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 دورهفرم طرح                       

                                                                                                                                                                                                       
عملکرد فرد اصول و فنون : نام درس

  سیرکولر و اسکراب

 واحد عملی 1 واحد: تعداد
 

 رشته تحصیلی:
  تکنولوژی اتاق عمل

 

 مقطع تحصیلی دانشجویان:
 کارشناسی پیوسته

 

 محل برگزاری: 

 مرکز مهارتهای بالینی

  مدرس:

 محبی آقای  
 تحصیلی دومنیمسال 

1400-1401 

 هدف کلی
 ولر در اتاق عملاصول عملکرد و وظایف فرد سیرکآشنایی با 

شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(
 حیطه

روش 

 یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو زمان جلسه

1  

 معارفه

 ارائه طرح دوره

نین و مقرررات قواآشنایی با 

حضور در مرکز مهارت هرای 

 بالینی 

شست و شوی دست بره روش 

 طبی و روش جراحی

 دانشجو قادر باشد: 

 حیطه شناختی

در اتتا  علت   مواد ضدعفونی کنند دست با نقش 

 آشنا شود

 حیطه عاطفی

 با عالقه به درس گوش دهد

 اتفاقاتی که در کالس می افتد توجه نشان دهدبه 

 تیحیطه روانی حرک

 دانشجو قادر باشد:

با بیلار فرضی بر حسب شرایط ستالم    .1

سن و درک وی به نحتو حتحیا ارتطتا  

 برقرار می نلاید

 شناختی

 عاطفی

 روانی حرکتی

 -سخنرانی

پرسش و 

 پاسخ

 -وایت برد

 نمایش اسالید
120 

مشارکت فعال 

 در کالس
 آزمون ورودی

                                                 
   گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی 

  یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایا( مرحلهتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویانها بر اساس اهداف میآزمون
 دانشجویان( برگزار گردد.
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هدف از انجام مراقط  ها را برای مددجو  .2

توضیا داده و وی را برای انجام روش ها 

 آماده می سازد.

دس  ها را به روش ططی به نحو ححیا  .3

 می شوید.

بته نحتو دس  هتا را بته روش جراحتی  .4

 ححیا می شوید.

2  

 پوشیدن دستکش جراحری

روش برراز و بسررته،  برره

 پوشیدن گان

تکنیک های آسپتیک حرین 

 ایجاد محیط استریل

 دانشجو قادر باشد: 

 حیطه شناختی

اع دستکش های مورد استفاده در بیلارستان با انو 

 .آشنا شود

اهلی  به کارگیری تکنیک های آسپتیک را 

 بیاموزد.

 حیطه عاطفی

 با عالقه به درس گوش دهد

 به اتفاقاتی که در کالس می افتد توجه نشان دهد

 حیطه روانی حرکتی

 دانشجو قادر باشد:

قط  از آغاز مراقط  کلیه وسای  الزم را آماده  .1

 نلاید. می

دس  ها را به روش جراحی به نحو ححیا می  .2

 شوید.

پوشیدن و خارج نلودن دستکش به روش باز  .3

 را به نحو ححیا انجام می دهد.

پوشیدن و خارج نلودن دستکش به روش  .4

 بسته را به نحو ححیا انجام می دهد.

پس از پایان مراقط  وسای  بر بر جسب مورد  .5

ن آماده تلیز  ضدعفونی یا برای استری  شد

 می سازد.

 شناختی

 

 عاطفی

 روانی حرکتی

 -سخنرانی

پرسش و 

 پاسخ

 بحث گروهی

 -وایت برد

 نمایش اسالید
120 

شرکت در بحث 

 گروهی

ای یا مرحله

 تکوینی

ای یا مرحلهمشارکت در  120 وایت برد -سخنرانی شناختی    3
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باز کردن سرت اسرتریل،  

اضافه کردن وسایل در ست 

و اضرافه کرردن  استریل

 مایعات به میز استریل

 دانشجو قادر باشد: 

 ختیحیطه شنا

 .انواع پک های جراحی را نام بطرد

 انواع بسته ها و س  های جراحی را نام بطرد.

 حیطه عاطفی

 با عالقه به درس گوش دهد

 .به اتفاقاتی که در کالس می افتد توجه نشان دهد

 حیطه روانی حرکتی

 دانشجو قادر باشد:

قط  از آغاز مراقط  کلیه وسای  الزم را  .1

 آماده می نلاید.

تری  را به روش ححیا و با وسای  اس .2

 حفظ استریلیتی آنها باز می نلاید.

بتادین را به روش ححیا به سطا  .3

 .استری  می ریزد

سرم را به شیوه ححیا به سطا استری   .4

 .اضافه می کند

پس از پایان مراقط  وسای   بر حسب  .5

مورد تلیز  ضدعفونی یا برای استری  

 شدن آماده می سازد.

گزارش کار  مراح   پس از پایان مراقط ؛ .6

کار و نتایج کار را به طور کام   با دق  و 

 به درستی ثط  می نلاید.

 عاطفی 

 روانی حرکتی

 

 

 

 

 

پرسش و 

 پاسخ

 

 ماژیک

 ویدئو پروژکتور

 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power point 

 تکوینی پرسش و پاسخ

4  

ن موضع عمل پرپ کرد 

 در اندام های مختلف

درپ کردن در انواع 

  فیلد های جراحی

 دانشجو قادر باشد: 

 حیطه شناختی

انواع محلول های ضدعفونی برای پرپ اندام ها را 

 توضیا می دهد.

