
 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی
 اصول  و فنون عملکرد فرد سیار و اسکراب( درس course planطرح  دوره )
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 هدف کلی درس: 

 اصول  و فنون عملکرد فرد سیار و اسکراب در اتاق عملآشنایی با 

 اهداف اختصاصی:

 وره بايد قادر باشد...........دانشجو در پايان د

 را توضیح دهد. ايف قبل ،حین و بعد از عمل شخص سیرکولیت وظ  -1

بیمار را در اتاق عمل پذيرش کرده  و  نکاتی را  که در هنگام  -2

 بشناسد. پذيرش بیمار بايست اهمیت دهد ،

پذيرش کودکان ،نوزادان و سالمندان در اتاق عمل را نحوه  -3

 توضیح دهد. 

 بتواند بیمار تحت عمل جراحی را نقل و انتقال دهد. -4

و بتواند بیمار را جهت عمل انواع پوزيشنهای جراحی را بشناسد  -5

 جراحی  پوزيشن دهد.

 . را توضیح دهد نکات ايمنی در اتاق عمل  -6

جراحی را قبل از عمل توضیح  نحوه آماده کردن پوست برای عمل -7

 دهد.

بتواند حین عمل شمارش گاز و شمارش ابزار جراحی  را انجام  -8

 .دهد 

را به بتواند نحوه اضافه کردن وسايل استريل به حوزه جراحی  -9

 طور صحیح انجام دهد.

مراقبت از نمونه بیوپسی و درج اطالعات روی ان را نحوه   -11

 بشناسد.

را توضیح   اسکرابوظايف قبل ،حین و بعد از عمل شخص  -11

 دهد.

آرايش اتاق عمل محیط استريل برای عمل را ايجاد نمايد و  -12

 را بشناسد  و نحوه  آماده سازی اتاق برای عمل را توضیح دهد.

 .بتواند شستن دست برای جراحی را انجام دهد -13

گان و  دستکش جراحی را بطور صحیح بپوشد و  میز جراحی   -14

 و وسايل را  بطور صحیح بچیند.



 مقدمات الزم در  اعمال جراحی را توضیح دهد.  -15

 را بیان نمايد. انواع انسزيونهای جراحی -16

 انواع بخیه را بشناسد و بطور صحیح نشان دهد. -17

 را نشان دهد.انواع گره  -18

 نام ببرد. هموستاز  و راههای پیشگیری از خونريزی را  -19

 را بداند . مراقبتهای بعد عمل  -21

انواع پانسمان را بشناسد  و نحوه مراقبت از درنها را  -21

 بیان نمايد.

 
شیوه تدريس: سخنراني،پرسش وپاسخ، بحث گروهی، استفاده از ويددوو و 

 عملیو آموزش در پراتیک بصورت  پروژكتور

 نحوه ارزشیابی دانشجو:

                        میددددددددددددددددددددددان تددددددددددددددددددددددرم                                                                                            -1         

 نمره 3

                                                        امتحددددددان پايددددددان تددددددرم   ت ددددددوری                                 - 2         

 نمره  6

                               امتحدددددددان پايدددددددان تدددددددرم  عملدددددددی                                                            -3         

 نمره  6

                                                             و کددددويیز کالسددددیدر پرسددددش و پاسددددخ  مشددددارکت  -4         

                              نمره          2

عملی  تدريس  جلسه 3هر   ر اتاق پراتیک انجام تمرين د -5         

 نمره 2              تمرينساعت دو 

عددددددددم تددددددداخیر و  یبدددددددت در کدددددددال                                                                                      -6         

 نمره                   1
 15تاخیر بدیش از  مقررات و نحوه برخورد با  یبت و تاخیر دانشجو: 

جلسده  1ت دوری و  جلسده 3و   یبت بیش از ت وری دقیقه از شروع کال 

در طدول   یبدتدانشجو در صورتی می تواندد از نمی باشد. مجاز عملی 

 باشد. موجهترم استفاده نمايد که برای استاد 

وظايف و تکالیف دانشجو: حضور به موقع در کال  و حضور فعال در امدر 

 يادگیری،

 * تاريخ امتحان پايان ترم: مطابق تقويم دانشگاهی

و نصب  پوشیدن لبا  اتاق عمل * ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان: 

 . جهت کالسهای عملی الزامی است اتیکت 
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بری و کهن .تکنیک اتاق عمل .جلد اول..انتشارات جامعه نگر.چاپ  -1

 1395اول.

