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     9/11/1991 با این فرمت اولین بار 

 اهداف آموزشی

    ی از انشجویان با انجام اسکراب وایفای نقش سیر کولربه تنهایی و تحت نظارت مستقیم در فیلد جراحی وبرخآشنایی د  :هدف کلی: 

 جراحیهای اختصاصی و ارتباط آن با دانش تئوری

 اهداف اختصاصی )رفتاری(: 

  حیطه شناختی:

 در اتاق عمل را شرح دهد. سیرکولرظایف و -1

 .وظایف اسکراب در اتاق عمل را شرح دهد  -2

  را توضیح دهد. و .... ا ارتوپدی، توراکس و مغز و اعصابهشرح عمل   -2      -3

 ول کنترل عفونت دراتاق عمل را شرح دهد.اص -4

 مراقبت  های قبل ، حین و بعد از عمل را شرح دهد. -5

 حیطه عاطفی:

 می شود.پیش قدم  و مطالب مازاد بر آن به صورت داوطلبانه کالسیارائه تکالیف در  -1

های جدید را جایگزین مطالب فراگیری شده غیر آکادمیک قبلی خود نمایدو با نگرش علمی جدیدد بده مراقبدز امبیمدارا  در ب د       آموخته  -2

 پردامد.بهای داخلی و جراحی  

 
 حیطه روانی حرکتی:

 اطاق عمل را جهت شروع جراحی آماده کند. .1
 ده و انجام دهد.نظم و ترتیب و اولویتها را طبق آنچه بطور نظری آموخته رعایت کر .2
کنتاارل و  ازنظاار دسااتور پزشااکی ،هزارشااات آزمایشاایاهی ،هرافیها،مطالعااات آندسااکوپی و ....بیمااار را تحویاال هرفتااه و پرونااده او را .3

 مطالعه نماید.
 .انواع پوزیشنهای مربوط به هر عمل را با مراقبتهای ویژه برای بیمار انجام دهد  .4
 را توضیح دهند. و... کس و مغز و اعصابارتوپدی، تورا تکنیکهای جراحی عمومی ، .5
 انسزیون های مختلف جراحی را توضیح دهند. .6
 وسایل و تجهیزات اعمال جراحی عمومی را بکار هیرد. .7
 انواع اکارتورها ونحوه بکارهیری آنها را در موقعیت مناسب بشناسد . .8
 در مصرف وسایل صرفه جویی نماید. .9

 نماید. بعنوان فرد استریل در تیم جراحی همکاری .11
 نهایی( -موضع عمل را پرپ یا ضد عفونی نماید.) اولیه .11
 به تیم استریل هان و دستکش بپوشاند. .12
 دراپینگ را بطور صحیح انجام دهد. .13
 اصول اسکرابینگ را رعایت و طبق یک تکنیک علمی انجام دهد. .14
 وسایل و تجهیزات میز عمل را بر اساس اولویت و استاندارد بچیند. .15
 پوست را بخیه و ناحیه عمل را پانسمان کند.در پایان جراحی  .16
 وسایل مورد نیاز جراح را بموقع و صحیح در اختیار وی قرار دهد. .17
 پس از اتمام عمل کلیه وسایل داخل ست را کنترل و به قسمت شستشو تحویل دهد. .18
 ضد عفونی اتاق را قبل از عمل، حین عمل و بعد از عمل انجام دهد. .19
 تاق عمل فعالیت نماید.بعنوان فرد سیرکولر در ا .21
 اتاق را جهت عمل بعد آماده نماید. .21
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 روش های تدریس:

                                                                                                                                                                                              سخنرانی

                                                                                                                                                     پرسش و پاسخ                                 

                                                                                                                                                                     بحث هروهی                   

                                                                                                                                                                                         ایفای نقش   

                  شی کارهاه آموز                                                                                                                نمایش عملی                               

 Bedside                                                                                             شبیه سازی شده             بیمار                                          

teaching                                  

                سایر) بنویسید(:    

