
 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 ورهفرم طرح د                      

                                                                                                                                                                                                       
ن عملکرد فرد سیار و اصول  و فنو : نام درس

 اسکراب  
  واحد نظري 1 واحد: تعداد

 اتاق عمل رشته تحصیلی:
 

  مقطع تحصیلی دانشجویان:
 کارشناسی

 سامانه نویدمحل برگزاری: 
 محبی آقای  مدرس:

 
-1401تحصیلی  دوم نیمسال 

1400 

 
 و اسکراب در دوره جراحی(قبل،حين وبعد از عمل )آشنايی با اصول و فنون عملکرد فرد سيار :هدف کلی درس

 

انجام آنها را به  یحين و بعد از عمل) آشنا شده و چگونگ-بيمار در اتاق عمل(قبل یها یآشنا شده و با نيازها و آمادگ یدر اين درس دانشجو با وظايف فرد سيار و اسکراب در مراقبت از بيمار در دوره جراح
فعاليت در نقش  یبرا یبالين مرکز مهارتهایمکرر در   یبيمار آماده گرداند و پس از تمرين ها یه شرايط و محيط اتاق عمل را جهت رفع نياز هاآموزد که چگون یم همچنين  آموزد و یم یصورت نظر

 گردد. یسيار و اسکراب در اتاق عمل آماده م
 

شماره 

 جلسه
 اهداف میانی  )رئوس مطالب( تاریخ جلسه

وزشی: اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آم

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

 حیطه

 اهداف

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی

 و وظایف تکالیف

 دانشجو
 ارزشیابینحوه

1 30/11 

وظايف قبل ،حين و بعد 

 از عمل شخص اسکراب

 شناختی حيطه

  :بتواند دانشجو
وظایف تکنولوژیست جراحی در نقش فرد اسکراب 

  را توضیح دهد.قبل از رسیدن جراح 

وظایف تکنولوژیست جراحی در نقش فرد اسکراب 

  بعد از اسکراب کردن جراح را توضیح دهد.

وظایف تکنولوژیست جراحی در نقش فرد اسکراب 

 شناختی
 عاطفی

 

 سخنرانی

سخ و پا پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

پادکست و 

 مولتی مدیا

حضور در گفت 

 و گوها

 آزمون ورودی 

                                                 
   گردش علمی، آزمايشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمايشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهيادگيری می –روش ياددهی 

  ی )پايان يک دوره يا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط يا تراکم نیای يا تکوينی )در فرايند تدريس با هدف شناسايی قوت و ضعف دانشجويان( و آزمون پاياتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجويان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون
 دانشجويان( برگزار گردد.



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 می دهد. در طول جراحی را توضیح 

 حيطه عاطفی:
 عالقه نشان دهد. وظایف فرد اسکراببرای یادگیری 

2 7/12 

ايجاد و حفظ محيط 

  استريل

 آرايش اتاق عمل 
 

 شناختی حيطه

  :بتواند دانشجو
 ناکودکان،نوزادموارد خاص از جمله  نحوه پذیرش 

 را بتواند توضیح دهد. و سالمندان در اتاق عمل
 حيطه عاطفی:

ی یادگیری نحوه ی پذیرش بیماران خاص عالقه برا
 نشان دهد.

 شناختی

 عاطفی

 

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

پادکست و 

 مولتی مدیا

حضور در گفت 

 و گوها

 تکوینی

3 14/12 

آماده سازي بيمار و 

 کنترل هويت بيمار

 

 
 

 شناختی حيطه

  :بتواند دانشجو
برای جراحی را  نکات مربوط به اماده سازی بیمار

 توضیح دهد.

مراحل مربوط به کنترل هویت بیمار برای جراحی را 

 توضیح دهد.

 :حيطه عاطفی
مراحل آماده سازی بیمار  توجه نشان  برای یادگیری

 دهد.

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

پادکست و 

 مولتی مدیا

حضور در گفت 

 و گوها

 تکوینی

4 21/12 

ز کردن تجهيزات با

استريل قبل از دست 

 شستن 

 اسکراب کردن

 

 شناختی حيطه
  :بتواند دانشجو

اصول باز کردن پک استریل، اضافه کردن وسایل و 

  محلول استریل به محیط استریل را توضیح دهد.

