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   کارآموزی پرستاری: دٍرُػٌَاى  -1

 

در ایي درس داًطجَ ضوي آضٌبیی بب بخص ّبی هختلف بیوبرستبى ٍ هقررات آًْب ٍ اقذاهبت اٍلیِ  دٍرُ:ضرح  -2

ّوکبراى،اًذازُ گیری ػالئن حیبتی،رٍش ّبی تجَیس دارٍ،اًَاع هحلَل ّبی  ،پرستبری هبًٌذ ارتببط بب بیوبر 

استریل ٍ هراقبتْبی قبل ٍ بؼذ از ػول هؼذُ ٍ هثبًِ ٍ...آضٌب ضذُ،رػبیت اصَل  اشتسریقی،اًجبم پبًسوبى ،سٌذ

 جراحی را فرا هی گیرد.

 

 سببقِ آهَزضی آًْب:ٍ   هذرسیي -3

 

ًبم ٍ ًبم  ردیف

 خبًَادگی

سببقِ فؼبلیتْبی آهَزضی  ػٌَاى هرتبِ ػلوی داًطکذُ ٍ گرٍُ

هسئَل  ٍ تَسؼِ آهَزش

 درس
 کبرضٌبس هذرس

    × ّوؽزاسهزتی َّؽثزیپیزاپشؽکی ٍ خاًن هْؾیذ تٌْام 1

 

 

 

 

 

 هببحث قببل تذریس: رئَس -4

 

 

 ردیف

رضتِ 

 تحصیلی

 

 هقطغ

تؼذاد  ًبم درس

 ٍاحذ

طَل هذت  پیص ًیبز ًَع ٍاحذ

 ارائِ
تؼذاد 

 ػولی تئَری داًطجَیبى

کارآهَسی  کارؽٌاعی َّؽثزی 1

 پزعتاری

 هْارت پزعتاری ٍ ٍاحذ ػولی2 2

 کار در اتاق ػول

 32 عاػت102
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 :ّذف ّبی آهَزضی -5
 

 ّذف کلی: 

رفتار در تخؼ، اصَل دارٍ درهاًی، رػایت هَارداعتزیل ٍ اصَل ظذ ػفًَی فعای فیشیکی، ٍ اخاللی  ،آؽٌایی تا لَاًیي، اصَل ػلوی

 تدْیشات ٍ چگًَگی اًتمال تیوار، حفاظت فزدی ٍ پیؾگیزی اس اًتمال ػفًَت ٍ آهادگیْای لثل ٍ پظ اس اػوال خزاحی 

 اّذاف اختصبصی:

مئن حیاتی، اصَل تدَیش دارٍ، اکغیضى درهاًی، اصَل حفاظت داًؾدَ تا تخؼ ٍ همزرات آى، کٌتزل ػالظوي آؽٌایی در ایي درط 

عًَذ هؼذُ ٍ هثاًِ ، ؼزیمِ اعتزیلیشاعیَى ٍعامئل، هزالثت ّای  تزلزاریفزدی ٍ پیؾگیزی اس آعیة ّای ؽغلی ٍ اًتمال ػفًَت، 

 .را فزا هی گیزدلثل ٍ تؼذ اس ػول، اًَاع هحلَل ّای تشریمی 

 طجَ در پبیبى دٍرُ:پیبهذ ّبی هَرد اًتظبر از داً -6

 حیطِ  ضٌبختی:

 اًتظار هی رٍد داًؾدَ در یایاى دٍرُ هَارد سیز را تذاًذ :

 لغوت ّای هختلف تخؼ را ًؾاى دّذ. .1

 کلیِ ٍعامئل هَخَد در تخؼ ًٍحَُ کارتزد ّزیک را ؽزح دّذ. .2

 تا تیواراى تحت درهاى ارتثاغ هٌاعة تزلزار کٌذ. .3

 ذ.ًحَُ پذیزػ تیوار در تخؼ را تَظیح دّ .4

 حمَق تیوار در هَرد دارٍ درهاًی را ؽزح دّذ ٍ رػایت کٌذ. .5

 ػَارض هَظؼی ٍ عیغتوتیک کاتتزّا را ؽزح دّذ ٍ ؽٌاعایی کٌذ. .6

 ػَاهل هؤثز تز ًتایح آسهایؼ )ًوًَِ گیزی خَى ٍریذی ٍ ؽزیاًی را ؽٌاعایی کٌذ(. .7

 تیواراى تا خؽز تاال را تزای ػول خزاحی ؽٌاعایی کٌذ. .8

 تشریمی در تخؼ را لیغت کٌذ.اًَاع هحلَل ّا  .9

 .تیاى کٌذراُ ّای اًتمال  هیکزٍارگاًیغن را  .10

 اًَاع رٍػ ّا تدَیش اکغیضى را تَظیح دّذ. .11

 

 حیطِ هْبرتی:

 اًتظار هی رٍد داًؾدَ در پایاى دٍرُ تتَاًذ :

 .را اًذاسُ گیزی کٌذ، ریتن، ػوك، کیفیت تٌفظ را در حالت اعتزاحت تیوار دتؼذا .1

 ًثط، تٌفظ ٍ فؾار خَى را اًذاسُ گیزی کٌذ.درخِ حزارت،  .2
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 تشریمات خلذی، داخل خلذی ٍ ػعالًی را در هحل صحیح تا ساٍیِ هٌاعة اًدام دّذ. .1

