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 معرفی درس:

 

در این درس دانشجو با تشکیالت،استانداردهاو قوانین  و مقدماتی برای  ورود به اتاق عمل در ترم های آتی اشنا می 

این درس یک واحدی بوده و امتحان میان ترم ندارد و برگزاری امتحان این درس قبل از شروع امتحانات فاینال گردد . 

 هماهنگی نماینده محترم کالس انجام خواهد شد.و با 

 
 

 

 عناوين كلی اين درس شامل موارد زير می باشد :

اتاق  تکنولوژی -كارشناسی مقطع و رشته تحصیلی:                تکنولوژی   اتاق عمل          گروه آموزشی:               پرستاریدانشکده :

 عمل

 ۱ :  تعداد واحد اتاق عمل یبر تکنولوژ یمقدمه ا :  نام درس

 نظرینوع واحد :

 ۱1-۱1دوشنبه روز و ساعت برگزاری کالس:   نداردپیش نیاز:

 ()سنبیحضرت ز یدانشکده پرستارمکان برگزاری:

                                              کاویآقای مسئول برنامه :  

  kavi.esmaeil@gmail.comآدرس پست الکترونیکی:                           000-0001222:      دانشکده شماره تماس

                    آقای کاوی  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 آقای کاویتهیه و تنظیم : 

 ۱02۱شهریور 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     

 



 
 سیر تکاملی جراحی .۱

 توصیف شغلی کارشناسی اتاق عمل و حرفه های مربوطه .0

 اعضاء تیم جراحی .1

 ارتباط حرفه ای .0

 مهارت های شغل یابی .1

 شناخت جنبه های فیزیکی محیط در یک واحد جراحی .6

 محیطی)فیزیکی، حرارتی، شیمیایی، بیولوژیکی(خطرات  .7

 

 
 

 ف كلیاهدا 

 

اه  ـجایگ، تاریخچه و سیر تکاملی حرفه ای،  دانشجویان در طی این دوره با مفاهیم حرفه ای و عملکردی کارشناس اتاق عمل

،   لـول نقـاص، ه  ـنامایت ـثبت و ضبط اطالعات و رض، اصول تنظیم، ارتباطات حرفه ای و اجتماعی،حرفه ای خود در اجتماع 

شناخت جنبه های ،  رعایت وجدان کاری با تأکید بر مسائل قانونی و اخالقی پیرامون محیط کار، انتقال و تغییر وضعیت بیمار 

 فیزیکی و مدیریت خطر ناشی از مخاطرات محیط کار آشنا خواهند شد.

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 ای کامل از سیر تکاملی جراحی را بیان نماید.تاریخچه  (۱

 طبقه بندی انواع جراحیها را با توجه به نواحی ویژه و بخش های مربوط به درمان و مراقبتی آن را توصیف نماید. (0

 صالحیت افراد در این رشته را شرح و دهد.، احتیاجات، توصیف حرفة کارشناسی اتاق عمل را بهمراه مسئولیت (1

 ی را براساس طبقه بندی دو عبارت اسکراب و سیرکولر و نقش های هر عضو رافهرست نماید.تیم جراحء اعضا (0

 سازمانها و شرکتهای انتشاراتی را که در راستاری ارتباط با شغل کارشناس اتاق عمل می باشند را فهرست نماید. (1

را ارزیابی و مورد بحث قرار  تقاضانامه و حفظ شغل موارد، مکاتبه و مصاحبه در حیطه کار، جهت تعیین مهارتها  (6

 دهد.

 شرایط فیزیکی محیط کار و اتاق عمل را توضیف نماید. (7

 ارتباطی و محیطی مورد بحث قرار دهد.، وجدان حرفه ای را در کلیة زمینه های کاربردی (8

 مفهوم و دلیل آگاهانه قانونی تنظیم رضایت نامه را توضیح دهد. (2

عات تداخالت تضمین و اقدامات مراقبتی قبل ا عمل را مورد بحث قرار اهمیت قانونی و عملیاتی ثبت و ضبط اطال (۱2

 دهد.

 اهمیت و فرآیند تکمیل فرم پذیرش و شرح حال را توصیف نماید. (۱۱

 اصول و روشهای نقل و انتقال ایمن بیمار را در موقعیت های مختلف بیان نماید (۱0

وسایل و تجهیزات اضافی تخت جراحی توضیح روشها و اصول انتقال و وضعیت دادن ایمن بیمار را با بکارگیری  (۱1

 دهد.

 نیازهای مراقبتی بیمار را در اتاق عمل با استانداردهای بین المللی مورد بحث قرار دهد. (۱0

 با جراحی های سیستم های مختلف بدن آشنا شود.

