در ریکاوری را نام ببرد. .1

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

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

 .اپیدورال  را بداندعوارض احتمالی روش های اسپاینال و  .8

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

 علل بروز خونریزی در ریکاوری را بیان نماید. .11

 و پرسش و پاسخسخنرانی  روش آموزش :            

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

  منبع درس  :
 .8811ف.قارداشی،ر.اکبرزاده.اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی.تهران.جامعه نگر.

 0331.مترجمین دکتر جواد صادقی وهمکاران. 2102مبانی بیهوشی میلر

  دقیقه   56مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه12مدت زمان :    

 دقیقه  52مدت زمان :    

 دقیقه   56مدت زمان:      

  دقیقه   2مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه    2مدت زمان :  ارزشیابی درس 

 



 
 
 
 
 

 جلسه پنجم
 

 اتاق عملتکنولوژی کارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:           اتاق عملگروه آموزشی:                      پرستاری :دانشکده

 55/60/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 51-52ساعت:                  دوشنبهروز:      اصول مراقبت در اتاق بهبودینام درس )واحد(  :  
 نظری نوع واحد:

 
 50تعداد دانشجويان  :

 سیفیسرکارخانم  مسئول درس: 5تعداد واحد:
 خانم سیفیسرکارمدرس:  دقیقه 96 مدت کالس:

 99تاريخ بازنگری: شهريورماه 
 
 

 مراقبت های ویژه در اعمال  جراحی مختلفعنوان درس : 

 .اعمال  جراحی را بیان نماید هر کدام از انواعمراقبت های ویژه درهدف کلی درس : 

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

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

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

 عوارض بعد از عمل سپتوپالستی را نام ببرد. .7

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

 و پرسش و پاسخسخنرانی  روش آموزش :            

 (Power pointپروژکتور، اسالید )ماژیک و وایت برد، ویدئو امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 .8811ف.قارداشی،ر.اکبرزاده.اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی.تهران.جامعه نگر. 

 0331.مترجمین دکتر جواد صادقی وهمکاران. 2102مبانی بیهوشی میلر

  دقیقه   56مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه12مدت زمان :    

 دقیقه  52مدت زمان :    

 دقیقه   56مدت زمان:      

  دقیقه   2مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه    2مدت زمان :  ارزشیابی درس 

 
 



 
 
 
 

 جلسه ششم
 

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

 59/60/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 51-52ساعت:                  دوشنبهروز:      اصول مراقبت در اتاق بهبودینام درس )واحد(  :  
 نظری نوع واحد:

 
 50دانشجويان  :تعداد 

 سیفیسرکارخانم  مسئول درس: 5تعداد واحد:
 خانم سیفیسرکارمدرس:  دقیقه 96مدت کالس: 

 99تاريخ بازنگری: شهريورماه 
 
 

 مراقبت های ویژه در اعمال  جراحی مختلفعنوان درس : 

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

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

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

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

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

 عوارض بعد از عمل توراکس را نام ببرد. .7

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

  ش و پاسخسخنرانی  و پرسروش آموزش :            

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 .8811ف.قارداشی،ر.اکبرزاده.اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی.تهران.جامعه نگر. 

 0331.مترجمین دکتر جواد صادقی وهمکاران. 2102مبانی بیهوشی میلر

  دقیقه   56مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه12مدت زمان :    

 دقیقه  52مدت زمان :    

 دقیقه   56مدت زمان:      

  دقیقه   2مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه    2مدت زمان :  ارزشیابی درس 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 جلسه هفتم

 
 

 اتاق عملتکنولوژی کارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:            اتاق عملگروه آموزشی:                         پرستاری :دانشکده

 )مجازی(0/69/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 51-52ساعت:                  دوشنبهروز:      اصول مراقبت در اتاق بهبودینام درس )واحد(  :  
 نظری نوع واحد:

 
 50تعداد دانشجويان  :

 سیفیسرکارخانم  مسئول درس: 5تعداد واحد:
 خانم سیفیسرکار مدرس:  دقیقه 96مدت کالس: 

 99تاريخ بازنگری: شهريورماه 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مراقبت های عمومی در اتاق ریکاوریعنوان درس : 

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

 اهداف جزئی : 
 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

 
 سخنرانی  و پرسش و پاسخروش آموزش :            

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

 .8811ف.قارداشی،ر.اکبرزاده.اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی.تهران.جامعه نگر. منبع درس  :

  دقیقه   56مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه12مدت زمان :    

 دقیقه  52مدت زمان :    

 دقیقه   56مدت زمان:      

  دقیقه   2مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه    2مدت زمان :  ارزشیابی درس 



 
 

 

 

 جلسه هشتم

 

 اتاق عملتکنولوژی کارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:         اتاق عملگروه آموزشی:                         پرستاری :دانشکده

 51/69/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 51-52ساعت:                  دوشنبهروز:      اصول مراقبت در اتاق بهبودینام درس )واحد(  :  
 نظری نوع واحد:

 
 50تعداد دانشجويان  :

 سیفیسرکارخانم  درس:مسئول  5تعداد واحد:
 خانم سیفیسرکار مدرس:  دقیقه 96مدت کالس: 

  99تاريخ بازنگری: شهريورماه 

 

  داروهای مصرفی در ریکاوریعنوان درس : 

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

 اهداف جزئی : 

 .مورد مصرف در ریکاوری را نام ببردداروهای  .1

 .دهای موجود در ریکاوری را بیان کنموارد استفاده از دارو .2

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

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