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 ٍ َّؽجزی اتبق ػول گروه آموزشی:          پیزاپشؽىی دانشکذه:

 9396-97: نیمسبل اول نیمسبل تحصیلی و سبلتحصیلی                   اتبق ػول ًبپیَعتِ وبرؽٌبعی حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

 ًظزی :ذوع واحن  2        :تعذاد واحذ         افَل پیؾزفتِ هزالجت در اتبق ثْجَدی :نبم واحذ درسی

 8-10 :عبػت ؾٌجِ    یى:رٍس زمبن برگساری             رٍػ احیبء للجی ریَی ٍ افَل هزالجتْبی ٍیضُ یش نیبز:پ

 ًغزیي گلِ دار :مسئول درس        30 :تعذاد دانشجویبن     318والط ی:مکبن برگسار

 رٍسّبی یىؾٌجِ تب چْبرؽٌجِ 12-2بػبت ع سبعبت مشبوره بب دانشجو:               ًغزیي گلِ دار: اسبتیذ

تحت ػول جزاحی هحلی طزاحی ؽذُ اعت. ثزای ایي  بعذ از عمل جراحی برای مراقبت از بیمبران شرح دوره:

ثِ وبر هی رٍد. ػولىزد خبؿ تین عالهت  PACUهحل ًبم ّبی هتفبٍتی اس جولِ اتبق ثْجَدی، ریىبٍری ٍ ػجبرت 

تمزیجبً اس عبل  یوبر ، پیؾگیزی اس ػَارك ٍ ارتمبء عطح عالهتی ٍی هی ثبؽذ.در ایي هحل هزالجت اس عالهت ث

 در ثغیبری اس هتَى هفَْم ٍاحذ هزالجت ثؼذ اس ثیَْؽی 1940

 (Post anesthesia recovery room (P.A. Care Unite  ػوَهیت یبفتِ اعت. هزالجت ّبی خبؿ در ایي

در ایي درط داًؾجَ ثب ًحَُ ادارُ ثیوبر ثؼذ اس ػول  اى هی ؽَد. ٍاحذ عجت وبّؼ هَرتبلیتی ٍ هَرثیذیتی ثیوبر

آؽٌب هی ؽَد ٍّوچٌیي ثب اهَسػ    PACUجزاحی ٍ هزالجتْبی آًْب ثز حغت اّویت ٍ ًیش ثب ٍعبیل ٍ تجْیشات 

ی ػَارك ًبؽی اس ثیَْؽی ّبی جٌزال ٍ هَضؼی ًحَُ پیؾگیزی اس ػَارك ٍ یب ًحَُ درهبى ٍ همبثلِ ثب آًْب را ه

 آهَسد ٍ ثِ وبر هی ثزد .

 

ٍ دعتیبثی ثِ تَاى هْبرتی هزالجت ّبی ثؼذ اس اػوبل هزالجتْبی آى  تجْیشات ٍ ثب ریىبٍری ٍ   آؽٌبییهذف کلی: 

 جزاحی

 

فزاگیز پض اس گذراوذن ایه َاحذ  (اهذاف را بب توجه به حیطه هب و سطوح مختلف بنویسیذ)بینببینی:اهذاف 

 درطی قادر باشذ :

 را تؾزیح ًوبیذ . PACUت ٍ ٍعبیل جْیشات .1

 هزالجتْبی ػوَهی در اتبق ثْجَدی را ثیبى ًوبیذ . .2

 اًَاع اوغیضى تزاپی را ًبم ثجزدُ ٍ ؽزح دّذ . .3

 درد ٍ اى.اع درد را تؼزیف وٌذ. .4

 رٍؽْبی وٌتزل درد رادر  ثیوبریْب را تَضیح دّذ. .5

 دّذ. ؽزحهبیغ درهبًی ٍ وٌتزل جذة ٍ دفغ را  اًَاع .6

 . ُ ٍ تؾزیح ًوبیذ َؽی را ًبم ثزدػَارك ثیْ .7

 هزالجتْبی ٍیضُ در اػوبل جزاحی هختلف را ثیبى ًوبیذ. .8

 هزالجتْبی ٍیضُ در اتبق ثْجَدی را ثٌَیغذ . .9

 را تَضیح دّذ. تؼبدل اعیذ ٍ ثبس ٍ آسهَى گبسّبی خَى ؽزیبًی .10

 اًَاع ؽَن ٍ راّْبی درهبى آى را ثزؽوبرد. .11

 ٍ ؽزح دّذ. را ثزؽوزدُ خَى ٍ فزآٍردُ ّبی خًَی .12
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 را ًبم ثزدُ ٍ تَضیح دّذ . دارٍّبی هَرد اعتفبدُ در ریىبٍری اًَاع  .13

