
 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی
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  اصول  و فنون عملکرد فرد سیار و اسکراب : نام درس

    96-95 نیمسال تحصیلی اول 
  اتاق عمل 3ترم آموزشی: گروه دانشکده: دانشکده پیراپزشکی                                                                                     

و روزهاي  12- 10شنبه  اتاق عمل                                                                                         تاریخ برگزاري : روزهاي   رشته: کارشناسی
  18-14یکشنبه

 واحد عملی 1- واحد نظري 2تعداد واحد:  
  10-8هاي تماس با مسئول درس:  شنبه روز                                  نژادی اکبرآقای علیمدرس و مسئوول درس: 

          32436102-  227 - 225 آدرس دفتر: دانشکده پیراپزشکی،گروه اتا ق عمل        تلفن:
 ALI.AGHAEINEJAD@GMAIL.COMپست الکترونیک : 

  هدف کلی درس: 
 اسکراب در اتاق عملاصول  و فنون عملکرد فرد سیار و آشنایی با 

  اهداف اختصاصی:
  وره باید قادر باشد...........دانشجو در پایان د

  را توضیح دهد. ایف قبل ،حین و بعد از عمل شخص سیرکولیت وظ  - 1
  بشناسد. بیمار را در اتاق عمل پذیرش کرده  و  نکاتی را  که در هنگام پذیرش بیمار بایست اهمیت دهد ، - 2
 پذیرش کودکان ،نوزادان و سالمندان در اتاق عمل را توضیح دهد. نحوه  - 3
 بتواند بیمار تحت عمل جراحی را نقل و انتقال دهد. - 4
 انواع پوزیشنهاي جراحی را بشناسد و بتواند بیمار را جهت عمل جراحی  پوزیشن دهد. - 5
 . را توضیح دهد نکات ایمنی در اتاق عمل  - 6
 جراحی را قبل از عمل توضیح دهد. نحوه آماده کردن پوست براي عمل - 7
 .بتواند حین عمل شمارش گاز و شمارش ابزار جراحی  را انجام دهد  - 8
 بتواند نحوه اضافه کردن وسایل استریل به حوزه جراحی را به طور صحیح انجام دهد. - 9

 مراقبت از نمونه بیوپسی و درج اطالعات روي ان را بشناسد.نحوه   -10
 را توضیح دهد.  اسکرابوظایف قبل ،حین و بعد از عمل شخص  -11
آرایش اتاق عمل را بشناسد  و نحوه  آماده سازي اتاق براي عمل محیط استریل براي عمل را ایجاد نماید و  -12

 را توضیح دهد.
 .بتواند شستن دست براي جراحی را انجام دهد -13
 و وسایل را  بطور صحیح بچیند.  گان و  دستکش جراحی را بطور صحیح بپوشد و  میز جراحی -14
 مقدمات الزم در  اعمال جراحی را توضیح دهد.  -15
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 را بیان نماید. انواع انسزیونهاي جراحی -16
 ا بشناسد و بطور صحیح نشان دهد.انواع بخیه ر -17
 انواع گره را نشان دهد. -18
 نام ببرد. هموستاز  و راههاي پیشگیري از خونریزي را  -19
 را بداند . مراقبتهاي بعد عمل  -20
  انواع پانسمان را بشناسد  و نحوه مراقبت از درنها را بیان نماید. -21

 
 شیوه تدریس: سخنرانی،پرسش وپاسخ، بحث گروهی، استفاده از ویدئو و پروژکتور

  نحوه ارزشیابی دانشجو:
  نمره 4                       میان ترم                                                                                            -1         
  نمره   7                                                       امتحان پایان ترم  (تئوري)                                - 2         
  نمره 7عملی)                                                                                          (امتحان پایان ترم  -3       

 نمره    2             و کوییز کالسیدرس و مشارکت در پرسش و پاسخ   در کالس و غیاب حضور  -4         
و  غیبت بـیش   تئوري دقیقه از شروع کالس 15تاخیر بیش از  مقررات و نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو: 

بار در طول ترم استفاده نمایـد کـه    4دانشجو در صورتی می تواند از غیبتهاي حداکثر نمی باشد. جلسه مجاز 4از
  براي استاد موجه باشد.

