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  آموخت فكرتبه نام آن كه جان را 
 

  انشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهاند
  دانشكده پرستاري و مامايي

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  شرح درس:
بخش قابل توجهي از فضاي اتاق هاي عمل را ابزار و تجهيزات اتاق عمل تشكيل مي دهند و تكنولوژيست هاي اتاق عمل، 

ي بررس روزانه زمان قابل توجهي را صرف به كار گيري، نگهداري، پاكيزه سازي، ضدعفوني، استريل نمودن، كاليبراسيون و
با رويكرد مبتني بر شواهد با موضوعات فوق  در اين دوره آموزشي فراگيران صحت عملكرد اين ابزار و تجهيزات مي كنند.

  بيشتر اشنا مي شوند.
 اهداف كلي:

فراگيران با اجزاي مختلف ابزار و تجهيزات نوين، موارد استفاده، چگونگي نگهداري و راهنماي حفاظت و  آشنايي
  ها.ايمني آن 

  اهداف رفتاري:
  :دانشجو پس از پايان درس  قادر خواهد بود  

 انواع ابزارهاي اسكپي را شناخته و نام ببرد. .1

 قسمت هاي مختلف ابزار اسكپي را شرح دهد. .2

 قسمت هاي مختلف تجهيزات اسكپي را شرح دهد. .3

 چگونگي نگهداري از ابزار و تجهيزات اسكپي را شرح دهد. .4

 اتاق عملگروه آموزشي 
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 پرسنل) كار با ابزار و تجهيزات اسكپي را توضيح دهد. -(بيمارنكات ايمني  .5

 نحوه شستشو، استريليزاسيون و بسته بندي ابزار اسكپي را بيان كند. .6

 تكنيك هاي نوين آسپتيك براي ابزار چند بار مصرف اتاق عمل را توضيح دهد. .7

 مفهوم بيوفيلم و بيوبردن را شرح دهد. .8

 جستجو كرده و تأثيرات آن ها را بيان كند.پانسمان هاي جديد جراحي را  .9

 كتترهاي جديد را جستجو كرده و كاربرد آنها را بيان كند .10

 سيستم هاي درناژ جديد را جستجو كرده و تأثيرات آنها را بيان كند .11

  
 روش تدريس(در جلسات حضوري، آفالين و جلسات آنالين به تفكيك):

يافت در -تشكيل جلسات ژورنال كالب -سخنرانيد شد. روش تدريس مبتني بر تمامي جلسات به صورت حضوري برگزار خواه

  است. پرسش و پاسخ براي تفهيم بيشتر و مكرر بازخورد

  ابزار مورد نياز تدريس:
  كامپيوتر و ويدئو پروژكتور

 به قرار زير است:فراگيران تكاليف و  وظايف

ميزان دستيابي دانشجو به اهداف توسط دانشجو اهداف يادگيري را به دقت مطالعه كنند. در پايان درس  .1
 تعيين خواهد شد. و مسئول درس

 مسئوليت تالش براي دستيابي به اهداف با دانشجو است.   .2

و  در فرايند قبل از شروع هر جلسه درس، مطالعه مقدماتي در رابطه با موضوع درس انجام دهند  .3
 .، مشاركت فعال داشته باشنديادگيري– ياددهي

 به موقع در كالس الزامي است.حضور  .4

در جلساتي كه به صورت ژورنال كالب اداره مي گردد دانشجو موظف است متن مقاله را قبل از كالس  .5
 به طور كامل مطالعه كرده و در كالس تبادل نظر كند.

دانشجو موظف خواهد  تر دانشجويان در فرايند تدريس هر به منظور فراهم سازي امكان مشاركت بيش .6
مقاله تحقيقي از مجالت معتبر علمي تهيه و پس از مطالعه متن كامل مقاله، خالصه اي از كل  3 بود

تهيه و در موعد مقرر به استاد تحويل دهد (روش تهيه در اولين جلسه  Beebe Cardمقاله را در قالب 
در جلسات  كالس توضيح داده خواهد شد). همچنين خالصه اي از دانش كسب كرده از محتواي مقاله را

و از نظر  به بعد باشند 2010مقاالت انتخاب شده بايد از  ژورنال كالب با همتايان مورد بحث قرار دهد.
 .محتوا ابتدا بايد به تأييد استاد مربوطه برسند

