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 آموختفکرت  به نام آن که جان را
 

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهاند

 دانشکده پرستاری و مامایی 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  مقدمه و شرح درس

پرست    تكنيكهاي  دانشجويان  دارد.  عملي  آموزش  به  نياز  عمل  اتاق  در  كار  انجام  اينكه  به  رنظر  در  اري  ا 

اتاق عمل  نظارت مربي    محيط  اين تمرينات تحت  بيماران  لذا الزم است جهت محافظت  تمرين مي كنند. 

 انجام گيرد و روشهاي مراقبتي بر حسب اولويت و نظم در اتاق عمل هاي مختلف اجراء گردد.  

 

 اهداف دوره:

 :  اهداف كلي

مهارتهاي مندرج در    د وبر اساس يك واحد عملي دانشجو با گذراندن اين دوره محيط اتاق عمل را مي شناس 

 ف اختصاصي را بكارمي گيرد .  اهدا

 اهداف رفتاري:

 در پايان اين دوره دانشجو قادر باشد:

 تشكيالت ساختماني اتاق عمل را بيان كند.  -1

 رفتار حرفه اي در اتاق عمل را نمايش دهد. -2

 ضد عفوني قبل، حين و بعد از عمل را انجام دهد.  -3

 گروه آموزشی اتاق عمل 

         شناسنامه درس       
   514301 شماره درس:                                    اتاق عمل پرستاریکارآموزی    عنوان  درس :  

 نفر  90   دانشجویان: دتعدا                                          واحد  1،   یکارآموز  واحد : و تعداد  نوع  

                                           3داخلی جراحی پیش نیاز :  دروس 

 1401-1402 اولسال تحصیلی :  نیم                پرستاری کارشناسی 7ترم  :)رشته، مقطع، ترم(فراگیران  

  وابسته به دانشگاههای آموزشی بیمارستان  مکان:                           شنبه تا چهارشنبه    زمان کالس:
 درب دفتر   یبر طبق برنامه نصب شده بر روحضور در دفتر کار: زمان                           زهرا شفیعی مسئول درس :  

                                       z.shafiei @nm.mui.ac.ir  :  Email 03137927584:   شماره تماس  

 اساتید گروه اتاق عمل اساتید درس:
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 را انجام دهد.  ضدعفوني پايان هفته  -4

 اتاق عمل را براي شروع جراحي آماده سازد.  -5

 تخت عمل را حركت دهد.  -6

 انتقال بيمار را از تخت به برانكار و بالعكس نمايش دهد. -7

 انواع نخها و سوزنهاي جراحي را ليست نموده و به موقع جهت بكارگيري أن  أماده نمايد  -8

 را بكار گيرد .   رقي و غير برقي اتاق عملوسايل ب  -9

 نظافت اتاق عمل را در حين عمل حفظ نمايد. -10

 بيمار را از بخش به اتاق عمل تحويل مي گيرد.   -11

 از بيمار حمايت روحي به عمل مي أورد.   -12

 پرونده بيمار را مطالعه نمايد.  -13

 روش بازكردن ستها و پگها را نمايش دهد.  -14

 سپس را نمايش دهد. ش استفاده از چتيل و فوررو  -15

 وسايل موجود درستهاي جراحي را بشناسد .  -16

 به روش صحيح وسايل مختلف را پكينگ كند.  -17

 از بيمار روي تخت عمل مراقبت كند.    -18

 بطور صحيح ترالي استريل را حركت دهد.   -19

 ايد .   بطريقه صحيح از كنار وسايل و فرد استريل عبور نم -20

 و مراقبت نمايد.داشته شده توجه از نمونه بر  -21

 طرق مختلف اسكرابنيگ را انجام دهد.  -22

 ترالي استريل را به ترتيب و با رعايت اولويت استفاده از ابزارها بچيند.  -23

 طريقه استفاده از ابزارهاي جراحي را نمايش دهد.  -24

 آماده سازد.  CSR پس از اتمام عمل وسايل را جهت تحويل به  -25

 جهت عمل بعدي آماده نمايد.اق را ات -26

 انواع محلولهاي ضدعفوني اتاق عمل را بيان كند.   -27

 محلولهاي ضدعفوني را بكار گيرد.   -28

 تحويل اتاق عمل به پرسنل شيفت بعد را نمايش دهد.   -29

            

 تكاليف :   
 حضور به موقع در محل  كارآموزي  -1

 اهري مطلوب  دن لباس مناسب و داشتن ظپوشي -2



 3 

 مطالعه و بحث و تبادل نظر دربارة مواردي كه مراقبت آنها را بعهده دارد.  -3

 همكاري مناسب با پرسنل شاغل بصورت سيركوليت يا اسكراب -4

 گزارش عمل جراحي كه در طي آنها بصورت اسكراب فعاليت داشته است.   5تحويل  -5

 تا آخرين روز كارآموزي  زمان تحويل گزارشات -6

   :دوره ومكانتقويم / زمان بندي 

 اين قسمت بصورت جداگانه در اختيار دانشجو قرار مي گيرد. 

 آزمونها و روش ارزشيابي :  
 ارزشيابي در دو مرحله انجام مي گيرد. 

