ضٌبسٌبهِ درس
گرٍُ آهَزضی اتبق عول
ػٌَاى زضس  :اصَل ٍ فٌَى عولکرد فردسیبر ٍ اسکراة
ضوبضُ زضس (وس زضس زض غَضت لعٍم )211411 -211415 :
تؼساز ٍاحسٍ3 :احس

ًَع زضسً :ظطی – عولی

ضضتِ ،همطغ ٍ تطم زاًطدَ :داًطجَیبى ترم  1کبرضٌبسیاتبق ػول

تؼساز زاًطدَیبى 43 :

زضٍس پیص ًیبظً :ساضز

هسٍَل زضس :خبًن غالهی

اسبهی هسضسیي :خبًنغالهی ٍ خبًن اکبری

هىبىً :ظطی :والس ضوبضُ14

هىبى :ػولی :آظهبیطگبُ هْبضتْبی ثبلیٌی

ظهبىً :ظطی :یىطٌجِ ّب 5-1

ػولی :یه ضٌجِ ّب 1-3سِ ضٌجِ ّب5-1

سبػبت حضَض زض زفتط  :ثط طجك ثطًبهِ ًػت ضسُ ثط ضٍی زضة زفتط

Email: gholami @ nm.mui.ac.iri

هقذهِ:
زض ایي زضس زاًطدَ ثب ٍظبیف فطز سیبض ٍ اسىطاة زض هطالجت اظ ثیوبض زض زٍضُ خطاحی آضٌب ضسُ ٍ ثب ًیبظ ّب ٍآهبزگیْبی ثیوبض
زض اتبق ػول(لجل-حیي ٍ ثؼس اظ ػول) آضٌب ضسُ ٍچگًَگی اًدبم آًْب ضا ثِ غَضت ًظطی هی آهَظز ٍّوچٌیي هی آهَظز وِ

چگًَِ ضطایط ٍهحیط اتبق ػول ضا خْت ضفغ ًیبظّبی ثیوبض آهبزُ گطزاًسٍ پس از توریي ّبی هکرر در آزهبیطگبُ ببلیٌی برای
فعبلیت در ًقص سیبرٍ اسکراة در اطبق عول آهبدُ هی گردد
اّذاف کلی :آضٌبیی ثب اصَل ٍ فٌَى عولکرد فردسیبر( قبل ،حیي ٍ بعذ از عول )ٍ اسکراة در دٍرُ جراحی
اّذاف رفتبری:
در پبیبى ایي درس ّر داًطجَ قبدر خَاّذ بَد کِ :
 -1لجبس ٍ آضاستگی هٌبست ثطای اطبق ػول ضا تَضیح زازُ ٍ ًطبى زّس.
 -5آهبزُ وطزى اتبق ػول لجل اظ ایدبز ًبحیِ استطیل ضا تَضیح زازُ ٍ ًطبى زّس.
ً-4حَُ ثبظوطزى ٍسبیل استطیل ضا ًطبى زّس.

ٍ-1ظایف فزد سیار را در ارسیاتی ٍهزاقثت اس تیوار تیاى ًوایذ
-2پذیزش تیوار در اتاق عول ٍ هَارد خاص (کَدکاى ٍ سالوٌذاى ٍ  ) ...را شزح دّذ.
ً-3حَُ ًقل ٍ اًتقال ٍ پَسیشي دادى تِ تیوار تحت جزاحی را تیاى ًوایذ.
ٍ-4ظایف فزد سیار را در آهادُ کزدى اتاق تیاى کٌذ.
ٍ-5ظایف فزد سیار را پس اس اسکزاب شذى تین جزاحی تیاى کٌذ.
1

