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براساس طرح دوره کارشناسی  29/8/86شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی در سی و پنجمین جلسه مورخ 
سرفصـل دروس و  , برنامـه , مشخصـات کلـی  (وزشی این دوره را در چهار فصـل  برنامه آم, اتاق عملپیوسته رشته 

  :بشرح پیوست تصویب کرد و مقرر می دارد )ارزشیابی برنامه
از تـاریخ تصـویب بـراي کلیـه دانشـگاهها و موسسـات        اتاق عملبرنامه آموزشی کارشناسی پیوسته رشته  -1

  .را استآموزش عالی کشور که مشخصات زیر را دارند الزم االج
درمان و آمـوزش پزشـکی اداره مـی    , دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که زیر نظر وزارت بهداشت -الف 

  . شوند
تأسـیس مـی   , درمان و آموزش پزشکی و براسـاس قـوانین  , مؤسساتی که با اجازه رسمی وزارت بهداشت -ب

  .ی باشندشوند و بنابراین تابع مصوبات شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی م
مؤسسات آموزش عالی دیگر که مطابق قوانین خاص تشکیل می شـوند و بایـد تـابع ضـوابط دانشـگاهی       -ج

  .جمهوري اسالمی ایران باشند
کایه دوره هاي آموزشی و برنامه هاي مشابه مؤسسات در زمینه کارشناسی پیوسـته رشـته    29/8/86از تاریخ  -2

منسوخ می شوند و دانشـگاهها و مؤسسـات    1موزش عالی مذکور در ماده در همه دانشگاهها و مؤسسات آ اتاق عمل
  .آموزش عالی یاد شده مطابق مقررات می توانند این دوره را دایر و برنامه جدید را اجرا نمایند

 اتـاق عمـل  سرفصل دروس و ارزشیابی برنامه دوره کارشناسی پیوسته رشته , برنامه درسی, مشخصات کلی -3
  .ت اجرا ابالغ می شوددر چهار فصل جه
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  :تعریف رشتهنام و  -1
  کارشناسی پیوسته اتاق عمل: نام رشته

Bachelor of science in surgical Technology.  
رشته کارشناسی پیوسته اتاق عمل شاخه اي از علوم پزشکی است که طی این دوره دانشجویان با اصول جدید 

ه و مراقبت و کمک به اداره اتاق عمل و تکنولوژیهاي نوین جراحی در جراحیهاي تخصصی و فوق تخصصی آشنا شد
دانش آموختگان این رشته عضوي از تیم بهداشتی درمانی خواهند بود کـه  . حین و بعد عمل می آموزند, بیمار را قبل 

به عنوان بخشی از تیم جراحی براي کمک به اجراي یک عمل جراحـی بـا نتـایج مطلـوب در بخشـهاي اتـاق عمـل        
  .رمانی و مراکز مراقبتی سیار ایفاي نقش می نمایندد -بخشهاي مداخله تشخیصی, بیمارستان
  

  :تاریخچه رشته -2
در حالت اول دانش آموختگـان رشـته کارشناسـی    : در سراسر دنیا برنامه اتاق عمل به دو صورت ارائه می شود

الـت  در ح. ساله براي ورود به اتاق عمل آموزش می بینند 2 -1در یک دوره ) پس از کسب مدرك لیسانس(پرستاري 
دوم دانشجویان در مقطع کاردانی آموزشهاي عمومی دوره اتاق عمل را می گذرانند و براي ایفاي نقش به عنـوان فـرد   

سـاله بـراي ایفـاي     5/2 -5/1آماده می شوند و سپس در صورت تمایل در یـک دوره  ) دست شسته(سیار و اسکراب 
  .نقش به عنوان کمک اول جراح آماده می شوند

با نگاهی به انجمن پرستاران دانشگاه کارولینسکا مشخص می شود که پرستاران پس از طی دوره  به عنوان مثال
هفتـه   45می توانند با گذراندن یک دوره دانشگاهی مصوب بـه مـدت   , RN1کارشناسی و اخذ پروانه کار به صورت 

عمل مشـغول   اقطابا تجربه در  عمل دریافت نموده و به عنوان یک فرد اقاطمدرك تحصیلی پرستار ) تقریباً یکسال(
  .به کار گردند

 RNپرستاران پس از دوره کارشناسی واخذ پروانه کـار بـه صـورت    , عمل استرالیا اقطاو یا در کالج پرستاران 
حـین و  , به صورت پرستار متخصـص قبـل  موضوع درسی  27می توانند طی یک دوره دانشگاهی مصوب با گذراندن 

پرسـتار  , کمـک جـراح  , پرسـتار تجهیـزات   پرستار ثبت،,پرستار سیرکولیت, تار بیهوشیبعد از عمل در نقش هاي پرس
   .ریکاوري و بعد از عمل و پرستار بررسی و شناخت و آموزش به بیمار قبل از عمل فعالیت کنند

ان عمل آمریکا نیز نشان می دهد که دانشـجوی  اقطانظري بر استانداردهاي مراقبت از بیمار در انجمن پرستاران 
با ذکر این نکته که افراد هـر  . عمل می توانند تا دوره هاي تخصصی باالتر ادامه تحصیل دهند اقطادوره هاي تکنسین 

عمـل   اقاطـ دوره اي شرح وظایف خاص خود را دارند و نقش افرادي که دوره تخصصی را طی کرده اند با تکنسـین  
  .تفاوت دارد

                                                
1 Registered nurse 
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نیز مشاهده می شود که افـراد شـاغل در    (AST)2ست هاي جراحیبا نگاهی بر استانداردهاي انجمن تکنولوژی
به عنوان مثال تکتولوژیست هاي جراحی براي ایفاء نقش اسکراب در سه . اتاق عمل داراي مدارك متفاوتی می باشند

در سـطح دوم مـی توانـد در    . در سطح اول فرد در عملهاي عمـومی وارد مـی شـود   . آموزش می بینند 3و  2, 1سطح 
  .اي تخصصی تر ایفاء نقش نماید و در سطح سوم فرد در حوزه مدیریت نیز وارد می گرددعمله

عمومی و تخصصی فعالیـت مـی   , نیز در سه سطح پایه »کمکهاي اول جراحان«مطابق استانداردهاي این انجمن 
کـه دوره   RNپرسـتار بـا مـدرك    (عمـل   اقطایک پرستار دوره دیده , میتواند یک پزشک» کمک اول جراح«کنند که 

گذارانـده اسـت   ) ساله 5/2 -5/1(و یا یک تکنولوژیست جراحی که یک دوره آموزشی اضافه ) عمل را گذرانده اقطا
این انجمن کـه توسـط دانشـکده جراحـان     . باشد, وداراي مجوز کار و مدرك براي ایفاي نقش کمک اول جراح است

نیـز در  , پایـه گـذاري شـده   , 5(AORN)عمـل  اقطامن پرستاران انج, 4(AHA)تانهاي امریکاانجمن بیمارس,  3(ACS)آمریکا
حداقل مدرك فوق دیـپلم و بـراي دوره   , پیشنهادات خود اعالم نموده که براي تکنسینهاي جراحی دوره هاي مقدماتی

  .کسب مدرك لیسانس ضرورت دارد» کمکهاي اول جراح«هاي پیشرفته و نیز 
در دانشکده هاي مختلـف سـطح کشـور     1380تا  1366بین سالهاي رشته اتاق عمل در ایران در مقطع کاردانی 

در این دانشکده . این رشته در دانشکده هاي پیراپزشکی و یا پرستاري به دانشجویان ارائه می گردد. راه اندازي گردید
  .ها گروه اتاق عمل متولی اداره دانشجویان در رشته کاردانی اتاق عمل می باشد

رشته اي مشابه رشته کارشناسی اتاق عمل وجـود نداشـته اسـت و دانشـجویان در دوره     در کشور ایران تاکنون 
و در صورت تمایل به ارتقاء علمی وعملی خود با شرکت در کنکور , عمل شروع به تحصیل نموده اقطاهاي کاردانی 

  .یا سایر بخشها مشغول بکار میشوند عمل اقطاکارشناسی ناپیوسته به عنوان پرستار در 
  

  :(Values) حاکم بر رشتهارزشهاي  -3
باتوجه به این نکته که بیمار به عنوان یک انسان قادر است به طور مسـتقل روش درمـانی مـورد نظـر خـود را      

دانش آموختگان قادر خواهند بود با تاکید بر عدالت اجتماعی و برابر انسـانها و بـا توجـه بـه ارزشـهاي      , انتخاب کند
ل اخالقی و اعتقادي حرمت بیمار را به عنوان یک انسـان ویـژه کـه داراي خصوصـیات     اصو, حاکم بر جامعه اسالمی

روانی و عاطفی خاص خود می باشد در سرتاسر طول عمر جراحی از ابتـداي پـذیرش تـا تـرخیص از اتـاق      , جسمی
کاسـتن از  . ندیک ارتباط شگفت انگیز انسانی را حفظ کن, عمل حفظ کنند و با جلب اعتماد بیمار به عنوان یک حامی

سطح اضطراب بیمار قبل از جراحی و رفع نیازهاي همه جانبـه او کلیـد پیشـگیري از بسـیاري از عـوارض ناشـی از       
  .تنها از دستهاي پر توان نیروهاي آگاه و متحبر اتاق عمل بر می آید ردریافت بیهوشی می باشد و این ام

  
                                                

2 Association of Surgical Tcchnologist (AST) 
3 American college of surgeon 
4American hospital association 
5 Association of preoperative registered nurse (AORN) 
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  :(Mission) رسالت رشته -4
عمل در مقطع کارشناسی پیوسته تربیت نیروي انسانی آگاه متعهد و کارآمد است کـه  اق ترسالت آموزش رشته ا

خـدمات مـورد نیـاز مراقبتـی و     , اق عمل و بهره مندي از دانـش و تکنولـوژي روز  تبا کسب توانائیهاي حرفه اي در ا
ت بیمار و جامعه ارائه حفظ و ارتقاء سطح سالم, آموزشی مقرون به صرفه را در باالترین سطح استاندارد جهت تعمیم

بـا تربیـت ایـن    . ژوهش در رشته کارشناسی اتاق عمل میسر می باشدآموزش و پ, این امر از طریق توسعه دانش. دهند
حین و بعد ار عمل به خصوص در جراحیهاي تخصصـی  , نیروها مراقبت مطلوب و اثر بخش از بیماران درمراحل قبل

ایجاد شرایط مناسب روحی براي بیماران و نگهـداري  , عفونتهاي بیمارستانی کنترل و پیشگیري از, وانواع اسکوپی ها
  .مناسب از دستگاهها و تجهیزات پزشکی مقدور خواهد بود

امروزه بیش از پیش نقش پرسنل جراحی آموزش دیده در سیسـتم   :ضرورت وجود حرفه وارتقاء حرفه اي٭٭
عمل عضو مهمـی از تـیم بهداشـتی بـوده کـه در تمـاس        تکنولوژیستهاي اتاق. درمانی مشخص شده است -بهداشتی

. متخصصان بیهوشی و پرستاران در راستاي تامین مراقبتی مطلوب براي بیماران فعالیـت مـی کننـد   , نزدیک با جراحان
دانش و مهارت وسیعی می طلبد و از آنجا که سـنگ زیربنـایی رشـد و    , عملکرد انسانی و شایسته حرفه هاي مراقبتی

مانند سایز اعضاء سیستم بهداشتی درمانی نیازمنـد   پرسنل اطاق عمل نیز, آموزش آن حرفه می باشد, حرفهتوسعه یک 
سریعتر  میزان نیاز به تکنولوژیستهاي اتاق عمل 2012انتظار می رود که تا سال . اجراي استانداردها آموزشی می باشند

این امر افـزایش تعـداد و انـواع اعمـال جراحـی و       علت). درصدي 25 -21یک افزایش ( از حد متوسط افزایش یابد 
از سـویی  ). زیرا افراد سالمند نیاز به اعمال جراحی بیشتري دارنـد ( رشد جمعیت و نیز افزایش میزان سالمندي است 

پیشـرفتهاي  . پیشرفت سریع تکنولوژي پزشکی موجب تغییرات چشمگیري در زمینـه تکنولـوژي جراحـی مـی گـردد     
لوژي فیبرهاي نوري و یا لیزر موجب ایجاد تکنیکهاي جراحی جدیدي می شـود و اتـاق عملهـاي    تکنیکی مانند تکنو

الکترونیک و رباطها به منظور انجام مراقبات روتین بیمار آمـاده  , فیبرهاي نوري, لیزرها, آینده براي تطابق با کامپیوترها
ازمند هم سطح شدن تکنسینهاي جراحـی بـا   لذا تغییرات وسیع و چشمگیر موجود در تکنیکهاي جراحی نی. می شوند

