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Log Book   

"دفترچه ثبت عملی فعالیت هاي روزانه دانشجویان کارشناسی اتاق عمل"  

 کارآموزي اصول استریلیزاسیون و ضدعفونی

 

 

 

 



 

 :اهداف کلی 
 وسایل بصورت استریل ینگهدار یبا اصول استریلیزاسیون و روشها یآشنای 

 

 :اهداف جزئی 
 را بررسی نماید.را تمیز و عملکرد آن ها  یوسایل جراح      

 نماید یرا به صورت ست شده یا تک پیچ بسته بند ییا پارچه ا یوسایل فلز.   

  را شرح داده و به کار گیرد الودستگاه اتوکطرز کار و استفاده از.  

 .طرز کار و استفاده از دستگاه فور را شرح داده و به کار گیرد 

 کننده و استریل کننده را نام برده و با غلظت و اندازه مناسب به کار  یضد عفون یشیمیای یمحلول ها

 گیرد.      

 ها از اتاق عمل به بخش کتحویل وسایل، ست ها و پ (استریلیزاسیون مرکزیCSR) را به  و بالعکس

 .انجام دهد صورت استاندارد

 در یروزانه و هفتگ یضد عفون (بخش استریلیزاسیون مرکزیCSR)   دهد.را انجام 

 نحوه استفاده از اشعه ها را شرح داده و به کار گیرد. 

 وسایل را با حجم و ترتیب مناسب در دستگاه اتوکالو(Autoclave) یا فور(Oven) قرار دهد.   

 مختلف را بداند ی(هر یک از وسایل استریل شده با روش ها ی)تاریخ گذارینحوه بر چسب گذار. 

 وسایل استریل را بداند یرهنحوه ذخ.    

 نماید برقرار مناسب ارتباط و برخورد همکاران سایر و پرسنل با 
 

 بخش درون راتمقر با طتباار درنشجو دا ظایفو حشر   : 

 می باشد. دانشکدهموظف به اجرای کد)پوشش مناسب واخالق حرفه ای( مصوب  دانشجو 

 دهستفاا معد و ناخن شتندا نگه ه)کوتا نشجودا عرفی و شرعی نشأ با متناسب ستهآرا یظاهر

 لکنتر لصوا -هنشکددا بطاضو طبق بر مناسب پوششی .باشد شتهدا... و یشآرا ت،الرآیوز از

 . نماید عایتر صحیح نحو به را بالهز تفکیک و عفونت

 نماز و یابد رحضو بخش در وجخر و ورود ایبر هشد تعیین نماز طبق ستا موظف نشجودا 

 .نماید عایتر را...   و اغذ و یچا فصر و شیزموآ یها برنامه در رحضو ایبر هشد تعیین

 نماید شرکت بخش لتحو وری کا نوبت تعویض نهروزا ارشگز در. 

 نماید عایتر را جویی صرفه لصوا سیجرهاوپر ایجرا ایبر زمال تماوملز و سایلو از دهستفاا در. 



  بخش لمسئو/ رسرپرستا/ بالینی دستاا ازسایلو از دهستفاا یا و سیجروپر گونه هر ایجرا جهت 

 موقع به را محوله تکالیف. نماید اجرا مربی نظر یرز را سیجرهاوپر کلیه و دهنمو زهجاا کسب

 . هدد تحویل و منجاا

  انعنو هر تحت بخش از وجخر. ستا میالزا زیمورآکا به طمربو تجلسا متما در نشجودا رحضو 

 .میباشد میسر مربوطه دستاا از زمجو کسب با فقط

 یمنجربه صفر درکارنامه م رموجهیغغیبت  جلسه منجربه حذف واحد و کیاز شیموجه ب بتیغ 

 .گردد

 گردد جبراندوبرابربه صورت  رموجهیبرابر وغ کیبه صورت  دیموجه با بتیغ. 

 زیمورآکا حشر   : 

وارد بخشش اسشتریل  و ضدعفونی  و استریلیزاسیون یدرس نظر یدانشجو در این دوره جهت به کار گیر

بخشش هشای نظیشر  این دپارتمشان مختلف یالزم را در قسمت ها یو مهارت ها می شود (CSRی)مرکز

تحشت  ، استریلیزاسیون، انبار و محل های فرعشی یشا اضشافی پکینگتحویل وسایل، شستشوی وسایل، 

 نماید. ینظارت استاد مربوطه کسب م

 درسی اصلی منابع  
 

 طبق نظر استاد مربوطه می باشد لذا منابع زیر نیز جهت مطالعه پیشنهاد می گردد. 
 

1. FULLER, J. K. 8112. Surgical Technology, Principles and Practice. 

8. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 11th  EDITION, 8111 

3. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th 

Edition, 8114 

4.  Berry & Kohn’s Operating Room Technique, publisher Mosby, Thirteenth Edition ،

8112 

 1898جامعه نگر ونی،احسان گلچینی، لیال ساداتی،نشر اصول استریلیزاسیون و ضدعف .5

 1891تجهیزات الکتریکی اتاق عمل و واحد استریلیزاسیون، حسین علی نسایی، نشر جامعه نگر  .6

 
 

 نحوه ارزشیابی 

 ( می باشد.5/0متوسط) ،( 55/0ب) خو (،1عالی) رتبصو بالینی دستاا و نشجودا توسط شیابیارز ودهمحد



 

