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 آموختفکرت  به نام آن که جان را
 

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهاند

 دانشکده پرستاری و مامایی 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  شرح درس 

  شیفت اتاق را   در شروعدر این واحد کارآموزی دانشجو وارد اتاق عمل شده و در نقش فرد سیار  

وضبیمار    سپس  .کندیمآماده   در  منارا  قرار  عیتی  تخت  روی  بر  پرپ    در  و  دهدیمسب  انجام 

این کارآموزی همچنین دانشجو در    . دردینمای م. همچنین فیلد استریل را آماده  کندیمهمکاری  

نماید باید در    شود و در ضمن اینکه پروسیجر را شروع مینقش فرداسکراب وارد فیلد استریل می

بخیه    درو    ته و وسایل جراحی  را به کار گیردپوژر داشنایی اکسنقش کمک اول یا دوم جراح توا

دانشجو درانجام هموستاز همکاری کرده و همچنین انجام ثبت نیز بر    ضمنا    زدن همکاری نماید. 

 باشد. عهدۀ وی می

 

 : ف کلیهد

 آشنایی با اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب 

 : اهداف رفتاری

 گروه آموزشی اتاق عمل 

         شناسنامه درس       
   514344 شماره درس:                          اصول و فنون فرد اسکراب کارآموزی عنوان  درس : 

 نفر  35  دانشجویان:  دتعدا                                              احد و 2،  لیعم واحد : و تعداد  نوع  

 1401-02  اولسال تحصیلی :  نیم           اتاق عمل  کارشناسی  3ترم   :)رشته، مقطع، ترم(فراگیران  

                    طبق برنامه :کارآموزیزمان 

   طبق برنامه  مکان:  

درب   یطبق برنامه نصب شده بر روحضور در دفتر کار:  زمان                                    آقای امینی مسئول درس :  

    دفتر
                                     aminior@nm.mui.ac.ir   :  Email   37927574:   شماره تماس 

 نظری  نمخا آقای دکتر قدمی،  اساتید درس:
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 ه: ود کهد ب در خوادر پایان این درس هر دانشجو قا

 اصول آسپتیک را رعایت نماید. .1

 در شروع شیفت اتاق را آماده و تجهیز نماید.  .2

 وسایل مورد نیاز برای پروسیجر را تهیه نماید.  .3

 بیمار را با پوزیشن صحیح بر روی تخت قرار دهد.  .4

 پد کوتر را در محل مناسب قرار دهد.  .5

 پرپ اولیه و ثانویه همکاری کند.  در انجام .6

 آماده نماید.  سیار  نقش فرد ررا دستریل فیلد ا .7

 اسکراب همکاری کند.  نقش فرد در  بیمار درپ اثاثیه و  در .8

 نقش فرد اسکراب آماده نماید.  در فیلد استریل را  .9

 . پروسیجر را شروع کند .10

 اکسپوژر را انجام دهد.  .11

 وسایل جراحی و لوازم و تجهیزات را به کار گیرد.  .12

 هد. بخیه زدن را به روش صحیح انجام د .13

 و وسایل را انجام دهد.  هاسوزنا، گازهارش شم .14

 پانسمان زخم را انجام دهد.  .15

 اصول اسپتیک را در حین عمل رعایت نماید.  .16

 روش صحیح خاتمه دهد.  را بهعمل جراحی  .17

 در نقش فرد اسکراب در هموستاز همکاری می کند.  .18

 ثبت را به روش صحیح انجام دهد.  .19

 

 :شیوه کارآموزی

به ص کارآموزی  واحد  هفته    3ورت  این  در  های    در روز  عمل  به  اتاق  وابسته  های  بیمارستان 

پ علوم  اصفهاندانشگاه  می  زشکی  از  ارائه  و   Demonstration, Role  ی هاروشگردد 

modeling گردد.نیاز استفاده می برحسب 

 : نحوه ارزشیابی دانشجو

 فعالیت و همکاری  -نفساعتمادبه -ایاخالق حرفه
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 و دانشجلینی رد باو کارنامه عملک ارزشیابی دانشجو ست یلچک بر اساس

 و قوانین دوره: هااستیس

 

مجاز است از    مربی  .ابد یدر محل کارآموزی حضور  صبح  7/ 30دانشجو موظف است رأس ساعت 

جلوگیری کرده و در صورت    شوندیمکارآموزی حاضر    در محلکه با تأخیر    انی یحضور دانشجو

 . د یمحسوب نما  تبیموعد غ از   خروج زودتر

 خواهد شد: ریمشمول مقررات ز  محل کارآموزی م در  منظور حض دانشجو در صورت عدم 

برابر  که  یصورتدر    (الف زمان    ،دی نما  غیبت موجه  واحد  10/1دانشجو در زمان کارآموزی  برابر 

مربوطه جهت انجام کارآموزی جبرانی در بخش حضور    استاد  با هماهنگی  دیغیبت کارآموزی با

 شد. خواهد  موزی کسرارآه کمرنمره از ن کیکه در صورت عدم جبران  ابدی

برابر  ، دو  نماید  رموجهیغغیبت  واحد    10/1  دانشجو در زمان کارآموزی برابر   که   یصورتدر    ( ب

با  کارآموزی  غیبت  هماهنگی  دیزمان  در    استاد  با  جبرانی  کارآموزی  انجام  جهت  اتاق  مربوطه 

 شد. دواهخ نمره از نمره کارآموزی کسر  دو که در صورت عدم جبران   ابدیحضور  عمل

منظور    نمره صفر   د ینما  رموجه یغواحد کارآموزی غیبت    10/1  دانشجو بیش از  که   یصورتدر    (ج 

 واحد مربوطه توسط آموزش حذف خواهد شد.  ،بودن خواهد شد و در صورت موجه

تشرف به    ایو    ک یدرجهمنظور از غیبت موجه غیبتی است که به علت بیماری، فوت بستگان    -

 گردد. یدی توسط پزشک معتمد دانشگاه تأ دیجی باالاستع  بیماری، رتصو  در حج تمتع باشد و 

باید جهت کلیه دانشجویان انجام و دانشجو    واکسیناسیون هپاتیت قبل از حضور در محیط بالینی

 خود مطلع باشد.  یبادیآنتاز مقدار تیتر 

یدن پوشاس  لببه اصول بیمارستان و دانشکده جهت وضعیت ظاهر و نحوه  دانشجو موظف است  

پایبند باشد. در غیر این صورت مربی مجاز است دانشجو را به دانشکده ارجاع  (   ... حجاب و)

 دهد.

