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 بسمه تعالی 

 

 دانشکده پرستاری و مامايی 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد    

 ۶۷-۶۹سال تحصيلی        دوم لنيمسا

 مقدمه:

 

 

  :هدف کلی

اصول وتکنيک های عفونت زدائی )گندزدائی وسترون سازی(آشنايی با :   

شرح درس:دانشجو پس ازيادگيری مفاهيم عفونت زدائی با انواع مواد گند زدا وتاثيرات آنها وهمچنين انواع روشهاوتجهيزات 

 ووسايل استريل آشنا می شود.

 باشد:ر میعناوین کلی این درس شامل موارد زی

 

 پینات و ....( -کتتر -( آشنایی با تجهیزات غیرالکترویکی و تجهیزات جانبی اتاق عمل )شامل انواع سوند1

 ( آشنایی با وسایل جراحی، طبقه بندی و اجزاء هر وسیله، جنس2
 ( .... نحوه آماده سازی ابزار جراحی و شستشو و نحوه نگهداری آنها3
 های بستن زخم و بخیه زدنی جراحی و تکنیکها( .... آشنایی با بخیه4
 ( آشنایی با استاپلینگ و انواع استپلر و نحوه کاربرد آن5

 های جراحی و اجزاء آن و نحوه استفاده از آن( .... آشنایی با انواع نیدل6

 و نحوه آماده سازی آنها ( .... آشنایی با تجهیزات جانبی جراحی )ساکشن، کوتر، چراغ، تورنیکت، وسایل تنظیم درجه حرارت(7
 ها، مانیتورهاها، وسایل برقی، لیزر، میکروسکوپ، دوربین( .... آشنایی با تجهیزات ویژه اتاق عمل )آندوسکوپ8

 آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل نام درس 

 واحد 2: تعداد واحد

 نظری نوع واحد:

 تکنولوژی اتاق عملکارشناسی مقطع و رشته تحصيلی: 

 :  دروس همزمان

 ۲۸۵۲تلفن داخلی دفتر: 

 تر: ساعات حضور در دف
 

 حسن فرهمندمدرس : 

Email    :farahmand@nm.mui.ac.ir                                                     

 ۵شماره   کالسمکان کالس :  

  شنبه:  نظری کالس روز

  11:19الی  9::0:ساعت کالس 

 09/:/2تاريخ امتحان پايان ترم:
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 های عصب و ....ها، وسایل آسپیراسیون و شستشو، وسایل کرایوتراپی، تحریک کننده( .... آشنایی با درماتوم9

 

 هدف کلی
 های جراحی ....................................... آشنایی با نخ

 اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:

 های جراحی را بیان کند.ای مختصر از استفاده از نخ..... تاریخچه 

 آل جراحی را بشمارد.... خصوصیات یک نخ ایده 

 ها را طبقه بندی نماید.را توضیح دهد و بر اساس آن نخ های جراحی و مزایا و معایب هر یک... خصوصیات فیزیکی، حرکتی و واکنشی نخ 

 های جراحی در هر روش را نام ببرد.های طبقه بندی و انواع نخ... روش 

 های جراحی و مزایا و معایب هر یک را توضیح دهد.های هر دسته از نخ... ویژگی 

 

 هدف کلی
 های جراحی.... آشنایی با نخ

 
 اهداف اختصاصی

 بتواند: دانشجو باید

 های مختلف نام ببرد و مقایسه کند ...با توجه به خصوصیات هر نخ جراحی، کاربرد آن را در بافت 

 ها و نحوه شناسایی هر نخ جراحی را شرح دهد.های جراحی، کدهای رنگی، خصوصیات ذکر شده در روی جلد نخ... نحوه بسته بندی نخ 

 های جراحی در انواع قابل جذب را توضیح دهد.های جذب نخها و روشی، پوشش نخها و مراحل استریل کردن هر نخ جراح... روش 

 

 هدف کلی 

 های جراحی و استاپلر .................................. آشنایی با نیدل

 
 اهداف اختصاصی

 دانشجو باید بتواند:

 احی را شرح دهدهای جراحی، جنس و عوامل موثر در انتخاب یک سوزن برای جر... انواع نیدل 

 های جراحی را بر اساس نوع و محل استفاده طبقه بندی نماید.سوزن 

 .عالمت اختصاری جهت شناسایی سوزنهای مختلف را نشان دهد ... 

