
                         

 
 

 

 ترکیبی( COURSE PLAN)طرح دوره 

 

 معرفی درس:

با توجه به شرایط به وجود آمده در  .شود می آشنا و اسکراب اریاصَول و فنون عملکرد فرد س در این درس دانشجو

جلسات ممکن است برخی ازحضوری، کامال و عدم امکان برگزاری کالسها به صورت 19خصوص شیوع بیماری کووید 

. استاد مربوطه محتوای درس را  که توسط نرم افزار های تولید محتوا آماده شوداین درس به صورت مجازی برگزار 

ر بخش منابع بارگذاری می نماید. دانشجو موظف است در مدت زمان تعیین شده محتوا شده است، در سامانه نوید د

را مشاهده کند و تیک تایید مطالعه را بزند. استاد مربوطه می تواند بر اساس لیست حضور و غیاب و میزان پاسخ 

در نظر گرفته شده که در  دهی دانشجویان به تکالیف، ارزیابی الزم را انجام دهد. جهت این درس امتحان میان ترم

 جدول زمانبندی این درس تاریخ برگزاری امتحان مشخص شده است.

 

 

 کارشناسی پیوسته اتاق عملمقطع و رشته تحصیلی:                       اتاق عملگروه آموزشی:        پرستاریدانشکده :  

 3 :  تعداد واحد و اسکراب اریاصَول و فنون عملکرد فرد س     :  نام درس

 عملی-نظری نوع واحد :

  :کالس یروز و ساعت برگزار ندارد  پیش نیاز:

 15-17وچهارشنبه  13-15 کشنبهی: ینظر یها کالس

 15-17و  13-15 دوشنبه :  یعمل یها کالس

 )س( نبیحضرت ز ی: دانشکده پرستاریبرگزار مکان

                                              سوخکسرکار خانم مسئول برنامه :  

 izanloosafoura@gmail.comآدرس پست الکترونیکی:                         52245009:  دانشکده شماره تماس

 خانم سوخک -آقای کاوی مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 سوخکسرکار خانم تهیه و تنظیم : 

 1401اسفند بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 عناوين کلی اين درس شامل موارد زير می باشد :
 آشنایی با وظایف فرد سیرکوالر قبل،حین و بعد از جراحی.  .1

 طرز قرار دادن بیمار در وضعیت جراحی)پوزیشن های جراحی( .2

 جراحی و پرپ کردنآماده کردن پوست ناحیه  .3

 آماده سازی میز جراحی توسط فرد سیرکوالر .4

 انواع زخم جراحی،آشنایی با انواع پانسمان و درن ها .5

 هموستاز و انتقال خون در اتاق عمل .6

 وظایف فرد اسکراب قبل از شروع جراحی،حین و بعد از جراحی .7

 طریقه دادن وسایل به جراح و کمک جراح .8

 روشهای بستن زخم .9

 دمراقبت از جس .10

 

  

 ف کلیاهدا 

 آشنایی با اصول و فنون عملکرد فردسیار) قبل ،حین و بعد از عمل (و اسکراب در دوره جراحی         

   اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

•  
 پوشش و آراستگی در اتاق عمل را آموخته و به کار گیرد. •

 استفاده نماید. لوازم محافظت شخصی را شناخته و از آنها •

 در پذیرش بیمار و آمادگی های قبل از عمل مشارکت نماید. •

 با  نقش تکنولوژیست جراحی در فرد سیرکوالر و اسکراب آشنا شود. •

 طرز قرار دادن بیمار در وضعیت های جراحی)پوزیشن های جراحی( را توضیح دهد. •

 عمل جراحی را شرح دهد.وظایف تکنولوژیست جراحی در نقش سیر کوالر  قبل از  •

 وظایف تکنولوژیست جراحی در نقش سیر کوالر  حین عمل جراحی را شرح دهد. •

 وظایف تکنولوژیست جراحی در نقش سیر کوالر  بعد از عمل جراحی را شرح دهد. •

 آماده سازی پوست ناحیه جراحی را توضیح دهد. •

 پرپ اولیه و ثانویه و اهمیت انجام آن را شرح دهد. •

 آماده سازی میز جراحی توسط تکنولوژیست جراحی سیرکولر را توضیح دهد. •

 اصول باز کردن پک استریل، اضافه کردن وسایل و محلول استریل به محیط استریل را توضیح دهد. •