نقشها و وظایف جدید بوده  و برنامه آموزشی کنونی براي برآوردن نیازهاي پرسنل اتاق عمل در آینده کـافی نخواهـد   
در حـال حاضـر   . بنابراین تکنولوژیستهاي اتاق عمل باید براي این چالشهاي در حال پیشرفت و تغییر آماده شوند. بود

ان مقطع کاردانی از فرصت و موقعیت مناسـب بـراي کسـب دانـش الزم بـه ویـژه در اعمـال جراحـی         دانش آموختگ
تخصصی برخوردار نمی باشند و تنها با ادامه دوره کارشناسی امکان دستیابی به بخشی از مهارت و دانش مورد نظر را 

. امه تحصیل در رشته اتاق عمل می باشندبسیاري از دانش آموختگان مقطع کاردانی عالقه مند به اد. پیدا خواهند نمود
خود با شرکت در کنکور کارشناسی ناپیوسته به عنوان پرستار در بخش  ولی در صورت تمایل به ارتقاء علمی و عملی

ولی با بررسی برنامه آموزشی پرستاري ناپیوسته مشـاهده مـی شـود کـه در ایـن      . یا اطاق عمل مشغول بکار می شوند
اتاق عمل ارائه نمی گردد و از سویی با مقایسه نمودن شرح وظـایف پرسـتار اطـاق عمـل بـا       برنامه دروس تخصصی
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در خواسـتهاي ارسـالی متعـدد تکنسـینهاي اتـاق عمـل بـه        . تفاوت چشمگیري مشاهده نمی شـود , کاردان اطاق عمل
. ایـن ارتقـاء مـی باشـد     دانشگاههاي سراسر کشور مبنی بر فراهم نمودن امکان ارتقاء حرفه اي دال بـر نیـاز آنـان بـه    

نظرسنجی و جلسات متعدد با جراحان گروه هاي مختلف دانشگاهی نیز بیان کننده نیاز آنان به همکاري با پرسنلی بـا  
  .دانش و مهارت بیشتر می باشد

  
  :(Visson)رشته  زچشم اندا -5

حـی و انجـام اعمـال    سال آینده همگام بـا پیشـرفت سـریع تکنیکهـاي جرا     10براساس این برنامه آموزشی در 
. فراگیران این رشته طبق استانداردهاي انجمن جهانی تکنولوژیستهاي جراحی آموزش خواهند دیـد , جراحی روباتیک

دانش آموختگان این رشته جایگاه خود را در عرصه هاي مختلف جراحی مشخص و تثبیت خواهند نمود و نه تنها بـه  
که به صورت اختصاصی نیز قادر به ارائه خدمات اثر بخش و مقـرون  عنوان یک کارشناس مسائل عمومی اتاق عمل بل

به صرفه در جهت اعتالي سطح سالمت جامعه و بهبود کیفیت اعمال جراحی خواهند بود و در سـطح کشـور و بـین    
  .المللی مطرح خواهند شد

  
  :(Aims)اهداف کلی دوره  -6

افرادي متعهد و مسئول اسـت کـه بتواننـد همگـام بـا      برنامه دوره کارشناسی پیوسته اتاق عمل به منظور تربیت 
, گسترش و توسعه تعداد جراحی ها و تکنولوژي جراحی با ارائه بهترین خـدمات منطبـق بـا اصـول علمـی پیشـرفته      

نگرش و مهارت افـراد  , لذا هدف از این دوره آموزشی ارتقاء دانش. پاسخگوي نیازهاي بهداشتی درمانی جامعه باشند
  :براي ایفاء نقش حرفه اي خود در زمینه هاي زیر می باشد) اي اتاق عملتکنولوژیسته(

  .را داشته باشد) استریل و ضدعفونی(توانایی آماده سازي محیط اتاق عمل با تکنیکهاي آسپتیک  -
 .را به کار برد) وضعیت دادن به بیمار(اصول صحیح پوزیشن دادن  -

 .فراهم کند) گازها و ساکشن, تورهابا کمک رترک(دید کافی از محل عمل در طول جراحی  -

 .بداند را) بند آوردن خونریزي(تکنیکهاي مناسب براي کمک به جراح در هموستاز  -

 .با پیش بینی نیازهاي جراح به عمل جراحی سرعت بخشد -

 .دانش الزم در مورد آناتومی و فیزیولوژي نرمال و پاتولوژیک داشته باشد -

 .داشته باشددانش الزم در مورد  شرایط اورژانس  -

با رعایت نکات ایمنی اطاق عمل حافظ وسایل وتجهیزات اطاق عمل باشند و شرایط ایمنی براي بیمار و سایر  -
 .افراد اتاق عمل فراهم نمایند

 .مهارتهاي سازمان دهی باالیی داشته باشد -

 .نددانش وعملکرد کافی در مورد مفاهیم پایه مراقبت از بیمار و تکنیکهاي جراحی داشته باش -
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رابه طور عملی بـه کـار   ) استریل و ضد عفونی(به منظور فراهم نمودن مراقبت مطلوب از بیمار اصول آسپتیک  -
 .برند

را در همه اعمال جراحی پایه و اعمال جراحی تخصصی داشـته  ) دست شسته(توانایی ایفاي نقش فرد اسکراب  -
 .باشد

 .درمانی را داشته باشد -د در حرفه بهداشتیرفتار پاسخگویانه ونگرش حرفه اي مورد انتظار از یک فر -

 .دانش و توانایی الزم در مورد انجام مهارتهاي مرتبط با فرد سیار را داشته باشند -
 

 (Role definition)نقش دانش آموختگان در نظام بهداشتی  – 7

  .پژوهشی انجام وظیفه نمایند, ارتباطی, دانش آموختگان می توانند در نقشهاي مراقبتی
  

 (Task analysis)وظایف حرفه اي دانش آموختگان  -8

 :وظایف حرفه اي در نقش مراقبتی

بـا یکـدیگر همپوشـانی دارد و کـامالً     ) دست شسته(کمک اول و فرد اسکراب , اگر چه نقش مراقبتی فرد سیار
  :رت زیر بیان نمودقابل تفکیک از یکدیگر نمی باشد ولی به طور کلی می توان نقشهاي مراقبتی این افراد را به صو

  

  :(Circulate)وظایف حرفه اي به عنوان فرد سیار  -الف
پـرب بیمـار   , به بیمار) وضعیت دادن(کمک به پوزیشن دادن , انتقال بیمار به اتاق عمل, آماده نمودن اتاق عمل

و ارزیـابی   فراهم نمودن لوازم و تجهیزات اضافی الزم در طول انجام عمـل جراحـی  , )ضد عفونی نمودن محل عمل(
  .مداوم شرایط اتاق عمل و برآورده نمودن نیازهاي تیم جراحی است

  :وظایف حرفه اي به عنوان کمک اول جراح -ب
همکـاري در  , )گازهـا و ساکشـن  , با کمک رترکتورهـا (فراهم نمودن دید مناسب جهت محل عمل براي جراح 

که به جراح در انجام یک عمل صحیح همراه با نتـایج  پانسمان و سایر عملکرد هایی , )بند آوردن خونریزي(هموستاز 
  .مطلوب کمک می کند

  :(STSR)) دست شسته(وظایف حرفه اي به عنوان اسکراب  -ج
فعالیـت مـی کننـد در     3و  2, 1در سه سـطح  ) دست شسته(تکنولوژیستهاي جراحی براي ایفاء نقش اسکراب 

می تواند در عملهاي تخصصی تر ایفـاي نقـش نمایـد و     سطح اول فرد وارد عملهاي عمومی می شود و در سطح دوم
به طـور طبیعـی تکنولوژیسـت اتـاق عمـل در یـک وضـعیت        . در سطح سوم فرد در حوزه مدیریت نیز وارد می شود

را نیـز در طـی   ) وظایف فرد سـیار (همچنین بسیاري از وظایف غیراستریل , استریل در طول عمل جراحی عمل میکند
در سه مرحله مراقبت از بیمار با حداقل نظارت اعضاي تیم ) دست شسته(فرد اسکراب . ی دهدیک روز کاري انجام م

  :در هر مرحله از مدیریت بیمار عبارتند از) دست شسته(جراحی فعالیت می کند برخی از وظایف اسکراب 
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  قبل از عمل جراحی) الف
  آماده کردن اتاق عمل -
 جمع آوري تجهیزات و وسایل الزم -

 ظ محیط استریلایجاد و حف -

 باز کردن وسایل استریل -

 و پوشیدن گان و دستکش استریل) دست شدن(اسکراب شدن -

 سازماندهی محیط استریل مورد استفاده -

 شمارش موارد ضروري -

 کمک به تیم جراحی در طول وارد شدن به محیط استریل -

 آشکار ساختن محل عمل با شانهاي استریل -

  در طول عمل) ب
  حفظ محیط استریل -
  دادن وسایل و تجهیزات به جراح و کمک جراح بر اساس نیاز آنها -
  ارزیابی و پیش بینی نیازهاي بیمار و جراح و فراهم نمودن موارد ضروري بر اساس نیاز  -
  شمارش موارد ضروري -
  مراقبت از نمونه ها -

  کاربرد پانسمان -
  بعد از عمل) ج

  .اده شودحفظ محیط استریل تا زمانی که بیمار انتقال د -
  حذف و سایل و تجهیزات مصرف شده از اتاق عمل -
  .مراقبت و نگهداري از وسایل و تجهیزاتی که مجدداً استفاده می شود  -
 .انتقال بیمار جراحی شده از اتاق عمل به اتاق بهبودي - 

 آماده سازي اتاق عمل براي بیمار بعدي-

 : وظایف حرفه اي در نقش ارتباطی

 و آرامش بخش با بیمارانارتباط درمانی   -

 ارتباط با اعضاي تیم جراحی -

بازاریابـان  ,مهندسـی پزشـکی  , رادیولـوژي , بانک خـون , ارتباط با واحدهاي مختلف اتاق عمل مانند آزمایشگاه -
 ...محصوالت و تجهیزات پزشکی و 

 ارتباط با دفتر پرستاري و سیستم اداري بیمارستان -
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 :وظایف حرفه اي در نقش پژوهش

 و همکاري بانظام سالمت درانجام پژوهش در زمینه هاي مختلف مربوط به حرفهمشارکت  -

 بررسی و شناخت نیازهاي مراقبتی و حمایتی بیماران در اتاق عمل از طریق همکاري با اقدامات پژوهشی -

 همکار باسایر اعضاء تیم سالمت در جهت انتشار و به کارگیري نتایج پژوهش -

 ط به حرفهبررسی و شناسایی مشکالت مربو -

 نظارت و ارزیابی فعالیتهاي انجام شده توسط گروه اتاق عمل و نتایج حاصل از آن  -

 نظارت و ارزیابی میزان دستیابی به اهداف -
 
  استراتژي اجراي برنامه آموزشی -9

کـه  . استراتژي آموزش تلفیقی از اسـتاد محـوري و دانشـجو محـوري اسـت     , برحسب نوع کالس و تعداد دانشجویان
  :مشخصات زیر می باشد داراي

  ادغام دروس تئوري و عملی و بهبود سطح مهارتهاي دانشجویان در راستاي پیشگیري از بیماریها و ارتقاء سالمت ٭
  پروژه و کنفرانسهاي مرتبط با رشته , تداوام فعالیت دانشجویان براي اجراي سمینار ٭
  ی دنیاتقویت و توسعه سیستم اطالع رسانی وارتباط با مراکز علم ٭
  کمک به تامین حقوق بیماران و حفظ و ارتقاء سالمت آنان در حد مطلوب ٭
  ...پروژه ها و , تداوم آموزشها, ي نمودن رشته در زمینه هاي تحقیقاتیکاربرد ٭
  ایجاد زمینه رقابتهاي علمی براي دانش آموختگان رشته اتاق عمل ٭
  تاق عملایجاد انگیزش براي دانش آموختگان مقطع کاردانی ا ٭

  
  شرایط و نحوه پذیرش دانشجو -10

  .پذیرش دانشجو از طریق آزمون سراسري و به صورت متمرکز خواهد بود
  

  رشته هاي مشابه داخل کشور -11
  .وجود ندارد

  
  رشته مشابه در خارج از کشور -12

حالـت اول دانـش   در : همانطور که اشاره گردید در سراسر دنیا برنامه اتاق عمل به دو صورت ارائـه مـی شـود   
در حالت دوم . ساله براي ورود به اتاق عمل آموزش می بینند 2 -1در یک دوره  آموختگان رشته کارشناسی پرستاري

دانشجویان در مقطع کاردانی آموزشهاي عمومی دوره اتاق عمل را می گذرانند و براي ایفاي نقش به عنوان فرد سـیار  
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ساله براي ایفاي نقش بـه   5/2 -5/1سپس در صورت تمایل در یک دوره آماده می شوند و ) دست شسته(و اسکراب 
دوره هایی براي این رشـته ارائـه   , برخی از مراکز دانشگاهی که در حالت اول. عنوان کمک اول جراح آماده می شوند