ٍ -6ظایف فزد سیار را درحیي اًجام عول جزاحی تیاى کٌذ.
-13تکٌیکْای کٌتزل ًاحیِ استزیل را تیاى کٌذ.
ّ-11ذف اس آهادُ ًوَدى پَست را تیاى کٌذ.
-15لَاسم هَرد ًیاس تزای آهادُ ًوَدى پَست را تیاى کٌذ.
 -14اًَاع هحلَل ٍ تکٌیک ّای ضذ عفًَی را تیاى کٌذ
ً -11وًَِ را تعزیف کٌذ.
ً-12حَُ تْیِ تافت ّای ًوًَِ را تَطیف ًوایذ.
-13اًَاع ظزٍف ًوًَِ را هشخض کٌذ.
ً -14حَُ تْیِ اًَاع ًوًَِ ّای ٍیژُ را تَطیف کٌذ.
-15رٍشْای ًگْذاری ًوًَِ را هشخض ًوَدُ ٍاس ّز یک هثال تشًذ.
ً-16حَُ تزچسة سدى تِ ًوًَِ جْت ا ًتقال تِ هزاکش هٌاسة را تَطیف کٌذ.
ً-53حَُ ًگْذاری ًوًَِ ّا را تَطیف ٍاًذیکاسیَى ّز یک را تیاى کٌذ
ٍ -51ظایف فزد سیار را پس اس اتوام عول جزاحی تَطیح دّذ.
 -55هَاردی کِ تایذ تَسط فزد سیار ثثت شَد را تیاى کٌذ.
 -54الساهبت ضرع اسىطاة لجل اظ اسىطاة خطاحی ضا تَضیح زازُ ٍ ًطبى زّس.
 -51هطاحل اسىطاة ًوَزى زست ضا ًطبى زّس..
 -52ضٍش ّبی هرتلف اسىطاة زستْب ضا تَضیح زّس.
 -53تىٌیه ّبی پَضیسى گبى ٍ زستىص ثِ ذَز ٍ سبیط اػضبء تین خطاحی ضا ًطبى زّس.
 -54هیع خطاحی ضا ثچیٌس.
ً -55حَُ ضز ٍ ثسل وطزى ٍسبیل هرتلف استطیل ضٍی هیع خطاحی ثب خطاح ضا ًطبى زّس.
 -56خعئیبت فطآیٌس ضوبضش  ،گبظّب  ،سَظًْب ٍ سبیط هَاضز ضا تَضیح زّس.
 -43همسهبت ضطٍع خطاحی ضاتَضیح زّس.
 -41تىٌیه ّبی حیي ػول ضاًطبى زّس.
 -45اًَاع اًستعیَى ّبی خطاحی ضا تَضیح زّس
ّ-44وَستبظ ٍ ضاّْبی پیطگیطی اظ ذًَطیعی ضا تَضیح زّس

رٍش تذریس:
بصَرت سخٌراًی ٍ ًوبیص فیلن ٍ درٍس عولی بصَرت ایفبی ًقص ،ضبیِ سبزی ٍ Demonstration.هی ببضذ
رٍش ارزضیببی داًطجَ:
5

آزهَى هیبى ترم (عولی)

ً02ورُ

آزهَى پبیبى ترم (ًظری

ً62ورُ

آزهَى پبیبى ترم (عولی)

ً 02ورُ

حضَر فعبل در کالسْبی ًظری ٍ عولی
زض غَضتی وِ زاًطدَ هبیل ثِ اًدبم فؼبلیتْبی اضبفِ ثب ضاٌّوبئی استبز هطثَطِ ثبضس ثطحست ویفیت فؼبلیت ثِ ًوطُ ول
اٍ(حساگثطیه ًوطُ )اضبفِ ذَاّس ضس.
تدعیِ ٍ تحلیل سَاالت آظهَى تَسط هطوع هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَظش پعضىی زض ّط تطم اًدبم هی ضَز ٍ ًتبیح آى زض اذتیبض
هسئَل زضس لطاض هی گیطز .
سیبست ّب ٍ قَاًیي درس:
ضػبیت اغَل اذالق اسالهی ،حطفِ ای ٍ حضَض ثِ هَلغ زض والس العاهی است( .هَاضزی هبًٌس تأذیط زض حضَض زض والس ،تطن
والس ثسٍى اخبظُ ٍ ػسم ثبظگطت ثِ والس ،غحجت وطزى ،ذَضزى ٍ آضبهیسى ،ضٍظًبهِ ذَاًسى ٍ  ....ثبػث اذطاج زاًطدَ اظ
والس هی ضَز).
-

غیجت زض خلسبت زضس تب سمف هطرع ضسُ زض آییي ًبهِ آهَظضی هطثَطِ زض غَضتی هدبظ ذَاّس ثَز ٍ هطوَل
وسط ًوطُ ًرَاّس ضس وِ ثب اضائِ هساضن هستٌس ٍ گَاّی هؼتجط ٍ تبییس ضسُ ٍ ثب تطریع هؼبٍى هحتطم آهَظضی
زاًطىسُ هطثَطِ هدبظ ضٌبذتِ ضَز .