 ثیوبر اس ریىبٍری ٍ ًحَُ ارسیبثی ثیوبر در سهبى تزخیـ را ؽزح دّذ . ثزًبهِ تزخیـ .14

 

 

 هبی تذریس:شیوه

 پزعؼ ٍ پبعخ   عخٌزاًی ثزًبهِ ریشی ؽذُ   عخٌزاًی

  (TBLیبدگیزی هجتٌی ثز تین)  (PBLهغئلِ)یبدگیزی هجتٌی ثز حل   ثحج گزٍّی

 -آهَسػ داًؾجَ ثِ داًؾجَ )لطفبً ًبم ثجزیذ( عبیز هَارد
 

 
 

 

 وظبیف و تکبلیف دانشجو:

 حضَر ثِ هَلغ ٍ فؼبل در والط 

 هؾبروت در ثحج ٍ گفتگَی والعی 

 رػبیت لَاًیي ٍ همزرات والعی 

 ِاًجبم تىبلیف هحَل 

 
 طیاطتٍا َ قُاویه درص:

 هجبس ثَدى هؾوَل وغز ًوزُ اعت.یه جلغِ در فَرت اس  غیجت ثیؼ 

 حضَر فیشیىی  ثِ هَلغ ٍ ثذٍى غیجت در توبم جلغبت والط درط 

  دلیمِ در ٍرٍد ثِ والط ثِ هٌشلِ غیجت در آى جلغِ والعی اعت. 10تبخیز ثیؼ اس 

 حضَر فؼبل ٍ ؽزوت در پزعؼ ٍ پبعخ والعی 

 ؽزوت در آسهًَْبی  والعی 

 زُوغت حذ ًقبة ًو 

 اعتفبدُ اس تلفي ّوزاُ در والط هجبس ًیغت 

 

 

 پزٍصوتَر اعالیذ  ختِ ٍ گچت  ٍایت ثزد

 وتبة-ثجزیذ( فیلن آهَسؽی  عبیز هَارد  )لطفبً ًبم

 

 )از نمره کل( :درصذ نمرهنحوه ارزشیببی و 

 ًوزُ درفذ04آسهَى پبیبى تزم   ًوزُ درفذ04آسهَى هیبى تزم 

 ًوزُ درفذ  5ی والعآسهَى ّبی  ؽزوت فؼبل در     ًوزُ درفذ 51اًجبم تىبلیف 
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اس ٍظبیف داًؾجَ اعت. در غیز ایٌقَرت اس ًوَرُ ًْبیی داًؾجَ ًوزُ ون  حضَر فؼبل ٍ ثِ هَلغ داًؾجَعبیز هَارد : 

ف ارائِ تىبلیف هحَلِ اس عَی اعتبد در سهبى همزر ٍ ثِ طَر فحیح ٍ افَلی تحت ػٌَاى ًوزُ تىبلی -خَاّذ ؽذ

 هحغَة هی ؽَد.

 

 نوع آزمون

 غلط -فحیح جَر وزدًی          ایچٌذگشیٌِ       پبعخ وَتبُ     تؾزیحی

 ----------- )لطفب ًبم ثجزیذ( عبیز هَارد

 

 :)لطفب نبم ببریذ(: منببع پیشنهبدی برای مطبلعه

 :منببع انگلیسی -

Berry& kohns . Operating Room Technique .publisher: 12th edition.2013.Mosby .ISBN 0323019803 

Surgical Technology for the Surgical Technologist . A positive care approach 4th edition.2014.  

publisher Delmar Learning . ISBN 0766806626 

Jane C. Rothrock. Alexanders care of the patient in surgery. 15th edition.2015.Elsevier Inc. 