 موضوع مقاالت تحقيقي بايد مبتني بر موارد و مطالب ذير باشد: .7

 مقاله) 1تجهيزات جراحي ( استريليزاسيون و ضدعفوني ابزار و روش هاي گوناگون .8

تأثير كاربرد انواع درن ها و سيستم هاي درناژ يا انواع پانسمان هاي جراحي و يا نخ هاي بخيه خاص بر  .9
 مقاله) 1روند التيام زخم و بهبودي پس از جراحي (

تكنيك هاي به كار گيري ابزار اسكپي و يا هر مقاله تحقيقي مرتبط با دستگاه هاي اسكپي،  .10
  مقاله) 1(  و غيره navigatorرجيكال، دفيبريالتور، سنگ شكن، كوزا، پمپ قلب و ريه، الكتروس
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  قوانين و مقررات كالس(در جلسات حضوري، آفالين و جلسات آنالين به تفكيك):
  حضور به موقع در كالس

 خوردن و آشاميدن در كالس بالمانع است

  
  ارزشيابي:نحوه ارزشيابي دانشجو و بارم مربوط به هر 

  شيوه ارزشيابي:
 نمره فعاليترديف

 ١ و مشاركت در مباحثهاي آنالينحضور فعال در كالس ١

 ٣ارائه يكي از مقاالت در قالب ژورنال كالب                                     ٢

 ۶بيب كارت                                                                     3تحويل  ٣

 ١٠                                                                          پايان ترمآزمون  ۴

 ٢٠ جمع ۵
 

      
  

  يادگيري:منابع اصلي و محتواهاي ضروري 
  

1- Pasic & Levine: A practical manual of laparoscopy 
اعرابي، اكرم. كاوي، اسماعيل. زارعي، محمدرضا. الرتي، نگين. مللي، حميد. راهنماي گام به گام جراحي  -1

  1397الپاروسكپي. نشر جامعه نگر. 
  .استفاده نمايندمرتبط با موضوع درس دانشجويان مي توانند از كليه كتب و مقاالت معتبر همچنين 

  :يادگيري بهتر براي مفيد و محتواهاي منابع
1- Journal of AORN 
2- Infection control practices advisory committee (HICPAC) 
3- AST Journal: The Surgical Technologist 
4- Ashrae journal articles 
5- Infection control today 
6- Center for disease control (CDC) 

  پايگاههاي اينترنتي قابل استفاده براي درس:
1‐ www.AORN 
2‐ www.ASD 
3‐ www.CDC 
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  جدول زمان بندي كالس
  1401-1402اول سال:  نيمسال تحصيلي و         514512 شماره درس: آشنايي با ابزار پيشرفته   عنوان درس: 

    يكشنبه زمان:                          1ترم  فراگيران:    ارشد اتاق عمل                   رشته تحصيلي:
      

  اساتيد درس: 
 جدول زمان بندي ارائه برنامه درس

  مدرس  فعاليت يادگيري نوع جلسه عنوان جلسه  ساعت  /تاريخ رديف
ارائه طرح  معرفي درس  و اهداف آن،  17/7/01 1

مروري بر ابزار و تجهيزات كم  -درس
  تهاجمي

  

 ☒ حضوري
  ☐آنالين 
  ☐آفالين 

  دكتر اعرابي  مطابق طرح درس

روش هاي مناسب براي آسپتيك كردن  8/8/01 2
  وسايل

(تمرين براي ارائه كالس به روش ژورنال 
 كالب)

 ☒ حضوري
  ☐آنالين 
  ☐آفالين 

  دكتر اعرابي  

روش هاي مناسب براي آسپتيك كردن   22/8/01 3
  وسايل

(تمرين براي ارائه كالس به روش ژورنال 
كالب)

 ☒ حضوري
  ☐آنالين 
  ☐آفالين 

  دكتر بختياري  

ارائه تكاليف توسط دانشجويان به روش   6/9/01 4
ژورنال كالب

 ☒ حضوري
  ☐آنالين 
  ☐آفالين 

  اعرابيدكتر   

  بر اساس تقويم آموزشتاريخ امتحان پايان ترم:

  

 