  :می دهند عبارتند از 
- Mohawk college of applied arts and technology 
- George brown college 
- Algonquin college 
- centennial college 
- community college of Allegheny county 
- Fanshawe college 

  
  :و برخی از مراکز دانشگاهی که به صورت کاردانی دانشجو می پذیرند عبارتند از

- Indiana county technology center adult education 
- university of Minnesota crookston 
- Madisonville community college 
- Southern Maine community college 
- Western Navada community college 

  
دانش آموختگان دوره هاي کاردانی که مدرك دانشگاهی آنان مورد قبول انجمن تکنولوژیستهاي اتاق عمل مـی  

ق برنامه این انجمن شرکت نمایند تا بتوانند موقعیت علمی ساله مطاب 5/2 -5/1باشد می توانند در دوره هاي آموزشی 
  )در حال فعالیت می باشد 1969این انجمن از سال. ( و حرفه اي خود را در اتاق عمل ارتقاء بخشند

  
  شرایط مورد نیاز براي راه اندازي رشته  -13

ط دفتـر گسـترش و ارزیـابی    شرایط مورد نیاز براي راه اندازي رشته کارشناسی پیوسته اتاق عمـل طبـق ضـواب   
  .آموزش پزشکی می باشد

  
  :   ... )مانند بورسیه و (شرایط دیگر  -14
  .وجود ندارد  
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  دومفصل 

  برنامھ آموزشي  دورهمشخصات 
  وستھـاسي پیـدوره کارشن

  اتاق عمل رشتھ 
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  :نام دوره 
  رشته اتاق عملپیوسته دوره کارشناسی 

  
  :طول دوره
, رشناسی پیوسته رشـته اتـاق عمـل و نظـام آموزشـی آن مطـابق آیـین نامـه آموزشـی دروه کـاردانی          طول دوره کا

  .کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مصوب شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی است
  

  :نام درس وتعداد واحدهاي درسی
  :زیر می باشدواحد به شرح  130تعداد کل واحدهاي درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته اتاق عمل 

  
  واحد 22        دروس عمومی -
  واحد 84    اختصاصی و کارآموزي, دروس پایه -
  واحد 24        کارآموزي در عرصه -

  واحد 130          مجموع 
  



 ١٥

  
  

  اتاق عمل رشتهدروس عمومی کارشناسی پیوسته ) جدول الف
  

 نام درس ردیفز
تعداد 
 واحد

 ساعات دروس
 پیشنیاز 

 جمع عملی نظري

 - 68 - 68 4 ٭از دروس مبانی نظري اسالم درس دو 01

  -  34  -  34  2 ٭اسالمی خالقاز دروس ا درسیک   2

  -  34  -  34 2 ٭از دروس انقالب اسالمی درسیک  3

  -  34  -  34 2 ٭از دروس تاریخ و تمدن اسالمیدرس یک  4

  -  34  -  34  2 ٭یک درس از دروس آشنایی با منابع اسالمی  5

  -  51  -  51  3  ادبیات فارسی  6

  -  51  -  51  3  زبان انگلیسی عمومی  7

  -  34  34  -  1  )1(تربیت بدنی   8

 8  34  34  - 1 )2(تربیت بدنی  9

  -  34  -  34 2 جمعیت و تنظیم خانواده 10

 22 واحد جمع  

  
  
  
  
  
 23/4/83مـورخ   542عناوین دروس عمومی معارف اسـالمی مصـوب جلسـه     گذراندن این دروس مطابق: تذکر  ٭

   .است) جدول زیر(ي عالی انقالب فرهنگیشورا
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ی 

الم
 اس

رف
معا

ی 
موم

س ع
درو

 

 عنوان درس کد درس گرایش 
تعداد 
 واحد

 ساعت تدریس

 جمع عملی نظري

1 – 
الم

 اس
ري

 نظ
انی

مب
 

011  
012  
013  
014 

  )مبدا و معاد( 1اندیشه اسالمی 
  )نبوت و امامت( 2اندیشه اسالمی 
  انسان در اسالم

 و سیاسی در اسالم حقوق اجتماعی

2  
2  
2  
2 

34  
34  
34  
34 

 -  
-  
-  
- 

34  
34  
34  
34 

2 – 
می

سال
ق ا

خال
ا

 

021  
022  
023  
024 

بـا تکیـه بـر مباحـث     (فلسفه اخـالق  
  )تربیتی

  )مبانی و مفاهیم(اخالق اسالمی 
  )اخالق کاربردي(آیین زندگی 

 عرفان عملی اسالم

2  
2  
2  
2 

34  
34  
34  
34 

 -  
-  
-  
- 

34  
34  
34  
34 

انق – 3
می

سال
ب ا

ال
 

031  
032  
033 

  انقالب اسالمی ایران
 اسالمی جمهوري اساسی قانون با آشنایی

  ایران
 )ره(اندیشه سیاسی امام خمینی 

2  
2  
2 

34  
34  
34 

-  
-  
-  

34  
34  
34 

4 – 
دن 

 تم
خ و

اری
ت

می
سال

ا
 

041  
042  
043 

  تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی
  تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 تاریخ امامت

2  
2  
2 

34  
34  
34 

 -  
-  
- 

34  
34  
34 

5- 
بع 

 منا
ی با

شنای
آ

می
سال

ا
 

051  
052 

  تفسیر موضوعی قرآن
 تفسیر موضوعی نهج البالغه

2  
2 

34  
34 

-  
-  

34  
34 
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  آزمایشگاهی علوم اتاق عملرشته  کارشناسی پیوسته دورهاختصاصی و کارآموزي , دروس پایهجدول ) ب

کد 
 درس

 نام درس
تعداد 
 واحد

 ساعت
 پیش نیاز

 جمع عملی نظري
  -  43  17  26  2  1 تشریح   01
  01  43  17  26  2  2تشریح   02
  -  34  -  34  2  1فیزیولوژي   03
  03  17    17  1  2فیزیولوژي   04
  -  34  -  34  2  شیمی آلی و بیوشیمی  05
  -  68  34  34  3   میکروب شناسی و انگل شناسی  06
  04  17  -  17  1  آسیب شناسی  07
  04  34  -  34  2  نو انتقال خو خون شناسی  08
  04  43  17  26  2  ایمونولوژي  09
  -  17  -  17  1  آمار حیاتی  10
  -  17  -  17  1  روش تحقیق در اتاق عمل  11
  -  26  17  9  1  فنآوري و اطالعات در اتاق عمل  12

13  
فیزیک پزشکی و الکتریسـیته و رباتیـک و   

  کاربرد آن در اتاق عمل
2  34  -  34  -  

  -  34  -  34  2  روان شناسی عمومی  14
  05  51  -  51  3  دارو شناسی  15
  24همزمان با   17  -  17  1  اصطالحات پزشکی  16

  34  -  34  2  زبان تخصصی  17
زبان انگلیسی 

  عمومی
  14  34  -  34  2  بهداشت روان در اتاق عمل  18
  -  34  -  34  2  بهداشت  19
  -  43  17  26  2  اصول و فنون عملکرد فرد سیار  20
  -  43  17  26  2  سکراباصول و فنون عملکرد فرد ا 21
  -  17  -  17  1 اصول استیریلیزاسیون و ضد عفونی 22
  -  34  -  34  2 آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل 23

    

  



 ١٨

 اتاق عملرشته  کارشناسی پیوسته دورهاختصاصی و کارآموزي , دروس پایه )ادامه جدول ب

کد 
 درس

 نام درس
تعداد 
 واحد

پیش  ساعت
 عجم عملی نظري نیاز

 - 34 - 34 2 مقدمه اي بر تکنولوژي جراحی 24

 04 ، 02 34 - 34 2 آشنایی با بیماریهاي داخلی 25

 51 - 51 3 تکنولوژي جراحی در جراحیهاي گوارش و غدد 26
 ، ٭04، 02

 ٭07

27 
تکنولوژي جراحی در جراحیهاي زنان و اورلوژي 

 )تناسلی -ادراري(
2 34 - 34 

02 ،03 ، 
 ٭07

28 
قلـب و  (وژي جراحی در جراحیهـاي قلـب   تکنول
 و تنفس) عروق

2 34 - 34 
01 ،03 ، 

 ٭07

29 
ــاي  ــی در جراحیه ــوژي جراح ــاب و  تکنول اعص

  ارتوپدي
3 51 - 51 

02 ،04 ، 
 ٭07

30 
، فـک و  ENTتکنولوژي جراحی در جراحیهاي 

  صورت و چشم
2 34 - 34 

 ، 03، ٭02
 ٭07

 17 - 17 1 تکنولوژي جراحی در جراحیهاي اطفال 31
و  03، 02

 ٭07

32 
ــت و     ــاي پوس ــی در جراحیه ــوژي جراح تکنول

 سوختگی و پیوند
1 17 - 17 

01 ،03 ، 
 ٭07

 - 34 - 34 2 بیهوشی 33

 ٭33 51 - 51 3  ویژه روش احیاي قلبی ریوي و اصول مراقبتهاي 34

 34 34 - 34 2 اصول پیشرفته مراقبت در اتاق بهبودي 35

 - 17 - 17 1 فوریتها 36

 - 34 - 34 2 مدیریت در اتاق عمل 37

 - 17 - 17 1 اخالق حرفه اي در اتاق عمل 38

 21و  20 102 102 - 2 کارآموزي مهارتهاي پرستاري در بخشهاي داخلی و جراحی 39

 21و20 51 51 - 1 کارآموزي رفتار در اتاق عمل 40

 22 51 51 - 1 کار آموزي بخش استریل مرکزي 41

  .مشخص شده اند، می توانند به صورت همزمان نیز ارائه شود  ٭شنیازي که با عالمت دروس پی: تذکر 



 ١٩

 اتاق عملرشته  کارشناسی پیوستهاختصاصی و کارآموزي , دروس پایه )ادامه جدول ب  

کد 
 درس

 نام درس
تعداد 
 واحد

پیش  ساعت
 جمع عملی نظري نیاز

 40 102 102 - 2 سیار کار آموزي اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب و 42

 42 153 153 - 3 کارآموزي تکنیک اتاق عمل 43

 34 51 51 - 1 کارآموزي روشهاي احیاء قلبی ریوي 44

 35 102 102 - 2 کارآموزي اصول مراقبت دراتاق بهبودي 45

 37 51 51 - 1 کارآموزي مدیریت در اتاق عمل 46

 36، 44، 43 51 51 - 1  ژانسرکارآموزي در اتاق عمل او 47

 84  جمع

 



 ٢٠

  رشته اتاق عملپیوسته  کارشناسی دوره اتاق عمل وزي در عرصهکارآمدروس  جدول )د
 

 ساعت تعداد  تعداد واحد نام درس کد درس

  102  2  کارآموزي در عرصه ارتوپدي  48
  102  2  کارآموزي در عرصه اعصاب  49
  102  2  ٭کارآموزي در عرصه سوختگی و ترمیمی   50
  102  2  وزي در عرصه زنانکارآم  51
  102  2  )تناسلی -ادراري(کارآموزي در عرصه اورولوژي   52
  102  2  ٭کارآموزي در عرصه قلب و عروق  53
  102  2  کارآموزي در عرصه چشم  54
  102  2  ٭کارآموزي در عرصه فک و صورت   55
  102  2  ٭کارآموزي در عرصه توراکس   56
  ENT 2  102کارآموزي در عرصه   57
  51  1  ٭کارآموزي در عرصه اطفال  58
  102  2  کارآموزي در عرصه جراحی گوارش و غدد  59
  51  1  )انتخابی(کارآموزي در عرصه در یک حیطه جراحی   60

  16  جمع
  

  :توضیحات
دانشگاههایی که امکانات کافی جهت ارائه این دروس به صورت کارآموزي در عرصـه ندارنـد، واحـد معـادل ایـن       ٭

  .ا به کارآموزي هاي در عرصه ارتوپدي، زنان، گوارش و غدد و اعصاب اضافه نمایندکارآموزي ها ر
  .کارآموزي در عرصه منحصراً در بخشهاي آموزشی و با حضور مربی صورت می گیرد ٭٭
  



 ٢١

  
  
  
  

  فصل سوم
  مشخصات دروس برنامھ آموزشي دوره

  کارشناسي پیوستھ 
  رشتھ اتاق عمل 

  
  
  
  
  



 ٢٢

  » 1تشریح  «
  01    :کد درس

  
  واحد 2  :تعداد واحد

  عملی -نظري   :نوع واحد
  ندارد   :پیش نیاز

  
  .شناخت تشریح ارگانها و سیستمهاي مختلف بدن   :هدف 

دراین درس دانشجو ضمن آشنایی با ساختمان هاي دستگاه هاي تنفسـی، قلـب و عـروق و گـردش        :شرح درس
  .دي از دانسته هاي فوق در بالین بیمار استفاده نمایدخون، اسکلتی و استخوانی قادر خواهد بود به صورت کاربر

  
  )ساعت 26(  نظري -الف: سرفصل دروس 

سیستم قلـب و   -سیستم عضالنی -سیستم اسکلتی -)سلول، بافت ، ارگان(ساختار بدن انسان  -    :رئوس مطالب
  .سیستم تنفسی -گردش خون

  )ساعت 17(سرفصل دروس عملی  -ب
ن انسان بر روي چند موالژ درمورد مطالب گفته شده در درس نظري و با نظر استاد بـه  ایش قسمتهاي مختلف بدمن

  .صورت عملی تدریس گردد
  )ترجیحاً این واحد عملی در اتاق تشریح ارائه گردد(  ٭٭

    :منابع اصلی درس
1- Surgical Anatomy and Physiology for the Surgical Technologist, Kevin B. and Paul 

Price, 2006. 
2- Hole's Human Anatomy & Physiology, publisher McGraw- Hill, ISBN 0070272468. 
3- Memmler's Structure and Function of the Human, publisher Lippincott Williams & 

Wilkins, ISBN 078172113X. 
4- Principle's of Anatomy and Physiology, publisher John Wiley & Sons; ISBN 

0471415014. 
5- Marieb's Human Anatomy & Physiology, publisher Pearson Benjamin Cummings, 

ISBN 0805349898. 
  