  غیبت در کالس عملی مجاز نمی باشد
  وظایف و تکالیف دانشجو: حضور به موقع در کالس و حضور فعال در امر یادگیري،

  * تاریخ امتحان پایان ترم: مطابق تقویم دانشگاهی
و  .تاخیر پوشیدن لباس اتاق عمل  جهت کالسهاي عملی الزامی است* سایر تذکرهاي مهم براي دانشجویان: 

  در کالس عملی مجاز نمی باشد. غیبت 
به آیین نامه آموزشی اگر چنانچه دانشجو در یکی از دروس عملی ویا نظري نتواند نمره قبولی اخذ نماید .با توجه 

 هرچند سرجمع نمره به حد نصاب قبولی رسیده باشد به عنوان نمره مردودي در نظر گرفته می شود
  

  منابع اصلی
  1395اول.بري و کهن .تکنیک اتاق عمل .جلد اول..انتشارات جامعه نگر.چاپ  - 1
سالمی.چاپ -انتشارات جامعه نگرساداتی  لیال،گلچینی احسان،اصول و فنون عملکرد فرد سیار (سیرکولیت).-2

 1391اول.
 1391سالمی.چاپ اول.- ساداتی  لیال،گلچینی احسان،اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب.انتشارات جامعه نگر - 3
پرستاري و کار در اتاق عمل.انتشارات اندیشه رفیع.چاپ اکبر زاده رویا ،اساجی  زهرا،نجار الدن.اصول - 4

  1394دوم.
 

  
  



  
  اصول  و فنون عملکرد فرد سیار و اسکرابجدول زمان بندي برنامه درسی 

  
 مدرس روش تدریس مواد و رسانه ها موضوع جلسات تاریخ جلسات ردیف

1 1/7/96 

وظایف قبل ،حین و بعد از عمل شخص 
بیمار در اتاق سیرکولیت  و نحوه پذیرش 
 عمل

تخته ، ویدئوپرژکتور 
 وکامپیوتر

پرسش ،سخنرانی 
 ،پاورپوینتوپاسخ

 علی اکبر آقایی نژاد

2 2/7/96 
نحوه پذیرش کودکان ،نوزادان و 
 سالمندان در اتاق عمل

تخته ، ویدئوپرژکتور 
 وکامپیوتر

سخنرانی ،پرسش 
 وپاسخ،پاورپوینت

 علی اکبر آقایی نژاد

3 15/7/96 

تحت عمل جراحی و   انتقال بیمارنقل و 
 انواع پوزیشنهاي جراحی

 