-

ً -حَُ ثطذَضز ثب غیجت غیط هَخِ زاًطدَ زض والس زضس ووتط اظ  1/14ثططح ظیط هی ثبضس :

-

یه خلسِ غیجت غیط هَخِ

3/52

-

زٍخلسِ غیجت غیط هَخِ

وسط ً 1وطُ

-

سِ خلسِ غیجت غیط هَخِ

وسط ً 5/52وطُ

-

چْبضخلسِ غیجت غیط هَخِ

وسط ً 1وطُ

هٌببع:
1. Surgical technology for the surgical technologist , Apositive care approach, 4d
Edition,2011
2. Berry & Kohn’s Operating Room Technique, publisher Mosby,Thirteenth Edition، 2071
سبداتی لیال ،گلچیٌی احسبى ،اصَل ٍ عولکرد فرد سیبر ٍ اسکراة ،تْراى ً ،طر جبهعِ ًگر .1991
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بِ ًبم خذا

ػٌَاى زضس :برًبهِ زهبًبٌذی درس اصَل ٍ عولکرد فرد اسکراة
زهبى :یکطٌبِ ً(0-4ظری)ً( -ظری) هکبى :کالس ضوبرُ

ًیوسبل تحػیلی ٍ سبلً :یوسبل اٍل 63-64

(عولی) هکبى:آزهبیطگبُ هْبرتْب

یکطٌبِ ٍ 4-6سِ ضٌبِ( 0-4عولی) (-عولی) هکبى:آزهبیطگبُ هْبرتْب
هسئَل درس  :فرزاًِ غالهی
جلسِ

تبریخ

اٍل

96/6/19یکطٌبِ 0-4

عٌَاى

ًبم هذرس

لجبس ٍ آضاستگی زض اتبق ػول

خبًن غالهی

ٍثىبضگیطی لَاظم هحبفظت ضرػی

دٍم

96/6/06یکطٌبِ 0-4

آضٌبیی ثب فطز سیبضٍ اسىطاة ٍ ٍظبیف هحَلِ

خبًن غالهی

سَم

96 /0/7/0یکطٌبِ 0-4

ًحَُ پصیطش ثیوبضٍ افطاز ذبظ (وَزوبى  ،سبلوٌساى ٍ

خبًن اکبری

چْبرم

96/7/9یکطٌبِ 0-4تعطیل

پٌجن

96/7/16یکطٌبِ 0-4

ضطن

96/7/09یکطٌبِ 0-4

)..
ٍظبیف فطز سیبض لجل اظ ػول ًٍمل ٍ اًتمبل ثیوبض تحت

خبًن اکبری

ػول ٍ ًحَُ پَظیطي زازى ثیوبض
ٍظبئف فطز سیبض حیي ػول ( آهبزُ وطزى پَست ،

خبًن اکبری

هبًیتَضیٌگ استطیلیتی)

ّفتن

96/7/92یکطٌبِ 0-4

آهبزگیْبی همسهبتی ثطای ضطٍع ػول

خبًن غالهی

ٍظبیف فطز اسىطاة

خبًن غالهی

ٍ ایدبز ٍ حفظ هحیط استریل

ّطتن

96/8/7یکطٌبِ 0-4

 -ضٍضْبی اسىطاة زستْب ثطای خطاحی

خبًن غالهی

ًْن

96/8/14یکطٌبِ 0-4

پَضیسى ٍ پَضبًسى گبى ٍ زستىص

خبًن غالهی

دّن

96/8/01یکطٌبِ 0-4

اًَاع زضح

خبًن غالهی

چیسهبى هیع خطاحی

خبًن غالهی

یبزدّن

96/8/08یکطٌبِ 0-4تعطیل

1

سَچَض ٍ اًَاع ًد
دٍازدّن

96/9/5یکطٌبِ 0-4

سیسدّن

96/9/10یکطٌبِ 0-4

چْبردّن

96/9/19یکطٌبِ 0-4

اخطای تىٌیىْبی حیي ػول :ضز ٍ ثسل وطزى ٍسبیل

خبًن غالهی

خبًن غالهی

خطاحی ٍ ..........
ّوَستبظ

خبًن غالهی

پبًسدّن

96/9/06یکطٌبِ 0-4

هطالجت اظ ًوًَِ

خبًن غالهی

ضبًسدّن

.96/12/9یکطٌبِ 0-4

تىٌیىْب ٍ ضٍضْبی ضوبضش -اخطای تىٌیىْبی پس اظ

خبًن غالهی

ّفذّن

96/12/12یکطٌبِ 0-4

ػول
ٍظبیف فطز سیبض ٍ اسىطاة ثؼس اظ ػول(ضٍتیي ّبی

خبًن اکبری

ثؼس اظ ػول  ،پبًسوبى ٍ هطالجت اظ زضى

 ضوٌب الظم ثِ شوط است تبضید خجطاى خلسِ هَضخ  63 4/6ضٍظ سِ ضٌجِ  63/4/11سبػت  ٍ 5-1تبضید خجطاى
 63/5/55ضٍظ سِ ضٌجِ هَضخ  63/5/43سبػت  5-1ثب ّوبٌّگی لجلی ثب هسئَل زضس  ،استبز زضس ٍ آهَظش هی
ثبضس.
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برًبهِ زهبًبٌذی ٍاحذ عولی (آزهبیطگبُ
هْبرتْبی ببلیٌی
اٍل
0