 10درصـد نمـره، انجـام تکـالیف     60درصد نمره، آزمـون پایـان تـرم     20آزمون میان ترم     :شیوه ارزشیابی دانشجو
  درصد نمره 10درصد نمره، شرکت فعال در کالس 



 ٢٣

  » 2تشریح « 
  02    :کد درس

  
  واحد 2  :تعداد واحد

  عملی -نظري   :نوع واحد
  1تشریح    :پیش نیاز

  
  نها و سیستمهاي مختلف بدنشناخت تشریح ارگا   :هدف

در این دس دانشجو ضمن آشنایی کامل با ساختمان هاي دستگاههاي سیستم مغز و اعصـاب، سیسـتم     :شرح درس
  .گوارشی، ادراري و تناسلی قادر خواهد بود  به صورت کاربردي از دانسته هاي فوق در بالین بیمار استفاده نماید

  
  )ساعت 26(  نظري -الف :سر فصل دروس 

  حس هاي ویژه -سیستم عصبی -سیستم تناسلی -سیستم ادراري -سیستم گوارشی: رئوس مطالب
  )ساعت 17(  عملی -ب   

نظري و با نظـر  نمایش قسمتهاي مختلف بدن انسان بر روي چند موالژ در مورد مطالب گفته شده در درس 
  .استاد به صورت عملی تدریس گردد

  )ق تشریح ارائه گرددترجیحاً این واحد عملی در اتا( ٭٭
  

    :منابع اصلی درس
1- Surgical Anatomy and Physiology for the Surgical Technologist, Kevin B.and 
Paul Price, 2006. 
2- Hole's Human Anatomy & Physiology, publisher McGraw- Hill, ISBN 
0070272468. 
3- Memmler's Structure and Function of the Human, publisher Lippincott Williams 
& Wilkins, ISBN 078172113X. 
4- Principle's of Anatomy and Physiology, publisher John Wiley & Sons, ISBN 
0471415014 
5- Marieb's Human Anatomy & Physiology, publisher Pearson Benjamin Cummings, 
ISBN 0805349898. 

  
 10درصـد نمـره، انجـام تکـالیف      60درصد نمره، آزمون پایـان تـرم    20آزمون میان ترم    :شیوه ارزشیابی دانشجو

   .درصد نمره 10شرکت فعال در کالس  –درصد نمره 



 ٢٤

  » 1فیزیولوژي « 
  03    :کد درس

  
  واحد 2  :تعداد واحد

  نظري   :نوع واحد
  ندارد   :پیش نیاز

  
  بدن شناخت فیزیولوژي ارگانها و سیستمهاي مختلف   :هدف

  
در این درس دانشجو ضمن آشنایی کامل با ساختمان هـاي دسـتگاه هـاي تنفسـی، قلـب و عـروق و         :شرح درس

گردش خون، ادراري و تناسلی، گوارش و کبد و مجاري صفراوي و طحال قادر خواهد بود به صـورت کـاربردي از   
  .دانسته هاي فوق در بالین بیمار استفاده نماید

  
  )عتسا 34:  (سرفصل دروس

 -ادراري(کلیـه   -سیسـتم گوارشـی   -سیستم تنفسی -قلب، گردش خون -عصب و عضله سلول، -  :رئوس مطالب
  )تناسلی

  
    :منابع اصلی درس

1- Hole's Human Anatomy & Physiology, publisher McGraw- Hill, ISBN 0070272468 
2- Memmler's Structure and Function of the Human, publisher Lippincott Williams & 

Wilkins, ISBN 078172113X. 
3- Memmler's The Human Body in Health & Discase, publisher Lippincott Williams & 

wilkins, ISBN 0781721105. 
4- Principle's of Anatomy and Physiology, publisher John Wiley & Sons, ISBN 

0471415014. 
5- The Human Body in Health & Disease, Publisher Mosby, ISBN 0323013384. 
6- Marieb's Human Anatomy & Physiology, publisher Pearson Benjamin Cummings, 

ISBN 0805349898. 
  

 10درصـد نمـره، انجـام تکـالیف      60درصد نمره، آزمون پایان تـرم   20آزمون میان ترم     :شیوه ارزشیابی دانشجو
  .درصد نمره 10شرکت فعال در کالس  –درصد نمره 



 ٢٥

  » 2فیزیولوژي « 
   4   :کد درس

  
  واحد 1  :تعداد واحد

  نظري   :نوع واحد
  1فیزیولوژي    :پیش نیاز

  
  وژي ارگانها و سیستمهاي مختلف بدنشناخت فیزیول   :هدف

  
در این درس دانشجو ضمن آشنایی کامل با عملکرد دستگاههاي سیستم مغـز و اعصـاب، غـدد درون      :شرح درس

  .ریز قادر خواهد بود به صورت کاربردي از دانسته هاي فوق در بالین بیمار استفاده نماید
  

  )ساعت 17( نظري:  سرفصل دروس
  سیستم غدد درون ریز -حس هاي ویژه -یستم عصبیس -    :رئوس مطالب

  
    :منابع اصلی درس

1- Hole's Human Anatomy & Physiology, publisher McGraw- Hill, ISBN 0070272468 
2- Memmler's Structure and Function of the Human, publisher Lippincott Williams & 

Wilkins, ISBN 078172113X. 
3- Memmler's The Human Body in Health & Discase, publisher Lippincott Williams 

& wilkins, ISBN 0781721105. 
4- Principle's of Anatomy and Physiology, publisher John Wiley & Sons, ISBN 

0471415014. 
5- The Human Body in Health & Disease, Publisher Mosby, ISBN 0323013384. 
6- Marieb's Human Anatomy & Physiology' publisher Pearson Benjamin Cummings, 

ISBN 0805349898. 
  

      :شیوه ارزشیابی دانشجو
شـرکت   –درصـد نمـره    10درصد نمره، انجام تکالیف  60درصد نمره، آزمون پایان ترم  20آزمون میان ترم 

  .درصد نمره 10فعال در کالس 
  



 ٢٦

  » شیمی آلی و بیوشیمی« 
  05    :کد درس

  
  واحد 2  :تعداد واحد

  نظري   :نوع واحد
  ندارد   :پیش نیاز

  
بردن اصول ایـن علـم در    مهارت در نحوه بکار. زم از واکنشهاي شیمیائی دستگاههاي بدن انسانشناخت ال   :هدف

  .کمک در ایجاد تعادل وضع بیوشیمی دستگاههاي بدن. انسان کیتشخیص ناراحتیهاي فیزیولوژی
  

انسـان و  در این درس ساختمان و خواص ترکیبات حیاتی بدن و واکنشهاي بیوشیمیایی اندامهاي بدن   :شرح درس
معرفی می شوند بدین ترتیب دانشجویان توانایی تفسیر نتایج آزمایشات بیوشیمی را به  مکانیسمهاي تنظیم کننده آنها

  .دست خواهند آورد
  

  )ساعت 34(  نظري  :سرفصل دروس 
  مختصري از ترکیبات حلقوي و هتروسیکلیک -طبقه بندي ترکیبات آلی): شیمی آلی(فصل اول : رئوس مطالب

 -سـاختمان شـیمیایی اسـیدهاي آمینـه و پروتئینهـا      -)ساختمان و متابولیسـم آنهـا  (مواد قندي  :)بیوشیمی( ل دومفص
   .ویتامینها -قش آنها در واکنشهاي شیمیایی بدنآنزیمها و ن -ساختمان شیمیایی چربیها و اسیدهاي نوکلئیک

  
    :منابع اصلی درس

  .ول بیوشیمی، تهران، مرکز نشر دانشگاهیاص. زارعین، خلیل. دانیال زاده، البرت،  -1
  

      :شیوه ارزشیابی دانشجو
  ، آزمون تئوري پایان ترم، شرکت در کالسآزمون میان ترم 

  
  



 ٢٧

  » میکروب شناسی و انگل شناسی« 
  06    :کد درس

  
  واحد 3  :تعداد واحد

  عملی -نظري   :نوع واحد
  ندارد   :پیش نیاز

  
  )در بیماري و سالمتی( ملکرد میکروارگانیسمها و نقش آنها در زندگی انسان آشنایی با ساختمان و ع   :هدف

  
هاي در این درس دانشجو با میکروارگانیسمهاي مختلف تولید کننده عفونتهاي انسانی و انگلها و قارچ   :شرح درس

نه پیشگیري و نحـوه مقابلـه   بیماریزاي انسان و راههاي انتقال آنها آشنا می شود و با برخورداري از دانش الزم در زمی
  .با آنها از بروز عفونت در محیط اتاق عمل جلوگیري خواهد کرد

  
  )ساعت 34(  :نظري -الف: سرفصل دروس

  :آشنایی با اصول زیر   :رئوس مطالب
  )تاریخچه، زمینه مطالعه، تئوریهاي تاریخی، میکروسکوپ(مقدمه اي بر میکروبیولوژي  -1
ار سلولی، مفاهیم حرکـت مایعـات، طبقـه بنـدي ارگانیسـمها، گروههـاي ویـژه        سلولها، ساخت(ساختمان سلولی  -2

 )میکروارگانیسمها، خصوصیات جلبکها، پروتوزا، قارچ، باکتریها، ریکتزیاها، ویروسها

 )رشد میکروبی، ژنتیک میکروبی، اصطالحات مربوطه(عملکرد میکروارگانیسمها  -3

 )ط ارگانیسمها با یکدیگرچرخه نیتروژن، ارتبا(انسان و میکروارگانیسمها  -4

انتقـال   اصطالحات، عوامل موثر بر تثبیت عفونت، گسترش عفونت، بیماریزایی، مخازن عفونـت، (فرایند عفونت  -5
 )عوامل درگیر در عفونتهاي بیمارستانی، میکروبهاي شایع و بیماریهاي آنها، انواع ایزوله، پیشگیریهاي جهانی عفونت،

 )نگلهاي تک یاخته اي روده، خونی و نسجی، کرمهاا -تعریف انگل شناسی( انگلها  -6

  )ساعت 34( :عملی شامل -ب
  .آشنایی با روشهاي کشت و تشخیص باکتریها و شناسایی انگلهاي روده اي: نمونه برداري

  
    :منابع اصلی درس

1- Microbiology for Surgical Technologists, by Frey & Price, publisher Delmar 
Learning, ISBN 0766826996. 



 ٢٨

2- Microbiology: An Introduction, publisher Benjamin/ Cummings, ISBN 
0805376143. 

