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 بسمه تعالی 

 

 دانشکده پرستاری و مامايی 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد    

 1044-1041سال تحصيلی        اول لنيمسا

 مقدمه:

 ها و آمادگیر دوره جراحی آشنا شده و با نيازر مراقبت از بيمار ددر اين درس دانشجو با وظايف فرد سيار و اسکراب د

بعد از عمل( آشنا شده و چگونگی انجام آنها را به صورت نظری می آموزد و  حين و-های بيمار در اتاق عمل)قبل

تمرين های آموزد که چگونه شرايط و محيط اتاق عمل را جهت رفع نياز های بيمار آماده گرداند و پس از  همچنين می

  .گردد اق عمل آماده میتاسکراب در او مکرر در آزمايشگاه بالينی برای فعاليت در نقش سيار 

 

  :هدف کلی

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

 

 :اهداف رفتاری

 در پايان اين درس هر دانشجو قادر خواهد بود که:

اق عمل را توضيح داده و نشان دهد.تلباس و آراستگی مناسب برای ا-1  

آماده کردن اتاق عمل قبل از ايجاد ناحيه استريل را توضيح داده ونشان دهد.-2  

نحوه بازکردن وسايل استريل را نشان دهد.-3  

.وظايف فرد سيار را در ارزيابی و مراقبت از بيمار بيان نمايد-0  

 اسکراب سیار )سیرکولر(و فنون عملکرد فرد اصول ونام درس:  

 واحد ۳: تعداد واحد

 عملی - ظرین نوع واحد:

 تکنولوژی اتاق عملکارشناسی مقطع و رشته تحصيلی: 

 اق شده درگروهطبق برنامه الصساعات حضور در دفتر: 
 

 ---کددرس:

 علیرضا فاضلیمدرس : 

 مجازی مکان کالس :  

  پنج شنبه:  نظری کالس روز

 34/12-04/14:ساعت کالس 

 11ساعت  60/11/1066تاريخ امتحان پايان ترم:
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تاق عمل و موارد خاص) کودکان و سالمندان و...( را شرح دهد.پذيرش بيمار در ا-4  

    نحوه نقل و انتقال و پوزيشن دادن به بيمار تحت جراحی را بيان نمايد.-6

وظايف فرد سيار را در آماده کردن اتاق بيان کند.-7  

شدن تيم جراحی بيان کند. بوظايف فرد سيار را پس از اسکرا-8  

ن انجام عمل جراحی بيان کند.وظايف فرد سيار را حي-9  

تکنيک های کنترل ناحيه استريل را بيان کند.-14  

هدف از آماده نمودن پوست را بيان کند.-11  

لوازم مورد نياز برای آماده نمودن پوست را بيان کند.-12  

انواع محلول و تکنيک های ضد عفونی را بيان کند.-13  

.نمونه را تعريف کند-10  

های نمونه را توصيف نمايد. نحوه تهيه بافت-14  

انواع ظروف نمونه را مشخص کند.-11  

نحوه تهيه انواع نمونه های ويژه را توصيف کند.-17  

روش های نگهداری نمونه را مشخص نموده و از هريک مثال بزند.-18  

نحوه برچسب زدن به نمونه جهت انتقال به مرکز مناسب را توصيف نمايد.-19  

ه ها را توصيف و انديکاسيون هريک را بيان کند.نمون ینحوه نگهدار-24  

وظايف فرد سيار را پس از اتمام عمل جراحی توضيح دهد.-21  

مواردی که بايد توسط فرد سيار ثبت شود را بيان کند.-22  

اقدامات شخص اسکراب قبل از اسکراب جراحی را توضيح داده و نشان دهد.-23  

د.مراحل اسکراب نمودن دست را نشان ده-20  

ها را توضيح دهد. روش های مختلف اسکراب دست-24  
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تيم جراحی را نشان دهد. یتکنيک های پوشيدن گان و دستکش به خود و ساير اعضا-21  

