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 آموخت فکرتبه نام آن که جان را 
 

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهاند
 دانشکده پرستاري و مامایی

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 :شرح درس
 

این درس با مفاهیم مقدمه اي و پایه اي تکنولوژي جراحی جهت دانشجویان کارشناس اتاق عمل با توجه 
ست و اهمیت آن در  شده ا سنل تنظیم  سالمتی بیمار و پر سطح  صلی اتاق عمل مبنی بر ارتقاء  به هدف ا

ــجو با حرفه خود و پایه گذاري مفاهیم عملکردي و ارتباطی اجتماعی حرفه ــنایی دانش خود قبل از  آش
 و فنون فرد سیرکولر و اسکراب می باشد. آموزش اصول 

 
 اهداف کلی:

دانشجویان در طی این دوره با مفاهیم حرفه اي و عملکردي کارشناس اتاق عمل، تاریخچه و سیر 
خود در اجتماع، ارتباطات حرفه اي و اجتماعی، اصول تنظیم، ثبت و  حرفه اي، جایگاه حرفه اي تکاملی

العات و رضایت نامه، اصول نقل، انتقال و تغییر وضعیت بیمار، رعایت وجدان کاري با تأکید بر اط ضبط
قانونی و اخالقی پیرامون محیط کار، شناخت جنبه هاي فیزیکی و مدیریت خطر ناشی از  مسائل 

 کار آشنا خواهند شد. مخاطرات محیط
 
 

 ......گروه آموزشی 
س  سنامه در  Course Syllabusشنا

 514358  شماره درس:                                         یجراح يبرتکنولوژ يمقدمه اعنوان  درس: 
                                                                                يواحد نظر 1: واحدنوع و تعداد 

                                                              يولوژیزیف  ،یآناتوم  :پیش نیاز دروس
 1401-1402اول نیمسال تحصیلی:          اتاق عمل     يتکنولوژ یکارشناس 1ترم  فراگیران (رشته، مقطع، ترم):

  :کالس مکان                                                                      16-18  شنبه2  :کالس زمان
 طبق برنامه پشت درب دفتر زمان حضور در دفتر کار:                                           بختیاري دکتر:  مسئول درس

 37927510: شماره تماس 
    bakhtiari@nm.mui.ac.ir   : Email                         

   اساتید درس:
 



 ۲ 

 اهداف رفتاري:
 فراگیران قادر باشند:رود در پایان این درس انتظار می     

  .تاریخچه اي از سیر تکاملی جراحی را بیان نماید
  .ها را با توجه به نواحی ویژه و بخش هاي مربوط به درمان و مراقبت آن توصیف نماید طبقه بندي انواع جراحی

 شرح و دهد.  توصیف حرفۀ کارشناسی اتاق عمل را بهمراه مسئولیت، احتیاجات، صالحیت افراد در این رشته را
 اعضاء تیم جراحی را براساس طبقه بندي دو عبارت اسکراب و سیرکولر و نقش هاي هر عضو را فهرست نماید  سازمان

 هاي انتشاراتی را که در راستاي ارتباط با شغل کارشناس اتاق عمل می باشند را فهرست نماید.  ها و شرکت
 انامه و حفظ شغل موارد را ارزیابی و مورد بحث قرار دهد. ضکار، تقاها ، مکاتبه و مصاحبه در حیطه  جهت تعیین مهارت

 کار و اتاق عمل را توصیف نماید.  لفیزیکی مح طشرای
 وجدان حرفه اي را در کلیۀ زمینه هاي کاربردي، ارتباطی و محیطی مورد بحث قرار دهد. 

 یح دهد. ضایت نامه را توضمفهوم و دلیل آگاهانه قانونی تنظیم ر
 تداخالت تضمین و اقدامات مراقبتی قبل از عمل را مورد بحث قرار دهد.  ،اطالعات ضبطاهمیت قانونی و عملیاتی ثبت و 

 اهمیت و فرآیند تکمیل فرم پذیرش و شرح حال را توصیف نماید. 
 هاي نقل و انتقال ایمن بیمار را در موقعیت هاي مختلف بیان نماید.  اصول و روش

 یح دهد. ضفی تخت جراحی توضاعیت دادن ایمن بیمار را با بکارگیري وسایل و تجهیزات اضتقال و وروشها و اصول ان
 نیازهاي مراقبتی بیمار را در اتاق عمل با استانداردهاي بین المللی مورد بحث قرار دهد. 

 با جراحی هاي سیستم هاي مختلف بدن آشنا شود. 
 