96/7/ 09گرٍُ الف ٍ ة

)

یکطٌبِ4-6

توطیي ػولی :ضوبئن ترت ٍ اغَل

خبًن اکبری

پطح ٍزضح
دٍم 96/7/05گرٍُ ج ٍد

سِ ضٌبِ0-4

توریي عولی :ضوبئن ترت ٍ اغَل

خبًن اکبری

پطح ٍدرپ
سَم

96 /8/7گرٍُ الف ٍة

یکطٌبِ4-6

توریي عولی :اسکراة دستْب-

خبًن

خطک کردى دستْب
غالهی
چْبرم

96/8/9گرٍُ ج ٍ د سِ ضٌبِ0-4

توریي عولی :اسکراة دستْب-

خبًن غالهی

خطک کردى دستْب
پٌجن

96 /8/14گرٍُ الف ٍ ة

یکطٌبِ4-6

خبًن غالهی
توریي عولی :پَضیذى ٍ پَضبًذى
گبى ٍدستکص

ضطن

96 /8/16گرٍُ ج ٍد

سِ ضٌبِ0-4

خبًن غالهی
توریي عولی :پَضیذى ٍ پَضبًذى
گبى ٍدستکص

ّفتن

96 /8/01گرٍُ الف ٍة

یکطٌبِ4-6

خبًن غالهی
آزهَى عولی

ّطتن

96 /8/09گرٍُ ج ٍد

سِ ضٌبِ0-4

خبًن غالهی
آزهَى عولی

ًْن
دّن

96 /9/5گرٍُ الف ٍة
 96/9/7گرٍُ ج ٍد

یکطٌبِ4-6

توریي عولی :چیذهبى هیس جراح

سِ ضٌبِ0-4

خبًن غالهی
خبًن غالهی

توریي عولی :چیذهبى هیس جراح

3

یبزدّن

96 /9/10گرٍُ الف ٍة

یکطٌبِ4-6

توریي عولی :اجرای تکٌیکْبی حیي

خبًن غالهی

عول(رد ٍ بذل کردى
ٍسبیل،سَچَض ظزى

دٍازدّن

96 /9/14گرٍُ ج ٍ د

سیسدّن

96 /9/06گرٍُ الف ٍة

سِ ضٌبِ0-4

توریي عولی :اجرای تکٌیکْبی حیي

خبًن غالهی

عول(رد ٍ بذل کردى ٍسبیل،
سَچَض ظزى

یکطٌبِ4-6

توریي عولی :بِ کبرگیری رٍش

خبًن اکبر ی

ّبی هختلف ّوَستبزٍ ًحَُ هطالجت
اظ ًوًَِ

96 /9/08گرٍُ ج ٍد

سِ ضٌبِ0-4

توریي عولی :بِ کبرگیری رٍش

چْبردّ

ّبی هختلف ّوَستبزٍ ًحَُ هطالجت

م

اظ ًوًَِ

پبًسدّن

96/12/9

یکطٌبِ4-6

خبًن اکبر ی

خبًن غالهی
توریي آزاد ٍ رفع اضکبل

ضبًسدّن
ّفذّن

96 /12/5گرٍُ الف ٍة
96 /12/12گرٍُ ج ٍد

سِ ضٌبِ0-4
یکطٌبِ4-6

آزهَى عولی

خبًن اکبری

آزهَى عولی

خبًن اکبری

هٌببع:
3. Surgical technology for the surgical technologist , Apositive care approach, 4d Edition,2011
4. Berry & Kohn’s Operating Room Technique, publisher Mosby,Thirteenth Edition، 2071
سبداتی لیال ،گلچیٌی احسبى ،اصَل ٍ عولکرد فرد سیبر ٍ اسکراة ،تْراى ً ،طر جبهعِ ًگر .1991

*ضٌبسٌبهِ کبهل درس در  web siteداًطکذُ در دسترس هی ببضذ
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