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 اهداف آموزشی

   هدف کلی:

  ها(ها، ارتباطات و چالشسیر تکامل، مهارت حرفه اتاق عمل)آشنائی با کلیات 

 در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیران قادر باشند: رفتاری(: )اهداف اختصاصی

 :حیطه شناختی 

 نمایندرا بیان  یسیر تکاملی جراح . 

 را شرح دهند یابیهای شغلهای مربوطه و مهارتشغل کارشناس اتاق عمل، حرفه .  

 (را بیان کنند. اعضای تیم جراحی )اعم از استریل و غیراستریل 

 تعریف ارتباط، اجزای فرآیند ارتباط و انواع ارتباط( را توضیح دهند. ای)ارتباطات حرفه 

 ن و اصول قانونی در اتاق عمل را شرح دهند.اصول اخالقی، حقوق بیمارا 

 شود را بیان کنند.مواردی که باعث طرح شکایت از کارکنان اتاق عمل می 

 دهد را بیان کنند.ترین اشتباهاتی که در اتاق عمل روی میمعمول 

 .نکاتی که تکنولوژیست اتاق عمل برای جلوگیری از اتهامات باید رعایت نمایند را بیان کنند 

 های اتاق عمل را بیان کنند.های عمل و محدودههای مختلف اتاق عمل، تجهیزات ضروری در کلیه اتاقل طراحی در اتاق عمل، امکانات و اتاقاصو 

 اندازهف دیوارها، سقف، کف، روشنایی و تهویه( را بیان کنند. های اتاق عمل)ویژگی 

 ها را طبقه یندی کنند.انواع جراحی 

 روانی قبل از جراحی شرح دهند.-ار را از نظر روحینحوه آماده کردن بیم 

 .نحوه آماده کردن بیمار را از نظر جسمی قبل از جراحی شرح دهند 

 های بالفاصله قبل از عمل را شرح دهند.سازی پوست قبل از عمل، معاینات قبل از عمل، اجازه نامه عمل، داروهای قبل از عمل و مراقبتآماده 

 نامه را شرح دهند.های رضایتنامه برای عمل جراحی و فرمتسازی رضاینحوه آماده 

 (نقل و انتقال بیمار، روش شناسایی بیمار ،)های انتقال بیماران و خطرات احتمالی در حین انتقال را شرح دهند.پیشگیری از جراحی در محل اشتباه 

 ی را بیان کنند.های مورد استفاده برای بیمار تحت جراحدهی و انواع پوزیشننحوه پوزیشن 

 بندی خطرات در اتاق عمل و امنیت کارکنان و بیماران را شرح دهند.اصول حفاظت و ایمنی در اتاق عمل، طبقه 

 :حیطه روانی حرکتی- 

  عاطفیحیطه: 

 .در ارائه تکالیف کالسی و مطالب مازاد بر آن به صورت داوطلبانه پیش قدم می شود 

 ریس شده داشته و به دقت گوش دهد.هنگام تدریس، توجه کامل به موارد تد 

 .در مطالب مطرح شده مشارکت داشته باشد 

 .در مورد موضوع مطرح شده، اظهار نظر نماید 
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 روش های تدریس

 ایفای نقش √بحث گروهی √پرسش و پاسخ √سخنرانی

 پانل √PBL نمایش عملی کارگاه آموزشی 

 گروه کوچک              نال کالب               جور گزارش صبحگاهی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion بیمار شبیه سازی شده 

 سایر روش های تدریس:

 مواد و وسایل آموزشی

 نمودار/ چارت بروشور کاتالوگ/ √تصویر/ عکس وایت بورد √پاورپوینت جزوه √کتاب

 بیمار واقعی بیمار استاندارد شده اشیاء و لوازم واقعی ماکت نرم افزار √فیلم آموزشی فایل صوتی

 انواع پروژکتورهای اورهد، اوپک و اسالید، پوستر و پمفلت بهداشتی  سایر مواد و وسایل آموزشی:

 مکان برگزاری آموزش

  √کالس
 √سایت

 اینترنت 

سالن 

 کنفرانس

 سالن

 آمفی تأتر 

 سالن 

 موالژ
 Media مایشگاهآز

Lab 

Skill 

Lab 

درمانگاه/ 

 بالینی بخش

 عرصه

 بهداشت
 جامعه

   :مکان های آموزشیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(

 

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(
 حرفه اتاق عملکنفرانس مرتبط در رابطه با ارائه 

  ارائه کلیپ ویدیوئی مرتبط

 مدرس ضوابط آموزشی و سیاست های
 حضور به موقع در کالس تئوری و عملی، شرکت فعال در پرسش و پاسخ، تحویل به موقع تکالیف آموزشی تعیین شدهانتظارات: 

 -: مجازها

 -محدودیتها:

  

 (/بالینی/عرصههای ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهیتوصیه
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 فهرست منابع درسی
• Surgical technology for Surgical technologist: A positive care approach/association of surgical 

technologist/6 edition  

• Rothrock JC. Alexander's Care of the Patient in Surgery-E-Book. Elsevier Health Sciences; 1122 

Jan 26 

• Phillips N. Berry & Kohn's operating room technique. Elsevier Health Sciences; 1126 Mar 4. 

•  Smeltzer S, Bar B. Text book medical surgical nursing. 11th ed. Philadelphia: W. B. Saunder,s, 
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 کار در اتاق عمل بری و کوهن( ترجمه ساداتی لیال، گاچینی احسان و دیگران، انتشارات جامعه نگر. اتاق عمل) جلد اول  نانسی ماری، اصول کار در

0393 

  0389فاطمه، زردشت رقیه. اصول کلی تکنولوژی جراحی  ، انتشارات سالمی.قارداشی 

  ،0389قارداشی فاطمه، مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی، انتشارات جامعه نگر 

 

 

 روش ارزشیابی

 مصاحبه چک لیست صحیح / غلط جورکردنی √چند گزینه ای کوته پاسخ گسترده پاسخ

Key Feature OSCE Short Case Long Case Mini CEX DOPS 
Clinical Work 

Sampling 

Log Book 0 060 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 سایر روش های ارزشیابی:

 ( ...........نمره،  عملی:   ..........،  نمره: نظری ............) از بارم بندی نمره 

 ...... نمرهکار عملی:  نمره9:تکالیف کالسی نمره 1.: حضور و مشارکت فعال

 نمره 16.  :/ دورهامتحان پایان ترم  :/ دورهامتحان میان ترم  کوئیز:

 سایر موارد:
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 برنامه نظریترتیب و توالی عناوین جدول 

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

  طرح درس، اهداف و انتظازات ، سیر تکاملی جراحی ائهمعرفی درس، ار 0

  یابی و اعضای تیم جراحیهای شغلهای مربوطه، مهارتمل، حرفهتوصیف شغل کارشناس اتاق ع 2

  ارتباطات حرفه ای و وجدان جراحی 3

  های فیزیکی محیط در یک واحد جراحیشناخت جنبه 4

  ها، آماده کردن بیمار و معاینات قبل از عمل(بندی انواع جراحیمراحل جراحی، طبقه )روتین قبل از عمل 5

  رای عمل جراحی، شناسایی و نقل و انتقال بیمار تحت جراحینامه برضایت 6

  پوزیشن دادن به بیمار تحت جراحی 7

  مدیریت خطر 8

  امتحان پایان ترم 9

توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

 فراگیران رسانیده خواهد شد.
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 ول ترتیب و توالی عناوین برنامه عملیجد

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 
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توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

 فراگیران رسانیده خواهد شد.
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 جدول ارائه برنامه کارآموزی/کارورزی 

 *طول دوره
 مدرس )مدرسان(  مکان ارائه عنوان برنامه آموزشی

 ماه روز ساعت

      

      

      

      

      

آموزش، به اطالع توسط مسؤول درس/ کارشناس  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

  فراگیران رسانیده خواهد شد.

 

 