Alexanders  surgical procedures. 15th edition.2012.Elsevier Inc.   Sherrri Alexander  Rothrock.   Jane 
 

 
 

 منببع فبرسی:

ٍ ثؼذ اس جزاحی: ٍیضُ زعتبری در هزحلِ لجل، حیي ّبی پلیال عبداتی، احغبى گلچیٌی. هزالجت 

 .1391. 1چبح -فقل ٍسارت ثْذاؽت. جبهؼِ ًگززعتبری هطبثك ثب عزداًؾجَیبى پ

 ثزًٍز ٍ عَدارث .هزالجتْبی ػوَهی اس ثیوبر ثؼذ اس جزاحی

 . 1380ًمیجی ، خغزٍ ٍ ّوىبراى . افَل ثیَْؽی ٍ هزالجتْبی ٍیضُ . ثْذاؽت ٍ درهبى اففْبى . 

 . 1394هحوذ ػیبى .  راثزت .ن .اعتَلیٌگ. افَل ثیَْؽی . هؼلن . تزجوِ : دوتز هحوذ حمیمی ، دوتز

 . 1394هجیذی ، عیذ ػلی . هْبرتْبی ثبلیٌی وبر در اتبق ػول . اس تئَری تب ػول .ثؾزی .  -5

 . 1392لطفی، هضگبى ٍ اًتظبر ، فوذ . راٌّوبی جبهغ پزعتبری اتبق ػول . جبهؼِ ًگز . – 6

دارث . هفبّین ٍ هزالجت پزعتبری اعولتشر ، عَساى ط . ثیز ، ثزاًذا جی . درعٌبهِ پزعتبری ثزًٍز ٍ عَ

 . 1390اتبق ػول . تزجوِ آلیظ خبجیبى . جلذ چْبرم ، ارجوٌذ . 

لبرداؽی ،فبطوِ . اوجزسادُ،رٍیب . افَل هزالجتْبی ٍیضُ در اتبق ثْجَدی . ًؾز جبهؼِ ًگز ٍ ًؾز عبلوی . 

 . 1393تْزاى .
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 جذول هفتگی کلیبت  ارائهی درس

 استبد مربوط عنوان مطبلب تبریخ جلسه

 ًغزیي گلِ دار مقذمً –معزفی درص  26/6/1396 9

 ًغزیي گلِ دار PACUتجٍیشات َ َطایل  2/7/1396 2

 ًغزیي گلِ دار مزاقبتٍای عمُمی در اتاق بٍبُدی 9/7/1396 3

 ًغزیي گلِ دار اکظیژن تزاپی 16/7/1396 4

 ًغزیي گلِ دار کىتزل درد 23/7/1396 5

 ًغزیي گلِ دار مایع درماوی َ کىتزل جذب َ دفع 30/7/1396 6

 ًغزیي گلِ دار ادامً مایع درماوی َ کىتزل جذب َ دفع 7/8/1396 7

 ًغزیي گلِ دار عُارض بیٍُشی 14/8/1396 8

 ًغزیي گلِ دار مزاقبتٍای َیژي در اعمال جزاحی مختلف 21/8/1396 9

 ًغزیي گلِ دار بُدیمزاقبتٍای َیژي در اتاق بٍ 28/8/1396 91

 ًغزیي گلِ دار ادامً مزاقبتٍای َیژي در اتاق بٍبُدی 5/9/1396 99

تعادل اطیذ َ باس َ آسمُن گاسٌای خُن  12/9/1396 92

 شزیاوی
 ًغزیي گلِ دار

 ًغزیي گلِ دار شُک 19/9/1396 93

 ًغزیي گلِ دار خُن َ فزآَردي ٌای خُوی 26/9/1396 94

دارٌَای مُرد اطتفادي در شىاخت  3/10/1396 95

 ریکاَری
 ًغزیي گلِ دار

ادامً شىاخت دارٌَای مُرداطتفادي در  9/10/1396 96

 ریکاَری
 ًغزیي گلِ دار

 ًغزیي گلِ دار بزوامً تزخیص 16/10/1396 97

 