 مواد و وسایل آموزشی:

 لوازم و تجهیزات اتاق عمل

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 و چیدن وسایل و شناخت وسایل و کاربرد آن هاکار با انواع تجهیزات 

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

  مربوطه در رابطه با تکنیک های جراحی مرتبط کنفرانسارائه 

 وز صبحهر ر ریپورت موردی

 گزارش دو مورد اسکراب همراه با شرح عمل

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 به موقع تکالیف آموزشیتحویل ، شرکت فعال در پرسش و پاسخ، و کنفرانس تئوری و عملی آموزی و کالسارحضور به موقع در کانتظارات: 

 تعیین شده

 : مجازها

 محدودیتها:

 كالس) ورود و خروج(  در موقع به حضور و اي هحرف اسالمي، اخالق اصول رعایت -

، به حرف زدن با تلفن همرا ،اتاق عملبه  بازهشت عدم و اجازه بدون اتاق ترك کارآموزی،ر  در حضور در تأخیر مانند مواردي

 .شود غیبت آن جلسه می باعث ............. و هم زدن نظم کار آموزی و سرپیچی از مربی و جانشین در اتاق 

 ه دانشجویا  باید یونیفرم مصوب دانشکده بصورت مرتب و تمیز و اطو شده داشته باشند.هم
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 دانشجویا  در صورت نداشتن اتیکز م صوص اجامه کارآمومی در ب   را ندارند.

 کارآمومی در اتاق عمل به دلیل محدودیز فیلد کاری  جبرانی برای غیبز های غیر موجه دانشجو را ندارد.

 اسز ام تیتر آنتی بادی خود در شروع کارآمومی مطلع باشد.دانشجو موظف 

روم در دو واحد باشد در صورت موجه  2نمره کل کم می شود و در صورتیکه غیبز در کار آمومی بیشتر ام  22نمره ام  2به امای هر روم غیبز 

 حذف و در صورت غیر موجه بود  صفر منظور می شود.

 (:/بالینی/عرصهمایشگاهی/آزعملیهای ایمنی )دروس توصیه

 فهرست منابع درسی:
1. Surgical Technology for the surgical tehnologist: A positive car Approcahc, Caruthers, et al Delmar 

Publishers(2008). 

 
2.Surgical Technology for the surgical tehnologists, puplisher Delmar learning 

ISBNO76680662 
3. Berry & Kone,s Operating room technique.mosby 2013 
4. phippen Mark. L. and wells maryann.paitent care during operative and invasive procedures. 
Sanders. 2007 

 

 .2831. لطفی مژگان، انتظار صمد. راهنمای جامع پرستاری اتاق عمل. انتشارات سالمی. چاپ اول، تهران 5

 .2833. زردشت رقیه، قارداشی فاطمه. روش کار در اتاق عمل. انتشارات جامعه نگر، چاپ سوم، تهران، 6
 

 

 روش ارزیابی:

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی

* * 

 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ
 صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای ه پاسخاکوت

  نمره(: 02از بارم بندی نمره ) 

 می باشد(. 12، برابر 02) نمره قبولی از    
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 % 11 و پروژه: عملی انجام تکالیف  مشارکت کالسی: حضور و غیاب کالسی: 

 % 11 امتحان پایان ترم:  امتحان میان ترم:  کوئیز:

 ریپورت روزانه، تمرین روزانه :موارد سایر

 % 21                    براساس چک لیست دانشکدهارزشیابي عمومي     

 % 51        مشاهده و چک لیست ارزشیابي اختصاصي  روزانه  

 %21         آزمون و چک لیستارزشیابي اختصاصي  پایانی    

 % 11   (                        تكالیف ) کنفرانس ، ترجمه ، تحقیق،  هزارش کار.....     

