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 Course planیا بالینی  طرح دوره
تکنیک کاراموزی :  نام درس

1 

واحد  2تعداد واحد: 
 کارآموزی

 رشته تحصیلی:

 

 اتاق عمل

  

 مقطع تحصیلی 

 کارشناسی

 

 

  دوره یبرگزار کانم

 اتاق عمل

 

 

 :استاد بالینی

 محبی 

 نیمسال تحصیلی 

1400-1401 

 Email هفته4طول دوره: دوره: انیاشروع و پ نام مسول دوره: اتاق عمل :یگروه آموزش

 آدرس دفتر گروه:

 با مسول دوره: تماس یساعت و روزها

 
 آشنایی با محیط اتاق عمل و رفتار های روتین در آن   دوره: کلی هدف

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

 کسب تاریخچه و انجام معاینات بالینی  .1
سب اطالعات از طریق گرافیها، گزارشات آزمایشگاهی، آزمایشات تشخیصی، تستهای سرولوژیک یا باکتریولوژیکک و .. در مکورد ک .2

 بیمار 

 و ... در مورد بیمار  EEG, EMG, ECGکسب اطالعات از طریق مطالعات آندوسکوپی،  .3

تروما، عفونت، نقصهای مکادرزادی، نووپالسک ، انسکدادها، آشنایی با اندیکاسیونهای جراحیهای مختلف نظیر؛ بیماریهای متابولیک،  .4
 بازسازیها و ... 

 آشنایی با تکنیکهای تشخیصی و اندیکاسیونهای آنها  .5

 

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

 دهد. یرا انجام م ماریب رشیپذ
  را بداند. آنها یریداشته و نحوه بکارگ ییآشنا یجراح یانواع ابزارها با
 آنها را شرح دهد. یریداشته و نحوه بکارگ ییآشنا یزیاز خونر یریانواع وسائل و مواد جلوگ با
 . کندیمشارکت م حیصح یده شنیپوز در

 کند. یو ...( را بررس یاس، ام آر آ یت یس زوتوپ،یاسکن، ا ،یسونوگراف ک،یولوژی)مطالعات راد یصیتشخ یها یگراف
 کند. یو ... را بررس کیولوژیباکتر ای یکیسرولوژ ی)خون ادرارنمونه بافت( تست ها یصیتشخ شاتیآزما :یشگاهیآزما گزارشات
 کند. ینوار قلب، مغز و .... را بررس ،یآندوسکوپ مطالعات

 .مشارکت داشته باشد یجراح انیمربوط به پا یمراقبت ها در

 

 : 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/ 

ISBN: 9780323073585 

 

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

 1393گلچینی احسان و دیگران، انتشارات جامعه نگر، 

 

 .1391احمدی مجید و جوهری بهروز، تکنولوژی های جراحی و فرد اسکراب، اندیشه رفیع  .4
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 نحوه ارزشيابی فراگير و بارم مربوط به هر ارزشيابی

 نمره 10بارم:                                                                                                         (حین دوره هایارزشیابی) تکوینیالف( 

 

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

 قوانين و مقررات آموزشی دوره:

 :نظم و انضباط و اجرای قوانين آموزشی و درمانیول دوره در مورد ؤسياست مس

 دانشجو باید:

 رآس ساعت در بخش حضور داشته باشد.  (1

 راسته و مرتب داشته باشد.ظاهری آ (2

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

 اتیکت شناسایی داشته باشد. (4

 رفتاری باوقار و مودب داشته باشد. (5

 را رعایت نماید. دانشجوییشوونات  (6

 ارتباط محترمانه ای با پرسنل بخش برقرار نماید. (7

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

 

 :بخش در فراگيران تکاليف

 مطالب مشخص شده برای کنفرانس ها را مطالعه نماید. (1

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

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

 ه صورت روزانه تکمیل نمایند.الگ بوک ها را ب (4

 در انجام امور روحیه همکاری را افزایش داده و به دوستان خود کمک کنند. (5

 تالش کنند تا از تکرار خطاها جلوگیری نمایند. (6

 ندارد :در اورژانس رانيفراگ تکاليف

 ندارد :در درمانگاه رانيفراگ تکاليف

 

 ندارد :در کشيک عصر و شب رانيفراگ تکاليف

 

  :در اتاق عمل رانيفراگ کاليفت

 

 :در گزارش صبحگاهی رانيفراگ تکاليف

 ندارد

 :هادر کنفرانس رانيفراگ تکاليف
 مطالعه نمایند. شده برای کنفرانس را  مطلب مشخص (1

 در ارائه کنفرانس ها مشارکت داشته باشند. (2

 در جمع آوری مطالب جدید و به روز کوشا باشند -3

 

 :ژورنال کالبدر  رانيفراگ تکاليف
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 :های بالينیدر مرکز مهارت رانيفراگ تکاليف

 

 ندارد

 

 

 


