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 آموختفکرت  به نام آن که جان را
 

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهاند

 دانشکده پرستاری و مامایی

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درس شرح و مقدمه

 ولاصا رعايا  باا اتااق كردن آماده از پس سيار فرد نقش در و شده عمل اتاق وارد دانشجو كارآموزي واحد اين در

 داده رقارا تخا  روي بر مناسب وضعيتي در را بيمار سپس.ميدهد انتقال عمل اتاق به و كرده پذيرش را ربيما آسپتيك

 كاارآموزي دراين .ميكند باز را بطريها و وسايل و كرده آماده را استريل فيلد همچنين .كند مي همكاري پرپ ودرانجام

 ار پروسايجر اينكاه ضامن در و ميشود استريل فيلد وارد و كرده اسكراب را دستها اسكراب نقش در دانشجو همچنين

 نموناه از و گيرد كار به را جراحي وسايل و داشته اكسپوژر توانايي جراح دوم يا اول كمك نقش در بايد مينمايد شروع

 يوهمكار دميپوشان دستكش و گان جراحي تيم اعضاء به دانشجو ضمناً.آورد عمل به را الزم مراقتبهاي نيز شده برداشته

 .ميباشد وي عهدة بر ثب  انجام همچنين دارد را هموستاز درانجام

 كلي اهداف

 عمل اتاق در كار تكنيك با آشنايي

 رفتاري اهداف

 :كه بود خواهد قادر دانشجو هر درس اين پايان در

  .نمايد رعاي  را آسپتيك اصول .1

 .نمايد تجهيز و آماده را اتاق شيف  شروع در .2

 گروه آموزشی اتاق عمل
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 .نمايد تهيه را روسيجرپ براي نياز مورد وسايل .3

 .دهد انتقال عمل اتاق به و نموده پذيرش را بيمار .4

 .دهد قرار تخ  روي بر صحيح پوزيشن با را بيمار .5

 .دهد قرار مناسب محل در را كوتر پد .6

 ..كند همكاري ثانويه و اوليه پرپ انجام در .7

 .نمايد آماده را استريل فيلد .8

 .نمايد باز صحيح روش رابه استريل وسايل .9

 .نمايد باز صحيح روش به را طريهاب .10

 .نمايد آماده را آوري جمع سيستمهاي و درنها كتترها، .11

 .دهد انجام را دس  اسكراب .12

 .نمايد خشك اسكراب از بعد را دستها .13

 .بپوشد استريل روش به را دستكش و گان .14

 .دهد انجام را اثاثيه درپ .15

 .نمايد آماده را استريل فيلد .16

 .دهد انجام را سپوژراك و نموده شروع را پروسيجر .17

 .آورد عمل به را الزم مراقب  نمونه از .18

 .گيرد كار به را تجهيزات و لوازم و جراحي وسايل .19

 .دهد انجام صحيح روش به را زدن بخيه .20

 .دهد انجام را وسايل و سوزنها گازها، شمارش .21

 .دهد انجام را زخم پانسمان .22

 .نمايد رعاي  عمل حين در را اسپتيك اصول .23

 .دهد خاتمه صحيح روش ابهر جراحي عمل .24

 .بپوشاند دستكش و گان صحيح روش با جراحي تيم اعضا به .25

 .كند مي همكاري هموستاز در اسكراب فرد نقش در .26

 در نقش فرد اسكراب در هموستاز همكاري مي كند. .27

 ثب  را به روش صحيح انجام دهد. .28

  

  سياستهاي دوره

 روش تدريس:
 30/7ساعت  روز در هفته از3بصورت  منتخب علوم پزشکی الکتیو بیمارستان این واحد کار آموزی در بخش اتاق عمل 

 می گردد . بر حسب نیاز استفاده  Demonstration , Role modelingو  ارائه می گردد و از روشهای  30/12لغایت 

 مسئوليتها و فعاليتهاي فراگيران:



 3 

 .حضور به موقع در محل کار آموزی 

 ن و دانشکده جهت وضعیت ظاهر و نحوه لباس پوشیدن )حجاب و ... (پایبندی به اصول بیمارستا 

  اه را ه ، کوتلفن همترعایت قوانین وسیاستهای بیمارستان و دانشکده )نصب اتیکت خوانا با آرم دانشگاه  ، نداشتن

آرایشی و  لوازم بودن ناخنها و عدم استفاده از ناخن مصنوعی و الک ناخن ، پوشش کامل موها ، عدم استفاده از

،  ب نباتآعطر وادکلن ، عدم استفاده از جواهرات و زیور آالت و ساعت مچی ، منع جویدن آدامس و مکیدن 

 پوشیدن یونیفرم تمیز ،مناسب و سالم و.........( 

 ده اش رعایت رفتارهای حرفه ای مناسب و اخالق اسالمی نسبت به استاد ، تیم درمان ، بیمار و خانوا 