 

 :جدول زمانی ارائه برنامه

شمار
جلسه

ه 
 

روش 

 ارائه

 تاریخ

 ارائه 

ساعت 

 ارائه 
 عنوان جلسه  مکان ارائه

مدرس 

 )مدرسان( 

1 
پرس  و پاسخ 

بحث گروهی 

 ،کار بالین
13/11 

51/7-

51/12 

اتاق عمل 

بیمارستا  

و  ولیعصر

 موسوی

شجویان، ارائه طرح درس و تکالیف، ارائه شرح وظایف و معرفی دان

 و مشاهده و اورینتیشن تقسیم کار
خانم معصومه 

سهیال حسنلو و 

 ربیع 

2 
پرس  و پاسخ 

بحث گروهی 

 ،کار بالین

14/11 
51/7-

51/12 

اتاق عمل 

بیمارستا  

ولیعصر و 

 موسوی

تقسیم اتاق ها، چک کمد استوک، لیست عمل، همکاری با پرسنل 

اتاق، آماده نمودن اتاق عمل قبل، حین و بعد از عمل، دست شستن 

نفرانس و گزارش موردی، چک لوازم ، و اسکراب بحث گروهی و ک

 آماده کردن اتاق

" 

3 
پرس  و پاسخ 

بحث گروهی 

 ،کار بالین

15/11 
51/7-

51/12 

اتاق عمل 

بیمارستا  

ولیعصر و 

 موسوی

تقسیم اتاق ها، چک کمد استوک، لیست عمل، همکاری با پرسنل 

اتاق، آماده نمودن اتاق عمل قبل، حین و بعد از عمل، دست شستن 

کراب بحث گروهی و کنفرانس و گزارش موردی، چک لوازم ، و اس

 آماده کردن اتاق

" 

4 
پرس  و پاسخ 

بحث گروهی 

 ،کار بالین

27/11 
51/7-

51/12 

اتاق عمل 

بیمارستا  

ولیعصر و 

 موسوی

تقسیم اتاق ها، چک کمد استوک، لیست عمل، همکاری با پرسنل 

عمل، دست شستن اتاق، آماده نمودن اتاق عمل قبل، حین و بعد از 

و اسکراب بحث گروهی و کنفرانس و گزارش موردی، چک لوازم ، 

 آماده کردن اتاق

" 
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5 
پرس  و پاسخ 

بحث گروهی 

 ،کار بالین

28/11 
51/7-

51/12 

اتاق عمل 

بیمارستا  

ولیعصر و 

 موسوی

تقسیم اتاق ها، چک کمد استوک، لیست عمل، همکاری با پرسنل 

قبل، حین و بعد از عمل، دست شستن اتاق، آماده نمودن اتاق عمل 

و اسکراب بحث گروهی و کنفرانس و گزارش موردی، چک لوازم ، 

 آماده کردن اتاق

" 

6 
پرس  و پاسخ 

بحث گروهی 

 ،کار بالین

29/11 
51/7-

51/12 

اتاق عمل 

بیمارستا  

ولیعصر و 

 موسوی

تقسیم اتاق ها، چک کمد استوک، لیست عمل، همکاری با پرسنل 

ده نمودن اتاق عمل قبل، حین و بعد از عمل، دست شستن اتاق، آما

و اسکراب بحث گروهی و کنفرانس و گزارش موردی، چک لوازم ، 

 آماده کردن اتاق

" 

7 
پرس  و پاسخ 

بحث گروهی 

 ،کار بالین

4/12 
51/7-

51/12 

اتاق عمل 

بیمارستا  

ولیعصر و 

 موسوی

ا پرسنل تقسیم اتاق ها، چک کمد استوک، لیست عمل، همکاری ب

اتاق، آماده نمودن اتاق عمل قبل، حین و بعد از عمل، دست شستن 

و اسکراب بحث گروهی و کنفرانس و گزارش موردی، چک لوازم ، 

 آماده کردن اتاق

" 

