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 بسمه تعالی 

 

 دانشکده پرستاری و مامايی 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد    

 1044-1041سال تحصيلی        اول لنيمسا

 :مقدمه

 آموخته و شده مواجه بيماران با عمل اتاق از طرح تر استرس کم نسبتاً و واقعی محيط يک در تا گردد می حاضر بيمار بالين بر دانشجو کارآموزی اين در
 ،پذيرش عفونت انتقال از پيشگيری پرستاری مراقبت های روش دانشجو کارآموزی اين در . گيرد کار به مراقبتی روشهای مورد در را خود نظريه های

 ،پانسمان، ،انما مايعات دفع و جذب ،کنترل حياتی عالئم ،کنترل تزريقات مختلف های ش،رو بيمار فردی بهداشت و آسايش ،تامين بيمار انتقال و ،ترخيص

 ميشود آماده عمل اتاق در فعال حضور برای و بندد می کار به را تراپی IV و ادرار و خون های نمونه آوری ،جمع معده لوله ،گذاشتن عمل ناحيه ،شيو سونداژ

 هدف کلی:

 مراقبتی های روش انجام جهت دانشجو برای یواقع و مناسب موقعيت تدارک

 :رفتاری اهداف

 : که بود خواهد قادر دانشجو هر درس اين پايان در

 . نمايند بيان را بخش در رفتار اخالقی و علمی اصول ، قوانين ، مقررات.1

 . نمايد برقرار اسبمن ارتباط همکاران و بيمار ،با داده توضيح را اطرافيان و بيمار با مناسب ارتباط اهميت ۲.

 . کند گزارش را طبيعی غير مواردی و نمايد ثبت و کنترل را مددجو حياتی عالئم .۳
 . نمايند مشارکت امر اين ،در داده توضيح را بخش در پذيرش نحوه .۴

  .نمايند آماده ترخيص جهت را او و داده آموزش مددجو به ۵.

 . يندنما مشارکت بيماران اوليه نيازهای رفع در .۶

 .دهد انجام را تخت در بيمار پوزيشن تغيير و جابجايی .۷

 . کند گزارش را طبيعی غير موارد و باشد داشته مددجو دفع و تغذيه مورد در کنترل و نظارت. 8

 . نمايند ارزيابی را خود درمانی عملکرد و کند استفاده صحيح نحوه به تراپی اکسيژن وسايل از نياز صورت در .۹
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 واحد 2 تعداد واحد:

 وزیمعملی کارآ نوع واحد:

 تکنولوژی اتاق عملکارشناسی مقطع و رشته تحصيلی: 

 ای پرستاریو مهارته اصول و: پيش نيازدروس 

 ۲۸۵۲تلفن داخلی دفتر: 

 طبق برنامه نصب شده بر روی درب دفترساعات حضور در دفتر: 

 کهنگیخانم  : مسئول درس
Email    :lkahangi@iaun.ac.ir     

 کهنگیخانم مدرسين: 

کارشناسی تکنولوژی اتاق  2دانشجویان ترم ترم:  مقطع و ،رشته

                                                 عمل

 شریعتی بیمارستاناتاق عمل : کارآموزیمکان 

 شنبهشنبه، یکشنبه، دو: های کارآموزیروز

  :3الی  03:7صبح کارآموزی: ت اساع

 

 

  

 
 



2 

 

  نمايند استفاده صحيح نحوه به استريل وسايل از .01

 . نمايند همکاری شده آموخته اصول طبق ، درمانی دارو اصول در داده توضيح را ايمنی نکات و درمانی دارو اصول. 00

0۲. IO نمايد ثبت و کنترل را مددجو. 

 . نمايند پانسمان و مراقبت صحيح طرز به مددجو زخم از .0۳

 . نمايند گيری نمونه تشخيصی زمايشاتآ جهت مددجو از .0۴
 .نمايد همکاری وريدی داخل درمان و وريدی راه برقراری در .0۵