شست و شوی دست ها (روش های اسکراب دست 
) و اهمیت آن را شرح Scrubها برای جراحی()

  دهد.

 

 شناختی
 عاطفی

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

پادکست و 

 مولتی مدیا

حضور در گفت 

 و گوها

 تکوینی
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 عاطفی:حيطه 
 نحوه ی باز کردن وسایل استریلبرای یادگیری 

 نشان دهد. توجه 

5 28/12 

پوشیدن گان و 
دستکش و آماده 

ز و وسایل  سازی می 
 جرایح

 شناختی حيطه

  :بتواند دانشجو
پوشیدن گان، پوشیدن دستکش جراحی و توجهات 

  بعد از پوشیدن گان و دستکش را توضیح دهد.
آماده کردن میز جراحی توسط تکنولوژیست جراحی 

 .در نقش فرد اسکراب را توضیح دهد
) توسط Mayo Standآماده کردن میز مایو(

تکنولوژیست جراحی در نقش فرد اسکراب را توضیح 

  دهد.

 :حيطه عاطفی
رای یادگیری نحوه ی  پوشیدن دستکش  جراحی ب

 عالقه نشان دهد.

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

پادکست و 

 مولتی مدیا

حضور در گفت 

 و گوها

 تکوینی

6 14/1 

طريقه دادن وسايل به 

و  جراح و کمک جراح

تکنيک مختلف کمک 

جراح از قبيل کات کردن و 

  اکسپوژر و

  :بتواند دانشجو شناختی حيطه
طریقه دادن وسایل به جراح و کمک جراح (تیغ 

بیستوری، قیچی، پنست، رترکتور ها و گازها و ......) 
  را توضیح دهد.

  مراحل کلی انجام جراحی را به تفکیک توضیح دهد.

 :حيطه عاطفی
عالقه  نحوه ی تحویل ابزار به جراح برای یادگیری 

 نشان دهد

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

پادکست و 

 مولتی مدیا

حضور در گفت 

 و گوها

 تکوینی

7 20/1 

راه هاي هموستاز و 

در  ريزيخونپيشگيري از 

 اتاق عمل
 

 شناختی حيطه

  :بتواند دانشجو
هموستاز و انتقال خون در اتاق عمل و شیوه های 

، مختلف هموستاز در اتاق عمل(روش های شیمیایی

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

پادکست و 

 مولتی مدیا

حضور در گفت 

 و گوها
 تکوینی
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  .مکانیکی، حرارتی) را توضیح دهد

 حيطه عاطفی: 
روش های مختلف کنترل خونریزی  برای یادگیری

 حین جراحی توجه نشان دهد.

8 27/1 

انواع زخم جراحی، 

  روشهاي بستن زخم

ايی با انواع پانسمان و آشن

 درن ها

  :بتواند دانشجو شناختی حيطه
 .انواع زخم های جراحی را توضیح دهد

 انواع درن های جراحی را نام ببرد.
 نحوه ی پانسمان بعد از جراحی ر توضیح دهد.

 :حيطه عاطفی
 عالقه نشان دهد انواع پانسمان هابرای یادگیری 

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

پادکست و 

 مولتی مدیا

حضور در گفت 

 و گوها

 تکوینی

 ارزشیابی پایانی      آزمون پايان ترم  

 

 

 

 

 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مانده در امتحان پايان ترم محاسبه میباقی %80کل نمره با استفاده از کوئيز و  %20ارزشيابی به صورت کتبی که 
 :نحوه محاسبه نمره کل

 کل نمره %80   آزمون پايان ترم
 کل نمره %20  کوئيز و تکاليف درسی

 منابع:
   1395اتاق عمل .جلد اول..انتشارات جامعه نگر.چاپ اول. کيبری و کهن .تکن  -1
  1391.چاپ اول.یسالم-(.انتشارات جامعه نگرتيرکولي)س ارياحسان،اصول و فنون عملکرد فرد س ینيال،گلچيل  یسادات-2
 1391.چاپ اول.یسالم -احسان،اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب.انتشارات جامعه نگر ینيال،گلچيل  یاداتس -3
   1394.چاپ دوم.عيرف شهيزهرا،نجار الدن.اصول پرستاری و کار در اتاق عمل.انتشارات اند  ی،اساج اياکبر زاده رو -4


