
1 
 

 

 زنجان :ماماییپرستاری و  دانشکده

 اتاق عمل و هوشبری گروه آموزشی:

 Course Plan مجازی-کارآموزی بالینی دورهطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 رشته تحصیلی: تکنولوژی اتاق عمل  فرد اسکرابملکرد عکارآموزی اصول و فنون عنوان واحد درسی: 

  سیمقطع تحصیلی: کارشنا یکنوع واحد درسی: 

  6ترم تحصیلی:  کارورزی: کارآموزی:  مجازی عملی:  نظری:  واحد

 ساعت،

 روزیا ماه
        بخش: سال: کارآموز 

 کد درس:

11 

 پیشنیاز:
کارآموزی رفتار در اتاق عمل، اصول و فنون 

عملکرد فرد سیار و اسکراب، آشنایی با وسایل و 
ای بر تکنولوژی تجهیزات اتاق عمل، مقدمه

 عملاتاق 

 جدیدترین تاریخ تصویب

برنامه آموزشی توسط 

وزارت بهداشت: 

00/00/1931 

 بخش: سال: کارورز 

 بخش: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

  اتاق عملرشته تحصیلی:    حامد تقی لونام و نام خانوادگی: 

  مربیرتبه علمی:  کارشناسی ارشدمقطع تحصیلی:  

 Taghiloo0931@gmail.com کپست الکترونی 99099899090شماره تماس:  

 مامایی -زنجان، انتهای شهرک کارمندان، بلوار مهدوی، دانشکده پرستاری   آدرس محل کار:

 گروه اتاق عملنام و نام خانوادگی سایر مدرسان:  

 تاریخ تدوین طرح درس: روش برگزاری برنامه:

00/06/1000 
 از جامعه:ازنگری بر اساس نیب

 حضوری

  

 مجازی

  
 ترکیبی

 تاریخ تصویب

 :EDCتوسط شورای  

00/00/1931 

 

 

 شماره جلسات

 بازنگری شده:
 تاریخ تأیید 

 :EDOتوسط شورای 

00/00/1000 
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 اهداف آموزشی

   هدف کلی: 

 اهدافآشنایی و رعایت اصول و فنون وظایف و عملکرد فرد اسکراب و انجام آن 

 رود دانشجویان قادر باشند وزشی انتظار میآمدر پایان برنامه ی  :یاختصاصی رفتار

  آشنایی و انجام صحیح اصول ضدعفونی و تجهیز اتاق عمل 

  آشنایی و انجام صحیح اصول پذیرش بیمار 

  آشنایی و انجام صحیح اصول آماده کردن وسایل قبل از عمل جراحی 

 ع قبل از عمل )اسکراب دستها(آشنایی و انجام صحیح اصول ضدعفونی دستها بموق 

  آشنایی و انجام صحیح اصول پوشیدن گان و دستکش استریل به روش بسته 

  آشنایی و انجام صحیح اصول پوشاندن میزهای عمل با شان استریل 

  آشنایی و انجام صحیح اصول آماده کردن میز عمل براساس کاربرد وسایل جراحی 

 ها و وسایل جراحی آشنایی و انجام صحیح اصول شمارش گاز 

  آشنایی و انجام صحیح اصول کمک به پوشیدن گان و دستکش به سایر اعضاء تیم جراحی 

  آشنایی و انجام صحیح اصول کمک به پرب و درپ بیمار 

  آشنایی و انجام صحیح اصول قرار دادن وسایل مورد نیاز در اختیار جراح 

 احی آشنایی و انجام صحیح اصول حفظ استریلیته فیلد جر 

  آشنایی و انجام صحیح اصول ضدعفونی و پانسمان ناحیه عمل 

  آشنایی و انجام صحیح اصول آماده کردن بیمار جهت انتقال به ریکاوری 

  آشنایی و انجام صحیح اصول کمک به انتقال بیمار به برانکارد 

  آشنایی و انجام صحیح اصول تحویل وسایل جراحی شده به اتاق شستشو 

 ام صحیح اصول آماده کردن اتاق جهت عمل بعدی آشنایی و انج 

 

  : حیطه ی عاطفی 

  . هنگام انجام مراقبت به شرایط روحی بیمار در اتاق عمل توجه کند 

  .اصول اخالق حرفه ای را مراعات نماید 

  باشد . در موارد خطر با انجام به موقع اقدامات وپیگیری های الزم پیش قدم شده و در درمان مشارکت فعال داشته 

 .در رعایت حفظ حریم خصوصی و پوشش بیماران بیهوش دلسوزانه تالش می کند  

 .فعالیت های محوله را مشتاقانه و مسئوالنه انجام می دهد  

 .با برقراری ارتباط موثر و مطمئن در جهت کاهش اضطراب و حمایت روحی روانی بیمار قبل و پس از جراحی تالش می کند  

 صصان جراحی و اساتید خود با احترام برخورد می نماید و در جهت رفع اشکاالت خود سوال می پرسد.با کارشناسان و متخ  

  .در شرایط اورژانسی با سرعت عمل مناسب با اعضاء تیم درمان همکاری می نماید 
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  :حیطه ی روانی حرکتی 

 ای آنها را داشته باشدلیست اعمال جراحی را بررسی کرده و آمادگی الزم بر ،در بدو ورود به اتاق عمل. 

