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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش

  course planترمی  دوره  طرح 

 

 9318_9311نیمسال اول : نیمسال تحصیلی  *           "42؛ کد درسآشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل"  نام درس:*

 تکنولوژی اتاق عملکارشناسی  * رشته و مقطع تحصیلی:                                                                      پیراپزشکی  دانشکده: *

 ندارد: درس پیشنیاز*اتاق عمل                                                                  :  *گروه آموزشی

   92-91چهارشنبه :             * روز و ساعت برگزاری                                                                          واحد 4 : تعداد واحد*

 91تا 8شنبه روزهای تماس با مسئول درس:  *                                                        خانم سهیال کالنتریمدرس: نام *

 گروه اتاق عمل دانشکده پیراپزشکیآدرس دفتر:  *                                            ریخانم سهیال کالنت مسوول درس: نام *

 sa.kalantary@gmail.com:پست الکترونیک  *                                                                             190-34231914 تلفن:*

با انواع وسایل و تجهیزات اختصاصی و پیشرفته اتاق عمل که در اعماال رراحای تصصصای و    در این درس دانشجو  شرح درس: 

 .فوق تصصصی به کار می رود آشنا شده و طرز نگهداری و به کارگیری آنها را می آموزد

 : هدف کلی درس

 آنهاو طرزکار، نگهداری و به کارگیری  اتاق عمل احتصاصی و پیشرفته  آشنایی با وسایل و تجهیزات 

 اهداف اختصاصی:

 از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:

 د.نابزار های رراحی را بر اساس کاربرد طبقه بندی کن 

 برنده ها و ردا کننده ها را بر اساس شکل و کاربرد تفکیک نماید.  

  کاربرد انواع کورت را در رراحی شرح دهد. 

 ا شرح دهد. کاربرد انواع کلمپ ها در رراحی ر 

 نگهدارنده را با توره به کاربرد تفکیک نماید.انواع پنس های  

 را بیان کند.نکات ایمنی در نگهداری و استریلیزاسیون ابزار رراحی ظریف  

 انواع پکهای استریل را توضیح دهد. 

 استریل را نام ببرد.  یپکهامحتویات  

 انواع پانسمان های رراحی را نام ببرد. 

 یا گازهای مورد مصرف در اتاق عمل را بر اساس کاربرد هریک نام ببرد. انواع اسپانج  

 و سوند ها را بر اساس کاربرد هر یک در اتاق عمل مقایسه نماید. انواع کاتتر و درن ها 

 تاریصچه و اصطالحات مربوط به بصیه زدن را بداند. 

 قه بندی و مقایسه نماید.نخ های بصیه را بر اساس رنس، رنگ، قابلیت رذب و موارد استفاده طب 

 کاربرد انواع نخ های بصیه را توضیح دهد. 

 سوزن های رراحی را بر اساس سایز، شکل، و کاربرد دسته بندی و مقایسه نماید. 

 روش های متداول در بستن زخم رراحی را نام ببرد. 

 انواع تکنیک های بصیه زدن و بستن الیه های مصتلف دیواره های شکم را نام ببرد. 

 اهمیت گره زدن در بصیه را توضیح دهد. 

 نحوه لیگاتور کردن در رراحی را توضیح دهد.  

 انواع استاپلر ها را بر حسب محل کاربرد نام ببرد. 

 گام استفاده از ساکشن را بیان کند.حوه استفاده تورهات الزم در هنموارد مصرف، ن 

 ه از تورنیکه را بیان کند.موارد مصرف، نحوه استفاده و تورهات الزم در هنگام استفاد 
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 موارد مصرف، نحوه استفاده و تورهات الزم در هنگام استفاده از الکتروکوتر را بیان کند. 

 مزایای استفاده از دیاترمی بای پوالر را شرح دهد. 

 ویژگی المپ های آن را بیان کند.  چراغ سیالیتیک و بردموارد کار 

 هد. کاربد الرنگوسکوپ و انواع آن را توضیح د 

 کاربرد دستگاه بویلر در اتاق عمل را شرح دهد.  

 تجهیزات الپاراسکوپی را با ذکر عملکرد شرح دهد. 

 ساختمان میکروسکوپ و نحوه عملکرد و کاربرد آن در اتاق عمل را شرح دهد.  

 ساختمان و عملکرد دستگاه فیکو را شرح دهد. 