 دانشجویانصفات عمومی 

 امتیاز 
 

 صفات عمومی معیارها

مشاهده 

 نشد

غیر قابل 

(قبول)صفر  

 

به 

(55/0ندرت)  

 

(5/0گاهی)  

 

(55/0اغلب) (1همیشه)   

 

 

 کارآموزی محل در بموقع حضور-1      

 محوله وظایف بموقع انجام  -5

 محوله تکالیف بموقع ارائه -8

 غیبت نداشتن -1

 وقت شناسی

 : مناسب یونیفرم پوشیدن -5      

 آالت زیور از استفاده عدم و آرایش نداشتن-6

 متعارف آرایش غیر از استفاده عدم و ها( )خانم

 آقایان( مو) و صورت

 )خانم مقنعه روی معتبر شناسایی کارت نصب -5

 باال)آقایان( جیب و ها(

 وضعیت ظاهر

 به الزم راهنمائیهای و اطالعات ، دانش ارائه -3      

 خانواده و بیمار

 در بیمار به مربوط اطالعات نگهداشتن محرمانه -9

 عمل اتاق

رعایت اصول 

 اخالقی

 و بیمار با ادب با توأم و صحیح ارتباط برقراری -10      

 و نیاز براساس خانواده

 آنها درك سطح با متناسب

 با آمیز احترام مودبانه و رفتار و همکاری  -11

 همکاران و پرسنل

 همکالسی و مربی با مؤدبانه رفتار و همکاری -15

 ها

رعایت اصول 

 ارتباطی

 آموزشی نیازهای قبال در مسئولیت احساس -18      

 مناسب اقدام انجام و بیمار

 و آموزشی فعالیتهای کلیه در فعال شرکت -11

 خالقانه با رفتارهای همراه بیمار مشکالت پیگیری

 صحیح بطور مستندات و گزارش ارائه -15

ریمسئولیت پذی  

 برانگیز چالش موقعیتهای نظردر اظهار قدرت -16      

 و وابستگی و اضطراب بدون محوله امور انجام-15

 صحیح شکل به

  اعتماد به نفس

 تفکر انتقادی و مشکالت حل در ها اولویت گرفتن نظر در -13      



 

...................................................................................................................................................................... 

 

 صفات اختصاصی دانشجویان

(0)غیرقابل قبول مشاهده نشد  

 

(55/0)بندرت  

 

(/ 5)گاهی  

. 

  (1)همیشه

 

   هداف رفتاری/معیارارزشیابیا
 

نحوه پیچیدن لپک  .1     

 بزرگ

 
نحوه پیچیدن لپک  .5     

 کورتاژ

 
نحوه پیچیدن لپک  .8     

 چشمی

 مراقبتها ارائه

 اصالح جهت در تالش و وارده انتقادات پذیرش-19      

 آنها

 انتقاد پذیری

 نظر در با امورمحوله انجام جهت ریزی برنامه -50      

 ها اولویت گرفتن

 محوله امور انجام در دقت -51

 نظم و دقت

 تقویت و جدید مهارتهای یادگیری به تمایل -55      

 شده کسب های مهارت

 شکل به و رضایت و باعالقه امور انجام -58

 داوطلبانه

 کارآموزی ساعت از مفید و موثر استفاده -51

 عالقه مندی

 privacy اصول رعایت -55      

 تدابیر بکارگیری و محیط ایمنی بررسی -56

 ضروری

 نگهداشتن  دستهاو کوتاه موثر شستشوی -55

 ناخن

 عفونت کنترل مقررات و اصول رعایت -53

حفظ ایمنی، 

خلوت و کنترل 

 عفونت



 

نحوه پیچیدن لپک  .1     

 ENTبینی، لوزه و 

 
نحوه پیچیدن  ست  .5     

  زایمان

 
نحوه پیچیدن ست  .6     

 بزرگ)جنرال(

 
نحوه پیچیدن  .5     

 سوچرست 

 
نحوه پیچیدن ست  .3     

 پانسمان

 
نحوه پیچیدن ست های  .9     

 ارتوپدی

نحوه پیچیدن ست های  .10     

 مغز و اعصاب

نحوه پیچیدن ست های  .11     

 چشمی

      

نحوه پیچیدن ست اپی  .15

 زیاتومی

 
نحوه آماده نمودن - .18     

وسایل تک پیچ)لگن 

 و...(



 

نحوه پیچیدن وآماده  .11     

نمودن گان تکی 

 زایشگاه

 
 نحوه پیچیدن شان تکی .15     

نحوه آماده نمودن گاز  .16     

 های ساده وخط دار

 
نحوه آماده نمودن لپ  .15     

 عددی 5اسپنج 

 
نحوه پیچیدن وآماده  .13     

 نمودن آبسالنگ

نحوه آماده نمودن  .19     

 ویبریل

 
نحوه  بسته بندی  .50     

وسایل واستفاده 

ازاندیکاتورهای مربوطه 

دردستگاه قراردادن  و

 اتوکالو

 

 

 

 

 



 

 اجزاء ارزشیابی

 نمره کسب شده نمره کل موضوع ارزیابی

  نمره 6 ارزشیابی عمومی

  نمره 10 ارزشیابی اختصاصی

Post test 1 نمره  

فعالیت های آموزشی)کنفرانس 

بالینی، دارویی، حضور فعال در 

 پرسش و پاسخ(

  نمره 1

ارزشیابی دانشجو توسط 

 سرپرستار بخش
  نمره 5

  50 نمره کل

 