8 
پرس  و پاسخ 

بحث گروهی 

 ،کار بالین

5/12 
51/7-

51/12 

اتاق عمل 

بیمارستا  

ولیعصر و 

 موسوی

یست عمل، همکاری با پرسنل تقسیم اتاق ها، چک کمد استوک، ل

اتاق، آماده نمودن اتاق عمل قبل، حین و بعد از عمل، دست شستن 

و اسکراب بحث گروهی و کنفرانس و گزارش موردی، چک لوازم ، 

 آماده کردن اتاق

" 

9 
پرس  و پاسخ 

بحث گروهی 

 ،کار بالین
6/12 

51/7-

51/12 

اتاق عمل 

بیمارستا  

ولیعصر و 

 موسوی

، چک کمد استوک، لیست عمل، همکاری با پرسنل تقسیم اتاق ها

اتاق، آماده نمودن اتاق عمل قبل، حین و بعد از عمل، دست شستن 

و اسکراب بحث گروهی و کنفرانس و گزارش موردی، چک لوازم ، 

 آماده کردن اتاق

" 

12 
پرس  و پاسخ 

بحث گروهی 

 ،کار بالین
11/12 

51/7-

51/12 

اتاق عمل 

بیمارستا  

ولیعصر و 

 موسوی

تقسیم اتاق ها، چک کمد استوک، لیست عمل، همکاری با پرسنل 

اتاق، آماده نمودن اتاق عمل قبل، حین و بعد از عمل، دست شستن 

و اسکراب بحث گروهی و کنفرانس و گزارش موردی، چک لوازم ، 

 آماده کردن اتاق

" 

11 
پرس  و پاسخ 

بحث گروهی 

 ،کار بالین
12/12 

51/7-

51/12 

اتاق عمل 

بیمارستا  

ولیعصر و 

 موسوی

تقسیم اتاق ها، چک کمد استوک، لیست عمل، همکاری با پرسنل 

اتاق، آماده نمودن اتاق عمل قبل، حین و بعد از عمل، دست شستن 

و اسکراب بحث گروهی و کنفرانس و گزارش موردی، چک لوازم ، 

 آماده کردن اتاق

" 

12 
پرس  و پاسخ 

بحث گروهی 

 ،کار بالین
13/12 

51/7-

51/12 

اتاق عمل 

بیمارستا  

ولیعصر و 

تقسیم اتاق ها، چک کمد استوک، لیست عمل، همکاری با پرسنل 

اتاق، آماده نمودن اتاق عمل قبل، حین و بعد از عمل، دست شستن 

و اسکراب بحث گروهی و کنفرانس و گزارش موردی، چک لوازم ، 

" 
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 آماده کردن اتاق موسوی

13 
پرس  و پاسخ 

 بحث گروهی

 ،کار بالین
18/12 

51/7-

51/12 

اتاق عمل 

بیمارستا  

ولیعصر و 

 موسوی

تقسیم اتاق ها، چک کمد استوک، لیست عمل، همکاری با پرسنل 

اتاق، آماده نمودن اتاق عمل قبل، حین و بعد از عمل، دست شستن 

و اسکراب بحث گروهی و کنفرانس و گزارش موردی، چک لوازم ، 

 آماده کردن اتاق

" 

14 
س  و پاسخ پر

بحث گروهی 

 ،کار بالین
19/12 

51/7-

51/12 

اتاق عمل 

بیمارستا  

ولیعصر و 

 موسوی

تقسیم اتاق ها، چک کمد استوک، لیست عمل، همکاری با پرسنل 

اتاق، آماده نمودن اتاق عمل قبل، حین و بعد از عمل، دست شستن 

و اسکراب بحث گروهی و کنفرانس و گزارش موردی، چک لوازم ، 

 کردن اتاق آماده

" 