ميز جراحی را بچيند.-27  

بدل کردن وسايل مختلف استريل روی ميز جراحی را با جراح نشان دهد. د وحوه رن-28  

ها و ساير موارد را توضيح دهد. سوزن؛ گازها يند شمارشاات فرجزئي-29  

شروع جراحی را توضيح دهد. همقدم-34  

تکنيک های حين عمل را نشان دهد.-31  

انواع انسزيون های جراحی را توضيح دهد.-32  

های پيشگيری از خونريزی را توضيح دهد.ز و راه هموستا-33  

 

  روش تدريس:

می باشد. شبيه سازی  ايفای نقش صورته صورت سخنرانی و نمايش فيلم و دروس عملی به ب  

 
 

 های فراگيران: فعاليت

 حضور به موقع در کالس -1

 شرکت در بحث های کالس -2

 روش ارزشيابی:

نمره 24ترم ) عملی(:  نآزمون ميا  

نمره14آزمون پايان ترم ) نظری(:   

نمره24آزمون پايان ترم ) عملی(:   

 های نظری و عملی حضور فعال در کالس

نشجو مايل به انجام فعاليت های اضافه با راهنمايی استاد مربوطه می باشد بر حسب کيفيت فعاليت به در صورتی که دا

 نمره کل او ) حداکثر يک نمره ( اضافه خواهد شد.
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قوانين درس:  سياست ها و  

ضور در کالس، رعايت اصول اخالق اسالمی، حرفه ای و حضور به موقع در کالس الزامی است.) مواردی مانند تاخير در ح

ترک کالس بدون اجازه و عدم بازگشت به کالس، صحبت کردن ، خوردن و آشاميدن، روزنامه خواندن و... باعث اخراج 

 دانشجو از کالس می شود.( 

تی مجاز خواهد بود و مشمول کسر ر آيين نامه آموزشی مربوطه در صورغيبت در جلسات در تا سقف مشخص شده د-

نمره نخواهد شد که با ارائه مدارک مستند و گواهی معتبر و تاييد شده و با تشخيص معاون محترم آموزشی دانشکده 

 مربوطه مجاز شناخته شود.

:دبه شرح زير می باشنشجو در کالس درس نحوه برخورد با غيبت غير موجه دا-  

24/4     يک جلسه غيبت غير موجه        -  

نمره 1يبت غير موجه              کسر غدوجلسه  -  

نمره 24/2سه جلسه غيبت غير موجه            کسر  -  

نمره  0چهار جلسه غيبت غير موجه           کسر  -  

 

 

 

 منابع اصلی درس:

ترجمه منابع ذیل توسط خانم لیال ساداتی وهمکاران -1  

مل ترجمه سید علی مجیدیمهارت های بالینی کار در اتاق ع-2  

اسدی فاضل-زردشت–روش کار در اتاق عمل مربوط به خانم قارداشی -۳  

 

 منابع جهت مطالعه بيشتر:

0-surgical technology for the surgical technologist, appositive care approach , 2d edidtion , 

2660 

1-berry & kohn s operating room technique , publhsher mosby , 2662, isbn 6۳2۳61326۳          
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 به نام خدا

 عنوان درس : برنامه زمانبندی درس اصول و عملکرد فرد اسکراب

1044-1041نيمسال تحصيلی و سال : نيمسال اول   

34/12-04/14پنج شنبه ساعت زمان: روزهای  

عليرضا فاضلی آقایمسئول درس :   

کالس نظری برنامه زمانبندی واحد.  