3- Microbiology for the Health Sciences, Publisher Lippincott Williams & Wilkins, 
ISBN 0781718449 

  .حیان. تهران. اولچاپ . ترجمه نوروزي. میکروبیولوژي جاوتز. 1378. جاوتز، ارنست -4
  1380شهر آب : تهران. کریم همتی. ترجمه فرهاد همت خواه. انگل شناسی پزشکی. براون هاروارد -5
  1371 -ترجمه دکتر محمدفالح  -انگل شناسی پزشکی و روشهاي تشخیص آن -6
  

نجـام تکـالیف   درصد نمره، ا 60درصد نمره، آزمون پایان ترم  20آزمون میان ترم   :شیوه ارزشیابی دانشجو
  .درصد نمره 10شرکت فعال در کالس  -درصد نمره  10



 ٢٩

  » شناسیآسیب « 
  07  :کد درس

  
  واحد 1  :تعداد واحد

  نظري   :نوع واحد
  2فیزیولوژي    :پیش نیاز

  
کاربرد یافتـه هـاي علمـی از آثـار و عالئـم       -فراگیري نشانه شناسی بالینی و آزمایشگاهی دستگاههاي بدن   :هدف
  و آزمایشگاهی در رابطه با ارائه خدمات بالینی و پرستاري  بالینی

  
خـود را بـراي   ... التیام زخم و انـواع تومورهـا و   , در این درس دانشجو ضمن آشنایی با فرایند التهاب  :شرح درس

در  ,مواجهه با موارد عینی در محیط اتاق عمل آماده خواهد کرد و با درك بهتر ایـن مفـاهیم و اصـطالحات مربوطـه    
  .بهتر و موثرتر عمل خواهد نمود) دست شسته(نقش خود به ویژه به عنوان فرد اسکراب 

  
  )ساعت 17(  نظري: سرفصل درس
, مکانیسـمهاي بیمـاري  , پـاتولوژي سـلولی  (مفاهیم کلـی پـاتوفیزیولوژي    -1: آشنایی با اصول زیر   :رئوس مطالب

, سـاختار و عملکـرد پوسـت   , تاریخچـه (التبام زخـم   -2) یکاختالالت مایع و همودینام, تومورها, التهاب و عفونت
عوامل مـوثر بـر   , مراحل ترمیم زخم, انواع ترمیم, فرایند ترمیم, فرایند التهاب, زخمهاي تروماتیک, علت آسیب بافت

تکنیکهاي پایـه مراقبـت   , پیشگیري از عفونت زخم, عفونتهاي محل جراحی, انواع زخمهاي جراحی, عوارض, ترمیم
  ) اصطالحات, خماز ز

  
    :منابع اصلی درس

1- Pathophysiology for Health Related Professions, publisher W.B.Saunders, ISBN 
o721659543 

2- Pathophysiology: Concepts of Altered Health States, publisher Lippincott 
Williams & Wilkins, ISBN 0781750415 

3- Understanding Surgical Disease: The Miami Manual of Surgery, publisher 
Lippincott Williams & wilkins, ISBN 0316560014 

  
 10درصـد نمـره، انجـام تکـالیف      60درصد نمره، آزمون پایـان تـرم    20آزمون میان ترم     :شیوه ارزشیابی دانشجو

  .درصد نمره 10شرکت فعال در کالس  –درصد نمره 



 ٣٠

  » قال خونخون شناسی و انت« 
  08  :کد درس

  
  واحد 2   :تعداد واحد

  نظري   :نوع واحد
  2فیزیولوژي    :پیش نیاز

  
  فراگیري کلیاتی درباره خون ومحتویات آن و آشنائی با موارد مربوط به انتقال خون   :هدف

  
را بـراي  در این درس دانشجو با ساختار فیزیولوژي خون و اصول انتقال خون آشـنا مـی شـود خـود       :شرح درس

  .کاربرد خون در اتاق عمل و اتاق بهبودي و کنترل واکنشهاي ناشی از انتقال خون آماده می کند
  

  )ساعت 34( نظري : سرفصل درس
تعریـف   -هموگلـوبین , تولید خون در بدن -خون در بیداري و خواب P.Hتغییرات  P.Hتعریف    :رئوس مطالب

 -Tو  Bلنفوسـیتهاي   -تعریف سلولهاي خـونی  -غییرات الکترولیتو تشوك  -الکترولیت و تغییرات آن. کم خونی
موارد اسـتفاده از سـلولهاي    -تغییرات الکترولیتی خون در اثر کهنه شدن در بانک خون -استفاده از خون در جراحی

 -جمع آوري خون از دواطلـب افتخـاري   -عوارض تزریق خون ناسازگار -خون سازگار و تهیه آن -خون و پالسما
پیونـد عضـو و    -فاکتورهاي انعقاد خون و استفاده از آنهـا در جلـوگیري از خـونریزي    -ط داوطلب اهداء خونشرای

 -لوسـمی  -پـولی گلبـولی   -موادي که می توانند جانشین پالسما شـوند  -درمان شوك انتقال خون P.L.Aآزمایش 
 -تعریـف انعقـاد خـون و همـوفیلی     -مـواد ضـدانعقاد  . شرایط خون بیماري که بایستی مورد عمل جراحی قرار گیرد

  .کلیاتی درباره محلولهاي داخل وریدي
  

  طبق نظر استاد مربوطه  :منابع اصلی درس
  

 10درصـد نمـره، انجـام تکـالیف      60درصد نمره، آزمون پایان تـرم   20آزمون میان ترم     :شیوه ارزشیابی دانشجو
  .درصد نمره 10شرکت فعال در کالس  –درصد نمره 



 ٣١

  » لوژيایمونو« 
  09    :کد درس

  
  واحد 2   :تعداد واحد

  عملی -نظري   :نوع واحد
  2فیزیولوژي    :پیش نیاز

  
  آشنایی با ساختار و عملکرد سیستم ایمنی بدن انسان   :هدف

  
در این درس دانشجو با مکانیسمهاي دخیل در شکل گیري پاسخ ایمنی بر علیه عوامل بیمـاریزا آشـنا      :شرح درس

دقیق ایـن سیسـتم و درك بهتـر از اصـول و نحـوه تفسـیر آزمایشـات        به ارزش کنترل من این آشنایی می شود و ض
  .ایمونولوژي و سرولوژیک آزمایشگاهی دست خواهند یافت

  
  )ساعت 26( نظري  -الف: سرفصل درس
ـ   , پوست و غشاهاي مخاطی( مکانیسمهاي عمومی دفاع  -1   :رئوس مطالب , دنمکانیسمهاي دفـاعی سیسـتمهاي ب

منـابع  , ایمنـی اکتسـابی  , پاسخ ایمنی, ایمونولوژي(مکانیسمهاي دفاع ایمنی  -2)  مکانیسمهاي دفاعی بافتی و سلولی
  )اصطالحات مربوطه, هایپرسنسیویتی, واکسن

  )ساعت 17(  عملی -ب: سرفصل درس
تسـت  , ن گروههاي خـونی تعیی: جلسه دو ساعته در آزمایشگاه موارد زیر به دانشجویان نشان داده خواهد شد 4طی 

  تستهاي کومبس مستقیم و غیر مستقیم و کاربرد آن, )گراس مچ و کاربرد آن(سازگاري خونی 
  

    :منابع اصلی درس
  .آستان قدس رضوي. مشهد. مبانی ایمونولوژي چاپ اول. 1376, فرید حسینی و همکاران, رضا -1

2- Goldsy, R A.,kindt, TJ., Osborne, BA. (2000&2003). Immunology. 
  

 10درصـد نمـره، انجـام تکـالیف      60درصد نمره، آزمون پایان تـرم   20آزمون میان ترم     :شیوه ارزشیابی دانشجو
  .درصد نمره 10شرکت فعال در کالس  –درصد نمره 
  



 ٣٢

  » آمار حیاتی« 
  10    :کد درس

  
  واحد 1   :تعداد واحد

  نظري   :نوع واحد
  ندارد   :پیش نیاز

  
  با اصول آمار جهت انجام تحقیقات در مسائل پزشکی و بهداشتیآشنایی    :هدف

  
در این درس با ارائه مطالب علمی در زمینه آمار از دانشجویان خواسته می شود یک سـري داده هـاي     :شرح درس

خام را دسته بندي نموده و به صورت جداول یا نمودارهاي آماري نمایش دهند و نتایج استخراج شـده را بـا کمـک    
  .همچنین با انواع توزیعهاي آماري و آزمون فرضیه آشنا می شوند. خصهاي مرکزي و پراکندگی بیان نمایندشا

  
  )ساعت 17: ( سرفصل درس
روشـهاي نمونـه بـرداري و    , نحوه جمع آوري اطالعات پزشـکی و بهداشـتی  : آشنایی با اصول زیر   :رئوس مطالب

  برآورد حجم نمونه و پارامترهاي مهم جامعه
  

    :ابع اصلی درسمن
  1380 -ترجمه دکترآیت الهی -دانیال, تالیف دکتر وانگ -اصول و روشهاي آماري زیستی -1
اصـول آمـار    -دکتـر حسـین ملـک افضـلی    , تالیف دکترکـاظم محمـد   -روشهاي آماري و شاخص بهداشتی -2

  .ترجمه علی عمیدي, تالیف روزنه -زیستی
  

 10درصـد نمـره، انجـام تکـالیف      60رصد نمره، آزمون پایان تـرم  د 20آزمون میان ترم     :شیوه ارزشیابی دانشجو
  .درصد نمره 10شرکت فعال در کالس  –درصد نمره 
  



 ٣٣

  » روش تحقیق در اتاق عمل« 
  11    :کد درس

  
  واحد  1   :تعداد واحد

  نظري   :نوع واحد
  ندارد   :پیش نیاز

  
  پزشکیآشنایی با روشهاي متداول تحقیق در ارتباط با علوم    :هدف

  
قـادر خواهـد بـود    , اصول و روش هاي مختلـف تحقیـق آشـنا شـده    , در این درس دانشجو با مفاهیم  :شرح درس

مصـاحبه و انـدازه گیـري در انجـام پـژوهش      , مشاهده, نمونه گیري, گروههاي تحقیق را در تهیه پرسشنامه تحقیقات
مشکل را برگزیده و بـا انتخـاب روش تحقیـق    و از بین مشکالت موجود در اتاق عمل یک . یاري نماید, هاي علمی

  .مناسب به صورت گروهی یک طرح پژوهشی ارائه دهند
  

  )ساعت 17(  : سرفصل درس
, بیان مسـاله تحقیـق  , انتخاب موضوع, تعریف تحقیق و واژه شناسی تحقیق: آشنایی با اصول زیر -   :رئوس مطالب
روشهاي گـردآوري داده  , نمونه و محیط پژوهش, جامعه, یقانواع تحق, سواالت و فرضیه هاي تحقیق, تدوین اهداف

, نمونـه گیـري  , مشـخص کـردن متغیرهـا   , طـرح تحقیـق  , )مصاحبه و مقیاسهاي اندازه گیري, مشاهده, پرسشنامه(ها 
  اعتبار درونی و بیرونی تحقیق, روشهاي کنترل

  
  طبق نظر استاد مربوطه  :منابع اصلی درس

  
 10درصـد نمـره، انجـام تکـالیف      60درصد نمره، آزمون پایان تـرم   20مون میان ترم آز    :شیوه ارزشیابی دانشجو

  .درصد نمره 10شرکت فعال در کالس  –درصد نمره 
  



 ٣٤

  » فناوري اطالعات در اتاق عمل« 
  12    :کد درس

  
  واحد 1   :تعداد واحد

  عملی -نظري   :نوع واحد
  ندارد   :پیش نیاز

  
  پژوهشی -ربرد آن در ارتباط با حرفه و فعالیتهاي آموزشیآشنایی با رایانه و کا   :هدف

  
قادر خواهد بود اطالعات مـورد نیـاز را بـه آن وارد و    . در این درس دانشجو با کاربرد رایانه آشنا شده  :شرح درس

برحسب نیاز از اطالعات موجود در آن در ارتباط با حرفه اتـاق عمـل و سـایر فعالیـت هـاي آموزشـی و پژوهشـی        
  .فاده نمایداست

  
  )ساعت 17(عملی , )ساعت 9( نظري : سرفصل درس
کاربا , شناخت اجزاء یک کامپیوتر: آشنایی با اصول کار با کامپیوتر و کاربرد آن در اتاق عمل شامل   :رئوس مطالب

  اساس کار با اینترنت wordکار با برنامه , سیستم عامل ویندوز
  

  ر استاد مربوطهطبق نظ ICDLکتابهاي   :منابع اصلی درس
  

آزمـون نمـره    درصـد نمـره،   50پایان ترم  تئوري درصد نمره، آزمون 20آزمون میان ترم     :شیوه ارزشیابی دانشجو
  .درصد نمره 30عملی 

  



 ٣٥

  » فیزیک پزشکی و الکتریسته و رباتیک و کاربرد آن در اتاق عمل« 
  13    :کد درس

  
  واحد 2   :تعداد واحد

  نظري   :نوع واحد
  ندارد   :نیازپیش 

  
بیوفیزیکی و کسب مهارتهاي الزم در چگونگی کاربرد اصول این علـم  و آشنائی با اصول و قوانین فیزیکی    :هدف

  .در رابطه با سالمت خود و بیمار و انجام درمانهاي پزشکی و مراقبتهاي پرستاري و کاربرد آن
  

ل الکتریکی می باشند و کـار بـا وسـایل الکتریکـی     از آنجایی که در محیط اتاق عمل بسیاري از وسای  :شرح درس
در این درس دانشـجو بـا اصـول الکتریسـته و مـوارد ایمنـی       , جزو فعالیتهاي مستمر در اتاق عمل به حساب می آید