ساداتی  لیال،گلچینی احسان،اصول و فنون عملکرد فرد سیار -2

 1391سالمی.چاپ اول.-انتشارات جامعه نگر سیرکولیت .
ساداتی  لیال،گلچینی احسان،اصول و فنون عملکرد فرد  -3
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 اصول  و فنون عملکرد فرد سیار و اسکرابجدول زمان بندی برنامه درسی 
 

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

2 
11/1/79 

 یکشنبه 

وظایف قبل ،حین و بعد از عمل شخص 

سیرکولیت  و نحوه پذیرش بیمار در اتاق 

 عمل

تخته ، 

ویدئوپرژکتور 

 وکامپیوتر

پرسش ،سخنرانی 

 ،پاورپوینتوپاسخ

علی اکبر آقایی 

 نژاد

1 
11/1/79 

 یکشنبه 

نحوه پذیرش کودکان ،نوزادان و 

 سالمندان در اتاق عمل

 تخته ، ویدئو

 پرژکتور وکامپیوتر

سخنرانی ،پرسش 

 وپاسخ،پاورپوینت

علی اکبر آقایی 

 نژاد

3 
19/1/79 

 چهارشنبه

پوزیشن دهی و مالحظات   آن و بررسی 

 عمل جراحیضمائم تخت 

 تخته ، ویدئو

 پرژکتور وکامپیوتر

سخنرانی ،پرسش 

 وپاسخ،پاورپوینت

علی اکبر آقایی 

 نژاد

1 
32/1/79 

 یکشنبه

 عملی اتاق  پراتیک آشنایی با  اتاق پراتیک
 آقایی اکبر علی

 نژاد

5 
32/1/79 

 یکشنبه
 عملی پراتیک اتاق  آشنایی با  اتاق پراتیک

 آقایی اکبر علی

 نژاد

1 

3/9/79 

 چهارشنبه

 

تحت عمل جراحی و   نقل و انتقال بیمار

 انواع پوزیشنهای جراحی

 