 .اهلی  درپ بیلار برای جراحی را شرح می دهد

 حیطه عاطفی

 با عالقه به درس گوش دهد

 تیشناخ

 عاطفی

 روانی حرکتی

 -سخنرانی

پرسش و 

 پاسخ

 -وایت برد

 نمایش اسالید
120 

 حضور فعال

شرکت در بحث 

 گروهی

 تکوینی،

 آزمون پایانی
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 به اتفاقاتی که در کالس می افتد توجه نشان دهد

 حیطه روانی حرکتی

 دانشجو قادر باشد:

بتواند نواحی مختلف بدن را برای انواع جراحی ها 

 پرپ نلاید.

نکات آسپتیک حین انجام پرپ را بتواند رعای  

 کند.

درپ جراحی مخلف در تلام فیلد های جراحی را 

 .بتواند به درستی انجام دهد

5  

چیدن میز مایو و میز 

  جراحی

طریقه انتقال دادن 

وسایل به جراح و کمک 

جراح، شمارش گازها و 

 سایر اقالم قابل شمارش

 دانشجو قادر باشد: 

 شناختی حیطه
اهلی  چیدمان میز جراحی و میز مایو را توضیا  

 .دهد
اهلی  شلارش وسای  جراحی و گازها را توضیا 

 دهد.

 حیطه عاطفی

 با عالقه به درس گوش دهد

 به اتفاقاتی که در کالس می افتد توجه نشان دهد

 حیطه روانی حرکتی

 دانشجو قادر باشد:

ستی انجام چیدمان میز جراحی و میز مایو  را به در 

 دهد.

نحوه ی تحوی  ابزار به جراح را بتواند به درستی 

 انجام دهد.

 شلارش گازها در مراح  مختلف بتواند انجام دهد.

 شلارش ابزارهای جراحی را به درستی انجام دهد.

 شناختی

 عاطفی

 روانی حرکتی

 -سخنرانی

پرسش و 

 پاسخ

 -وایت برد

 نمایش اسالید
120 

 حضور فعال

شرکت در بحث 

 گروهی

 تکوینی،

 آزمون پایانی

6  
 روش های بستن زخم و 

انواع پانسمان و 

 دانشجو قادر باشد: 

 حیطه شناختی

 انواع نخ های بخیه را نام بطرد.

 شناختی

 عاطفی

 کتیروانی حر

 -سخنرانی

پرسش و 

 پاسخ

 -وایت برد

 نمایش اسالید
120 

 حضور فعال

شرکت در بحث 

 گروهی

 تکوینی،

 آزمون پایانی
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سوچورها و نحوه فیکس 

و روش های کنترل  درن

 خونریزی

 .اهلی  پانسلان بعد از جراحی را شرح دهد

 حیطه عاطفی

 با عالقه به درس گوش دهد

 فاقاتی که در کالس می افتد توجه نشان دهدبه ات

 حیطه روانی حرکتی

 دانشجو قادر باشد:

روش  های مختلف بخیه و بستن زخم و زدن گره 

 .های جراحی را انجام دهد

نحوه فیکس درن های مختلف جراحی به درستی 

 انجام دهد.

 روش های لیگیشن و کنترل خونریزی را انجام دهد.

7  
تمرین مهارت های آمروزش 

 دیده

 تمرین مهارت ها

 رفع اشکال

 شناختی

 عاطفی 

 روانی حرکتی

 

 

 

 

 -سخنرانی

پرسش و 

 پاسخ

 

 وایت برد

 ماژیک

 ویدئو پروژکتور

 کتاب، مقاله

فزار نرم ا
Power point 

120 
مشارکت در 

 پرسش و پاسخ

ای یا مرحله

 تکوینی

8  
تمرین مهارت های آمروزش 

 دیده

 تمرین مهارت ها

 رفع اشکال

 شناختی

 عاطفی 

 روانی حرکتی

 

 

 

 

 -سخنرانی

پرسش و 

 پاسخ

 

 وایت برد

 ماژیک

 ویدئو پروژکتور

 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power point 

120 
مشارکت در 

 اسخپرسش و پ

ای یا مرحله

 تکوینی
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 امتحان عملی

 
 120    برگزاری آزمون عملی 

 حضور فعال

 در امتحان عملی
 آزمون پایانی

 مقررات درس وانتظارات از دانشجو:
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 عملی:

 مقرر ساعت ی در پرستار عملی های مهارت کالس حضور فعال در -

 (سبزمقنعه  ، کفش سفید، وو شلوار سبز)روپوش  شده تعیین فرم لباس پوشیدن -

 پراتیك اقات مقررات از پیروی -

 توجه کامل به روش های مورد تدریس توسط استاد در کالس -

 تمرین کالس در حضور از پیش کالس در شده تدریس های روش مرور -

 تمرین  های درساعت شده تدریس روش های اجرای -

 نحوه ارزشیابی:

 نمره 2پرسش و پاسخ            -کوئیز -

 نمره امتحان عملی 8نمره امتحان تئوری    12     ترم پایان -

 