 روش آموزش 
 



 حضوری                   مجازی                              تركیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد و كامپيوتر ويدوئو پروژكتور ،اساليد پروژكتور 

 

  منابع درسی:  

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

  وجود جدول زير را تكميل كنيد:در صورت 

 

 

 
 

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

 مطالعهمشخص شده برای 

۱. . Nancy Marie Phillips. Berry and Kohn's operating Room technique. ۱۱th 

edition.Mosby.02۱0 

2. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 51th EDITION, 2151 
3. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 

4th Edition, 2154 

4. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna 

Kotcher Fuller, 2152 

 

 

ليال ساداتی، احسان گلچينی، مقدمه ای بر تكنولوژی اتاق عمل. انتشارات جامعه نگر،  

. 5333چاپ سوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 مقاله



 

 

 

 

 

 

 

 

  در صورتی كه در نظر داريد جزوه يا هر نوع محتوای ديگری )مانند فيلم، مجموعه اساليد و ...( عالوه بر كتاب

آن  ایلف، مشخصات آن را ذكر كنيد و به دانشجويان معرفی كنيد منبع درسیفوق يا به تنهايی به عنوان 

 را ضميمه نماييد:

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، جزوه، فيلم آموزشیاساليد پاور پوينت، منظور  *

 

  ه منبع مطالعدر صورتی كه در نظر داريد محتوای ديگری )مانند كتاب، مجموعه اساليد، جزوه و ...( را به عنوان

، مشخصات كامل آن را ذكر كنيد. )در سامانه قسمتی جداگانه برای اين موارد به دانشجويان معرفی كنيد بیشتر

 در نظر گرفته شده است.(

.  
 هد شدمشخصات آن متعاقبا اعالم خوا5

 آزمون های خود ارزيابی

 خير   بلی   ايد؟آزمون در نظر گرفته . آيا برای درس خود5

 ها را ذكر كنيد.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

  مشخصات آن متعاقبا اعالم خواهد شد  

    

    

    

    



     

    
 

 

 

 

 

   

 

 

  های دانشجويانپروژهتکالیف و 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 پروژه درسی 

 خير   بلی   ايد؟در نظر گرفته/ميان ترم . آيا برای درس خود پروژه پايان ترم 5

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

 یریادگي یها تیفعال ريسا 

مباحثه دقت  تيو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانياتاق بحث )غ یدر سامانه امكان فعال ساز

به  لي. در صورت تمادينما یاديكمک ز انيدر دانشجو یتواند به پرورش تفكر انتقاد-یانجام شود م یكاف

 :ديينما ليرا تكم ريامكان موارد ز نياستفاده از ا

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

      

 
     



 )اتاق بحث )فورم 

 مشخصات آن متعاقبا اعالم خواهد شدبحث:  موضوع

 ارزشیابی دانشجويان

 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 53 آزمون پایان ترم

 5 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 

 

 مقررات 

  

                    

 

 

 

 

 

 

 تاریخ ارائه

 دوشنبه

51-53  

 طرح درس 

 تاریخچه جراحی و اولین اتاق عمل ها 

 دالیل عمده پیشرفت جراحی 

 طبقه بندی انواع جراحی و تخصص های آن 

  حضوری آقای کاوی

وایتتتتد  تتتت    

 کامپیوت 

 

 تکلیف

 پایانی آزمون

 

 دوشنبه

51-53  

  توصیف شغل کارشناس اتاق عمل، ارزش

 ها و رسالت رشته

  حرفه و ارتقای حرفه ایضرورت وجود 

 چشم انداز و اهداف کلی دوره 

 مهارت های شغل یابی  

وایت برد،  حضوری آقای کاوی

 کامپیوتر
 تکلیف

 پایانی آزمون

 
 دوشنبه

51-53  

 اعضای تیم جراحی 

 ارتباطات حرفه ای  

وایت برد،  حضوری آقای کاوی

 کامپیوتر
 تکلیف

 پایانی آزمون



 

 دوشنبه

51-53  

  شناخت جنبه های فیزیکی محیط در یک

 دپارتمان جراحی

 اندازه اتاق عمل 

 استانداردهای مربوط به اتاق عمل 

 نکات ایمنی در اتاق عمل 

وایت برد،  حضوری آقای کاوی

 کامپیوتر
 تکلیف

 پایانی آزمون

 
 دوشنبه

51-53  

  مراقبت های قبل از عمل جراحی) روتین

شناسایی بیمار، رضایتنامه برای قبل از عمل، 

 هر عمل جراحی(

وایت برد،  حضوری آقای کاوی

 کامپیوتر
 تکلیف

 پایانی آزمون

 
 دوشنبه

51-53  

 وایت برد،  حضوری آقای کاوی  نقل و انتقال بیمار تحت عمل جراحی

 کامپیوتر
 تکلیف

 پایانی آزمون

 
 دوشنبه

51-53  

 وایت برد،  حضوری آقای کاوی  پوزیشن های جراحی

 کامپیوتر
 تکلیف

 پایانی آزمون

 دوشنبه 

51-53  
  مدیریت خطر 

 

وایت برد،  حضوری آقای کاوی

 کامپیوتر
 تکلیف

 پایانی آزمون

 

 