 تخته ، ویدئو

 پرژکتور وکامپیوتر

سخنرانی ،پرسش 

 وپاسخ،پاورپوینت

علی اکبر آقایی 

 نژاد

9 
9/9/79 

 یکشنبه
 عملی اتاق پراتیک (2نحوه پوزیشن دهی بیمار)گروه 

علی اکبر آقایی 

 نژاد

9 
9/9/79 

 یکشنبه
 عملی اتاق پراتیک (1نحوه پوزیشن دهی بیمار)گروه 

علی اکبر آقایی 

 نژاد

7 
22/9/79 

 چهارشنبه
 تخته ، ویدئو مخاطرات شغلی در اتاق عمل

 پرژکتور وکامپیوتر

سخنرانی ،پرسش 

 وپاسخ،پاورپوینت

علی اکبر آقایی 

 نژاد

22 
21/9/79 

 یکشنبه

نحوه پکینگ گازها ،لنگاز، شان پرفوره و 

 عملی اتاق پراتیک ( 2لپک و ست ها)گروه 
علی اکبر آقایی 

 نژاد

22 
21/9/79 

 یکشنبه

نحوه پکینگ گازها ،لنگاز، شان پرفوره و 

 عملی اتاق پراتیک ( 1لپک و ست ها)گروه 
علی اکبر آقایی 

 نژاد

21 
29/9/79 

 چهارشنبه

برای عمل نحوه آماده کردن پوست 

 جراحی

 تخته ، ویدئو

 پرژکتور وکامپیوتر

سخنرانی ،پرسش 

 وپاسخ،پاورپوینت

علی اکبر آقایی 

 نژاد

23 
12/9/79 

 یکشنبه

نحوه آماده کردن پوست برای عمل 

 عملی  اتاق پراتیک (2)گروه  )پرپ(جراحی
علی اکبر آقایی 

 نژاد



21 
12/9/79 

 یکشنبه

نحوه آماده کردن پوست برای عمل 

 عملی اتاق پراتیک  (1)پرپ( )گروهجراحی
علی اکبر آقایی 

 نژاد

25 
11/9/79 

 چهارشنبه

نحوه اضافه کردن وسایل استریل به 

و نحوه شمارش گاز و ابزار  حوزه جراحی

 نحوه  مراقبت از نمونه بیوپسی جراحی و

 تخته ، ویدئو

 پرژکتور وکامپیوتر

سخنرانی ،پرسش 

 وپاسخ،پاورپوینت

آقایی علی اکبر 

 نژاد

21 
19/9/79 

 یکشنبه
 عملی اتاق پراتیک  (2)گروه ،آماده کردن میز جراحینحوه 

علی اکبر آقایی 

 نژاد

29 
19/9/79 

 یکشنبه
 عملی اتاق پراتیک  (1)گروه  آماده کردن میز جراحینحوه 

علی اکبر آقایی 

 نژاد

29 
2/9/79 

 چهارشنبه

نحوه اسکراب جراحی ،پوشیدن گان و 

 دستکش

 تخته ، ویدئو

 پرژکتور وکامپیوتر

سخنرانی ،پرسش 

 وپاسخ،پاورپوینت

علی اکبر آقایی 

 نژاد

27 
9/9/79 

 شنبهچهار
 عملی اتاق پراتیک  (2نحوه اسکراب جراحی  )گروه 

علی اکبر آقایی 

 نژاد

12 
21/9/79 

 شنبهیک
 عملی اتاق پراتیک  (1نحوه اسکراب جراحی  )گروه 

علی اکبر آقایی 

 نژاد

12 
21/9/79 

 شنبه یک
    تعطیل رسمی

11 
27/9/79 

 یکشنبه

و درآوردن آن  پوشیدن گان  و دستکش

 (2)گروه 
 عملی اتاق پراتیک 

علی اکبر آقایی 

 نژاد

13 
27/9/79 

 یکشنبه

و درآوردن آن  پوشیدن گان  و دستکش

 (1)گروه 
 عملی اتاق پراتیک 

علی اکبر آقایی 

 نژاد

11 
11/9/79 

 چهارشنبه

وظایف شخص  وآرایش اتاق عمل 

 اسکراب

 تخته ، ویدئو

 پرژکتور وکامپیوتر

سخنرانی ،پرسش 

 وپاسخ،پاورپوینت

علی اکبر آقایی 

 نژاد

15 
11/9/79 

 یکشنبه
 پرپ ثانویه  و درپ  جراحی

 تخته ، ویدئو

 پرژکتور وکامپیوتر

سخنرانی ،پرسش 

 وپاسخ،پاورپوینت

علی اکبر آقایی 

 نژاد

11 
11/9/79 

 یکشنبه
 عملی اتاق پراتیک  (2)گروه و درپ جراحی پرپ ثانویه

علی اکبر آقایی 

 نژاد

19 
17/9/79 

 چهارشنبه
 عملی اتاق پراتیک  (2)گروه و درپ جراحی پرپ ثانویه

علی اکبر آقایی 

 نژاد

19 
3/7/79 

 یکشنبه
    تعطیل رسمی

17 
3/7/79 

 یکشنبه
    تعطیل رسمی

32 
1/7/79 

 چهارشنبه
 ------------ ---------- ------------ میانترم

32 
22/7/79 

 یکشنبه
 هموستاز

 تخته ، ویدئو

 پرژکتور وکامپیوتر

سخنرانی ،پرسش 

 وپاسخ،پاورپوینت

علی اکبر آقایی 

 نژاد



31 
22/7/79 

 یکشنبه

هموستاز و شناخت ابزار و چیدن میز 

 ( 2جراحی  و نحوه دادن ابزار به جراح )گروه 
 عملی اتاق پراتیک 

علی اکبر آقایی 

 نژاد

33 
23/7/79 

 چهارشنبه

هموستاز و شناخت ابزار و چیدن میز 

 ( 1جراحی و نحوه دادن ابزار به جراح )گروه 
 عملی اتاق پراتیک 

علی اکبر آقایی 

 نژاد

31 
29/7/79 

 یکشنبه
 عملی اتاق پراتیک  (2انواع گره )گروه 

علی اکبر آقایی 

 نژاد

35 
29/7/79 

 یکشنبه
 عملی اتاق پراتیک  (1انواع گره )گروه 

علی اکبر آقایی 

 نژاد

31 
12/7/79 

 چهارشنبه
 بیوپسی

 تخته ، ویدئو

 پرژکتور وکامپیوتر

سخنرانی ،پرسش 

 وپاسخ،پاورپوینت

علی اکبر آقایی 

 نژاد

39 
11/7/79 

 یکشنبه
 عملی اتاق پراتیک  (2انواع بخیه)گروه 

علی اکبر آقایی 

 نژاد

39 
11/7/79 

 یکشنبه
 عملی اتاق پراتیک  (1انواع بخیه)گروه 

علی اکبر آقایی 

 نژاد

37 
19/7/79 

 چهارشنبه
 انسزیونهای جراحی

 تخته ، ویدئو

 پرژکتور وکامپیوتر

سخنرانی ،پرسش 

 وپاسخ،پاورپوینت

علی اکبر آقایی 

 نژاد

12 
2/22/79 

 یکشنبه
 عملی اتاق پراتیک  (2پرپ اولیه ارتوپدی)گروه 

علی اکبر آقایی 

 نژاد

12 
2/22/79 

 یکشنبه
 عملی اتاق پراتیک  (2پرپ اولیه ارتوپدی)گروه 

علی اکبر آقایی 

 نژاد

11 
1/22/79 

 چهارشنبه
 عملی اتاق پراتیک  (2پرپ ثانویه ارتوپدی )گروه 

علی اکبر آقایی 

 نژاد

13 
9/22/79 

 یکشنبه
 عملی اتاق پراتیک  (1پرپ ثانویه ارتوپدی )گروه 

علی اکبر آقایی 

 نژاد

11 
9/22/79 

 یکشنبه
 عملی اتاق پراتیک  امتحان عملی

علی اکبر آقایی 

 نژاد

15 
22/22/79 

 چهارشنبه
 عملی اتاق پراتیک  امتحان عملی

علی اکبر آقایی 

 نژاد

 