 .سوزن را به روش صحیح در محل صحیح روی سوزنگیر سوار کند و با روش صحیح در دست بگیرد 

 ده از آن را شرح دهدانواع استاپلر، شرایط، معایب و مزایای استفا. 
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 هدف کلی 

 های جراحی ......................های بخیه و گرهآشنایی با روش

 

 اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:

 های اولیه و ثانویه و مزایا و معایب و کاربرد هر یک را شرح دهد..... بخیه 

 هالستد، کانل، تام جونز از نوع ممتد و تک تک را به همراه کاربرد و مزایا و  های ساده، ماترس عمودی و افقی، زیرجلدی، قفل شده،.... بخیه
 معایب هر یک شرح دهد.

 های نگهدارنده را به همراه کاربرد هر یک شرح دهد.... انواع بخیه 

 ای وگره با سوزنگیر را به همراه کاربرد هر یک شرح دهید.های یک دستی، دو دستی، زنجیره... انواع گره 

 

 دف کلیه

 آشنایی با تجهیزات غیرالکتریکی و جانبی اتاق عمل

 

 اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:

 .تجهیزات جانبی و غیرالکتریکی اتاق عمل را نام ببرد 

 کاربرد هر یک از تجهیزات را توضیح دهد 

 ح  دهدانواع وسایل مصرفی مانند گاز، پینات، لنگاز و .... نام برده و کاربرد هر یک را توضی 

 انواع درن را نام برده و کاربرد و مشخصات هر یک را توضیح دهد 

 عوارض درن باز را شرح دهد 

 

 هدف کلی
 آشنایی با وسایل جراحی، طبقه بندی و اجزاء و جنس هر وسیله

 اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:
 

 .جنس ابزار جراحی را توضیح دهد 

 اجزای ابزار جراحی را نام ببرد 
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 ء ابزار جراحی را نشان دهداجزا 

 کلمپ کننده( را نام ببرد -نگهدارنده -رترکتور -گیرنده -انواع ابزار جراحی )برنده 

 ابزار جراحی را از نظر کاربرد طبقه بندی کند 

 کلمپ کننده( را شرح دهد. -نگهدارنده -رترکتور -گیرنده -نحوه استفاده از ابزار جراحی )برنده 

 زار جراحی را توضیح دهد.روشهای استریل کردن اب 

 
 هدف کلی

 آشنایی با وسایل جراحی، طبقه بندی و اجزاء هر وسیله، جنس

 

 اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:

 کلمپ کننده( را شرح دهد. -نگهدارنده -ااترکتور -گیرنده -نحوه نگهداری ابزار )برنده 

 یح دهد.موارد استفاده از ابزار جراحی را بر اساس طبقه بندی توض 

 .. .ابزار جراحی را بر اساس کاربرد نشان دهد 

 انواع تیغ جراحی را نام ببرد 

 .... کاربرد هر یک از انواع تیغ جراحی را توضیح دهد 

 هدف کلی
 نحوه آماده سازی ابزار  جراحی و شستشو و نحوه نگهداری آنها

 اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:

 احی را نام ببرد.انواع روشهای شستشوی ابزار جر 

 انواع روشهای ضدعفونی ابزار را توضیح دهد 

 انواع روشهای شستشوی ابزار جراحی را شرح دهد 

 نحوه آماده سازی ابزار قبل از شستشو را بیان کند 

 موارد استفاده از ماشین شستشو را توضیح دهد 

 نحوه شستشوی ابزار جراحی را به روش دستی توضیح دهد 

 ار جراحی جهت پیشگیری از خوردگی آنها توضیح دهد عوامل موثر در خوردگی و آسیب به  ابزار نام ببردنحوه مراقبت از ابز 

 عوامل موثر در خوردگی و آسیب به ابزار نام ببرد 

 .عوامل موثر در خوردگی و آسیب به ابزار توضیح دهد 
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 ... 

 هدف کلی

 آشنایی با تجهیزات جانبی اتاق عمل 

 دانشجو باید بتواند:

 اه ساکشن، موارد و روش استفاده، تنظیم میزان قدرت مکندگی و نکات ایمنی مربوط به آن را شرح دهددستگ 

 انواع دیاترمی و دستگاه الکتروکوتر موارد و روش استفاده و نکات ایمنی حین استفاده از آن را توضیح دهد 

 دهای اتاق عمل، روش استفاده و نکات ایمنی مصرف آن را شرح دهانواع چراغ 

 های هوا ساز، تهویه کنترل درجه حرارت و رطوبت اتاق عمل را نام برده و کارایی آن را شرح دهد بیان کنددستگاه 

 های مربوط به استریلیزاسیون )اتوکالو، فور، فلش( روش کار و اجزاء و نکات ایمنی استفاده از آن را توضیح انواع دستگاه
 دهد.

