
  

 

 0411-0410در نیمسال اول سال تحصیلی  اصول مراقبت در اتاق بهبودیدرس   ترکیبی( COURSE PLAN)طرح دوره 

 

 معرفی درس:
نزدیک و غیر قابل تجزیه هستند و سرنوشت بیمار روی ی اتاق عمل و بیهوشی دهنده همکاران ها، کارشناسانامروزه جراح

تخت عمل و بعد از آن بدست توانای آنها است و نتیجه کار بستگی به حمایت و کارآیی آنها  و تشریک مساعی تیم پزشکی 

ا در صورت دارد. از طرفی کلیه پرسنل اتاق عمل الزم است اطالعاتی جامع و کلی از اصول بیهوشی و ریکاوری داشته باشند ت

با توجه به شرایط به وجود آمده در خصوص شیوع بیماری  لزوم بتوانند در جهت نجات جان بیمار به تیم بیهوشی کمک نمایند.

برگزار خواهد  /حضوریو عدم امکان برگزاری کالسها به صورت حضوری،کلیه جلسات این درس به صورت مجازی 91کووید 

نرم افزار های تولید محتوا آماده شده است، در سامانه نوید در بخش منابع  شد. استاد مربوطه محتوای درس را  که توسط

. اهده کند و تیک تایید مطالعه را انتخاب نمایدبارگذاری می نماید. دانشجو موظف است در مدت زمان تعیین شده محتوا را مش

به تکالیف، ارزیابی الزم را انجام دهد.  استاد مربوطه می تواند بر اساس لیست حضور و غیاب و میزان پاسخ دهی دانشجویان

تکلیف مشخص خواهد شد که دانشجو موظف است در زمان تعیین شده توسط استاد پاسخ مناسبی را ارائه  دوجهت این درس 

 دهد، در غیر این صورت از نمره ارزشیابی ایشان کسر خواهد شد. 

 

 کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل مقطع و رشته تحصیلی:     گروه آموزشی:  اتاق عمل      دانشکده :   پرستاری حضرت زینب)س(   

 0 :  تعداد واحد اصول مراقبت در اتاق بهبودی :  نام درس

 نظری نوع واحد :

و اصول مراقبت  روش های احیای قلبی و ریوی پیش نیاز:

 مراقبت های آنبیهوشی و  -های ویژه

 01-01دوشنبه روز و ساعت برگزاری کالس:  

 - مکان برگزاری:

 سرکارخانم سیفی    مسئول برنامه :  

 z.seifi2010@yahoo.comآدرس پست الکترونیکی:                                   10041115شماره تماس دانشکده:      

 سیفی مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:   سرکارخانم

 z.seifi2010@yahoo.com آدرس پست الکترونیکی:                                   10041115شماره تماس دانشکده:     

 سرکارخانم سیفی تهیه و تنظیم : 

 0411شهریورماه  تاریخ تدوین/ بازنگری:

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 کلی این درس شامل موارد زیر می باشد : سرفصل های
 

 استاتداردهای ریکاوری 

 تجهیزات موجود در اتاق ریکاوری 

 مراقبت های عمومی در اتاق ریکاوری 

 عوارض پس از بیهوشی 

 مراقبت های ویژه در اعمال جراحی مختلف 

 داروهای مورد استفاده در اتاق ریکاوری 

 ز اتاق ریکاوریشیوه های ترخیص ا 

 ف کلیاهدا 

تجهیزات موجود در ریکاوری که دانشجو پس از اتمام درس قادر باشد  بهبودی بطوری آشنایی با  اصول پیشرفته مراقبت در اتاق

، عوارض بیهوشی در اتاق ریکاوری کنترل مایعات دریافتی و خروجی، مراقبتهای پس از اعمال جراحی ورا بکار ببرد و با نحوه 

روش نمره دهی برای  کنترل سطح هوشیاری،، عروقی وعصبی سیستم تنفسی وقلبی و مراقبت از بیهوشی در مرحله ریکاوری،

ترخیص ومعیارهای ترخیص بیمار از ریکاوری آشنا  شده و به این ترتیب یادگیری و توان مهارتی خود را به عنوان یک کارشناس 

 دهد.در مراقبت بعد از عمل ارتقا 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 

 را دانسته و شرح دهد.تاریخچه ایجاد ریکاوری  .1

 را توضیح دهد. مشخصات اتاق بهبودی استاندارد .2

 را توضیح دهد. اتاق بهبودیاستاندارد های  .3

 نام ببرد.تجهیزات و وسایل مختلف در اتاق بهبودی را  .4

 نحوه کار با انواع دستگاه ها رابداند. .5

 تنظیمات دستگا ه های موجود در ریکاوری را انجام دهد. .6

 از هر کدام از وسایل موجود در اتاق ریکاوری را بداند.ضرورت استفاده  .7

مراقبت های بعد از عمل را بصورت بررسی سیستمی توضییح دهد.ققلبی،تنفسی،عصیبی،کلیوی، سیسیتم هیای درنیا  و  .8