 نام مدرس عنوان تاريخ جلسه

41/7/1044 اول لباس و آراستگی در اتاق عمل و  

بکارگيری لوازم محافظت 

 شخصی

 عليرضا فاضلی

48/7/1044 دوم آشنايی با فرد سيار اسکراب و  

 وظايف محوله

" 

22/7/1044 سوم  نحوه پذيرش بيمار و افراد خاص 

) کودکان،سالمندان و...(   

" 

29/47/1044 چهارم وظايف فرد سيار قبل از عمل و  

نقل و انتقال بيمار تحت عمل و 

 نحوه پوزيشن دادن بيمار

" 

41/48/1044 پنجم         وظايف فرد سيار حين عمل 

) آماده کردن   

 پوست،مانيتورينگ استريليتی(

" 

13/8/1044 ششم وظايف فرد اسکراب و ايجاد  

 حفظ محيط استريل

" 

24/48/1044 هفتم  "های مقدماتی برای  آمادگی 
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 شروع عمل

27/48/1044 هشتم ها  های اسکراب دست روش 

 برای جراحی

:مدرس  

 عليرضا فاضلی

40/49/1044 نهم پوشيدن و پوشاندن گان و  

 دستکش

" 

11/49/1044 دهم  " انواع درپ 

18/49/1044 يازدهم  " چيدمان ميز جراحی 

24/49/1044 دوازدهم  " سوچور و انواع نخ 

42/14/1044 سيزدهم های حين عمل :  اجرای تکنيک 

رد وبدل کردن وسايل جراحی 

 و.......

" 

 جبرانی چهاردهم

درتاريخ های 

 فوق

 " هموستاز

 جبرانی پانزدهم

درتاريخ های 

 فوق

 " مراقبت از نمونه 

 جبرانی شانزدهم

درتاريخ های 

 فوق

های  ها و روش تکنيک

های  اجرای تکنيک -شمارش

 پس از عمل

" 

دهمهف  جبرانی 

درتاريخ های 

 فوق

وظايف فرد سيار و اسکراب بعد 

از عمل) روتين های بعد از عمل، 

 پانسمان و مراقب از درن(

" 
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های بالينی( بندی واحد عملی ) آزمايشگاه مهارت برنامه زمان  

14:04الی  12:34ساعت  :شنبهيک روزهای           اه ) عملی ( مکان: آزمايشگاه مهارت                         

 

 

وب گروه الف اول تمرين عملی: ضمائم تخت و  

 اصول پرپ ودرپ

 مدرس :

 عليرضا فاضلی

تمرين عملی : ضمائم تخت و  گروه ج ود دوم

 اصول پرپ و درپ

" 

ها  تمرين عملی: اسکراب دست گروه الف وب سوم

ها خشک کردن دست  

" 

ها  تمرين عملی : اسکراب دست گروه ج ود چهارم

ها خشک کردن دست  

" 

تمرين عملی: پوشيدن و  گروه الف وب پنجم

 پوشاندن گان ودستکش

" 

تمرين عملی : پوشيدن و  گروه ج ود ششم

 پوشاندن گام و دستکش

" 

 " آزمون عملی گروه الف وب هفتم

 " آزمون عملی گروه ج ود هشتم

تمرين عملی: چيدمان ميز  گروه الف وب نهم

یجراح  

" 
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ه ج ودگرو دهم تمرين عملی: چيدمان ميز  

یجراح  

 مدرس: 

 عليرضا فاضلی

 تمرين عملی: اجرای تکنيک گروه الف وب يازدهم 

بدل کردن  های حين عمل ) رد و

(وسايل، سوچور زدن  

" 

 تکنيک اجرایتمرين عملی : گروه ج ود دوازدهم

بدل کردن  های حين عمل) رد و

(وسايل، سوچور زدن  

" 

وبگروه الف  سيزدهم  شتمرين عملی : بکارگيری رو 

های مختلف هموستاز و نحوه 

 مراقبت از نمونه 

" 

 شتمرين عملی : بکارگيری رو گروه ج ود چهاردهم

های مختلف هموستاز و نحوه 

 مراقبت از نمونه

" 

 " تمرين آزاد و رفع اشکال  پانزدهم

 " آزمون عملی گروه الف وب شانزدهم

یآزمون عمل گروه ج ود هفدهم  " 

 

 

 

 

 

 

 

 