 باط مناسب با تیم درمان، پرسنل و سایر دانشجویان همکاری و ارت 

  با عالقه  پذیرش و احساس مسئولیت نسبت به بیمار 

 حمایت از بیمار 

   انجام فعالیت ها به موقع، با سرعت و دقت مناسب 

  عدم ترک محل کارآموزی بدون اجازه 

 رفتن به استراحت با اجازه و بدون تلف نمودن وقت 

 کار  رعایت اصول ایمنی حین 

 صرفه جوئی در کاربرد وسایل 

 محرم اسرار بیمار و خانواده اش 

    عدم غیبت در کار آموزی 

  (رس مایی مددر صورت تمایل دانشجویان می توانند با راهنمشارکت در فعالیت های علمی، پژوهشی و آموزشی

 انجام دهند. (......پزوهش تحقیق و ،  Internet )یافتن مقاالت تحقیقاتی یا موردی در هر گونه فعالیت جنبی

    ثبت و تکمیل فرمهای مربوط به کارنامه عملکرد 

  وظايف استاد: 
  ارائه سر فصل ها 

  پاسخ به سواالت دانشجویان جهت رسیدن به اهداف ویژه 

 :روش ارزشيابي دانشجو 
o  فعالیت و همکاری –اعتماد به نفس  –اخالق حرفه ای  

o رح زیلر شلعملکرد بالینی کارشناسان اتاق عملل بله  الکترونیک ارزشیابی نهائی دانشجو بر اساس کارنامه 

 می باشد  : 

o   :  مجموعه ای از 

  ارزشيابي عملي دانشجو توسط استاد در فواصل معين و ارزشيابي پرسنل %7چك ليس  ارزشيابي عمومي ( ) 

 

 8يو تكاليف و فعالي  هاي علما %30، تجارب باليني  %15ها ، فعالي   %40و مجموع امتيازات سطح مهارت 

 % اس  

 

o  . زمان تحویل تکالیف حداکثر تا پایان آخرین جلسه کار آموزی 
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 .   .در صورتی که تکالیف با تأخیر در اختیار مدرس قرار گیرد نمره ای به آن تعلق نمی گیرد 

 : مقررات 

  موزی حذف می دانشکده و آیین نامه  آموزشی دانشکده ، کار آ طبق مصوبات 10/1به ازای غیبت دانشجوبیش از

 یبت و غیبتغز های گردد .) غیبت مجاز و غیر مجاز هر دو نیاز به جبران دارند . به ازا ئ  غیبت مجاز برابر رو

 غیر مجاز دو برابر روز های غیبت جبران شود .( 

 اشد .مربی مجاز به کسر نمره به ازای روز های کار آموزی می ب 

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

 منابع : 
1-surigical technology for the surgical technologist, A positive care approach, Price p, 4th  

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. 
 1392اهنمای جامع پرستاری اتاق عمل ترجمه مژگان لطفی ، صمد انتظار ، تهران ، جامعه نگر، نشر سالم ،ر -5
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ی درسزمانبندجدول   
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    اتاق عمل پیوسته کارشناسی  4ترم  فراگیران:            99-1400 دوم :یلیصتح سال نیمسال و  

 رئوس مطالب جلسه

 آشنايي با طرح درس، بيان اهداف كارآموزي 1

 آشنايي با اصول پذيرش بيمار در اتاق عمل و انتقال به اتاق عمل 2

 نحوه پوزيشن دادن به بيمار و مراقب  هاي اختصاصي مربوط به آن 3

 آشنايي با وظايف فرد سيركولر قبل، حين و بعد از عمل 4

 آشنايي با وظايف فرد اسكراب  قبل، حين و بعد از عمل 5

 آشنايي با انواع كاتتر و درن و نحوه به كارگيري آن ها 6

  6و  5و  4پرسش و پاسخ در مورد موارد جلسات  7
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 آشنايي با اصول شمارش موارد مختلف) گاز، لنگاز، سوزن و ....( 11

 آشنايي با انواع پانسمان زخم هاي جراحي و اصول پانسمان زخم 12

 آشنايي با موارد ثب  در پرونده 13

 آشنايي با اصول ضدعفوني اتاق عمل 14

 پرسش و پاسخ دوره و گرفتن بازخورد و تكرار موارد قبلي 15

 پرسش و پاسخ دوره و گرفتن بازخورد و تكرار موارد قبلي 16

 پرسش و پاسخ دوره و گرفتن بازخورد و تكرار موارد قبلي 17

 پرسش و پاسخ دوره و گرفتن بازخورد و تكرار موارد قبلي 18

 پرسش و پاسخ دوره و گرفتن بازخورد و تكرار موارد قبلي 19
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