همچنین در ایـن  . مربوط به خود و بیمار آشنا خواهد شد تا در نهایت یک مراقبت ایمن از خود و بیمار به عمل آورد
این آشنایی به نحوه به کارگیري صـحیح  . با اصول فیزیکی بسیاري از تجهیزات پزشکی آشنا می گردد درس دانشجو

  .و مراقبت بهتر از این دستگاهها منجر خواهد شد
  

  )ساعت 34( نظري : سرفصل درس
 -انـواع نیـرو   -اندازه گیري و سنجش در سیر یـک واحـدها نیروهـا    -ماهیت علم فیزیک –مقدمه    :رئوس مطالب

مرکز ثقل نیروي جاذب و گریز  -انواع شتاب و سرعت قوانین حرکتی -کشش حرکت -طرز کار ماهیچه -کاربرد آن
 -کار واحدهاي آن و کاربرد مـاده  -کاربرد کار و انرژي اصل بقاي انرژي -اثر تغییر فشار جو بر بدن انسان -از مرکز

کار کلیه و کلیه مصنوعی , پدیده اسمز و دیالیز -سیونهاسوسپان -محلولها -لکولهاوکیفیت م -ساختمان و حاالت ماده
تنظـیم کننـده    -رسـپیراتورها  -تنفس مصنوعی -مکانیسم تنفس -قوانین گازها: گازها -و سیاالت و فشار در مایعات

  .و ریه بماشین قل -مکانیسم وسایل اکسیژن تراپی -اکسیژن -فشار
کـاربرد   -اثر حـرارت و تغییـرات در مـاده    -ه گیري مقدار حرارتانداز, انتقال حرارت, قانون ترمودینامیک :حرارت

  .انتقال گرما در بدن انسان
  کاربرد نور در بدن انسان -ماهیت و اندازه گیري با اشعه ماورا بنفش پرتوایکس و کاربرد آن در پزشکی :نور

ــته ــدن  :الکتریس ــر الکتریکــی ب ــام عصــبی  -اث ــاد پی ــاردیوگرافی, الکتروآنســفالو گرافــی -مکانیســم ایج  -الکتروک
مانیتورهـا بـا دسـتگاههاي     -معالجه از طریق شوك الکتریکی دیاترمی وسـایل پزشـکی الکتریکـی    -فتوکاردیوگرافی

  بررسی کننده بیمار



 ٣٦

خطرهـاي ناشـی از کـاربرد مـوارد رادیواکتیـو و       -رادیوایزوتوپهـا  -رادیو اکتیویته -ساختمان و تابش هسته اي :اتم
دسـتگاههاي امتحـان بینـائی فیزیـک      -تطـابق و معایـت انکسـاري   , انواع عدسیها: یک بینائیفیز. مسئولیت پرستاري
طـرز کـار و طریـق     -رادیوترمی و رادیو سنجی و کاربرد -تکلم و شنوائی -حدود شنوائی انسان: صورت و شنوائی

و قابـل حمـل برقـی و     نورافکنهاي سـقفی  -آسپیراتور -فورپاستور -اتوکالو -استفاده و کاربرد دستگاههاي بیهوشی
تخت و  کاردیوسکوپ -اطاق عمل -میکروسکوپ قابل حمل و نقل -دیاترمی -الکتروکوتر -فیبریالتور -باطري دار

  کاربرد روباتیک در اتاق عمل. عمل و اسبابهاي مورد نیاز اعمال جراحی مختلف
  

  طبق نظر استاد مربوطه  :منابع اصلی درس
  

  .ن میان ترم ، آزمون پایان ترم ، شرکت فعال در کالسآزمو    :شیوه ارزشیابی دانشجو



 ٣٧

  » روان شناسی عمومی« 
  14    :کد درس

  
  واحد 2   :تعداد واحد

  نظري   :نوع واحد
  ندارد   :پیش نیاز

  
مهارت در بکار بردن ایـن اصـول    -آشنایی و شناخت مفاهیم اصولی از روانشناسی با توجه به ابعاد اسالمی   :هدف

  .ا بیمار و خانواده آندر ارتباط ب
  

آشنا ... انگیزش و , شخصیت, در این درس دانشجو با تاریخچه و تئوریهاي روانشناسی در زمینه رفتار  :شرح درس
  .یادگیري این مطالب به درك بهتر از درس بهداشت روان کمک خواهد کرد. می شود

  
  )ساعت 34: ( سرفصل درس
  تاثیر متقابل روان و جسم, )بررسی دیدگاههاي مختلف( نفس  روان و: تعریف روانشناسی   :رئوس مطالب
, احسـاس و ادراك , ارگانیسـم , روشهاي تحقیق روانشناسـی , تاریخچه روانشناسی, اهداف روانشناسی, رفتار چیست

در صورتیکه وقت بـاقی باشـد   ( شخصیت و اختالالت آن , تعارض و ناکامی, هیجان, غریزه, هوش, تفاوتهاي فردي
  .یادگیري نیز به اختصار اشاره می شوددرباره 

  
  طبق نظر استاد مربوطه  :منابع اصلی درس

  
  . آزمون میان ترم ، آزمون پایان ترم ، شرکت فعال در کالس    :شیوه ارزشیابی دانشجو



 ٣٨

  
  » داروشناسی« 

  15    :کد درس
  

  واحد 3   :تعداد واحد
  نظري   :نوع واحد
  شیمی آلی و بیوشیمی   :پیش نیاز

  
  آشنائی با داروهاي مختلف و مخصوصاً داروهاي مورد استفاده در اطاق عمل    :هدف

  
کلیــات و مفـاهیم فــارموکولوژي شــامل  , در ایــن درس اشـکال مختلــف دارویــی و نحـوه اثــر آنهـا     :شـرح درس 

چنـد   در هر یک از دسته هاي دارویـی ضـمن معرفـی یـک تـا     . قرار می گیرندفارماکودینامیک معرفی و مورد بحث 
عالوه بر ایـن توجهـات   . موارد مصرف مهم بالینی و عوارض جانبی آنها پرداخته می شود, داروي مهم به نحوه عمل

  .خاص در دادن داروها و نحوه مقابله با عوارض احتمالی داروهاي خاص توضیح داده می شود
  

  )ساعت 51( نظري : سرفصل درس
ریختن و اندازه , جدول تبدیلها(محاسبات و اندازه گیري هاي پایه  مروري بر: آشنایی با اصول زیر   :رئوس مطالب

/ انـواع داروهـا  , تعـاریف کلـی  ( اصطالحات شناسـی   -2) داروهاي ترکیبی, محاسبه دوز, ریاضیات پایه, گیري دارو
ورد داروهـاي مـ   -4مراقبت و بکارگیري داروها و محلولهـاي   -3) واحدهاي اندازه گیري, عالمات اختصاري, اثرات

محرکـات  , ضد تشـنجها , سداتیوها, ضد تبهاي انالجیزیک, انتاگونیستهاي نارکوتیک, آنالجزیکها(استفاده در جراحی 
, کواگوالنتها و هموستاتیکها, داروهاي قلبی, عوامل اتونومیک, ضد تهوع ها و انتی هیستامینها, سیستم عصبی مرکزي

, داروهـاي مامـایی  , داروهاي معده, داروهاي چشمی, دیورتیکها, جایگزینهاي خون, محلولهاي وریدي, ضد انعقادها
, داروهـاي قبـل از عمـل   (بیهوشـی   -5) محلولهاي شستشو, رنگها, کموتراپی, مواد حاجب, انتی بیوتیکها, هورمونها

  )داروهاي بیهوشی, عملکرد داروها
  

    :منابع اصلی درس
1-Goodman Gilman, T.W., Rall, A.S., Niecs, taylor, p. (2004). The pharmacological 

basis of therapeutics. (10th ed) 
2- pharmacology for the Surgical Technologist, publisher W.B. Saunders, ISBN 

0721663214 
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3- Understanding Pharmacology for Health Professionals, publisher Prentice Hall, 
ISBN 0130810908 

4- pharmacology: Principles & Applications: A Worktext for Allied llealth 
Professionals.publisher W. B. Saunders, ISBN 0721688284 

5-  Clinical Pharmacology Made Ridiculously Simple by James Olson, M.D., Ph. D. 
  

 10درصـد نمـره، انجـام تکـالیف      60درصد نمره، آزمون پایان تـرم   20آزمون میان ترم     :شیوه ارزشیابی دانشجو
  .درصد نمره 10شرکت فعال در کالس  -درصد نمره



 ٤٠

  » اصطالحات پزشکی« 
  16    :کد درس

  
  واحد1    :تعداد واحد

  نظري   :نوع واحد
  ولوژي جراحییا همزمان با مقدمه اي بر تکن   :پیش نیاز

  
  آشنایی با اجزاء اصطالحات رایج پزشکی در اتاق عمل   :هدف

در این درس دانشجو با ساختار اصطالحات کاربردي مربوط به اعمال جراحی در اتاق عمل آشنا مـی     :شرح درس
رتیب بـا بیمـار   پرونده پزشکی بیمار و برگه قبل از عمل را مورد بررسی قرار دهد و به این تشود و قادر خواهد بود 

  .تحت مراقبت خود بهتر آشنا شود
  

  )ساعت 17( نظري : سرفصل درس
پسـوند و ریشـه لغـات مـرتبط بـا هـر یـک از        , پیشـوند (آشنایی با اجزاء اصطالحات پزشـکی   -   :رئوس مطالب

  )سیستمهاي بدن
  

    :منابع اصلی درس
1- Medical Terminology: A Systems Approach, publisher F. A. Davis, ISBN 

0803603940 
2- Exploring Medical Language, publisher Mosby, ISBN 0323018181 
3- Medical Terminology for Health Professions, publisher Delmar Learning, ISBN 

0766812979 
  

  .درصد نمره حضور فعال در کالس 10, درصد نمره آزمون پایان ترم  90    :شیوه ارزشیابی دانشجو
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  » زبان تخصصی« 
  17    :کد درس

  
  واحد 2   :تعداد واحد

  نظري   :نوع واحد
  زبان انگلیسی عمومی   :پیش نیاز

  
آشنایی دانشجو با متون و منابع علمی و واژه هاي رایـج در جراحـی و اتـاق عمـل و کسـب توانـایی درك          :هدف

  تقاء سطح دانش حرفه ايمفاهیم به منظور بهره گیري از کتب و مجالت علمی پژوهشی و ار
  

در این درس متونی به زبان انگلیسی در ارتباط با جراحی و اتاق عمل در اختیار دانشجویان قرار مـی     :شرح درس
به عالوه شناسـایی  . گیرد تا آنها بتوانند تمرینات مربوطه را انجام داده و کاربرد واژه ها را در مجالت مشخص نمایند

. طرح شده در هر پـاراگراف آمـوزش داده مـی شـود    مپاراگرافها به منظور درك مفهوم اصلی  انواع پاراگراف و تنظیم
  .ترجمه متون به فارسی و شناسایی واژه ها و معادل یابی آنها به فارسی نیز در این درس گنجانده شده است

  
  )ساعت 34: ( سرفصل درس
پسـوندها و پیشـوندهاي مصـطلح در    , تـداول جراحی و اتاق عمل م, معرفی اختصارات پزشکی -1   :رئوس مطالب

آموزش نحوه خواندن متون علمی مربوط بـه جراحـی    -3آموزش نحوه استفاده صحیح از فرهنگ لغات   -2پزشکی 
آموزش اصول ترجمه و خالصه نویسی متون علمی مربـوط   -4و اتاق عمل با سرعتی مناسب همراه با درك مفاهیم  

  فهرست گونه مطالب آموزش خالصه کردن -5به رشته   
  

  طبق نظر استاد مربوطه  :منابع اصلی درس
  

 10انجـام تکـالیف   . درصـد نمـره   60آزمون پایان تـرم  , درصد نمره 20آزمون میان ترم     :شیوه ارزشیابی دانشجو
  درصد نمره 10شرکت فعال در کالس  -درصد نمره



 ٤٢

  » بهداشت روان در اتاق عمل« 
  18    :کد درس

  
  واحد 2   :تعداد واحد

  نظري    :نوع واحد
  روان شناسی عمومی   :پیش نیاز

  
  آشنایی و فراگیري مفاهیم پایه بهداشت روان و کسب مهارت در کاربرد آن در ارتباط با بیمار و خانواده وي   :هدف

  
نـی  در این درس دانشجو با مفاهیم بهداشت روان آشنا شده و قادر به بررسـی نیازهـاي روحـی و روا     :شرح درس

  .در اتاق عمل خواهد بود) با برقراري ارتباط درمانی با بیمار( بیمار و پاسخ گویی به این نیازها 
  

  )ساعت 34: ( سرفصل درس
  روحی و روانی بیمار, درك بیمار تحت جراحی از نظر نیازهاي جسمی: آشنایی با    :رئوس مطالب

