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 به نام آن که جان را فکرت آموخت 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   
  اصفهان دانشکده پرستاري و مامایی

     
  

 گروه  
 آموزشی اتاق عمل  

          شناسنامه درس         
  عنوان  درس : کارآموزي اصول مراقبت دراتاق بهبودي

 514325شماره درس:               

نفر  33تعداد دانشجویان:                               واحد 2، کارآموزينوع و تعداد واحد :  
     کارشناسی اتاق عمل3: ترم )رشته، مقطع، ترم(فراگیران 

 01-02کنیمسال تحصیلی   

  و الزهراکاشانی  هايیمارستانمکان: ب   عصر و  چهارشنبه  صبح سه شنبه و زمان کارآموزي:

 زمان حضور در دفتر کار: طبق برنامه نصب شده بر روي درب دفتر                        دکتر بختیاريخانم مسئول درس : 

       Email :  bakhtiari@nm.mui.ac.ir      37927510   :شماره تماس  

    هایراپتیان ها شفیعی، اکبري و خانم امینی، و  قدمیدکتر  آقایان اساتید درس:

     
  

 مقدمه و شرح درس : 

دانشجو در این دوره جهت بکارگیري اصول درس کارآموزي اصول مراقبت دراتاق بهبودي وارد 
بخش ریکاوري بیمارستان شده و مهارت هاي مراقبت از بیمار را در بخش مربوطه زیر نظر استاد 

 مربوطه کسب می نماید. 

  
 اهداف کلی: 

 آشنایی با اصول مراقبت دراتاق بهبودي 

  
 اهداف رفتاري: 

 در پایان این درس هر دانشجو قادر خواهد بود که: 

  مشخصات فیزیکی و استانداردهاي مربوط به بخش ریکاوري را بیاموزد. .1
  کاربرد انواع تجهیزات موجود در ریکاوري را بشناسد. .2
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  انواع روش هاي بیهوشی را فراگیرد. .3
  نحوه تحویل بیمار در بخش ریکاوري و تحویل به بخش را بیاموزد.  .1 
  عوارض ناشی از بیهوشی در بخش ریکاوري را یاد بگیرد.  .3 

  با مراقبت هاي عمومی بیماران بعد از اعمال جراحی در بخش ریکاوري آشنا شود. .6
  مراقبت هاي ویژه درهر کدام از انواع اعمال جراحی را بیاموزد. .7
  رهاي ترخیص بیمار از ریکاوري آشنا شود.با معیا .8
 ثبت را به روش صحیح انجام دهد.  .9

  
 روش تدریس: 

روز در هفته در بخش ریکاوري بیمارستان کاشانی و بیمارستان  3این واحد کارآموزي به صورت 
 الزهرا) س( ارائه میگردد . 

 روش ارزشیابی دانشجو: 

 فعالیت و همکاري  -نفس اعتمادبه -اي اخالق حرفه

لیست ارزشیابی دانشجو و کارنامه عملکرد بالینی دانشجو  بر اساس چک
  سیاستها و قوانین دوره:

  
عصر )طبق برنامه( در محل کارآموزي  31/12صبح یا  31/7دانشجو موظف است رأس ساعت 

زي حاضر میشوند حضور یابد. مربی مجاز است از حضور دانشجویانی که با تأخیر در محل کارآمو
 جلوگیري کرده و در صورت خروج زودتر از موعد غیبت محسوب نماید. 

 دانشجو در صورت عدم حضور منظم در محل کارآموزي مشمول مقررات زیر خواهد شد: 

واحد غیبت موجه نماید، برابر زمان غیبت  11/1الف( در صورتی که دانشجو در زمان کارآموزي برابر
ماهنگی استاد مربوطه جهت انجام کارآموزي جبرانی در بخش حضور یابد که کارآموزي باید با ه

 در صورت عدم جبران یک نمره از نمره کارآموزي کسر خواهد شد. 

واحد غیبت غیرموجه نماید، دو برابر زمان  11/1ب( در صورتی که دانشجو در زمان کارآموزي برابر 
جهت انجام کارآموزي جبرانی در اتاق عمل حضور غیبت کارآموزي باید با هماهنگی استاد مربوطه 

 یابد که در صورت عدم جبران دو نمره از نمره کارآموزي کسر خواهد شد. 

واحد کارآموزي غیبت غیرموجه نماید نمره صفر منظور  11/1ج( در صورتی که دانشجو بیش از 
 . خواهد شد و در صورت موجه بودن، واحد مربوطه توسط آموزش حذف خواهد شد
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منظور از غیبت موجه غیبتی است که به علت بیماري، فوت بستگان درجهیک و یا تشرف به  -
 حج تمتع باشد و در صورت بیماري، استعالجی باید توسط پزشک معتمد دانشگاه تأیید گردد. 