 وظایف تکنولوژیست جراحی در نقش فرد اسکراب قبل از رسیدن جراح را توضیح دهد. •

 در نقش فرد اسکراب بعد از اسکراب کردن جراح را توضیح دهد.وظایف تکنولوژیست جراحی  •

 وظایف تکنولوژیست جراحی در نقش فرد اسکراب در طول جراحی را توضیح دهد. •

 ( و اهمیت آن را شرح دهد.Scrubشست و شوی دست ها )روش های اسکراب دست ها برای جراحی() •

 

 

 د از پوشیدن گان و دستکش را توضیح دهد.پوشیدن گان، پوشیدن دستکش جراحی و توجهات بع •

 آماده کردن میز جراحی توسط تکنولوژیست جراحی در نقش فرد اسکراب را توضیح دهد. •

 ( توسط تکنولوژیست جراحی در نقش فرد اسکراب را توضیح دهد.Mayo Standآماده کردن میز مایو) •

 یح دهد.( در جراحی را نام برده و آنها را توضDrapeانواع درپ) •



 برقراری ارتباط کالمی و غیر کالمی در حین جراحی را شرح دهد. •

 طریقه دادن وسایل به جراح و کمک جراح )تیغ بیستوری، قیچی، پنست، رترکتور ها و گازها و ......( را توضیح دهد. •

 مراحل کلی انجام جراحی را به تفکیک توضیح دهد. •

 ا توضیح دهد.مراقبت از نمونه ها در اتاق عمل ر •

 اهداف نمونه برداری را شرح دهد. •

 وظایف تکنولوژیست جراحی در نقش فرد سیرکوالر در مراقبت از نمونه ها را توضیح دهد •

 وظایف تکنولوژیست جراحی در نقش فرد اسکراب در مراقبت از نمونه ها را شرح دهد. •

موستاز در اتاق عمل)روش های شیمیایی، مکانیکی، حرارتی( هموستاز و انتقال خون در اتاق عمل و شیوه های مختلف ه •

 را توضیح دهد.

 جایگزینی حجم خون، انواع فراورده های خونی و عوارض ناشی از تزریقات خون را توضیح دهد. •

 ( وروش های بستن زخم را شرح دهد.Sutureانواع نخ های بخیه جراحی ،انواع سوزن های جراحی،انواع بخیه )•  

 قبت ازجسد را شرح دهد.مرا •

 

 روش آموزش 
 

 ترکیبی                                          مجازی                                      حضوری

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی  در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع/مقاله آیا کتاب 

 در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید:

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 
 

1. FULLER, J. K. 2018. Surgical Technology, Principles and Practice. 
2. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  

EDITION, 2015 

3. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care 

Approach 4th Edition, 2014 

4.  Berry & Kohn’s Operating Room Technique, publisher 

Mosby,Thirteenth Edition ،2017 

. 1391للیال ساداتی، اصول و فنون عملکرد فرد سیار)سیرکوالر(. انتشارات جامعه نگر، چاپ او .5  

  1391لیال ساداتی، اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب. انتشارات جامعه نگر، چاپ اول  .6

 

 

 



 

 مجله، سال و شماره انتشار و صفحاتمشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، 
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر

، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیکتاب فوق یا به تنهایی به عنوان 

 آن را ضمیمه نمایید: فایل

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهمحتوای بارگذاری شده بر روی سامانهمنظور اسالید پاور پوینت، جزوه، فیلم آموزشی،  *

 

  منبع در صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای به دانشجویان معرفی کنید مطالعه بیشتر

 این موارد در نظر گرفته شده است.(

.  
 مشخصات آن متعاقبا اعالم خواهد شد1

 تکوينی)کويیز/میانترم( آزمون های

 خیر  بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** بارگذاری

  مشخصات آن متعاقبا اعالم خواهد شد  

    

