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 بسمه تعالی

 

 دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 

 گروه اتاق عمل –دانشكده پرستاري و مامائی 

 2روش جراحی اختصاصی  يکارآموز طرح درس                                                        

 ناپیوسته اتاق عملارشد  یکارشناس مقطع                                                                                    

 مشخصات کلی :

 « 2 اختصاصی جراحی روش يکارآموز»  عنوان درس:

                                کارآموزينوع واحد:   

005415کارآموزي رس: کد د                      (طبق برنامه) واحد کارآموزي 4 تعداد واحد:   

 نفر 5تعداد دانشجویان:   ناپیوسته  ارشد رده دانشجوئی: کارشناسی

پایش پیشرفته در سیستم هاي  : پیشنیاز

                                                                   بدن

                  04-00یلیتحص مود مسالین  سال تحصیلی:

طبق برنامه: زمان  

بیمارستان چمران و بیمارستان الزهرا)س(مكان :  

     دکتر احمد قدمیمسئول درس:   

   قدمی دکتردکتر بختیاري و  مدرس :  

35573927شماره تلفن :    

طبق برنامه نصب شده درب اتاقساعات حضور مسئول درس در دفتر کار:    

Email: Ghadami@nm.mui.ac.ir                          

 مقدمه :

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

در این درس دانشجویان با تکنیک های پیشرفته در جراحی قلب ، عروق و دستگاه  جهت نیل به این مهم را مشخص می نماید.آموزشی موقعیت 

ز مد نی قلب ، عروق و دستگاه تنفس یجراحآشنایی با چگونگی مراقبت های الزم در قبل ، حین و بعد از اعمال تخصصی در  تنفس آشنا می شوند.

 نظر قرار دارد.

 :اهداف کلی
 قلب ، عروق و دستگاه تنفس  یدر جراح شرفتهیپ یها کیبا تکنفراگیران با آشنایی 

  

  : کارآموزی یاهداف رفتار

 درس دانشجو قادر خواهد بود که: نیا انیدر پا

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

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

 آماده نماید  وسایل و تجهیزات مربوط به جراحی قلب رادر نقش سیرکولر   (3

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

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

 کمک نماید.در پرایم کردن دستگاه بای پس قلبی ریوی به پرفیوژنیست  (6

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

 .....همکاری نمایددر کنترل و ثبت وسایل ، گازها  (8

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

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://nm.mui.ac.ir/images/far-arm.gif&imgrefurl=http://nm.mui.ac.ir/main.php?filename=far_research.htm&r_file=members.php&show=1&usg=__GOo0-wi5Z5-GZMqcya4uGedHz-g=&h=537&w=354&sz=30&hl=fa&start=3&itbs=1&tbnid=mqpLuu-6jDCzmM:&tbnh=132&tbnw=87&prev=/images?q=%D8%A2%D8%B1%D9%85+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C+%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86&hl=fa&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
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 داشته باشددر جایگذاری چست تیوب مشارکت فعال  (11

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

  ق عمل برای عمل بعدی مشارکت فعال داشته باشدابعد از اتمام عمل جراحی در آماده کردن ات (12

 
 سیاستهاي دوره: 

 روش تدریس:

انجام  و دکتر قدمی تاق عملمسئول اتحت سرپرستی  و الزهراء)س( در محیط اتاق عمل بیمارستان شهید چمران واحد کارآموزی با حضور دانشجو 

 می شود.

 

 مسئولیتها و فعالیتهاي فراگیران:
 حضور به موقع در محل کاراموزی -

 در محل کارآموزی پوشیدن لباس مناسب-

 گروهی های بحث در فعال شرکت -

 مطالب مورد نظر باشد. یریمناسب جهت فراگ یعلم یبنا ریز یدارا -

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

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

 .خود را ارائه دهند ینظر فیمقرر تکال یخهایتار در -

 

 مقررات:

 میشود. نمره صفر لحاظ  01/0 بیش تا مرز کار آموزیمحل به ازای غیبت غیر موجه دانشجو در 
 در صورت اعتراض به نمره دانشجو می تواند حداکثر تا یک هفته بعد از اعالم نمره اعتراض کند.

 : کارآموزیدانشجو در واحد  فیتکال

  وظائف در نقش سیرکولر و اسکراب به مسئول اتاق عمل توراکس ،عروق و قلب ارائه گزارش روزانه انجام-

  گزارش عمل جراحی در نقش اسکراب در اعمال جراحی توراکس،عروق و قلب ارائه فایل ورد سه-

 و امضاء محل مشخص شده تکمیل فرم ارزشیابی فعالیت های انجام شده)لوگ بوک(-

 

 :  واحد کارآموزی یابیارزشروش 
 

 % 31                                      انجام وظائف در نقش سیرکولر و اسکراب به مسئول اتاق عمل توراکس ،عروق و قلب روزانه گزارش ارائه-
 % 31استاد مربوطه و مسئول درس            قلب و عروق،توراکس جراحی اعمال در اسکراب نقش در جراحی عمل گزارش سه ورد فایل ارائه-

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

 % 01                                                       انجام فعالیت آموزشی به دانشجویان کارشناسی اتاق عمل زیر نظر مربی مربوطهشرکت و  -

 منابع:
 

 
1. Berry & Kohn’s Operating Room Technique, Publisher Mosby, ISBN 0323019803,2013 

2. Surgical Technology for the Surgical Technologist: A Positive Care Approach,  Caruthers, et al 

Delmar Publishers (2013) 
3. Surgical technology for the surgical technologist, publisher Delmar Learning, ISBN 0766806626 

,2001. 
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4. Instructor’s Manual to Accompany Surgical technology for the surgical technologist: A Positive Care 

Approach Junge, T Delmar publisher (2000) 

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   -
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  : کارآموزيواحد   جدول زمان بندي

 : طبق برنامه آموزش و روز  مكانساعت        5/42تا  70/3زمان : 

فعالیتعنوان  تاریخ جلسه  مدرس 

 دکتر قدمی (3) در نقش سیرکولر در بررسی، پذیرش بیمار و استقرار وی دراتاق عمل همکاری نماید طبق برنامه  .0

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

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

 قدمی دکتر (3نماید) همکاری..... گازها،  وسایل ثبت و کنترل در طبق برنامه  .4

 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

 قدمی دکتر                                       قلب و عروق، توراکس عمل اتاق مسئول به اسکراب و سیرکولر نقش در وظائف انجام روزانه گزارش ارائه طبق برنامه  .8

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

 اعرابیدکتر  (3) و استقرار وی دراتاق عمل همکاری نماید در نقش سیرکولر در بررسی، پذیرش بیمار طبق برنامه  .01

 
 

 
 
 

 
 

 
 