 .نمايد تنظيم را سرم قطرات .0۶

 . نمايند ارزيابی و انجام را تکنيک صحيح طرز به و آماده سونداژ جهت را مددجو .0۷

 . دهد انجام را صحيح ثبت قوانين و اصول رعايت با ها مراقبت انجام از پس .08

 . درآورد اجرا به را عفونت از پيشگيری در صحيح اصول .0۹

 . درآورد اجرا به را شيو تکنيک صحيح طرز به و آماده عمل اتاق جهت را مددجو .۲1

 :تدريس های روش

 مشاهده مستقيم توسط مربی

 :عملی ارزشيابی روش

 .پذيرد می صورت) صیاختصا و عمومی موارد( بخش دو شامل ليست چک اساس بر

 .دهند می تشکيل را نمره کل درصد ۷۵ اختصاصی موارد و درصد ۲۵ عمومی موارد

 .شد خواهد اعالم گروه مدير به کارآموزی اتمام از پس هفته ،دو نمره

 :درس قوانين و ها سياست

 - آن و نموده جلوگيری کارآموزی محل به شجودان حضور از تواند می استاد ، دقيقه 00 از بيش تاخير صورت در(بخش در موقع به حضور 0

 )نمايد محسوب غيبت را روز

 - مشکی يا سفيد کفش ای سرمه يا مشکی شلوار سفيد روپوش آقايان(دانشجو ظاهر به مربوط قوانين رعايت ۲

 ).ورآالتزي از استفاده و آرايش بدون و مشکی يا سفيد کفش ای سرمه يا مشکی مقنعه و شلوار سفيد روپوش: ها خانم

 -. باشد نمی مجاز پاشنه نيم يا باز جلو کفش از استفاده باشد داشته راحت پاشنه بايستی دانشجويان کفش ۳

 -. نيست مجاز تند عطرهای از استفاده ۴

 -. گردد می آنهاالصاق مقنعه روی که آباد نجف آزاد دانشگاه آرم با دانشجويان اتيکت ۵

 - - -. نمايد رعايت کارکنان و بيمار خانواده بيماران استاد با را اسالمی اخالق ترعاي و مناسب ای حرفه رفتارهای ۶

 -..... و بيمار به نسبت مسئوليت احساس ۷

 -. باشد داشته فعاليتهای در عمل سرعت 8

 -. کاراموزی در کتاب داشتن همراه به عدم ۹

 .نمايند تمرين را ها مهارت بخش به ورود از قبل 00

 - یک از بیش مجاز غیبت صورت در و بود خواهد صفر کاراموزی نمره دهم یک از بیش مجاز غیر غیبت صورت در(کاراموزی در غیبت عدم

 . )شود می حذف کارآموزی دهم

 - .نمایند معرفی بیمار به را خود بالین در حضور زمان در دانشجو 32

 - .بگیرد نظر در را ای رفهح قانونی و اخالقی موارد و باشد خانواده و مددجو اسرار محرم :3

 - .باشد داشته قبول هست که شرایطی هر در را مددجو 3۱

 - .نماید کسب درمان تیم یا استاد از را الزم اطالعات ندارد کامل اطالعات آن از که مواردی در 3۱

 - .است قبول قابل غیر بیمار بالین ،در نبات آب مکیدن و آدامس جویدن 3۱

 - .دارد مغایرت و شغل انجام با و شده برنامه از دانشجو حذف باعث فوق موارد رعایت عدم 30

 – .باشد می ممنوع اجازه بدون بخش از خروج 38
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 :منابع

 .همکاران و نجفی طاهره ترجمه3  3:۳2 پری و پرتو پرستاری فنون و اصول 3

 .اصفهان پزشکی علوم دانشگاه مامایی و تاریپرس دانشکده اساتید از جمعی تعریف ، 3:۳3 بالینی مهارتهای اجرای راهنمای 2

3-Perry and Potter Nursing Inter ventions&Clinical skills,273۱ 

2-surgical technology for the surgical technologist 

 
 

 :بگذراند بايد دانشجو که را مواردی

 حياتی عالئم کنترل 

 دادن دارو 

 تزريق IM-SC 

 بيمار وحرکت انتقال 

 انپانسم 

 خون گيری نمونه 

 سونداژ سوند از مراقبت - 

 وريدی انفوزيون 

 وريدی تزريق 

 تراپی اکسيژن 

 کنترل IO 

 بيمار تغذيه نياز کردن برطرف 

 