 کنترل درد(

 .دهدعلل انسداد راه هوایی فوقانی بعد از بیهوشی را در اتاق بهبودی بیان نموده و راه های درمان آن را شرح  .9

 .درد، تهوع و استفراغ را بیان کند ،علل، عالئم و درمان عوارضی مانند لرز، تحریک پذیری .01

 را بشناسد. بیماران بعد از عمل  عالیم تحریک پذیری و بی قراری .00

 را نام ببرد.در ریکاوری  علل تاخیر در بیداری  .01

 .عوارض احتمالی روش های اسپاینال و اپیدورال  را بداند .01

ویژه در هر کدام از اعمالق کرانیتومی،اعمال جراحی چشم، تانسیلکتومی، سپتوپالستی،اعمال جراحی قلب،  مراقبت های .01

 قفسه سینه، اطفال و ...( را شرح دهد.

 .داروهای مورد مصرف در ریکاوری را نام ببرد .05

 .موارد استفاده از داروهای موجود در ریکاوری را بیان کند .06

 ریکاوری را توضیح دهد.برنامه ترخیصی بیمار از  .01



 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 ترکیبی                             

 شرایط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  ،سامانه نوید استفاده از نرم افزارهای تولید محتوا الکترونیکی 

 

 

  منابع درسی:  

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

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

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

 مطالعهشده برای 

 
 قاتاق در اتاق بهبودی پیشرفتهاصول مراقبت های  صدیق معروفی.ا. گلچینی. ش. ،ساداتی.ل

 .3159.تهران.جامعه نگر.ریکاوری(

 9911.. گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاده. تهران0202مبانی بیهوشی میلر 
 

 

 Ronald D. Miller; Anesthesia (1 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 

 

 

 

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

 مقاله

 

--- 

 

 

--- 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیکتاب فوق یا به تنهایی به عنوان 

 آن را ضمیمه نمایید: فایل

 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، جزوه، فیلم آموزشیاسالید پاور پوینت، منظور  *

 

  منبع در صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری قمانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. قدر سامانه قسمتی جداگانه برای به دانشجویان معرفی کنید مطالعه بیشتر

 این موارد در نظر گرفته شده است.(

.  
9 ...................................................................................................................................................................................................................... 

0 ...................................................................................................................................................................................................................... 

9 ...................................................................................................................................................................................................................... 

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل 

 ** اریذبرای بارگ

در زمان ارایه درس در هر جلسه بر  / سیفیاستاندارد های ریکاوریویژگی و  پاورپوینت اسالید

 روی سامانه نوید بارگذاری خواهد شد
* 

در زمان ارایه درس در هر جلسه بر  /سیفیآشنایی با تجهیزات موجود در ریکاوری اسالید پاورپوینت

 روی سامانه نوید بارگذاری خواهد شد
* 

در زمان ارایه درس در هر جلسه بر  /سیفیعوارض بیهوشی اسالید پاورپوینت

 روی سامانه نوید بارگذاری خواهد شد
* 

در زمان ارایه درس در هر جلسه بر  /سیفیمراقبت های ویژه در اعمال جراحی مختلف اسالید پاورپوینت

 روی سامانه نوید بارگذاری خواهد شد
* 

در زمان ارایه درس در هر جلسه بر  /سیفیمراقبت های عمومی در اتاق ریکاوری اسالید پاورپوینت

 روی سامانه نوید بارگذاری خواهد شد
* 

در زمان ارایه درس در هر جلسه بر  /سیفیداروهای مصرفی در ریکاوری اسالید پاورپوینت

 روی سامانه نوید بارگذاری خواهد شد
* 

درس در هر جلسه بر در زمان ارایه  /سیفیشیوه ترخیص بیمار از ریکاوری اسالید پاورپوینت

 روی سامانه نوید بارگذاری خواهد شد
* 



 

 آزمون های خود ارزیابی 

 خیر  بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود9

 کنید.ها را ذکر در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

فمهلت ارائه بازخورد به تکالی مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره  
 

 

 

 

   

 

 

 های دانشجویانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 پروژه درسی 

 خیر  بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پرو ه پایان ترم 9

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

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

 

 شرح تکلیف عنوان تکلیف شماره
مهلت پاسخ دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک دادن 

 مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

 تکلیف اول

 کالسی

صورت ارائه سواالت به 

تشریحی ،بارگذاری در 

ماجول تکلیف در سامانه 

 نوید

 در اسرع وقت در سامانه اعالم خواهد شد
ه حداکثر یک هفت

یفپس از ارائه تکل  

د حداکثر دو هفته بع

 از پایان مهلت پاسخ

 دانشجویان

جلسات مرور 

 اول تا چهارم

 دومتکلیف 

 کالسی

ارائه سواالت به صورت 

تشریحی ،بارگذاری در 

ماجول تکلیف در سامانه 

 نوید

 در اسرع وقت در سامانه اعالم خواهد شد
ه حداکثر یک هفت

یفپس از ارائه تکل  

د حداکثر دو هفته بع

 از پایان مهلت پاسخ

 دانشجویان

جلسات مرور 

 پنجم تا نهم



 یریادگی یها تیفعال ریسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث قغ 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 قفورم 

بحث:  موضوع

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

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

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

 ارزشیابی دانشجویان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 نمره 90 آزمون پایان ترم

 نمره 9 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 نمره 4 تکالیف و سایر فعالیت ها

 نمره 9 کوییز

 

 مقررات 

از دانشجویان عزیز انتظار می رود که با توجه به اهمیت و حساسیت درس و تنوع مطالب و محدودیت زمانی و به 

 منظور بهره برداری هر چه بیشتر به نکات زیر توجه نماید : 

 غیبت مجاز طبق مقررات آیین نامه آموزشی می باشد. (9

 یان ترم.و پا )کوییز(شرکت در فعالیت های کالسی )تکالیف( و سایر آزمون ها (2

 نخواهد شد.در دروس یک واحدی امتحان میان ترم برگزار  (3

برگزار  متحانات پایان ترماز برنامه اقبل و می باشد  سؤاالت چند گزینه اینحوه  امتحان پایان ترم به صورت  (4

 .خواهد شد

ساعتهای مراجعه به منابع معرفی شده جهت مطالعه بیشتر و در صورت وجود هر گونه اشکال و سوال در  (5

 مشاوره با اینجانب مطرح نمائید

 ن برخی از جلسات  بصورت حضوری خواهد بود که متعاقبا اعالم خواهد شد.در بازه زمانی حضور دانشجویا (6

 :01حداقل نمره قبولی 

  : طبق مقررات آموزشی می باشد. تعداددفعات مجاز غیبت در کالس 



در نیمسال اول  58دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل ورودی اصول مراقبت در اتاق بهبودی  درس زمانبندی جدول

 0411-0410سال تحصیلی

 

 روش ارزشیابی امکانات مورد نیاز نحوه ارائه مدرس موضوع جلسه ساعت ارائه تاریخ ارائه
  01-01دوشنبه  00/6/0411

 بیان و شرح اهداف درس

 ویژگی و استاندارد های ریکاوری

  مجازی سرکارخانم سیفی

 تواافزار تولید محرم ن

 

 تکالیف

 آزمون پایانی

01-01دوشنبه  05/6/0411   

 آشنایی با تجهیزات موجود در ریکاوری

 

یسرکارخانم سیف  
 

  مجازی

 توارم افزار تولید محن

 

 تکالیف

 آزمون پایانی

 تعطیل رسمی 01-01دوشنبه  1/7/0411

01-01دوشنبه  00/7/0411   

 عوارض بیهوشی

 

یسرکارخانم سیف  
 

  مجازی

 توارم افزار تولید محن

 

 تکالیف

 آزمون پایانی

01-01دوشنبه  05/7/0411   

 عوارض بیهوشی

 

یسرکارخانم سیف  

  مجازی

 توارم افزار تولید محن

 

 تکالیف

 آزمون پایانی

01-01دوشنبه  06/7/0411   

 مراقبت های عمومی در اتاق ریکاوری

 

یسرکارخانم سیف  
 

  مجازی

 توارم افزار تولید محن

 

 تکالیف

 آزمون پایانی

01-01دوشنبه  1/8/0411   

 مراقبت های ویژه در اعمال جراحی مختلف

 

یسرکارخانم سیف  

 
 

  مجازی

 توارم افزار تولید محن

 

 تکالیف

 آزمون پایانی

01-01دوشنبه  01/8/0411   

 مراقبت های ویژه در اعمال جراحی مختلف

 

یسرکارخانم سیف  

 

 

 
 

  مجازی

 تواتولید محرم افزار ن

 

 تکالیف

 آزمون پایانی

01-01دوشنبه  07/8/0411   

 داروهای مصرفی در ریکاوری

 

یسرکارخانم سیف  

 
 

  مجازی

 توارم افزار تولید محن

 

 تکالیف

 آزمون پایانی

01-01دوشنبه  04/8/55   

 شیوه ترخیص بیمار از ریکاوری

 

 

یسرکارخانم سیف  
 

  مجازی

 توارم افزار تولید محن

 

 تکالیف

 آزمون پایانی

 زمان آزمون پایان ترم  متعاقبا اعالم خواهد شد

 ان برخی از جلسات بصورت حضوری خواهد بود که متعاقبا اعالم خواهد شد.در بازه زمانی حضور دانشجوی



 