 ی را شرح دهد.ها و لوازم اکسیژن تراپانواع ماسک 

 های مانیتورینگ بیمار را شرح دهد.های بیهوشی و متعلقات آن، دستگاهانواع دستگاه 

 
 هدف کلی

 آشنایی با تجهیزات جانبی اتاق عمل 

 دانشجو باید بتواند:

 های  پاک سازی و آماده سازی آن را شرح دهدها، اجزاء دستگاه، ابزار ویژه آندوسکوپ و روشانواع آندوسکوپ 

 ها و احتیاطات ایمنی آن را توضیح دهدهای استفاده از لیزر در جراحیواع روشان 

 ها، مانیتورها و کاربرد آن را در جراحی شرح دهدها، دوربینمیکروسکوپ 

 انواع کرایو و دستگاه فیکو و کاربرد آن را در جراحی بیان نماید 

 دستگاه سی آرم و کاربرد آن در تشخیص حین جراحی را شرح دهد 

 های مربوط به استریلیزاسیون )اتوکالو، فور، فلش( روش کار و اجزاء و نکات ایمنی استفاده از آن را توضیح دهدانواع دستگاه 

 انواع ماسک ها ولوازم اکسیژن تراپی را شرح دهد 

 .انواع دستگاه های بیهوشی ومتعلقات آن ،دستگاه های مانیتورینگ بیمار را شرح دهد 

  

 
 هدف کلی 

 با تجهیزات جانبی اتاق عمل  آشنایی
 دانشجو باید بتواند:

 انواع آندوسکوپ ها ،اجزاء دستگاه ،ابزار ویژه آندوسکوپ وروش های پاک سازی وآماده سازی آن را شرح دهد
 انواع روش های استفاده از لیزر درجراحی ها واحتیاطات ایمنی آن راتوضیح دهد

 برد آن رادرجراحی شرح دهد.میکروسکوپ ها ،دوربین ها،مانیتور ها وکار
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 انواع کرایو ودستگاه فیکو وکاربرد آن درجراحی رابیان نماید.
 دستگاه سی آرم وکاربرد آن درتشخیص جراحی شرح دهد.

 انواع دستگاه های مربوط به استریلیزاسیون )اتوکالو،فور فلش (روش کار واجزاء ونکات ایمنی استفاده ازآن راتوضیح دهد.

 روش آموزش

 ........................ سخنرانی، پرسش و پاسخ، ارائه کنفرانس توسط دانشجو . 

 

 شرایط اجراء

 امکانات آموزشی بخش 

 اسالید پروژکتور، ویدئو پروژکتور 

 آموزش دهنده 

 اساتید بخش .. آقای فرهمند 

 

 

 منابع اصلی درسی

  :1931حسین علی نسایی ....... تجهیزات الکتریکی اتاق عمل و واحد استریلیزاسیون. تألیف 

 آشنایی باابزار وتجهیزات اتاق عمل تالیف لیال ساداتی 

 

 Surgical technology for surgical technologist    KevinB. Ferycstm 2014 

 

 ارزشیابی

 نحوه ارزشیابی 

 .... ،کوییز روزانه، نمره کنفرانس 

 ... آزمون پایان ترم 

 

 نحوه محاسبه نمره کل 

  ....11 ییزدرصد کو 

 11 درصد کنفرانس 

 1 درصد حضور منظم و فعال در کالس 

 01 ................. درصد.... آزمون پایان ترم 
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 ............................... 

 

 مقررات 
 ده تمام( 11.........  حداقل نمره قبولی( 

 جلسه غیبت موجه ..... 2...  تعداد دفعات مجاز غیبت در کالس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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 بسمه تعالی 

 

 دانشکده پرستاری و مامايی 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد    

 

 

 

 آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل نام درس 

 واحد 2: تعداد واحد

 نظری نوع واحد:

 تکنولوژی اتاق عملکارشناسی مقطع و رشته تحصيلی: 

 :  دروس همزمان

 ۲۸۵۲تلفن داخلی دفتر: 

 در دفتر:  ساعات حضور
 

 حسن فرهمندمدرس : 

Email    :farahmand@nm.mui.ac.ir                                                     

 ۵شماره   کالسمکان کالس :  

 شنبه :  نظری کالس روز

  11:19الی  9::0:ساعت کالس 

 09/:/2تاريخ امتحان پايان ترم:

 

 