 شیوه تدریس: 

  تمرین در پراتیکده از ویدئو پروژکتور، نمایش فیلم، استفا ،یسصنرانی،پرسش وپاسخ، بحث گروه

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو:

 نمره   2                           نمره میانترم                                      

 نمره  99                             نمره پایان ترم                                 

 نمره  4                                                      نمره انجام تکالیف  

 نمره 4                                               پرسش و پاسخ کالسی  

 نمره   9                                    فعالیت در کالس                       

   :  ا غیبت و تاخیر دانشجونحوه برخورد بمقررات و 

 .حضور دانشجو در تمامی رلسات الزامیست  

  غیبت محسوب می شود.آن رلسه تاخیر بعد از شروع کالس مجاز نمی باشد و 

 .در صورت غیبت دانشجو طبق مقررات و آیین نامه آموزشی با دانشجو برخورد می شود 

 خوردن و آشامیدن در کالس ممنوع می باشد. 

 اینترنت ممنوع می باشد .  و  فن همراهاستفاده از تل 

   وظایف و تکالیف دانشجو:

 ارائه تکالیف طبق ردول زمانبندی  

 9318آذر  1* تاریخ امتحان میان ترم: 

 طبق تقویم آموزشی دانشگاه     تاریخ امتحان پایان ترم: 

 

 :یمنابع اصل

های رراحی و دانشجویان اتاق عمل. تهران: لیال ساداتی، احسان گلچینی. ابزار رراحی:برای پزشکان، رزیدنت  

   9311سوم، انتشارات رامعه نگر، ویراست 

 9314لیال ساداتی، احسان گلچینی. آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل. تهران: انتشارات رامعه نگر، چاپ دوم، 

ل. تهران: انتشارات رامعه نگر، چاپ فاطمه قارداشی، رویا اکبرزاده، رقیه زردشت. آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عم 

 9310دوم،

اولین مجموعه وسایل رراحی همراه با معرفی ابزارهای نوین. تهران:  رقیه صادقی. کتاب رامع ابزارهای رراحی: 

 9381انتشارات نور دانش، چاپ دوم، 

 
 Caruthers BL, Price P, Junge TL, Price BD. Surgical Technology for the Surgical 

Technologist. 
 Berry & Kohn,s. operation room technique. 2007. 
 Tighe SM. Instrumentation for the operating room. Mosby; 2007.  
 Miltex Sutgical Instruments Catolog, published Milltex. Inc. 
 Basic surgical Instrumentation, publisher W.B. Saunders, ISBN 072164211X 
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 Surgical Instruments: A pocket guide, publisher W.B Saunders, ISBN 0721678017 

 

 

 

                            "آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل"  یردول زمان بندی برنامه درس

  

آمادگی الزم مالحظات /  مدرس عنوان ساعت روز

دانشجویان قبل از شروع 

 کالس

 --------------- کالنتریس. و تجهیزات آن تاریخچه اعمال جراحیمعارفه، ارائه طرح درس و  01_01 01/7/98

 مطالعه طبق طرح درس س.کالنتری و برنده هاتاریخچه ابزار های جراحی ، طبقه بندی ابزار  01_01 07/7/98

 رح درسمطالعه طبق ط س.کالنتری ابزارهای جراحی: جدا کننده ها 01_01 41/7/98

 مطالعه طبق طرح درس س.کالنتری ابزارهای جراحی: کلمپ ها 01_01 0/8/98

 مطالعه طبق طرح درس س.کالنتری ابزارهای جراحی: نگهدارنده ها 01_01 8/8/98

   تعطیل رسمی  01_01 01/8/98

 مطالعه طبق طرح درس س.کالنتری ابزارهای جراحی: اکارتورهای دستی 01_01 44/8/98

 مطالعه طبق طرح درس س.کالنتری ابزارهای جراحی: اکارتورهای خودکار 01_01 49/8/98

 مطالعه طبق طرح درس س.کالنتری (میانترمامتحان )ابزارهای جراحی: انواع اسپکولوم و هوک 01_01 1/9/98

 مطالعه طبق طرح درس س.کالنتری تجهیزات مصرفی و غیر مصرفی اتاق عمل 01_01 01/9/98

 مطالعه طبق طرح درس س.کالنتری ، سوند و استپلرانواع درن ها و کاتتر ها 01_01 41/9/98

 مطالعه طبق طرح درس س.کالنتری انواع بخیهو انواع نخ های جراحی و سوزن ها  01_01 47/9/98

 مطالعه طبق طرح درس س.کالنتری تجهیزات غیر الکتریکی اتاق عمل   01_01 1/01/98

 مطالعه طبق طرح درس س.کالنتری زات الکتریکی اتاق عملتجهی 01_01 00/01/98

 مطالعه طبق طرح درس س.کالنتری )میکروسکوپ، آندوسکوپ،لیزر و ...(0تجهیرات ویژه اتاق عمل  01_01 08/01/98

 --------------- س.کالنتری آموزش عملی در پراتیک 01_01 41/01/98

 