پوشيدن گان و دستكش و چيدن ميز و    -مشاهده مستقيم دانشجو در طول دوره حين شستن دستها  -1

ا به  مربوط  فعاليتهاي  مشاهده وي  ساير  و همچنين  و  سكراب  عنوان سيركوليت  به  بيمار  از   مراقبت  حين 

 عالمت زدن روي چك ليست بمنظور ارزيابي توان علمي و عملي ) مراقبتي دانشجو (. 

گ  -2 و  علمي  توان  بيشر  ارزيابي  بمنظور  يا كتبي در حد چندين سؤال كلي  پرسش شفاهي  بصورت  مراقبتي  ارزشيابي  اهي 

 دانشجو. 

بي و نمره دهي ارزيااساس   
نمره   %75عالمت زدن چك ليست   -1  

نمره  % 25پرسش شفاهي و يا كتبي  -2  

در صورتي كه دانشجوئي فعاليت اضافي داشته باشد بر حسب كيفيت كار ارائه شده به كل نمره اضافه مي  

 گردد.  

 تاريخ اعالم نتايج:  

م كارآموزي حداكثر تا يك هفته پس از اتما  

و تا يك هفته بعد از اعالم نمرات فرصت اعتراض دارد. به نمره دانشج در صورت اعتراض   

 سياست هاي دوره : 

دورة پراتيك يا آزمايشگاهي مربوط به اين دوره را طي كرده است. " دانشجو قبال   -  

با اين  دور  - ه توسط مدرس براي  در طي اولين روز هاي كارآموزي مهارت هاي حركتي اساسي در رابطه 

ب مرور خواهد شد.  دانشجو  استريل    -)شستن دستها  صورت عملي  و دستكش  گان  ميز    –پوشيدن  چيدن 

 استريل (. 

 سپس دانشجو در كالس به تمرين اين موارد مي پردازد.  -

در صورت صالحديد مدرس دانشجوياني كه از آمادگي كافي برخوردارند مي توانند از روز سوم كارآموزي با    -

كنند   همكاري  جراحي  داشته  تيم   فعاليت  دوم  اسكراب  يا  سيركوليت  بصورت  پرسنل  با  نظارت  تحت   و 

 . باشند 

و در صورت موجه بودن، واحد  الزم به تذكر است كه بيش از يك دهم غيبت در كارآموزي به منزله صفر    -

 مذكور حذف خواهد شد.
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 نمره كسر خواهد شد.در صورت تأخير در ورود به كارآموزي با توجه به سياستهاي گروه، از دانشجو    -

: با آموزش اين    خدمات حمايتي دوره  امكانات موجود در اطاق عمل در رابطه  از كليه وسايل و  استفاده 

 دوره  

 
References: 

1-surigical technology for the surgical technologist, A positive care approach, Price p, 4th 

edition, 2014. 

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 
5-Joanna Kotcher Fuller .Surgical Technology: Principles and Practice 7th Edition. 
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 ی درسزمانبندجدول 

 514301ره درس: اشم                   اتاق عمل پرستاریکارآموزی  : عنوان درس   

     پرستاری کارشناسی 7ترم  فراگیران:                                   1401-1402 اول  ی:لیتحص سالونیمسال   

 دانشگاه علوم پزشکی آموزشی بیمارستان های اتاق عمل    مکان:                                                شنبه تا چهار شنبه     زمان:   

 

 اتاق عمل   بخش  اهداف رفتاري مورد انتظار در

 منبع مدرس  اهداف رفتاری ردیف

وظایف افراد مختلف  و را بشناسد  طرح درس 1

شاغل در اتاق عمل از جمله پرستار سیرکولیت  

   را بشناسد و نام ببرد. و اسکراب

 درس طبق طرح  مربی مربوطه 

را بشناسد و   انواع روش های دست شستن 2

 انجام دهد. 

 طبق طرح درس  مربی مربوطه 

را بداند و   نحوه پذیرش بیمار در اتاق عمل 3

 انجام دهد. 

 طبق طرح درس  ی مربوطه بمر

را   مراقبت های قبل، حین و بعد از جراحی 4

 بداند و انجام دهد. 

 طبق طرح درس  مربی مربوطه 

شناسد و از  را ب تجهیزات برقی در اتاق عمل 5

 استفاده کند.آنها 

 طبق طرح درس  مربوطه مربی 

و  را بشناسد   تجهیزات غیر برقی در اتاق عمل 6

 استفاده کند.از آنها 

 طبق طرح درس  مربی مربوطه 

وسایل مصرفی مختلف    وانواع کاتتر و درن ها  7

 استفاده کند. و از آنها ا بشناسد ر در اتاق عمل

 طبق طرح درس  مربی مربوطه 

مراقبت های   انواع پوزیشن های جراحی و  8

و از  ناسد را بش  پوزیشناختصاصی برای هر 

 استفاده کند.آنها 

 طبق طرح درس  مربی مربوطه 

مراقبت های انواع مختلف نمونه های  9

اتاق عمل بدانند و آنها را انجام  را اختصاصی

 دهند.

 طبق طرح درس  مربی مربوطه 

 طبق طرح درس  مربی مربوطه  حان پایان دورهتجمع بندی و ام 10

 
 

 