15 
پرس  و پاسخ 

بحث گروهی 

 ،کار بالین
21/12 

51/7-

51/12 

اتاق عمل 

بیمارستا  

ولیعصر و 

 موسوی

تقسیم اتاق ها، چک کمد استوک، لیست عمل، همکاری با پرسنل 

اتاق، آماده نمودن اتاق عمل قبل، حین و بعد از عمل، دست شستن 

ی، چک لوازم ، و اسکراب بحث گروهی و کنفرانس و گزارش مورد

 آماده کردن اتاق

" 

16 
پرس  و پاسخ 

بحث گروهی 

 ،کار بالین
17/1 

51/7-

51/12 

اتاق عمل 

بیمارستا  

ولیعصر و 

 موسوی

تقسیم اتاق ها، چک کمد استوک، لیست عمل، همکاری با پرسنل 

اتاق، آماده نمودن اتاق عمل قبل، حین و بعد از عمل، دست شستن 

فرانس و گزارش موردی، چک لوازم ، و اسکراب بحث گروهی و کن

 آماده کردن اتاق

" 

17 
پرس  و پاسخ 

بحث گروهی 

 ،کار بالین
18/1 

51/7-

51/12 

اتاق عمل 

بیمارستا  

ولیعصر و 

 موسوی

تقسیم اتاق ها، چک کمد استوک، لیست عمل، همکاری با پرسنل 

اتاق، آماده نمودن اتاق عمل قبل، حین و بعد از عمل، دست شستن 

راب بحث گروهی و کنفرانس و گزارش موردی، چک لوازم ، و اسک

 آماده کردن اتاق

" 

18 
پرس  و پاسخ 

بحث گروهی 

 ،کار بالین
19/1 

51/7-

51/12 

اتاق عمل 

بیمارستا  

ولیعصر و 

 موسوی

تقسیم اتاق ها، چک کمد استوک، لیست عمل، همکاری با پرسنل 

مل، دست شستن اتاق، آماده نمودن اتاق عمل قبل، حین و بعد از ع

و اسکراب بحث گروهی و کنفرانس و گزارش موردی، چک لوازم ، 

 آماده کردن اتاق

" 

  تاریخ امتحان پایان ترم:             تاریخ امتحان میان ترم:  
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تاریخ شروع:                      ترم تحصیلی:                                         نام و نام خانوادگی:                         سال تحصیلی:        

 تاریخ پایان کارآموزی:                          محل کارآموزی:

 عالی موارد ارزشیابی عمومی

2 

 خوب

5/1  

طمتوس  

1 

 ضعیف

5/0  

یفبسیار ضع  

0 

      ستراحت  را رعایت می کندساعت اعالم شده در ورود وخروج  و ساعات ا -1

      کندموازین و شئونات اسالمی رادرپوشش و رفتار بطورکامل رعایت می -2

      .کندالصاق اتیکت ولباس فرم رابراساس مقررات دانشکده رعایت می -3

      کندموازین بهداشت فردی خود را رعایت می -4

      .کندام وظایف وقت خودراتنظیم میتوانایی مدیریت زمان داشته درجهت انج -5

      .وظایف خود را با دقت وبارعایت اصول صحیح وعلمی انجام میدهد -6

      کنددر ارائه مراقبتها، خطرات احتمالی را پیش بینی می-7

      درانجام فعالیتهای گروهی هماهنگی وهمکاری الزم را دارد -8

      یر و کارکنان  بخش مربوطه را دارد.ارتباط و تعامل مناسب با مد -9

      .کنددر مواجهه با مددجویان اصول اخالقی و ارتباط مناسب را رعایت می -10

      باشد. انتقاد پذیر بوده و در صدد اصالح انتقادات وارده می -11

      در حفظ و مراقبت از تجهیزات و وسایل بخش کوشا است.  -12

      کند. امور محوله تصمیم سریع و مناسب اتخاذ میدر انجام  -13

      قوانین و مقررات بخش را رعایت می کند.  -14

      کند. در جهت کسب توانایی انطباق با بخش تالش خود را می -15

 

 
 


