
 1 

 آموختفکرت  به نام آن که جان را
 

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهاند

 دانشکده پرستاری و مامایی

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :شرح درس

نقش فرد سیار پس از آماده کردن اتاق با رعایت  ودردر این واحد کارآموزی داشجو وارد اتاق عمل شده 

اتاق عمل انتقال می دهد.  سپس بیمار را در وضعیتی مناسب بر  وبهاصول آسپتیک بیمار را پذیرش کرده 

یل را آماده کرده و وسایل و اولیه و ثانویه را انجام میدهد. همچنین فیلد استر وپرپروی تخت قرار داده 

بطری ها را باز   می کند. همچنین در این کارآموزی دانشجو در نقش اسکراب دست ها را اسکراب کرده و 

می شود و در ضمن اینکه پروسیجر را شروع می کند باید در نقش کمک دوم جراح  وارد فیلد استریل

و از نمونه برداشته شده مراقبت های الزم را به عمل توانایی اکسپوژر داشته و وسایل جراحی را بکار گیرد 

 آورد.

 : ف کلی درساهدا

 سیارعملکرد فرد  وفنونآشنایی با اصول 
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 :اهداف رفتاری

 در پایان این دوره دانشجو قادر باشد:

 اصول آسپتیک را رعایت نماید. -1

 نماید. وتجهیزدر شروع شیفت اتاق را ضدعفونی  -2

 پروسیجر را تهیه نماید.وسایل مورد نیاز برای  -3

 اتاق عمل انتقال دهد. وبهبیمار را پذیرش نموده  -4

 ضدعفونی و اسکراب دست ها را به موقع قبل از عمل انجام دهد. -5

 گان و دستکش استریل را به روش بسته بپوشد. -6

 فیلد استریل را آماده نماید. -7

 میز عمل را بر اساس کابرد وسایل جراحی آماده نماید. -8

 گازها، سوزن ها و وسایل را انجام دهد.شمارش  -9
 شیوه تدریس:

کشامپیوتر   اسشتفاده از ویشد و پروتکتشور و    بشا  پاسش  و  پرسشش و  درس با روش سخنرانی و عمده مباحث این

 برای برخی از مباحث از شیوه های تدریس گروهی بهره گرفته می شود. تدریس خواهد شد.

 

  تکالیف: 
 کارآموزیمحل حضور به موقع در  -1

 ظاهری مطلوب  وداشتنپوشیدن لباس مناسب  -2

 نظر دربارة مواردی که مراقبت آنها را بعهده دارد. وتبادل وبحثمطالعه  -3

 همکاری مناسب با پرسنل شاغل بصورت سیرکولیت یا اسکراب -4

 فعالیت داشته است. سیارعمل جراحی که در طی آنها بصورت  گزارش 5تحویل  -5

 تحویل گزارشات تا آخرین روز کارآموزیزمان  -6

  :دوره ومکانتقویم / زمان بندی 

 این قسمت بصورت جداگانه در اختیار دانشجو قرار می گیرد.
 

 :یدانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیاب ارزشیابی نحوه

 

 ارزشیابی در دو مرحله انجام می گیرد.

پوشیدن گان و دستکش و چیدن میز و  -مشاهده مستقیم دانشجو در طول دوره حین شستن دستها -1

به عنوان سیرکولیت و  از بیمارسایر فعالیتهای مربوط به اسکراب و همچنین مشاهده وی حین مراقبت 

 دانشجو (. )مراقبتیعالمت زدن روی چک لیست بمنظور ارزیابی توان علمی و عملی 
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بی بصورت پرسش شفاهی یا کتبی در حد چندین سؤال کلی بمنظور ارزیابی بیشر توان علمی و گاهی مراقبتی ارزشیا -2

 دانشجو.

  :دهی ونمرهاساس ارزیابی 
 % نمره 75عالمت زدن چک لیست  -1

 % نمره25کتبی  ویاپرسش شفاهی  -2

ه شده به کل نمره اضافه می در صورتی که دانشجو ی فعالیت اضافی داشته باشد بر حسب کیفیت کار ارا 

 گردد. 

 تاریخ اعالم نتایج: 

 حداکثر تا یک هفته پس از اتمام کارآموزی

 در صورت اعتراض به نمره دانشجو تا یک هفته بعد از اعالم نمرات فرصت اعتراض دارد

 :دوره و قوانین ها استیس

 طی کرده است.دورة پراتیک یا آزمایشگاهی مربوط به این دوره را  "دانشجو قبال  -

توسط مدرس برای  این دورهدر طی اولین روز های کارآموزی مهارت های حرکتی اساسی در رابطه با  -

چیدن میز  –پوشیدن گان و دستکش استریل  -دانشجو بصورت عملی مرور خواهد شد. )شستن دستها 

 استریل (.

 سپس دانشجو در کالس به تمرین این موارد می پردازد. -

صالحدید مدرس دانشجویانی که از آمادگی کافی برخوردارند می توانند از روز سوم کارآموزی با  در صورت -

 با پرسنل بصورت سیرکولیت یا اسکراب دوم فعالیت داشته باشند. وتحت نظارتهمکاری کنند  تیم جراحی

ه بودن، واحد صورت موج ودرالزم به تذکر است که بیش از یک دهم غیبت در کارآموزی به منزله صفر  -

 مذکور حذف خواهد شد.

 در صورت تأخیر در ورود به کارآموزی با توجه به سیاستهای گروه، از دانشجو نمره کسر خواهد شد.  -

موجود در اطاق عمل در رابطه با آموزش  وامکاناتاستفاده از کلیه وسایل  دوره:خدمات حمایتی 

 این دوره
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  دانشگاه علوم پزشکیبیمارستان های   مکان:                                    7-30-30/12شنبه    پنجشنبه تا  سه زمان:  

 
 منبع مدرس رئوس مطالب ردیف

آشنایی با وظایف افراد آشنایی با طرح درس و  1

مختلف شاغل در اتاق عمل از جمله پرستار 

 سیرکولیت و اسکراب

 طبق طرح درس مربی مربوطه

 طبق طرح درس مربی مربوطه آشنایی با انواع روش های دست شستن 2

 طبق طرح درس مربی مربوطه آشنایی با نحوه پذیرش بیمار در اتاق عمل 3

آشنایی با مراقبت های قبل، حین و بعد از  4

 جراحی

 طبق طرح درس مربی مربوطه

 طبق طرح درس مربی مربوطه آشنایی با تجهیزات برقی در اتاق عمل 5

 طبق طرح درس مربی مربوطه آشنایی با تجهیزات غیر برقی در اتاق عمل 6

آشنایی با انواع کاتتر و درن ها و وسایل  7

 اتاق عملمصرفی مختلف در 

 طبق طرح درس مربی مربوطه

آشنایی با انواع پوزیشن های جراحی و  8

بکارگیری مراقبت های اختصاصی برای هر 

 پوزیشن

 طبق طرح درس مربی مربوطه

آشنایی با مراقبت های انواع مختلف نمونه های  9

 اختصاصی

 طبق طرح درس مربی مربوطه

 طبق طرح درس مربوطهمربی  جمع بندی و امتحان پایان دوره 11

 