    

    

    



  ها را ذکر کنید.تعداد و نوع خودآزموندر صورت وجود 

فمهلت ارائه بازخورد به تکالی مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره  

 مثال

ازمون مبحث 

امه نیازسنجی در برن

 درسی

تستی چهار 

 جوابی
  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 پروژه درسی 

 خیر  بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 شماره
عنوان 

 تکلیف
تکلیفشرح   

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

 مهلت فیدبک

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

      

      



 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

 

 یریادگي یها تیفعال ريسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یدر سامانه امکان فعال ساز

به  لی. در صورت تمادینما یادیکمک ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

 مشخصات آن متعاقبا اعالم خواهد شدبحث:  موضوع

 ارزشیابی دانشجويان

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 8 آزمون میان ترم

 11 آزمون پایان ترم

 1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

  

 

 مقررات 

  

                    

 اصول و فنون فرد سیار و اسکراب جدول زمانبندی درس 

شماره 

 جلسه
 تاریخ ارائه

خانم  15-17 1401/11/26

 سوخک
  آشنایی با طرح دوره و طرح

 درس

  و آراستگی در اتاق پوشش

 عمل

  به کار گیری لوازم محافظت

 شخصی

  پذیرش بیمار و آمادگی های

 قبل از عمل

  

 

 

 امتحان میان ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی



 

7/12 

15-13 خانم  

 سوخک
  آشنایی با تکنولوژیست جراحی

در نقش فرد سیرکوالر و 

 اسکراب 

  طرز قرار دادن بیمار در

جراحی)پوزیشن وضعیت های 

 های جراحی(

  

 

 

 امتحان میان ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

 

14/12 

خانم  

 سوخک
  وظایف تکنولوژیست جراحی در

نقش سیر کوالر  قبل از عمل 

 جراحی

  وظایف تکنولوژیست جراحی در

نقش سیر کوالر  حین عمل 

 جراحی

  وظایف تکنولوژیست جراحی در

نقش سیر کوالر  بعد از عمل 

 جراحی

  

 

 

 امتحان میان ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

21/12  

15-13 خانم  

 سوخک
  آماده سازی پوست ناحیه

 جراحی 

 پرپ اولیه و ثانویه 

  

 

 امتحان میان ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

27/12  

خانم  

 سوخک
  وظایف تکنولوژیست جراحی در

نقش فرد اسکراب قبل از 

 رسیدن جراح

  تکنولوژیست جراحی در وظایف

نقش فرد اسکراب بعد از 

 اسکراب کردن جراح

  وظایف تکنولوژیست جراحی در

نقش فرد اسکراب در طول 

 جراحی

  

 

 

 امتحان میان ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

15/1/1402 

خانم  

شست و شوی دست ها )روش   سوخک

های اسکراب دست ها برای 

 (Scrubجراحی()
 

  

 

 

 میان ترم امتحان

 تکلیف

 آزمون پایانی

20/1  

15-13  

خانم 

 سوخک

 (انواع درپDrapeدر جراحی ) 

  

  برقراری ارتباط کالمی و غیر

 کالمی در حین جراحی

 

  حضوری

 

 امتحان میان ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

6/2  

17-15  

آقای 

 کاوی

  آماده سازی میز جراحی توسط

 تکنولوژیست جراحی سیرکولر

  کردن پک استریلاصول باز 

  اضافه کردن وسایل به محیط

 استریل

  اضافه کردن محلول استریل به

 محیط استریل

  حضوری

 

 

 امتحان میان ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

10/2 

15-13  

خانم 

 سوخک

  هموستاز و انتقال خون در اتاق

 عمل

  طرق مختلف هموستاز در اتاق

عمل)روش های شیمیایی، 

 مکانیکی، حرارتی(

 جایگزینی حجم خون 

 انواع فراورده های خونی 

 عوارض ناشی از تزریقات خون 

  حضوری

 

 

