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 Course planیا بالینی  طرح دوره
كارآموزي بخش :  نام درس

 استريل مركزي

واحد  1تعداد واحد: 
 كارآموزي

 رشته تحصیلی:

 

 اتاق عمل

  

 مقطع تحصیلی 

 کارشناسی

 

 

  دوره یبرگزار کانم
CSR 

 

 

 :استاد بالینی

 محبی 

 نیمسال تحصیلی 

1400-1401 

 Email هفته 2طول دوره: دوره: انیو پا شروع 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

 تی(اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: شناختی، عاطفی، روان حرک
 وسایل جراحی را تمیز و عملکرد آنها را کنترل نماید. .1

 بندي نماید.اي را به صورت ست شده یا تك پیچ بستهوسایل فلزي و پارچه .2

 طرز کار و استفاده از اتوکالو را شرح داده و بکارگیرد. .3

 طرز کار و استفاده از دستگاه فور را شرح داده و بکارگیرد. .4

 و استریل کننده را نام برده و با غلظت و اندازه مناسب بکار گیرد.هاي شیمیایی ضدعفونی محلول .5

 و بالعکس انجام دهد. CSRها را از اتاق عمل به بخش ها و پكتحویل وسایل، ست .6

 با پرسنل و سایر همکاران برخورد و ارتباط مناسب برقرار نماید. .7

 را انجام دهد. CSRضدعفونی روزانه و هفتگی در  .8

 اید را بکار گیرد.دستگاه اتیلن اکس .9

 وسایل را به ترتیب با حجم مناسب و جایگاه مناسب در اتوکالو یا فور قرار دهد. .10

 هاي مختلف بداند.گذاري هریك از وسایل استریل شده را با روشنحوه برچسب .11

 نحوه ذخیره وسایل استریل را بداند. .12

 

 )مبتنی بر حیطه روانی حرکتی( :و مهارت های عملیاهداف 
 .گیرد کار به و شده آشنا وسایل پکینگ و بندي بسته هايبا انواع روشدانشجو 

 و بالعکس آشنا شده و به کار گیرد. CSRدانشجو با نحوه تحویل وسایل از اتاق عمل به 

 دانشجو با طرز استفاده از اتوکالو آشنا شده و به کار گیرد.

 رد.دانشجو با طرز استفاده از دستگاه فور آشنا شده و به کار گی

 دانشجو ضمن آگاهی از مضرات دستگاه اتوکالو اتیلن اکساید، به شیوه صحیح آن را به کار گیرد.

 .گیرد کار به را ها¬آن و شده آشنا استریل و ضدعفونی براي استفاده مورد هاي¬دانشجو با انواع محلول

 : 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 

 

مل )جلد اول از تکنیك هاي کار در اتاق عمل کوهن و بري( ترجمه ساداتی لیال، نانسی ماري، اصول کار در اتاق ع .3

 1393گلچینی احسان و دیگران، انتشارات جامعه نگر، 

 

 1391احمدي مجید و جوهري بهروز، تکنولوژي هاي جراحی و فرد اسکراب، اندیشه رفیع  .4

 

 ی و استرلیزاسیون، انتشارات جامعه نگر.احسان، اصول ضدعفون -لیال، گلچینی -ساداتی .5

 

درمانی، ویراست دوم، انتشارات  -زاده سینا، اصول پاکسازي، ضدعفونی و استرلیزاسیون در مراکز بهداشتیمباشري .6

 .1393تیمورزاده، 

 

 .1392ماکسین گلدمن، راهنماي جامع اتاق عمل ترجمه خوش تراش، مهروش و همکاران، انتشارات صبورا،  .7

 

 ارزشيابی فراگير و بارم مربوط به هر ارزشيابی نحوه

 نمره 10بارم:                                                                                                         (حین دوره هايارزشیابی) تکوینیالف( 

 

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

 قوانين و مقررات آموزشی دوره:

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

 دانشجو بايد:

 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 شناسايی داشته باشد. (4

 رفتاري باوقار و مودب داشته باشد. (5

 را رعايت نمايد. دانشجويیشئونات  (6

 ارتباط محترمانه اي با پرسنل بخش برقرار نمايد. (7

 را سريعا اطالع دهد.هر گونه تاخیر و يا عدم حضور در كاراموزي  (8

 

 :بخش در فراگيران تکاليف

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

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

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

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

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

 تالش كنند تا از تکرار خطاها جلوگیري نمايند. (6

 ندارد :در اورژانس رانيفراگ تکاليف
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 ندارد :در درمانگاه رانيفراگ تکاليف

 

 ندارد :در کشيک عصر و شب رانيفراگ تکاليف

 

  :در اتاق عمل رانيفراگ فتکالي

 

 :در گزارش صبحگاهی رانيفراگ تکاليف

 ندارد

 :هادر کنفرانس رانيفراگ تکاليف
 مطالعه نمايند. شده براي كنفرانس را  مطلب مشخص (1

 در ارائه كنفرانس ها مشاركت داشته باشند. (2

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

 

 :ال کالبدر ژورن رانيفراگ تکاليف

 

 :های بالينیدر مرکز مهارت رانيفراگ تکاليف

 

 ندارد

 

 

 