 بسمه تعالی

 آشنایی با وسایل وتجهیزا ت اتاق عمل جدول زمانبندی درس
 روش ارزشیابی امکانات مورد نیاز منابع درسی نحوه ارائه جلسه  سرفصل مطالب

طبقه بندی ابزار جراحی... اجزاء هر 
 وسیله و جنس وسایل

 اول

41/44/69 

سخنرانی 

 نمایش فیلم

تجهیزات الکتریکی اتاق عمل و واحد  -

 استریلیزاسیون تألیف: حسین علی

 4961نسایی 

آشنایی باابزاروتجهیزات اتاق عمل  -

 لیال ساداتی

ویدیو پروژکتور، 

وایت برد، انواع 

 ابزار جراحی

 آزمون پایان ترم -کوییز

طبقه بندی ابزار جراحی... اجزاء هر 
 وسیله و جنس وسایل

 دوم

14/41/61 

سخنرانی 

 نمایش فیلم

تجهیزات الکتریکی اتاق عمل و واحد  -

ون تألیف: حسین علی استریلیزاسی

 4961نسایی 

آشنایی باابزاروتجهیزات اتاق عمل  -

 لیال ساداتی

ویدیو پروژکتور، 

وایت برد، انواع 

 ابزار جراحی

 آزمون پایان ترم -کوییز

 ست های جراحی
 تخصصی

 سوم

12/41/61 

سخنرانی 

 نمایش فیلم

تجهیزات الکتریکی اتاق عمل و واحد  -

علی استریلیزاسیون تألیف: حسین 

 4961نسایی 

آشنایی باابزاروتجهیزات اتاق عمل  -

 لیال ساداتی

ویدیو پروژکتور، 

وایت برد، انواع 

 ابزار جراحی

 آزمون پایان ترم -کوییز

 کوییز، آزمون پایان ترمویدیو پروژکتور، تجهیزات الکتریکی اتاق عمل و واحد  -سخنرانی،  چهارم ست های جراحی
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استریلیزاسیون تألیف: حسین علی  نمایش فیلم 5/41/61 تخصصی