واکسیناسیون هپاتیت قبل از حضور در محیط بالینی باید جهت کلیه دانشجویان انجام و دانشجو 
 بادي خود مطلع باشد.  ار تیتر آنتیاز مقد

دانشجو موظف است به اصول بیمارستان و دانشکده جهت وضعیت ظاهر و نحوه لباس پوشیدن 
 (  پایبند باشد. در غیر این صورت مربی مجاز است دانشجو را به دانشکده ارجاع دهد. ... )حجاب و

قوانین و سیاستهاي بیمارستان و دانشکده را رعایت کند این قوانین شامل موارد زیر  دانشجو باید 
میباشد: نصب اتیکت خوانا با آرم دانشگاه، نداشتن تلفن همراه، کوتاه بودن ناخنها و عدم استفاده 
از ناخن مصنوعی و الك ناخن، پوشش کامل موها، عدم استفاده از لوازم آرایشی و عطر و ادکلن، 

م استفاده از جواهرات و زیورآالت و ساعت مچی، منع جویدن آدامس، پوشیدن یونیفرم تمیز، عد
  مناسب و سالم  

  هر کدام از دانشجویان موظف به ارائه یک موضوع کنفرانس با هماهنگی استاد مربوطه میباشند.
 باشد:  ا میتوجه قرار داده و ملزم به رعایت آنه بهعالوه دانشجو باید موارد زیر را مورد

سنل   ستاد و پر سبت به ا سالمی ن سب و اخالق ا رعایت رفتارهاي حرفهاي منا
شجویان  پذیرش و  سایر دان سنل و  سب با تیم درمان، پر همکاري و ارتباط منا
سرعت و  سبت به بیمار باعالقه انجام فعالیتها بهموقع، با  سئولیت ن ساس م اح

بدون تلف نمودن وقت  رعایت دقت مناســـب  رفتن به اســـتراحت با اجازه و 
  اصول ایمنی حین کار  صرفهجوئی در کاربرد وسایل

شجویان میتوانند باراهنمایی  صورت تمایل دان شی )در  شی و آموز شارکت در فعالیتهاي علمی، پژوه م
، تحقیق و پژوهش...... Internetمدرس هرگونه فعالیت جنبی) یافتن مقاالت تحقیقاتی یا موردي در 

 دهند. ( انجام 

ثبت کارنامه عملکرد بالینی حداکثر تا دو هفته بعد از اتمام کارآموزي )در صورت عدم ثبت استاد میتواند 
تا دو نمره از دانشجو کسر کند( در صورت اعتراض به نمره حداکثر تا یک هفته بعد از اعالم نمره، 

 دانشجو میتواند اعتراض کند.
 منابع:  

  
1-surigical technology for the surgical technologist, A positive care approach, Price p, forth 
edition, 2014.  
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2- Berry & Kohn's operating room technique ,Phillips NF, 2017 3-Alexaders 
care of the patient in surgery, 16th edition, 2019.  
4-Instrumentation for the operating room, A photographic manual, 3th  edition, 2016.  

  4931سال�، سال-ودی، انتشارات جامعه نگربهب قت در اتاقبول مراصسادایت ل�ال ،ا -5

  
  

  جدول برنامه کارآموزي اصول مراقبت دراتاق بهبودي             
 523415شماره درس:          کارآموزي اصول مراقبت دراتاق بهبودي   عنوان کارآموزي: 

  کارشناسی پیوسته اتاق عمل 3ترم فراگیران:                                                      01-02 اولنیمسال:  

  شنبه الی چهارشنبهسه زمان کارآموزي: 

 هایراپتیانها شفیعی، اکبري و خانم امینی، و  قدمیدکتر  آقایاناساتید درس:  

  

 ردیف روز کارآموزي   اهداف آموزشی 

بیان اهداف، اصول و مقررات، نحوه ارزشیابی، برنامه تقسیم وظایف و 
 آشنایی با اصول کلی وظایف دانشجو 

 1  جلسه اول 

 2  جلسه دوم  آشنایی با مشخصات و ویژگی هاي بخش ریکاوري  

 3  جلسه سوم  آشنایی با کاربرد انواع تجهیزات موجود در ریکاوري 

 1  جلسه چهارم  آشنایی با عوارض ناشی از بیهوشی در اتاق ریکاوري 

 3  جلسه پنجم  آشنایی با مراقبت هاي عمومی بیماران بعد از اعمال جراحی در بخش ریکاوري 

 6  جلسه ششم  آشنایی با مراقبت هاي ویژه درهر کدام از انواع اعمال جراحی 

 7  جلسه هفتم  آشنایی با انواع روش هاي بیهوشی 

 8  جلسه هشتم  آشنایی با معیارهاي ترخیص بیمار از ریکاوري 

 9  جلسه نهم  گرفتن بازخورد از دانشجو و انجام ارزشیابی دانشجو 

 

http://elib.mui.ac.ir/faces/search/bibliographic/biblioBriefView.jspx?_afPfm=-d2xvdo3mh
http://elib.mui.ac.ir/faces/search/bibliographic/biblioBriefView.jspx?_afPfm=-d2xvdo3mh
http://elib.mui.ac.ir/faces/search/bibliographic/biblioBriefView.jspx?_afPfm=-d2xvdo3mh
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