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 Email هفته 4دوره: طول دوره: انیشروع و پا نام مسول دوره: اتاق عمل :یگروه آموزش

 آدرس دفتر گروه:

 با مسول دوره: تماس یساعت و روزها

 
 های ضدعفونی و استریلیادگیری اصول کار در بخش استریل مرکزی و نحوه استفاده از انواع روش دوره: کلی هدف

 اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

 كند. انیب یو علم قیمختلف بدن را بطور دق ینواح یآناتوم

 بافت را شناخته و نام ببرد. يها هیال

 را بداند. کیترانسورس، ابل کال،یمانند ورت یجراح يها ونیانسز انواع

 را بداند. نهیشکم، لگن و قفسه س هیخاص ناح يها ونیانسز انواع

 ها، هموستاز و بستن زخم را بداند. هیال ونیسکسیهمچون د هیمربوط به اكسپوز و بخ زاتیو تجه لیوسا

 ها، هموستاز و بستن زخم را بداند. هیال ونیسکسیهمچون د هیمربوط به اكسپوز و بخ زاتیو تجه لیوسا يریاستفاده و بکارگ نحوه

  آنها را بداند. يریداشته و نحوه بکارگ ییانواع اكارتورها آشنا با

  آنها را بداند. يریداشته و نحوه بکارگ ییآشنا يزیاز خونر يریانواع وسائل و مواد جلوگ با

 جراحی آشنائی داشته باشد. يها هیبا انواع بخ

 آنها را بداند. يریجراحی آشنائی داشته و و نحوه بکارگ يها هیمربوط به انواع بخ لیوسا با

 )مبتنی بر حیطه روانی حرکتی( :و مهارت های عملیاهداف 
 

 جراحی را داشته باشد.توانایی به كارگیري ابزارهاي 

 را داشته باشد. كنترل خونریزي توانایی به كارگیري ابزارهاي 

 توانایی اكسپوز الیه هاي مختلف بافتی با در نظر گرفتن آناتومی داشته باشد. 

 مراقبت هاي مربوط به استفاده از برش هاي جراحی مختلف را به كارگیرد. 

 : درس  اصلی منابع
1. Surgical Technology for the surgical technologist: A positive care approach/ Association of surgical 

technologists/ Cengage Learning; 4 edition/ ISBN: 9781111037567 

 

2. Berry and Kohn's Operating Room Technique/ Nancymarie Phillips (Author) Mosby; 12 edition/ 
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ISBN: 9780323073585 

 

نانسی ماری، اصول کار در اتاق عمل )جلد اول از تکنیک های کار در اتاق عمل کوهن و بری( ترجمه ساداتی لیال،  .3

 1393گلچینی احسان و دیگران، انتشارات جامعه نگر، 

 

 1391احمدی مجید و جوهری بهروز، تکنولوژی های جراحی و فرد اسکراب، اندیشه رفیع  .4

 

 ارزشیابی فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشیابی نحوه

 نمره 10بارم:                                                                                                         (حین دوره هايارزشیابی) تکوینیالف( 

 

 نمره 10بارم:                                                                                    (                      پایان دوره هايارزشیابی)ب( تراکمی 

 قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 :نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی و درمانیول دوره در مورد ؤسیاست مس

 دانشجو باید:

 رآس ساعت در بخش حضور داشته باشد.  (1

 ه و مرتب داشته باشد.ظاهري آراست (2

 لباس فرم طبق دستورالعمل دانشگاه براي هر بخش، استفاده شود. (3

 اتیکت شناسایی داشته باشد. (4

 رفتاري باوقار و مودب داشته باشد. (5

 را رعایت نماید. دانشجوییشئونات  (6

 ارتباط محترمانه اي با پرسنل بخش برقرار نماید. (7

 را سریعا اطالع دهد.هر گونه تاخیر و یا عدم حضور در كاراموزي  (8

 

 :بخش در فراگیران تکالیف

 مطالب مشخص شده براي كنفرانس ها را مطالعه نماید. (1

 براي افزایش مهارت و دقت در انجام امور به توضیحات مربی دقت نموده و تمام تالش خویش را به كار گیرد. (2

 تکلیف هاي محول شده را در وقت معین انجام دهد. (3

 رت روزانه تکمیل نمایند.الگ بوک ها را به صو (4

 در انجام امور روحیه همکاري را افزایش داده و به دوستان خود كمک كنند. (5

 تالش كنند تا از تکرار خطاها جلوگیري نمایند. (6

 ندارد :در اورژانس رانیفراگ تکالیف

 ندارد :در درمانگاه رانیفراگ تکالیف

 

 ندارد :در کشیک عصر و شب رانیفراگ تکالیف

 

  :در اتاق عمل رانیفراگ فتکالی

 

 :در گزارش صبحگاهی رانیفراگ تکالیف

 ندارد



 
 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 3

 :هادر کنفرانس رانیفراگ تکالیف
 مطالعه نمایند. شده براي كنفرانس را  مطلب مشخص (1

 در ارائه كنفرانس ها مشاركت داشته باشند. (2

 در جمع آوري مطالب جدید و به روز كوشا باشند -3

 

 :ال کالبدر ژورن رانیفراگ تکالیف

 

 :های بالینیدر مرکز مهارت رانیفراگ تکالیف

 

 ندارد

 

 

 


