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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
لزوم همگام و همراه بودن با پیشرفت  سریع تکنولوژی در عرصه اعمال جراحی خصوصا برای دانشجویان در مقطع تحصیالت 

در این درس دانشجویان با تکنیک های  مشخص می نماید.تکمیلی ، اهمیت ایجاد موقعیت آموزشی جهت نیل به این مهم را 

آشنایی با  آشنا می شوند.در محیط کارآموزی اتاق عمل   مغز و اعصاب  و  ارولوژی،  پدی  ارتو های پیشرفته در جراحی

نیز مد  رولوژیا  و  اعصاب و مغز،  پدی  ارتو های یجراحچگونگی مراقبت های الزم در قبل ، حین و بعد از اعمال تخصصی در 

 نظر قرار دارد.

  : کارآموزی یاهداف رفتار

 درس دانشجو قادر خواهد بود که: نیا انیدر پا

 در نقش سیرکولر در بررسی، پذیرش بیمار و استقرار وی دراتاق عمل همکاری نماید (1

 محیط اتاق عمل را جهت انجام عمل جراحی آماده نماید.   (2

 پدی  را  آماده نماید  ارتو در نقش سیرکولر وسایل و تجهیزات مربوط به جراحی  (3

 نماید آماده  را  اعصاب جراحی به مربوط تجهیزات و وسایل سیرکولر نقش در (4

 نماید آماده  را  ارولوژی جراحی به مربوط تجهیزات و وسایل سیرکولر نقش در (5

 اتاق عمل گروه آموزشی
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 را مربوطه وظائف و شود  ارولوژی اعصاب و ،  پدی   حیطه اعمال تخصصی ارتو وارد اول اسکراب نقش در (6

 دهد انجام

 وسایل و تجهیزات الزم را مهیا نماید ، در حین جراحی (7

 در کنترل و ثبت وسایل ، گازها .....همکاری نماید (8

 در نقش اسکراب اول وارد حیطه عمل شود و وظائف مربوطه را انجام دهد (9

 ابزار فیکسیشن در شکستگی ها مشارکت فعال داشته باشددر جایگذاری  (11

 در آماده کردن و بکارگیری وسایل آ ندوسکوپی مشارکت فعال داشته باشد (11

 بعد از اتمام عمل جراحی در آماده کردن اتاق عمل برای عمل بعدی مشارکت فعال داشته باشد  (12

 
 سیاستهای دوره: 

 مسئولیتها و فعالیتهای فراگیران:

 محیط کارآموزیرعایت اصول اخالق اسالمی، حرفه ای و حضور به موقع در  -

 یکارآموز طیمحمطالعه موضوعات مورد بحث در هر جلسه و بحث و تبادل نظر در  -

 ارائه پیشنهادات جهت اصالح و پیشبرد اهداف آموزشی. -

 پوشیدن لباس مناسب در محل کارآموزی-

 گروهی  های بحث در  فعال  شرکت -

 کنند. هیخود را ته فیحاصل از پژوهش ها تکال یها افتهیو  دیجد یکاربرد منابع علم با -

 یریگیخود را پ یاموزش یبرنامه ها دیاسات ییخود را به عهده گرفته و با راهنما شتریهر چه ب یریفراگ تیمسئول -

 کنند.

 .خود را ارائه دهند ینظر فیمقرر تکال یخهایتار در -

 : کارآموزیدانشجو در واحد  فیتکال

،ارولوژی و  پدی ارائه گزارش روزانه انجام وظائف در نقش سیرکولر و اسکراب به مسئول اتاق عمل ارتو-

 مغز و اعصاب

 ارائه فایل ورد سه گزارش عمل جراحی در نقش اسکراب در اعمال جراحی مربوطه -

 تکمیل فرم ارزشیابی فعالیت های انجام شده)لوگ بوک(-

 

 :  ی واحد کارآموزیابیارزشروش 
ارتوپدی ،ارولوژی و مغز و اعصاب استاد مربوطه                جراحی اعمال در اسکراب نقش در جراحی عمل سه گزارش ورد فایل ارائه-

03  % 

اعصاب                       پدی ،ارولوژی و مغز وارائه گزارش روزانه انجام وظائف در نقش سیرکولر و اسکراب به مسئول اتاق عمل ارتو-

03 %   

                                                                                                (بوک لوگ)شده انجام های فعالیت ارزشیابی فرم تکمیل-

03 % 
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1. Berry & Kohn’s Operating Room Technique, Publisher Mosby, ISBN 
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2. Surgical Technology for the Surgical Technologist: A Positive Care Approach, 
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3. Surgical technology for the surgical technologist, publisher Delmar Learning, 
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4. Instructor’s Manual to Accompany Surgical technology for the surgical 
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5. Study Guide Accompany Surgical technology for the surgical technologist: A 

Positive Care Approach Junge, T Delmar publisher (2000 

 سایت های مربوط به مجالت علمی  و انجمن های تکنولوژیست های جراحی   -
 
 
 

 واحد کارآموزی :   جدول زمان بندی

 ساعت     مکان و روز  : طبق برنامه آموزش   ۵/۱1تا  ۳۰/7زمان : 

 مدرس عنوان فعالیت تاریخ جلسه

 دکتر قدمی (3) پذیرش بیمار و استقرار وی دراتاق عمل همکاری نمایددر نقش سیرکولر در بررسی،  طبق برنامه  .1

 قدمی دکتر (2) در نقش سیرکولر وسایل و تجهیزات مربوط به جراحی را  آماده نماید طبق برنامه  .2

 قدمی دکتر (3نماید ) مهیا را الزم تجهیزات و وسایل جراحی حین در طبق برنامه  .0

 قدمی دکتر (3نماید) همکاری..... گازها،  وسایل ثبت و کنترل در طبق برنامه  .0

 قدمی دکتر (2دهد) انجام را مربوطه وظائف و شود عمل حیطه وارد اسکراب اول نقش در طبق برنامه  .5

 قدمی دکتر (2باشد ) داشته فعال مشارکت ندوسکوپی آ وسایل بکارگیری و کردن آماده در طبق برنامه  .6

 قدمی دکتر (3) باشد داشته فعال مشارکت بعدی عمل برای عمل اتاق کردن آماده در جراحی عمل اتمام از بعد طبق برنامه  .7

، مغز و اعصاب  و   یپد  ارتو عمل اتاق مسئول به اسکراب و سیرکولر نقش در وظائف انجام روزانه گزارش ارائه طبق برنامه  .8

 یارولوژ

 یدکتر قدم

 یدکتر قدم مربوطه مربی نظر زیر عمل اتاق کارشناسی دانشجویان به آموزشی فعالیت انجام و شرکت طبق برنامه  .9

 یدکتر قدم (3) در نقش سیرکولر در بررسی، پذیرش بیمار و استقرار وی دراتاق عمل همکاری نماید طبق برنامه  .13

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


