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 آموخت فکرت به نام آن که جان را 

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهاند

 دانشکده پرستاری و مامایی 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مارستان یب  اتاق عمل و اصول كار و رفتار در اتاق عمل وارد  ط یآموزي دانشجو براي آشنايي با محدر اين واحد كار

و به طور    پرداخته  مشاهده وقايع در يک اتاق عمل  مي گردد . در اين دوره دانشجو اسكراب نمي كند و تنها به 
 . ردیبه عهده مي گ ار یرا تحت نظارت استاد مربوطه و فرد س  اریمقدماتي وظايف فرد س

 كلي:  اهداف 

 در آن  نیروت ياتاق عمل و رفتار ها  طیبا مح ييآشنا

 اتاق عمل گروه آموزشي

    Course Syllabus         شناسنامه درس  
 514320 شماره درس:        عمل اتاق در رفتار آموزي كار  :عنوان  درس

 فرد عملكرد فنون و اصول پیش نیاز :دروس            واحد عملي  1  واحد :نوع و تعداد 

 سیار و اسكراب
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 و بیمارستان امین
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 :اهداف رفتاری

 پايان اين درس هر دانشجو قادر خواهد بود كه: در 

 را بشناسد .  ي اتاق عمل واقع ک ي.  1

 اتاق عمل را نام ببرد .   زاتیو تجه لي. وسا 2

 را بداند.   لياز وسا  کي. محل هر  3

 .  د ينما تي رعا میرا تحت نظارت مستق کی. اصول آسپت 4

 .  ديكمک نما  جر یپروس ي برا از یمورد ن ليوسا ه ی. در ته 5

 .  دينما همكاري   ماریو انتقال ب  رشي. در انجام پذ 6

 .  ديآماده نما میرا تحت نظارت مستق لياستر لدی. ف 7

 . ديكمک نما لياستر  لي. در باز كردن وسا 8

 .  ديها كمک نما ي. در باز كردن بطر  9

 .  دي. در مراقبت از نمونه كمک نما 10

 .   ديكمک نما يجراح  ليوسا ي ری. در بكار گ 11

 . ديكمک نما زاتیلوازم و تجه ي ری. در بكار گ 12

 . دي نما  يعمل همكار نیح کیاصول آسپت  تي. در رعا  13

 .   ديكمک نما يعمل جراح انيپا ي ها ت ی. در فعال 14

 .  دينما يضد عفون می. اتاق را تحت نظارت مستق 15

 شیوه تدریس: های  استیس

  كاشاني و امین الزهرا)س( و    مارستانیب  ویبه صورت سه روز در هفته در بخش اتاق عمل الكت  يواحد كار آموز   نيا
و تنها به مشاهده وقايع در يک اتاق عمل پرداخته و به   كند  ياسكراب نم  دانشجو  ارائه مي گردد. در اين دوره 
ي  از روشها  نیهمچن .ردیبه عهده مي گ اریاستاد مربوطه و فرد س نظارت را تحت  اری طور مقدماتي وظايف فرد س

Demonstration , Role modeling گردد مي استفاده زین. 

 دانشجو:  ارزشیابي نحوه

 و رعايت قوانین و مقررات  فعالیت و همكاري   -اعتماد به نفس - اياخالق حرفه

 ارائه كنفرانس 

 و كارنامه عملكرد بالیني دانشجو  چک لیست ارزشیابي دانشجو
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 وظایف استاد :

 ارائه سر فصل ها   -1

 ژهيبه اهداف و دنیجهت رس ان يپاسخ به سواالت دانشجو -2
 

 :دوره و قوانین هااست یس

 

مجاز است از حضور    مربي  . ابديصبح در محل كارآموزي حضور    30/7دانشجو موظف است رأس ساعت  -1

  از   كه با تأخیر درمحل كارآموزي حاضر مي شوند جلوگیري كرده و در صورت خروج زودتر  انييدانشجو 

 . ديمحسوب نما ت بیغ اتاق عملموعد از  

 

 خواهد شد:  ريمشمول مقررات ز   اتاق عملدانشجو در صورت عدم حضور منظم در  

 ديبرابر زمان غیبت كارآموزي با  ، دينما  غیبت موجه   واحد 10/1در صورتیكه دانشجو در زمان كارآموزي برابر  (الف

 ک يكه در صورت عدم جبران    ابد يمربوطه جهت انجام كارآموزي جبراني در بخش حضور    استاد  با هماهنگي

 شد.  خواهد نمره از نمره كارآموزي كسر 

برابر زمان غیبت كارآموزي ، دو  نمايد  غیبت غیر موجهواحد    10/1  رآموزي برابردر صورتیكه دانشجو در زمان كا   ( ب