تخته ، ویدئوپرژکتور 
 وکامپیوتر

سخنرانی ،پرسش 
 وپاسخ،پاورپوینت

 علی اکبر آقایی نژاد

 نکات ایمنی و خطرات شغلی در اتاق عمل 16/7/96 4
تخته ، ویدئوپرژکتور 

 وکامپیوتر
سخنرانی ،پرسش 
 وپاسخ،پاورپوینت

 نژادعلی اکبر آقایی 

5 22/7/96 
نحوه آماده کردن پوست براي عمل 

 جراحی
تخته ، ویدئوپرژکتور 

 وکامپیوتر
سخنرانی ،پرسش 
 وپاسخ،پاورپوینت

 علی اکبر آقایی نژاد

6 23/7/96 
نحوه آماده کردن پوست براي عمل 

 جراحی
تخته ، ویدئوپرژکتور 

 وکامپیوتر
 علی اکبر آقایی نژاد عملی

7 29/7/96 

کردن وسایل استریل به حوزه نحوه اضافه 
 و نحوه شمارش گاز و ابزار جراحی و جراحی

 نحوه  مراقبت از نمونه بیوپسی

تخته ، ویدئوپرژکتور 
 وکامپیوتر

سخنرانی ،پرسش 
 وپاسخ،پاورپوینت

 علی اکبر آقایی نژاد

8 30/7/96 

نحوه اضافه کردن وسایل استریل به حوزه 
 و نحوه شمارش گاز و ابزار جراحی و جراحی

 نحوه  مراقبت از نمونه بیوپسی

تخته ، ویدئوپرژکتور 
 وکامپیوتر

 علی اکبر آقایی نژاد عملی

9 6/8/96 
وظایف قبل ،حین و بعد از عمل شخص 

 اسکراب
تخته ، ویدئوپرژکتور 

 وکامپیوتر
سخنرانی ،پرسش 
 وپاسخ،پاورپوینت

 علی اکبر آقایی نژاد

تخته ، ویدئوپرژکتور   ایجاد و حفظ محیط استریل  13/8/96  10
 وکامپیوتر

سخنرانی ،پرسش 
 وپاسخ،پاورپوینت

 علی اکبر آقایی نژاد

آرایش اتاق عمل ، نحوه  آماده سازي اتاق   20/8/96  11
  ، شستن دست(اسکراب)براي عمل

تخته ، ویدئوپرژکتور 
 وکامپیوتر

سخنرانی ،پرسش 
 وپاسخ،پاورپوینت

 اکبر آقایی نژادعلی 

آرایش اتاق عمل ، نحوه  آماده سازي اتاق   21/8/96  12
  ، شستن دست(اسکراب)براي عمل

تخته ، ویدئوپرژکتور 
 وکامپیوتر

 علی اکبر آقایی نژاد عملی



  میانترم

13  27/8/96  

پوشیدن و درآوردن گان و  دستکش 
چیدن میز جراحی  و وسایل ،جراحی 

  جراحنحوه دادن وسایل به ،

تخته ، ویدئوپرژکتور 
 وکامپیوتر

سخنرانی ،پرسش 
 وپاسخ،پاورپوینت

 علی اکبر آقایی نژاد

تخته ، ویدئوپرژکتور   مقدمات شروع اعمال جراحی و درپ  4/9/96  14
 وکامپیوتر

سخنرانی ،پرسش 
 وپاسخ،پاورپوینت

 علی اکبر آقایی نژاد

15  5/9/96  

پوشیدن و درآوردن گان و  دستکش 
چیدن میز جراحی  و وسایل ،جراحی 

  نحوه دادن وسایل به جراح،

تخته ، ویدئوپرژکتور 
 وکامپیوتر

 علی اکبر آقایی نژاد عملی

تخته ، ویدئوپرژکتور   مقدمات شروع اعمال جراحی و درپ  11/9/96  16
 وکامپیوتر

 علی اکبر آقایی نژاد عملی

تخته ، ویدئوپرژکتور   انواع نخهاي جراحی  12/9/96  17
 وکامپیوتر

سخنرانی ،پرسش 
 وپاسخ،پاورپوینت

 علی اکبر آقایی نژاد

تخته ، ویدئوپرژکتور   هموستاز و راههاي پیشگیري  18/9/96  18
 وکامپیوتر

سخنرانی ،پرسش 
 وپاسخ،پاورپوینت

 علی اکبر آقایی نژاد

تخته ، ویدئوپرژکتور   هموستاز و راههاي پیشگیري  19/9/96  19
 وکامپیوتر

 اکبر آقایی نژادعلی  عملی

تخته ، ویدئوپرژکتور   روشهاي بستن زخم ،انواع بخیه  25/9/96  20
 وکامپیوتر

سخنرانی ،پرسش 
 وپاسخ،پاورپوینت

 علی اکبر آقایی نژاد

تخته ، ویدئوپرژکتور   روشهاي بستن زخم ،انواع بخیه  26/9/96  21
 وکامپیوتر

 علی اکبر آقایی نژاد عملی

تخته ، ویدئوپرژکتور   جراحیانواع گره   2/10/96  22
 وکامپیوتر

سخنرانی ،پرسش 
 وپاسخ،پاورپوینت

 علی اکبر آقایی نژاد

تخته ، ویدئوپرژکتور   انواع گره جراحی  3/10/96  23
 وکامپیوتر

 علی اکبر آقایی نژاد عملی

تخته ، ویدئوپرژکتور   انسزیونهاي جراحی  9/10/96  24
 وکامپیوتر

سخنرانی ،پرسش 
 وپاسخ،پاورپوینت

 علی اکبر آقایی نژاد

        امتحان آسکی عملی  16/10/96  25
 
 