 
    

 و جلسات آنالین به تفکیک): روش تدریس(در جلسات حضوري، آفالین 
 پرسش و پاسخ، بحث گروهی، توضیح محتواي درس با کمک پاورپوینت

 
 ابزار مورد نیاز تدریس:

 پاورپوینت ، اراِئه و پرسش و پاسخحضوري: جلسات 
 پاورپوینت به همراه صوت جلسات آفالین :
 پاورپوینت ، اراِئه و پرسش و پاسخجلسات آنالین : 

 
 
 

 فراگیران (در جلسات حضوري، آفالین و جلسات آنالین به تفکیک):وظایف 
 

 (در جلسات حضوري، آفالین و جلسات آنالین به تفکیک): قوانین و مقررات کالس
 در کالسحضور به موقع 

 عدم در دست داشتن موبایل در کالس
 شرکت فعال در بحث و پرسش و پاسخ در کالس
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 مربوط به هر ارزشیابی:نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم 
 20نمره از  فعالیت ردیف

در  حضور در کالس هاي مجازي آنالین 1
 صورت تعریف شدن در طرح درس

1 

 19 امتحان پایان ترم 2

   
 
 

 اصلی و محتواهاي ضروري یادگیري: منابع
 

- surgical technology for the surgical technologist :A positive care  
approach,Caruthers,et al Delmar publishers  
-  Berry& kohn’s Care of the patient in surgery, publisher Mosby,ISBN 
- Joanna Kotcher Fuller, Julie Armistead “Surgical technology : principles and  
practice “.—6th ed.:2019 

    1389مریم حیدري مقدمات تکنولوژي جراحی ، عزیز شهرکی ،-
اصول مراقبت از بیمار( نگرشی جامع بر پرستاري) جلد اول ، تالیف دوگاس ،ترجمه گروه مترجمین -

 معاونت پژوهشی وزارت بهداشت و درمان .آخرین ویرایش.
 

 

 جدول زمان بندي کالس
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آشنایی با اهداف درس ، تاریخچه اي از سیر  01,6,21 1

 تکاملی جراحی
 ☐ حضوري
 ☐آنالین 
 ☒آفالین 

مطالعه محتواي بارگذاري 
 شده

 دکتر بختیاري



 ٤ 

 ☒ حضوري درمان و مراقبتبخش هاي مربوط به  01,6,28 2
 ☐آنالین 
 ☐آفالین 

 دکتر بختیاري شرکت فعال در کالس

توصیف شغل کارشناسی اطاق عمل وحرفه  01,7,4 3
با تکنولوژیست  ییمربوطه وآشنا هاي

حرفه اي با شغل  ،ارتباطاتجراحی در دنیا
 شغل یابی مهارتهاي کارشناس اتاق عمل و

 ☐ حضوري
 ☐آنالین 
 ☒آفالین 

مطالعه محتواي بارگذاري 
 شده

 ياریدکتر بخت

 ☒ حضوري شناخت جنبه هاي فیزیکی محیط اتاق عمل 01,7,11 4
 ☐آنالین 
 ☐آفالین 

 ياریدکتر بخت شرکت فعال در کالس

فرآیند تکمیل فرم پذیرش و شرح حال  01,7,18 5
 آشنایی با روتین قبل از عمل

 ☒ حضوري
 ☐آنالین 
 ☐آفالین 

 ياریدکتر بخت شرکت فعال در کالس

نقش هاي اعضاء تیم جراحی، طبقه بندي  01,7,25 6
 انیانواع جراحیها، رفع اشکاالت دانشجو

 ☒ حضوري
 ☐آنالین 
 ☐آفالین 

 ياریدکتر بخت شرکت فعال در کالس

 بیمار ایمن انتقال و نقل روشهاي و اصول 01,8,2 7

 و عمل اتاق در بیمار دادن ،اهداف وضعیت
 وضعیتها انواع

 ☒ حضوري
 ☐آنالین 
 ☐آفالین 

 ياریدکتر بخت شرکت فعال در کالس

 نامه رضایت تنظیم و اطالعات ضبط و ثبت 01,8,9 8

 وجدان ها، خطر و مدیریت درمخاطرات

 و ارتباطی زمینه کاربردي، در اي حرفه
 محیطی

 ☒ حضوري
 ☐آنالین 
 ☐آفالین 

 ياریدکتر بخت فعال در کالسشرکت 

 هاي سیستم جراحی اعمال با آشنایی 01,8,16 9

 بدن مختلف
 ☒ حضوري
 ☐آنالین 
 ☐آفالین 

 ياریدکتر بخت شرکت فعال در کالس

 ☐ حضوري   10
 ☐آنالین 
 ☐آفالین 

  

 بر اساس تقویم آموزشتاریخ امتحان پایان ترم: 

 