موارد    را رعایت کند این قوانین شاملبیمارستان و دانشکده    یهااستیو سقوانین   دانشجو باید 

و عدم    هاناخنن  بوده  ، نداشتن تلفن همراه، کوتانصب اتیکت خوانا با آرم دانشگاه:  باشدیمزیر  

ناخن، پوشش کامل موها، عدم استفاده از لوازم آرایشی و عطر    الکاستفاده از ناخن مصنوعی و  

و    و جواهرات  از  استفاده  عدم  آدامس  ورآالتیزادکلن،  جویدن  منع  مچی،  ساعت  پوشیدن  و   ،

   مناسب و سالم  یونیفرم تمیز،
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دانشجو از  کدام  استاهر  هماهنگی  با  کنفرانس  موضوع  یک  ارائه  به  موظف  مربوطه  یان  د 

 .باشندیم

 : باشدیم هاآنقرار داده و ملزم به رعایت   موردتوجهدانشجو باید موارد زیر را  عالوهبه

  پرسنل و نسبت به استاد اخالق اسالمیمناسب و    یاحرفهرعایت رفتارهای 

 پرسنل و سایر دانشجویان  همکاری و ارتباط مناسب با تیم درمان، 

 باعالقه پذیرش و احساس مسئولیت نسبت به بیمار 

 ، با سرعت و دقت مناسب  موقعبه ها تیفعالانجام 

 رفتن به استراحت با اجازه و بدون تلف نمودن وقت  

 رعایت اصول ایمنی حین کار  

 در کاربرد وسایل یجوئصرفه

در   آموزشی    ی هاتی فعالمشارکت  و  پژوهشی  تما) علمی،  صورت    توانندیم  انیدانشجو  لیدر 

)  ت یفعال  هرگونهمدرس    ییباراهنما تحقال مقا  افتنیجنبی  ،  Internetدر    یمورد  ای  قاتییت 

 انجام دهند.  ( وهش ...... ژ و پ ق یتحق

بالینی حداکثر تا دو هفته بعد از اتمام کارآموزی )در صورت عدم ثبت استاد   ثبت کارنامه عملکرد

 از دانشجو کسر کند(  هدو نمرتا  تواندیم

می  دانشجو  نمره،  اعالم  از  بعد  هفته  تا یک  حداکثر  نمره  به  اعتراض  اعتراض  در صورت  تواند 

 کند.

 :منابع

 

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

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. 

نگر،    -5 جامعه  تهران،  انتظار،  لطفی، صمد  ترجمه مژگان  اتاق عمل،  پرستاری  راهنمای جامع 

 1392نشر سالم، 

 

 

 

http://elib.mui.ac.ir/faces/search/bibliographic/biblioBriefView.jspx?_afPfm=-d2xvdo3mh
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 ب عملکرد فرد اسکراجدول برنامه کارآموزی  

 514344شماره درس:  کار آموزی اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب عنوان کارآموزی: 

 کارشناسی پیوسته اتاق عمل  3ترم فراگیران:     1401-02 اولنیمسال: 

 اساتید گروه اتاق عملاساتید درس:              نامه طبق برزمان کارآموزی: 

 

 اهداف آموزشی  روز کارآموزی ردیف 

 بیان اهداف، اصول و مقررات، نحوه ارزشیابی، برنامه تقسیم وظایف  جلسه اول  1

 جوو آشنایی با اصول کلی وظایف دانش

 اصول پذیرش بیمار در اتاق عمل آشنایی با  جلسه دوم  2

 نحوه پوزیشن دادن به بیمار و مراقبت های مربوطه  جلسه سوم  3

 انواع پرپ و درپ آشنایی با  جلسه چهارم  4

 وظایف فرد اسکراب آشنایی با  جلسه پنجم  5

 انواع کتتر ها و درن هاآشنایی با  ششم جلسه  6

 انواع نمونه های جراحی با  آشنایی هفتم جلسه  7

 انواع نخ ها و کاربرد آنهاآشنایی با  هشتم جلسه  8

 تکنیک های بخیه آشنایی با  نهم جلسه  9

 اصول شمارش موارد مختلف در اتاق عمل)گاز، لنگاز و...(  آشنایی با  جلسه دهم  10

 آشنایی با انواع پانسمان زخم جراحی  جلسه یازدهم  11

 نحوه ثبت در پرونده نایی با شآ مدوازدهجلسه  12

 آشنایی با اصول ضدعفونی در اتاق عمل  دهم سیز جلسه  13

 تکرار و آموزش موارد گذشته  دهم چهارجلسه  14

 تکرار و آموزش موارد گذشته  جلسه پانزدهم  15

 تکرار و آموزش موارد گذشته  جلسه شانزدهم  16

 تکرار و آموزش موارد گذشته  جلسه هفدهم  17

 دانشجو  ی ابیگرفتن بازخورد از دانشجو و انجام ارزش هجدهم هجلس 18