  اطمینان حاصل کندبرای جراحی قبل از ورود بیمار، از سالم بودن تجهیزات مورد استفاده. 

 .قبل از ورود بیمار، اتاق عمل را از قبیل تجهیزات، وسایل و داروهای مورد استفاده برای جراحی آماده کند 

 وزیشن مناسب قرار دهد.ی هدایت کرده و بیمار را در پبیمار را به روی تخت جراح 

 در نقش فرد اسکراب میز جراحی را آماده نموده و در حین عمل در تمامی مراحل  به تیم جراحی کمک نماید. 

 .در پایان جراحی به پانسمان بیمار و همچنین آماده سازی برای انتقال به ریکاوری کمک نماید 

 .بیمار را تا بخش ریکاوری همراهی کند 

  ،تجهیزات و ابزارها را کامل شمارش نموده و تجهیزات را جهت ارسال به در پایان جراحیCSR       پک نموده و سپسس بپه صپورت مکتپوب بپه

 استریلیزاسیون مرکزی تحویل دهد.کارکنان بخش 

 روش های تدریس

 ایفای نقش بحث گروهی پرسش و پاسخ  سخنرانی

 پانل PBL نمایش عملی کارگاه آموزشی 

 گروه کوچک              جورنال کالب                گزارش صبحگاهی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion بیمار شبیه سازی شده 

 سامانه های آموزشی رسمی
سامانه های آموزشی 

 غیررسمی

 تکلیف محور
 سایر

 سایر روش های تدریس:

 مجازی/حضوری(  )مواد و وسایل آموزشی

منابع 

 الکترونیک

 پاورپوینت جزوهب / کتا
 وایت بورد

  تصویر/ عکس
 نمودار/ چارت بروشور کاتالوگ/

 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 بهداشتیسایر مواد و وسایل آموزشی:  

 (حضوری/مجازی   )مکان برگزاری آموزش

 مجازی

  

 بالینی

  
 جامعه آزمایشگاهی

 سایر مکان های آموزشی:  

 مرتبط با استاد(    )تجارب یادگیری
  آماده سازی اتاق عمل در جراحی های مختلفآشنایی بیشتر با اصول مراقبت های جراحی و عملکرد فرد سیار و اسکراب 

 کار با تجهیزات -ترسیم جدول شمارش گاز 
 ه کوترکار با دستگا مدیریت آماده سازی وسایل در جراحی های اورژانس 

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(
 .به طور منظم در کالس درس و مباحث علمی شرکت نماید 
 رعایت مقررات آموزشی دانشکده و پروتکل های بهداشتی مبارزه با کرونا 
 تحویل به موقع تکالیف 
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 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

فعال و پویا در مباحث آموزشی، طرح سؤال و ابهامات مرتبط با آموزش، انجام به موقع و حضور به موقع و کامل در کارآموزی، شرکت انتظارات: 

مقرر در مناسب تکالیف آموزشی تعیین شده، حضور به موقع درجلسۀ ارزشیابی برنامه، ارائۀ انتقاد و پیشنهاد جهت ارتقاء کیفیت تدریس، رعایت فرم 

  کاروزی 

 در اتاق استراحت دانشجویان ،چک کردن موبایل، ورود و خروج از بخش در صورت نیاز با هماهنگی مربی. : استراحت به مدت بیست دقیقه مجازها

برگزاری و شرکت در جلسات کنفرانس وبحث گروهی گاهی اوقات از حضور دانشجویان و ایفای نقش آنان در اتاق عمل های فعال جلوگیری می  محدودیتها:

خش، نداشتن غیبت غیر موجه و در صورت نیاز هماهنگی با مربی، عدم نشستن یا تکیه بر تخت یا برانکارد و جاهای غیر متعارف کند، عدم استفاده از موبایل در ب

  در ساعات کارآموزی

 از قبیل: مواجهات شغلی، تجهیزات بیمارستانی، مواد شیمیایی،  حفاظت فردی و...های ایمنی توصیه

ی در موقع کار با بیمار شامل پوشیدن کفش رو بسته، شستشو و هند راب دست به دفعات الزم، استفاده از تجهیزات کامل رعایت اصول ایمنی فردی و اجتماع -1

 موقع انجام اقدامات تهاجمی، رعایت اصول صحیح کار با بیمار و جلوگیری از ایجاد صدمه به بیمار،...

 رعایت پروتکل های ستاد مبارزه با کرونا -0

 وگیری از ایجاد صدمه به بیمار...رعایت اصول صحیح کار با بیمار و جل، تفاده از تجهیزات و مراقبت از آن هااحتیاط در اس -9
 

 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; 1908 Jan 06 

 Phillips N. Berry & Kohn's operating room technique. Elsevier Health Sciences; 1906 Mar 4. 