 كه در صورت عدم جبران  ابديحضور  اتاق عملمربوطه جهت انجام كارآموزي جبراني در  استاد با هماهنگي ديبا

 شد.  خواهد نمره از نمره كارآموزي كسر دو

منظور خواهد شد و در    نمره صفر  د يكارآموزي غیبت غیر موجه نماواحد    10/1  از   بیشدر صورتیكه دانشجو    (ج 

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

تشرف به حج تمتع باشد   اي و   کيمنظور از غیبت موجه غیبتي است كه به علت بیماري، فوت بستگان درجه  -

 گردد.  یديتوسط پزشک معتمد دانشگاه تأ ديجي باال استع  بیماري، و در صورت

بايد جهت كلیه دانشجويان انجام و دانشجو از مقدار    واكسیناسیون هپاتیت قبل از حضور در محیط بالیني -2

 تیتر آنتي بادي خود مطلع باشد.
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حجاب  )به اصول بیمارستان و دانشكده جهت وضعیت ظاهر و نحوه لباس پوشیدن دانشجو موظف است  -3

 در غیر اين صورت مربي مجاز است دانشجو را به دانشكده ارجاع دهد. پايبند باشد.(  ... و

نصب اتیكت  را رعايت كند اين قوانین شامل:  هاي بیمارستان و دانشكده    قوانین وسیاست دانشجو بايد   -4

  الک ها و عدم استفاده از ناخن مصنوعي و    ، نداشتن تلفن همراه، كوتاه بودن ناخنخوانا با آرم دانشگاه

دم استفاده از جواهرات و زيور  ناخن، پوشش كامل موها، عدم استفاده از لوازم آرايشي و عطر وادكلن، ع

مي   مناسب و سالم   آدامس و مكیدن آب نبات، پوشیدن يونیفرم تمیز، ت و ساعت مچي، منع جويدن الآ

 باشد.

 هر كدام از دانشجويان موظف به ارائه يک موضوع كنفرانس با هماهنگي استاد مربوطه مي باشند. -5

 به عالوه دانشجو بايد موارد زير را مورد توجه قرار داده و ملزم به رعايت آنها مي باشد: -6

 نسبت به استاد، تیم درمان، بیمار و خانواده اش   اخالق اسالمياي مناسب و  رعايت رفتارهاي حرفه  ✓

 همكاري و ارتباط مناسب با تیم درمان، پرسنل و ساير دانشجويان   ✓

 القه پذيرش و احساس مسئولیت نسبت به بیمار با ع  ✓

 حمايت از بیمار  ✓

 انجام فعالیت ها به موقع، با سرعت و دقت مناسب   ✓

 اجازه و بدون تلف نمودن وقت  رفتن به استراحت با   ✓

 رعايت اصول ايمني حین كار   ✓

 صرفه جوئي در كاربرد وسايل ✓

 و خانواده اش  ماریمحرم اسرار ب ✓

مدرس  ييمي توانند با راهنما اني دانشجو ليدر صورت تما )علمي، پژوهشي و آموزشي  ي ها ت یمشاركت در فعال ✓

 انجام دهند. ( وهش ...... ژو پ قی ، تحق Internetدر  ي مورد اي  قاتيیت تحقالمقا افتن )يجنبي تیفعال هر گونه 

 بالیني   ثبت كارنامه عملكرد ✓

 تواند اعتراض كند. حداكثر تا يک هفته بعد از اعالم نمره، دانشجو مي  در صورت اعتراض به نمره  ✓
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 جدول برنامه كارآموزی بالیني رفتار در اتاق عمل 

 504320شماره درس:    اتاق عمل  رفتاركارآموزي  عنوان کارآموزی: 

 اتاق عمل كارشناسي پیوسته  2ترم فراگیران:      1400-1401 دومنیمسال 

 و آقاي امیني  هايراپتیانخانم ها شفیعي،   اساتید درس:       شنبه  چهار  و سه شنبه زمان کارآموزی:

 اهداف آموزشی  روز کارآموزی ردیف 

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

 و آشنایی با اصول کلی وظایف فرد سیار 

 بیمار در اتاق عمل   و نحوه پذیرش  آشنایی با محیط فیزیکی اتاق عمل جلسه دوم  2

   آشنایی با اصول کلی ضدعفونی در اتاق عمل  جلسه سوم 3

   آشنایی با اصول پرپ و درپ  جلسه چهارم  4

 آشنایی با ست جراحی عمومی  جلسه پنجم  5

 با تجهیزات اتاق عمل کلی آشنایی  جلسه ششم 6

 و از ریکاوری به بخش   آشنایی با نحوه تحویل بیمار به ریکاوری جلسه هفتم  7

 آشنایی با انواع نخ های جراحی  جلسه هشتم 8

 بخیه زدنآشنایی با تکنیک  جلسه نهم  9