 4961نسایی 

های جراحی تألیف: وسایل و ست -

 4961رویا اکبر زاده 

وایت برد، انواع 

 ابزار جنرال جراحی

وسایل وتحهیزات  الکتریکی اتاق 
 عمل

 پنجم

41/41/61 

سخنرانی، 

 نمایش فیلم

تجهیزات الکتریکی اتاق عمل و واحد  -

لی استریلیزاسیون تألیف: حسین ع

 4961نسایی 

آشنایی باابزاروتجهیزات اتاق عمل  -

 لیال ساداتی

ویدیو پروژکتور، 

 وایت برد
 کوییز، آزمون پایان ترم

وسایل وتحهیزات  الکتریکی اتاق 
 عمل

 ششم

46/41/61 

سخنرانی، 

 نمایش فیلم

تجهیزات الکتریکی اتاق عمل و واحد  -

استریلیزاسیون تألیف: حسین علی 

 4961نسایی 

نایی باابزاروتجهیزات اتاق عمل آش -

 لیال ساداتی

ویدیو پروژکتور، 

 وایت برد
 کوییز، آزمون پایان ترم

 وسایل غیر الکتریکی اتاق عمل
 هفتم

19/41/61 

سخنرانی، 

 نمایش فیلم

تجهیزات الکتریکی اتاق عمل و واحد  -

استریلیزاسیون تألیف: حسین علی 

 4961نسایی 

اق عمل آشنایی باابزاروتجهیزات ات -

 لیال ساداتی

ویدیو پروژکتور، 

 وایت برد
 کوییز، آزمون پایان ترم

کنترها، درنها و -پلکهای استریل
 تجهیزات جانبی

 هشتم

42/4/69 

سخنرانی، 

 نمایش فیلم

تجهیزات الکتریکی اتاق عمل و واحد  -

استریلیزاسیون تألیف: حسین علی 

 4961نسایی 

آشنایی باابزاروتجهیزات اتاق عمل  -

 یال ساداتیل

ویدیو پروژکتور، 

وایت برد، انواع 

ها و کتترهای درن

 جراحی

 آزمون پایان ترم -کوییز

کنترها، درنها و -پلکهای استریل
 تجهیزات جانبی

 نهم

15/4/69 

سخنرانی، 

 نمایش فیلم

تجهیزات الکتریکی اتاق عمل و واحد  -

استریلیزاسیون تألیف: حسین علی 

 4961نسایی 

اروتجهیزات اتاق عمل آشنایی باابز -

 لیال ساداتی

ویدیو پروژکتور، 

وایت برد، انواع 

ها و کتترهای درن

 جراحی

 آزمون پایان ترم -کوییز

کنترها، درنها و -پلکهای استریل
 تجهیزات جانبی

 دهم

4/1/69 

سخنرانی، 

 نمایش فیلم

تجهیزات الکتریکی اتاق عمل و واحد  -

استریلیزاسیون تألیف: حسین علی 

 4961 نسایی

آشنایی باابزاروتجهیزات اتاق عمل  -

 لیال ساداتی

ویدیو پروژکتور، 

وایت برد، انواع 

ها و کتترهای درن

 جراحی

 آزمون پایان ترم -کوییز

 انواع نخ ها وسوزن های جراحی
 یازدهم

2/1/69 

سخنرانی، 

 نمایش فیلم

تجهیزات الکتریکی اتاق عمل و واحد  -

ی استریلیزاسیون تألیف: حسین عل

 4961نسایی 

آشنایی باابزاروتجهیزات اتاق عمل  -

 لیال ساداتی

ویدیو پروژکتور، 

وایت برد، انواع 

ها و کتترهای درن

 جراحی

 آزمون پایان ترم -کوییز

ها تعریف و تاریخچه، بخیه
 هااصطالحات و بسته بندی بخیه

 دوازدهم

45/1/69 

سخنرانی، 

 نمایش فیلم

تاق های پرستاری کار در امهارت -

 4921عمل تألیف سید  علی مجیدی 

آشنایی باابزاروتجهیزات اتاق عمل لیال 

 ساداتی

-Surgical technology for 

surgical technologist KevinB. 

Feryc stm 2014 

ویدیو پروژکتور، 

وایت برد، انواع 

 های بخیهنخ

 آزمون پایان ترم-کوییز

 آندوسکوپ ووسایل آندوسکپی
 سینزدهم

11/1/69 

سخنرانی، 

 نمایش فیلم

های پرستاری کار در اتاق مهارت -

 4921عمل تألیف سید  علی مجیدی 

آشنایی باابزاروتجهیزات اتاق عمل لیال 

 ساداتی

ویدیو پروژکتور، 

وایت برد، انواع 

 های بخیهنخ

 ن ترمآزمون پایا-کوییز
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-Surgical technology for 

surgical technologist KevinB. 

Feryc stm 2014 

 آشنایی با تجهیزات جانبی اتاق عل
 چهاردهم

16/1/69 

سخنرانی، 

 نمایش فیلم

های پرستاری کار در اتاق عمل مهارت

 4921تألیف سید  علی مجیدی 

آشنایی باابزاروتجهیزات اتاق عمل لیال 

 ساداتی

-Surgical technology for 

surgical technologist KevinB. 

Feryc stm 2014 

روژکتور، ویدیو پ

وایت برد، انواع 

 های بخیهنخ

 آزمون پایان ترم-کوییز

 آشنایی با تجهیزات جانبی اتاق عل
 

 

 

 پانزدهم

5/9/69 

سخنرانی، 

 نمایش فیلم

های پرستاری کار در اتاق عمل مهارت

 4921تألیف سید  علی مجیدی 

آشنایی باابزاروتجهیزات اتاق عمل لیال 

 ساداتی

-Surgical technology for 

surgical technologist KevinB. 

Feryc stm 2014 

ویدیو پروژکتور، 

وایت برد، انواع 

 های بخیهنخ

 آزمون پایان ترم-کوییز

نحوه آماده سازی ابزار  جراحی و 
 شستشو و نحوه نگهداری آنها

 شانزدهم

41/9/69 

سخنرانی، 

 نمایش فیلم

های پرستاری کار در اتاق عمل مهارت

 4921مجیدی  تألیف سید  علی

آشنایی باابزاروتجهیزات اتاق عمل لیال 

 ساداتی

-Surgical technology for 

surgical technologist KevinB. 

Feryc stm 2014 

ویدیو پروژکتور، 

وایت برد، انواع 

 های بخیهنخ

 آزمون پایان ترم-کوییز

 های جراحیانواع بخیه
 هفدهم

46/9/69 

سخنرانی، 

 نمایش فیلم

های پرستاری کار در اتاق مهارت -

 4921عمل تألیف سید  علی مجیدی 

آشنایی باابزاروتجهیزات اتاق عمل لیال 

 ساداتی

-  Surgical technology for 

surgical technologist KevinB. 

Feryc stm 2014 

 آزمون پایان ترم-کوییز موالژ بخیه

      

 

موفق باشيد                                                                                                                                                 

                                                                                                                                             .  
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