  
  طبق نظر استاد مربوطه  :منابع اصلی درس

  
 10انجـام تکـالیف   . درصـد نمـره   60آزمون پایان تـرم  , درصد نمره 20آزمون میان ترم     :ی دانشجوشیوه ارزشیاب

  درصد نمره 10شرکت فعال در کالس  -درصد نمره



 ٤٣

  » بهداشت« 
  19    :کد درس

  واحد 2   :تعداد واحد
  نظري   :نوع واحد
  ندارد   :پیش نیاز

  

  ل موثر بر سالمتآشنایی با اصول و مبانی بهداشت و عوام   :هدف
  

بر ایـن  . متکی بر رعایت اصول بهداشت و شناخت عوامل موثر بر آن است مزیر بناي یک جامعه سال  :شرح درس
مـواد غـذایی و آشـنایی بـا نظامهـاي      , بهداشت محیط و حرفـه اي , اساس این درس شامل مفاهیم بهداشت عمومی

  .بهداشتی خواهد بود
  

  )ساعت 34: ( سرفصل درس
عوامـل   -3بهداشت از دیدگاه اسـالم    -2تاریخچه و مفاهیم بهداشت   -1: آشنایی با اصول زیر -   :لبرئوس مطا

چرخـه انتقـال    -6انـواع آن و مراحـل آن     , پیشـگیري  -5فرایند آموزش بهداشت   -4بهداشت   و موثر بر سالمتی
 -9بهداشـت زبالـه و مـواد زائـد       -8آنها  عفونتهاي بیمارستانی و روشهاي کنترل  -7بیماریها و روش کنترل آنها   

نظامها وسازمانهاي عرضه خدمات بهداشتی درمانی در ایران  -PHC  11مراقبتهاي بهداشتی اولیه  -10ایمن سازي  
بهداشـت   -15بهداشت محیط بیمارستانها   -14مدیریت خدمات بهداشتی    -13بهداشت حرفه اي    -12و جهان  

  مواد غذایی
  

    :ی درسمنابع اصل
  1385زمستان . انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. 1پرستاري بهداشت جامعه . لیلی و همکاران, عالیپور -1
 1380. انتشارات بشري. تهران. بهداشت محیط. زهرا, ودينبه -2

. تهـران . ترجمه حسن انصـاري و فربـد عبـادي فـرد آذر    . گندزدایی و دفع پسماندهاي بیمارستانی. پروس انت -3
 1382. شارات سماطانت

 1379. نشرنی. تهران. پرستاري بهداشت جامعه. رخشنده, محمدي -4
5- Sallivan, TR. Kriger, ER (2001). Clinical environmental health and toxic exposure. 

  

بـا   تهیه و ارائه مقـاالت مـرتبط  , مشارکت در بحث گروهی, آزمون پایان ترم و میان ترم    :شیوه ارزشیابی دانشجو
  .رئوس مطالب



 ٤٤

  »اصول و فنون عملکرد فر سیار « 
  20    :کد درس

  واحد 2   :تعداد واحد
  عملی -نظري   :نوع واحد
  ندارد   :پیش نیاز

  

  آشنایی با اصول عملکرد و وظایف فرد سیار در اتاق عمل   :هدف
عمل آشنا شـده و چگـونگی انجـام    در این درس دانشجو با نیازها و آمادگیهاي بیمار بالفاصله قبل از    :شرح درس

آنها را به صورت نظري عملی می آموزد و همچنین می آموزد که چگونه شرایط و محیط اتـاق عمـل را جهـت رفـع     
  .نیازهاي بیمار آماده گرداند

  

  )ساعت 26: ( سرفصل درس
شـیو  , دوش گرفتن/ نحمام گرفت/ تمیز کردن مکانیکی, هدف( آماده کردن پوست  -1:   آشنایی با    :رئوس مطالب

, تکنیک ضـد عفـونی محـل عمـل    , اصول ضد عفونی محل عمل, محلولهاي آنتی سپتیک رایج, تجهیزات پایه, بیمار
  .عالمت گذاري پوست, ثبت, موارد ویژه ضد عفونیهاي روتین محل عمل

ـ , ظـروف , پروتکل نمونه جراحی, روشهاي به دست آوردن نمونه, تعریف( مراقتب از نمونه  -2 , واع ویـژه نمونـه  ان
  )محافظت از نمونه, برچسب زدن به نمونه, روشهاي مورد استفاده

  )تنظیم, موارد مصرف, انواع تجهیزات(وسایل تنظیم درجه حرارت  -3
  مانیتورکردن, همودینامیک, اصول عالیم حیاتی, اصطالحات مرتبط با عالیم حیاتی( عالیم حیاتی  -4
روشهاي هموستاز , مروري بر مکانیسمهاي انعقاد خون( و جایگزین کردن خون ) بند آوردن خونریزي(هموستاز  -5
مانیتور کـردن از دسـت   , آماده کردن و استفاده از عوامل و تجهیزات هموستاتیک, تورنیکتها, ) بند آوردن خونریزي(

  اتوترانسفوزیون, نحوه استفاده از جایگزین کننده هاي خون, دادن خون
  )کنترل برون ده ادراري, مراحل کار, تجهیزات, توجهات, کاربرد(ادراري لوله گذاري مجراي  -6
  طبقه بندي زخمهاي جراحی -7
  کنترل کردن ناحیه زخم -8
  باکسترها, آب گرم, سونداژ, پانسمان, انما, تزریقات -9

  مراقبت از جسد -10
  آماده سازي اطفال و نوزادان براي عمل جراحی -11
  .ین درس در پراتیک ارائه می گرددا )ساعت 17(واحد عملی  -ب



 ٤٥

کمپـرس آب سـرد و   , لوله گـذاري مجـراي ادراري  , مانپانس, انما, مواردي مانند تزریقاتواحد عملی شامل تمرین 
... و ) ضد عفونی کردن محل عمـل (آماده کردن پوست , کنترل عالیم حیاتی, نحوه اتصال باکستر و میکرودراپ, گرم

  .می باشد
  

    :منابع درس
1-Surgical Technology for the Surgical Technologist, publisher Delmar Learning, 

IBSN 0766806626  
2- Surgical Technology for the Surgical Technologist: A Positive Care Approach, 

Caruthers, et al Delmar Publishers (2000)  
3- Instructor's Manual to Accompany Surgical Technology for the Surgical 

Technologist: A Positive Care Approach Junge, T Delmar Publishers (2000) 
4- Study Guide to Accompany Surgical Technology for the Surgical Technologist: A 

Positive Care Approach Junge, T Delmar Publishers (2000). 
5- Berry & kohn's Operating Room Technique, publisher Mosby, ISBN 0323019803. 
6- Alexander's Care of the Patient in Surgery, by Rothrock. Publisher Mosby, ISBN 

0323016227. 
7- Pocket Guide to the Operating Room, publisher F. A.Davis, ISBN 080360033X 
8- Gruendemann, Barbara J. Comprehensive Preoperative Nursing Volume 1. Jones 

and Bartleit 1995. 
9- Phippen, Mark. L. and wells, Maryann. Patient care during operative and invasive 

procedures. Sanders. 2000. 
10- Hind, Martin and wicker, poul. Principles of perioperative practice. Churchill 

livingstone. 2002. 
11- phippen, Mark. L. and wells' maryam. Patient care During operative and invasive 

procedures. Saunders. 2000. 
12- Brunner & saudars. Medical surgical Nursing lippincott. 2004. 
13- C.B.Rosdahl, M.T.Kowalski. textbook of nursing, 8th. Lippincott Williams & 

wilkins. 2003. 
14- S. F. smith, D. J. Duell, B. C. martin. Clinical nursing skills, basic to advanced 

skills, 6th, 2004, pearson, prentice publisher. 
15- L. white. Fundamental of nursing.2 nd edition. Homson Publishers. 

  1382جامعه نگر . راهنماي جامع پرستاري اتاق عمل . مژگان و انتظار صمد, لطفی -16
  1373, بشري, ترجمه دکتر قاسم مقاره دهکردي) روش و مراقبت(پرستاري در اتاق عمل . جی. برینس -17
  1384انتشارات بشري , مهارت هاي بالینی کار در اتاق عمل, مجیدي علی -18

  

در آزمون عملی روش آزمون اسکی است و در بخش نظري شامل آزمـون میـان تـرم و        :نشجوشیوه ارزشیابی دا
  .پایان ترم و شرکت فعال در کالس می باشد



 ٤٦

  »اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب « 
  21    :کد درس

  
  واحد 2   :تعداد واحد

  عملی -نظري   :نوع واحد
  ندارد   :پیش نیاز

  
  در اتاق عمل) دست شسته(رد و وظایف فرد اسکراب آشنایی با اصول عملک   :هدف

  
آماده نمودن و جابه جایی وسایل و نیز تکنیکهاي پوشـیدن  , در این درس دانشجو تکنیکهاي باز کردن  :شرح درس

همچنـین بـا روشـهاي مختلـف اسـکراب      . دستکش و پوشش هاي مورد نیاز جراحی را با حفظ استریلیتی می آموزد
دانشـجو بـا کسـب ایـن آموزشـها و      . راي  عمل به صورت نظري و عملی آشنا خواهد شـد دست ب) شستن(نمودن 

  .انجام دهد) دست شسته(حین بعد از عمل را در نقش اسکراب , مهارتها قادر خواهد بود اعمال روتین قبل
  

  )ساعت 26: ( سرفصل درس
بـازکردن تجهیـزات   , اده سازي اولیهآم, آرایش اتاق عمل: ایجاد و حفظ محیط استریل شامل -الف   :رئوس مطالب

آمـاده سـازي   , گـان و دسـتکش  , )شستن دست(اسکراب جراحی , )شستن دست(قبل از اسکراب جراحی , استریل
روتینهاي بعـد از  , تکنیکهاي حین عمل, مقدمات شروع اعمال جراحی, شمارش گازها و وسایل, تجهیزات و وسایل

  .عمل
  ماراصول پهن کردن پارچه استریل روي بی

  .شود یواحد عملی در این درس در پراتیک اجرا م) ساعت 17: (عملی -ب
  

    :منابع اصلی درس
1- Surgical Technology for the Surgical Technologist, publisher Delmar Learning, 

ISBN 0766806626. 
2- Surgical Technology for the Surgical Technologist: A Positive Care Approacg, 

Caruthers, et al Delmar Publishers (2000) 
3- Instructor's Manual to Accompany Surgical Technology for the Surgical 

Technologist: A Positive Care Approach Junge, T Delmar Publishers (2000). 
4- Study Guide to Accompany Surgical Technology for the Surgical Technologist: A 

Positive Care Approach Junge, T Delmar Publishers (2000). 
5- Berry & kohn's Operating Room Technique, Publisher Mosby, ISBN 0323019803. 



 ٤٧

6- Alexander's Care of the Patient in Surgery, by Rothrock. Publisher Mosby, ISBN 
0323016227. 

7- Pocket Guide to the Operating Room, publisher F. A. Davis, ISBN 080360033X. 
8- Gruendemann. Barbara J.Comprehensive Preoperative Nursing Volume 1. Jones 

and Bareleit 1995. 
9- Phippen, Mark. L. and wells, Maryann. Patient care during operative and invasive 

procedures. Sanders. 2000. 
10- Hind, Martin and wicker, poul. Principles of perioperative practice. Churchill 

livingstone. 2002. 
11- Phippen, Mark. L. and wells' maryam. Patient care During operative and invasive 

procedures. Saunders. 2000. 
12- Brunner & saudars. Medical surgical Nursing lippincott. 2004. 

  1382جامعه نگر . راهنماي جامع پرستاري اتاق عمل. مژگان و انتظار صمد, لطیفی-13
  1373بشري , ترجمه دکتر قاسم مقاره دهکردي) روش و مراقبت(پرستاري در اتاق عمل . جی. برینس -14
  1384, انتشارات بشري, اق عملمهارت هاي بالینی کار در ات, مجیدي علی-15
  

در آزمون عملی روش آزمون اسکی است و در بخش نظري شامل آزمـون میـان تـرم و        :شیوه ارزشیابی دانشجو
  .پایان ترم و شرکت فعال در کالس می باشد



 ٤٨

  »اصول استریلیزاسیون و ضدعفونی « 
  22    :کد درس

  
  واحد 1   :تعداد واحد

  نظري   :نوع واحد
  ندارد   :زپیش نیا

  
  نمودن و اصول استریل و ضد عفونی) ضد عفونی و استریل نمودن(آشنایی با آسپتیک    :هدف

  
در این درس دانشجو پس از یادگیري مفاهیم استریل و ضدعفونی با انواع مواد ضد عفونی و تـاثیرات    :شرح درس

  .ی شودآنها و همچنین انواع روشها و تجهیزات و وسایل استریل کننده آشنا م
  

  )ساعت 17: (سرفصل درس
  :آشنایی با اصول زیر    :رئوس مطالب

  )اصول کاربرد, منابع آلودگی, اصطالحات(آسپسیس و میحط جراحی  -1
 )توزیع, ذخیره, استریلیزاسیون نهایی/ ضدعفونی(استریلیزاسیون   -2

, نی محـیط تکنیکهـاي ضـد عفـو   , استریلیزاسیون نهـایی / اهداف ضدعفونی(ضدعفونی و استریل کردن  -3
  )انواع عوامل ضد عفونی , عوامل موثر بر انتخاب عامل, روشهاي, فرایند

  
    :منابع اصلی درس

1- Surgical Technology for the Surgical Technologist, publisher Delmar Learning, 
ISBN 0766806626. 