 1391، ساداتی لیال، گلچینی احسان، نشر جامعه نگر ،اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب 

 روش ارزشیابی

 ارزشیابی تخصصی بر اساس چک لیست  ارزشیابی عمومی بر اساس چک لیست 

 سایر روش های ارزشیابی:

 ( نمره10:  تخصصینمره،    6 عمومینمره:  00) از بارم بندی نمره 

 5/0و . زمان صحیح ارائه مطالبو موثر، مطالعه مناسب مطالب،  حضور به موقعارزشیابی عمومی: 

 5/11:تکالیف، آزمون مجازی، آزمون بالینی و شیابی تخصصیارز

 سایر موارد:
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 آموزشیبرنامه ترتیب و توالی عناوین جدول 

مدرس 

 (مدرسان)
 عنوان برنامه آموزشی مکان ارائه

  طول دوره*

 ساعت روز ماه

گروه اتاق 

 عمل
 اتاق عمل

، توضیح اهداف کارآموزی و انتظارات و شرح وظایف

 تقسیم تکالیف
 طبق برنامه

 طبق

 برنامه

-31/31  
9/31 

گروه اتاق 

 عمل
 طبق برنامه پذیرش بیمار در اتاق عمل اتاق عمل

 طبق

 برنامه

-31/31  
9/31 

گروه اتاق 

 عمل
 طبق برنامه آماده سازی اولیه اتاق عمل اتاق عمل

 طبق

 برنامه

-31/31  
9/31 

گروه اتاق 

 عمل
 ملاتاق ع

نقل و انتقال بیمار تحت عمل جراحی و  نحوه انتقال و 

 پوزیشن دادن به بیمار تحت عمل جراحی

 

 طبق برنامه
 طبق

 برنامه

-31/31  
9/31 

گروه اتاق 

 عمل
 اتاق عمل

 ایمنی بیمار در اتاق عمل

نحوه اماده کردن پوست بیمار قبل از عمل جراحی و 

 پرپ بیمار
 

 طبق برنامه
 طبق

 مهبرنا

-31/31  
9/31 

گروه اتاق 

 عمل
 اتاق عمل

نحوه آماده کردن پوست بیمار قبل از عمل جراحی و 

 پرپ بیمار

 شستن دست قبل از شروع عمل جراحی

 ) اسکراب کردن(

 

 طبق برنامه
 طبق

 برنامه

-31/31  
9/31 

گروه اتاق 

 عمل
 اتاق عمل

 پوشیدن گان و دستکش به روش باز و بسته

 گان و دستکشکردن  نحوه خارج
 

 طبق برنامه
 طبق

 برنامه

-31/31  
9/31 

گروه اتاق 

 عمل
 اتاق عمل

 نحوه پوشیدن گان به افراد استریل تیم جراحی

 نحوه پوشاندن دستکش به افراد استریل

 

 طبق برنامه
 طبق

 برنامه

-31/31  
9/31 
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گروه اتاق 

 عمل
 اتاق عمل

 نحوه پهن کردن شان روی میزجراحی

 حوه کاور کردن میز مایون

 نحوه چیدن ابزار روی میز جراحی

 نحوه سوار کردن تیغ بیستوری روی دسته بیستوری

 

 طبق برنامه
 طبق

 برنامه

-31/31  
9/31 

گروه اتاق 

 عمل
 اتاق عمل

نحوه چیدمان میز جراحی و نحوه دادن تیغ جراحی ، 

 قیچی ها، هوستات و کلمپ ها را به جراح

 نمایش دهد. دن تیغ بیستوری رااصول خارج کر

 نحوه دادن رترکتورها و سوزن گیر و پنست  به جراح

 طبق

 برنامه

 طبق

 برنامه

-31/31  
9/31 

گروه اتاق 

 عمل
 اتاق عمل

نحوه شمارش گاز ها و مراحل آن و همچنین نحوه 

 شمارش وسایل نوک تیز و برنده

 طبق

 برنامه

 طبق

 برنامه

-31/31  
9/31 

ق گروه اتا

 عمل
 اتاق عمل

پروتکل نمونه جراحی ، ظروف، برچسب زدن به نمونه و 

 محافظت از نمونه

 طبق

 برنامه

 طبق

 برنامه

-31/31  
9/31 

گروه اتاق 

 عمل
 اصول درپ و انواع انسزیون جراحی اتاق عمل

 طبق

 برنامه

 طبق

 برنامه

-31/31  
9/31 

گروه اتاق 

 عمل
 اتاق عمل

ت از درن ها  و جمع آوری وسایل انواع پانسمان و مراقب

 استریل

 طبق

 برنامه

 طبق

 برنامه

-31/31  
9/31 

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

 فراگیران رسانیده خواهد شد.

 

 

 