 عزم را تِ ؼزیمِ صحیح آهادُ کٌذ ٍ تؼذاد لؽزات آى را تمغین کٌذ. .2

 چک لیغت لثل اس ػول را تکویل کٌذ. .3

 .پاًغواًْای عادُ را اًدام دّذ  .4

 یضى را ؼثك ًظز پشؽک تٌظین کٌذ.هیشاى خزیاى اکغ .5

 .تیاى کٌذاس ّز یک اس هحلَل ّا )لٌذی، ریٌگز، لٌذی ًوکی ٍ ...(  تشریكًکات السم در حیي  .6

 اعتفادُ کٌذ.تِ درعتی اس عت اعتزیل عًَذ گذاری ٍ دعتکؼ اعتزیل تزای درح عًَذ هثاًِ  .7

 هزاحل پَؽیذى ٍ خارج کزدى دعتکؼ اعتزیل را ًؾاى دّذ. .8

 تکٌیک اعتزیل را رػایت کٌذ.اصَل  .9

 تاریخ اعتزیلیشاعیَى، ًام عت، ًام خَدرا تز رٍی عت ثثت ًوایذ. .10

 

 :ًگرضیحیطِ 

 اًتظار هی رٍد داًؾدَ در پایاى دٍرُ تتَاًذ : .1

 حمَق تیوار را تذاًذ ٍ رػایت کٌذ. .2

 اصَل راس داری را تذاًذ ٍ رػایت کٌذ. .3

 حزین ؽخصی تیوار را حفظ کٌذ. .4

 خؽاب کٌذ. آًاى را تا احتزام خؽابوار در ارتثاغ تا تی .5

 

 ٍ رٍضْبی آهَزضی: ضیَُ ّب -7

 عخٌزاًی ٍ کار ػولی در تخؼ ٍ تالیي، ّذایت ٍ ّوزاّی داًؾدَ در حیي اًدام الذاهات درهاًی .1

 اعتفادُ اس هَالص در هزکش هْارتْای تالیٌی ٍ آهَسػ هْارتْای اٍلیِ  .2

 تز تالیي تیوار یا در کالط درط تزگشاری کالط درط کٌفزاط در تخؾْای تالیٌی .3

 

 داًطجَیبى:ٍ تکبلیف ٍظبیف  -8

 حعَر هٌظن ٍ تِ هَلغ در تخؼ .1

 اًدام تکالیف هزتَؼِ،ؽزکت در عَال ٍ پاعخ در ارتثاغ تا هَظَع هثحث .2

تحَیل یک دفتزچِ دارٍیی)دارٍ ّای هَرد اعتفادُ در تخؼ(،ارامئِ یک کٌفزاًظ تا هَظَع تؼؼیي ؽذُ تَعػ هزتی  .3

 ِهزتَؼ

 

 :ٍسبیل کوک آهَزضی -9

 power pointاعتفادُ اس ًزم افشار ّا هاًٌذ 

 اعتفادُ اس هاًکي ّا ٍ هَالصّا
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  :ٍظبیف اػضبی ّیئت ػلوی ٍ ًحَُ بکبرگیری آًْب در ػرصِ -10

 تزگشاری کالط ّای درط پزعتی داًؾدَیاى،زّوزاّی داًؾدَیاى در ػزصِ کارآهَسی تالیٌی،ّذایت ٍ ع

 تالیي،ارسیاتی فؼالیت ّای آهَسؽی داًؾدَیاى،ارسیاتی هذاٍم داًؾدَ ٍ ارسیاتی پایاى دٍرُتز 

 

 :( اًَاع آزهَى/ تکَیٌی، پبیبًی ارزضیببی)یببی داًطجَیبىضارزًحَُ   -11

 logbook portfoh,MSF,GRSارسیاتی تکَیٌی ٍ تزاکوی تا اعتفادُ اس چک لیغت 

 اهتحاى پایاى تزم
 

 :اًگلیسی( )فبرسی، سی قببل استفبدُهٌببغ در  -12

 Talors clinical Nursing skillsاصَل پزعتاری تیلَر

Berry and kohns Operating Room technique 

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

 

 

ّسیٌِ ّب ضبهل:) فضبی فیسیکی، پرسٌلی، اهکبًبت، تجْیسات، ػرصِ آهَزضی )هَجَد /هَرد ًیبز( ٍ برآٍرد  -13

 تجْیساتی، ًرم افساری، هصرفی ٍ ػوَهی (:

 

 

 

هؼرفی ػرصِ  ردیف

 آهَزضی

تجْیسات ٍ  ٍضؼیت ػرصِ آهَزضی

اهکبًبت 

 هَرد ًیبز

ّسیٌِ 

 هَرد ًیبز

تؼذاد یب 

هقذار 

 هَرد ًیبز

 تَضیحبت 

 هَرد ًیبز (آدرس رکر ضَد)هَجَد

تؼذاد تخت کوتز اس تؼذاد    تخت   تیوارعتاى تخؼ 1

 داًؾدَیاى

یک کالط ًاهٌاعة تا  کالط آهَسؽی 2

 تؼذاد صٌذلی کن

یک کالط هٌاعة تا    کالط 

صٌذلی تِ تؼذاد 

 داًؾدَیاى

رختکي ٍ کوذ ٍ اتاق    رختکي ٍ کوذ  رختکي ٍ کوذ کن اعت رختکي ٍ کوذ 3

 اعتزاحت 

تؼذاد فؾار عٌح ًغثت تِ    فؾار عٌح   فؾار عٌح 4

 تؼذاد داًؾدَیاى کن اعت
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