 امتحان میان ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی



 

13/2 

17-15 آقای  

 کاوی

 

 پوشیدن گان 

 پوشیدن دستکش جراحی 

  توجهات بعد از پوشیدن گان و

 دستکش

  

 

 امتحان میان ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

17/2 

15-13  

خانم 

 سوخک

  آماده کردن میز جراحی توسط

تکنولوژیست جراحی در نقش 

 فرد اسکراب

 (آماده کردن میز مایوMayo 

Stand توسط تکنولوژیست )

 جراحی در نقش فرد اسکراب

 

   حضوری

 امتحان میان ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

24/2 

15-13  

خانم 

 سوخک

  طریقه دادن وسایل به جراح و

)تیغ بیستوری، کمک جراح 

قیچی، پنست، رترکتور ها و 

 گازها و ......(

  حضوری

 

 

 

 امتحان میان ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

20/2/1402 

17-15 آقای  

 کاوی
 مراحل کلی انجام جراحی 

  مراقبت از نمونه ها در اتاق

 عمل

 اهداف نمونه برداری 

  وظایف تکنولوژیست جراحی در

نقش فرد سیرکوالر در مراقبت 

 از نمونه ها

  وظایف تکنولوژیست جراحی در

نقش فرد اسکراب در مراقبت از 

 نمونه ها

  

   حضوری

 امتحان میان ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

3/3/1402 

17-15 آقای  

 کاوی
  روش های بستن زخم 

 

   مجازی

 امتحان میان ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

10/3/1402 

17-15 آقای  

 کاوی
 مجازی " ادامه"روش های بستن زخم   

 امتحان میان ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

17/3/1402 

17-15 آقای  

 کاوی
 مجازی مراقبت ازجسد  

 

 

 امتحان میان ترم

 تکلیف

 آزمون پایانی

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 برنامه زمانبندی اصول فرد اسکراب و سیارواحد عملی)آزمایشگاه مهارت های بالینی(

 مباحث استاد مربوطه تاریخ گروه

 خانم گودرزی 1/21/1401 1گروه

 آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل 
 1/21/1401 2گروه

 خانم گودرزی 8/21/1401 1گروه
  شست و شوی دست ها)اسکراب کردن( به

 8/21/1401 2گروه روش معمولی و جراحی

 خانم گودرزی 15/21/1401 1گروه
  در باز کردن ست استریل، اضافه کردن وسایل

 15/21/1401 2گروه ست استریل

پوشیدن دستکش) روش باز و بسته(، پوشیدن   خانم گودرزی 22/21/1401 1گروه

 گان

 
 22/12/1401 2گروه

 خانم گودرزی 14/1/2140 1گروه
  پوشاندن گان و دستکش به جراح و فرد

 اسکراب
 14/1/2140 2گروه

 خانم گودرزی 21/1/2140 1گروه
  موضع عمل در اندام های مختلفپرپ کردن 

 21/1/2140 2گروه

 خانم گودرزی 28/1/2140 1گروه

 درپ کردن در انواع فیلد های جراحی 
 28/1/2140 2گروه

 خانم گودرزی 11/2/1402 1گروه
  طرز قرار دادن بیمار در وضعیت های مختلف

 11/2/1402 2گروه جراحی)پوزیشن دهی بیمار(

 چیدن میز مایو و میز جراحی  خانم گودرزی 18/2/1402 1گروه

  طریقه کار کردن با چراغ سیالیتیک و دستگاه

 کوتری
 18/2/1402 2گروه

 خانم گودرزی 25/2/1402 1گروه
  طریقه انتقال دادن وسایل به جراح و کمک

 جراح، شمارش گازها و سایر اقالم قابل شمارش
 25/2/1402 2گروه

گودرزیخانم  1/3/1402 1گروه    روش های بستن زخم، انواع روشهای سوچر و

 گره زدن



 1/3/1402 2گروه

 خانم گودرزی 8/3/1402 1گروه
  روش های بستن زخم، انواع روشهای سوچر و

 8/3/1402 2گروه گره زدن

 