2- Surgical Technology for the Surgical Technologist: A Positive Care Approach, 
Caruthers, et al Delmar Publishers (2000) 

3- Instructor's Manual to Accompany Surgical Technology for the Surgical 
Technologist: A Positive Care Approach Junge, T Delmar Publishers (2000). 

4- Study Guide to Accompany Surgical Technology for the Surgical Technologist: A 
Positive Care Approach Junge, T Delmar Publishers (2000). 

5- Berry & kohn's Operating Room Technique, Publisher Mosby, ISBN 0323019803. 
6- Alexander's Care of the Patient in Surgery, by Rothrock. Publisher Mosby, ISBN 

0323016227. 
7- Pocket Guide to the Operating Room, publisher F. A. Davis, ISBN 080360033X. 



 ٤٩

8- Gruendemann. Barbara J.Comprehensive Preoperative Nursing Volume 1. Jones 
and Bareleit 1995. 

9- Phippen, Mark. L. and wells, Maryann. Patient care during operative and invasive 
procedures. Sanders. 2000. 

10- Hind, Martin and wicker, poul. Principles of perioperative practice. Churchill 
livingstone. 2002. 

11- Phippen, Mark. L. and wells' maryam. Patient care During operative and invasive 
procedures. Saunders. 2000. 

12- Brunner & saudars. Medical surgical Nursing lippincott. 2004. 
  1382جامعه نگر . راهنماي جامع پرستاري اتاق عمل. مژگان و انتظار صمد, لطیفی-13
  1373بشري , ترجمه دکتر قاسم مقاره دهکردي) روش و مراقبت(پرستاري در اتاق عمل . جی. برینس -14
  1384, انتشارات بشري, ار در اتاق عملمهارت هاي بالینی ک, مجیدي علی-15

  
  شرکت فعال در کالس -آزمون پایان ترم    :شیوه ارزشیابی دانشجو



 ٥٠

  »آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل « 
  23    :کد درس

  
  واحد 2   :تعداد واحد

  نظري   :نوع واحد
  ندارد   :پیش نیاز

  
  آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل   :هدف
  
در این درس دانشجو با انواع وسایل و تجهیزات اختصاصی و پیشرفته اتاق عمل که در اعمال جراحی   :درسشرح 

  .تخصصی و فوق تخصصی به کار می روند آشنا شده و طرز نگهداري به کارگیري آنها را می آموزد
  

  )ساعت 34: ( سوسرفصل در
: تجهیـزات  -2,     نگهـداري و اسـتفاده  , س وسـایل جـن , اجزاء هر وسیله, طبقه بندي: وسایل -1   :رئوس مطالب

, تعریـف و تاریخچــه : بخیـه هـا   -3تجهیـزات جـانبی        , درنهــا, کتترهـا , پانسـمانهاي جراحـی  , پکهـاي اسـتریل  
فرایند جـذب  , بخیه هاي قابل جذب سنتتیک, بخیه هاي قابل جذب طبیعی, اندازه, بسته بندي بخیه ها, اصطالحات

روشهاي گـره  , آماده سازي بخیه, پوشش, بخیه هاي غیر قابل جذب سنتیک, قابل جذب طبیعی بخیه هاي غیر, بخیه
, staplingفوایـد و مضـرات   , وسایل جـانبی , تکنیکهاي بخیه زدن, بستن الیه هاي دیواره شکم, زدن انتخاب بخیه
مـوارد  , چسبهاي بافـت , لیگاسیونکلیپهاي , نحوه استفاده و تمیزکردن,  staplerانواع ,  staplingموارد استفاده از 

واژه , سـر نیـدل  , بدنه نیـدلها , نیدل یک اجزاي, خصوصیات نیدل: نیدل ها -4مواد جایگزین بافت     , ترمیم بافت
نکات مهم در , انتخاب سوزنگیر و استفاده از آن, نیدلهاي سوراخ دار, نیدلهاي بدون چشم رایج, هاي مرتبط با نیدلها
چـراغ  , کـوتر , ساکشـن (تجهیزات جانبی جراحـی  : تجهیزات جانبی -5نیدلهاي خاص        , لهامورد استفاد از نید

: تجهیـزات ویـژه   -6      آماده سـازي آنهـا      , محل قرار گیري آنها, .... )وسایل تنظیم درجه حرارت و , تورنیکت
, درمـاتوم , ...مانیتورهـا و  , دوربینها ,میکروسکوپ, لیزر, وسایل برقی, اندوسکوپ(انواع و استفاده از تجهیزات ویژه 

  ...تحریک کننده عصب و , وسایل کرایوتراپی, وسایل آسپیراسیون و شستشو
  

    :منابع اصلی درس
1- Instrumentation for the Operating Room: APhotographic Manual, publisher Mosby, 

ISBN 081677823 
2- Identifying Surgical Instruments, publisher (self- published) Brent Beckett. 
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3- Miltex Surgical Instuments Catalog, published Miltex, Inc. 
4- Basic Surgical Instrumentation, publisher W. B. Saunders, ISBN 072164211X 
5- Surgical Instruments: A Pocket Guide, publisher W. B. Saunders, ISBN 

0721678017. 
6- Surgical Technology for the Surgical Technologist, publisher Delmar Learning , 

ISBN 0766806626. 
7- Surgical Technology for the Surgical Technologist: A Positive Care Approach, 

Caruthers, et al Delmar Publishers (2000) 
8- Instructor's Manual to Accompuny Surgical Technology for the surgical 

Technologist: APosuive Care Approach Junge, T Delmar Publishers (2000). 
9- Berry & kohn's Operating Room Technique, publisher Mosby, ISBN 0323019803 
10- Alexander's Care of the Patient in Surgery, by Rothrock.publisher Mosby, ISBN 

0323016227 
  

 10انجـام تکـالیف   . درصـد نمـره   60آزمون پایان تـرم  , درصد نمره 20آزمون میان ترم     :شیوه ارزشیابی دانشجو
  درصد نمره 10شرکت فعال در کالس  -درصد نمره

  



 ٥٢

  »مقدمه اي بر تکنولوژي جراحی « 
  24    :کد درس

  
  واحد 2   :تعداد واحد

  نظري   :نوع واحد
  ندارد   :پیش نیاز

  
ارتباطـات حرفـه اي و اصـول عملکـرد     , )موقعیت کنونی و مهارتهاي شغل یابی, تاریخچه(نایی با حرفه آش   :هدف

  )ثبت, جابه جایی بیمار, گرفتن رضایت نامه (
  

در این درس در ابتدا دانشجو با جایگاه حرفه اي خود در اجتماع و ارتباط آن بـا سـایر حرفـه هـاي        :شرح درس
شود و سپس با مفاهیم جامعی پیرامون پذیرش و نقل و انتقال بیمار با تاکید بر مسائل  پزشکی و پیراپزشکی آشنا می

  .قانونی و اخالقی در اتاق عمل آشنا می شود
  

  )ساعت 34: (سرفصل درس
توصیف شغل کارشناس اطاق عمل و حرفـه   -2سیر تکاملی جراحی    -1:   آشنایی با اصول زیر    :رئوس مطالب
شـناخت جنبـه هـاي     -6مهارتهاي شغل یابی     -5ارتباطات حرفه اي     -4عضاء تیم جراحی  ا -3هاي مربوطه   

روتین قبـل از   -9رضایت نامه براي عمل جراحی     -8وجدان جراحی    -7فیزیکی محیط در یک واحد جراحی   
و پوزیشـن دادن بـه بیمـار    نحوه انتقـال   -12نقل و انتقال بیمار تحت جراحی     -11شناسائی بیمار     -10عمل   

  .مدیریت خطر -13تحت جراحی    
  

    :منابع اصلی درس
1- Surgical Technology for the Surgical Technologist, publisher Delmar Learning, 

ISBN 0766806626. 
2- Surgical Technology for the Surgical Technologist: A Positive Care Approach, 

Caruthers, et al Delmar Publishers (2000) 
3- Instructor's Manual to Accompany Surgical Technology for the Surgical 

Technologist: A Positive Care Approach Junge, T Delmar Publishers (2000). 
4- Study Guide to Accompany Surgical Technology for the Surgical Technologist: A 

Positive Care Approach Junge, T Delmar Publishers (2000). 
5- Berry & kohn's Operating Room Technique, Publisher Mosby, ISBN 0323019803. 
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6- Alexander's Care of the Patient in Surgery, by Rothrock. Publisher Mosby, ISBN 
0323016227. 

7- Pocket Guide to the Operating Room, publisher F. A. Davis, ISBN 080360033X. 
8- Gruendemann. Barbara J.Comprehensive Preoperative Nursing Volume 1. Jones 

and Bareleit 1995. 
9- Phippen, Mark. L. and wells, Maryann. Patient care during operative and invasive 

procedures. Sanders. 2000. 
10- Hind, Martin and wicker, poul. Principles of perioperative practice. Churchill 

livingstone. 2002. 
11- Phippen, Mark. L. and wells' maryam. Patient care During operative and invasive 

procedures. Saunders. 2000. 
12- Brunner & saudars. Medical surgical Nursing lippincott. 2004. 

  1382جامعه نگر . راهنماي جامع پرستاري اتاق عمل. مژگان و انتظار صمد, لطیفی-13
  1373بشري , ترجمه دکتر قاسم مقاره دهکردي) روش و مراقبت(پرستاري در اتاق عمل . جی. برینس -14
  1384, ت بشريانتشارا, مهارت هاي بالینی کار در اتاق عمل, مجیدي علی-15

 
 10انجـام تکـالیف   . درصـد نمـره   60آزمون پایان تـرم  , درصد نمره 20آزمون میان ترم     :شیوه ارزشیابی دانشجو

  درصد نمره 10شرکت فعال در کالس  -درصد نمره
  



 ٥٤

  
  »آشنایی با بیماریهاي داخلی « 

  25    :کد درس
  

  واحد 2   :تعداد واحد
  نظري   :نوع واحد
  2و فیزیولوژي  2ریح تش   :پیش نیاز

  
  آشنایی با کلیات و مفاهیم بیماریها و شناخت حاالت انسان در هنگام سالمت و بیماریها   :هدف

  
آزمایشات تشخیصی شایع مربوط به هر بیماري , اتیولوژي, در این درس دانشجو با تعریف بیماریهاي   :شرح درس

  .و پیشگیري از بیماریها آشنا خواهد شد) ان جراحیبه جز بیماریهاي نیازمند درم(و نحوه درمان بیماري 
  

  )ساعت 34: ( سوسرفصل در
 -عوامل بوجود آورنده بیماریهاي ارثی -طبقه بندي و منشاء بیماریها -تعریف بیماري -مقدمه: الف   :رئوس مطالب

 -رشـحه داخلـی  اخـتالالت غـدد مت   -سوء تغذیه -کمبود مواد غذایی -آلرژي -مکانیکی -سمی -عفونی -مادرزادي
  .درمان -عوارض -آزمایشات تشخیصی -سیر بیماریها -ذهنی و عینی -بالینی معالئ -روانی

 -جنـب  -شـش هـا   –بیماریهاي ناي و نایژه  -آزمایشات تشخیصی و عکس برداریها: بیماریهاي دستگاه تنفس -ب
  سل ریوي -بولیآم -برونکوپنومونی -پنومونی -آمفیزم -آسم –ذات الریه  -برونشیت حاد و مزمن

 -بیماریهـاي مـادرزادي قلـب    -آزمایشات تشخیصـی وعکـس برداریهـا   : بیماریهاي دستگاه گردش خون و قلب -ج
کـم   -بیماریهاي خـون  -بیماریهاي عروقی -بیماریهاي دریچه قلب -بیماریهاي عضله قلب -بیماریهاي اکتسابی قلب

  حالط -بیماریهاي لنفاوي -بیماریهاي خونریزي دهنده -خونیها
روده  -روده کوچـک  -معـده  -مـري  -دهـان  -عکس برداریهـا  -آزمایشات تشخیصی: بیماریهاي دستگاه گوارش -د

  .آسیت, پریتونیت -لوزالمعده -کیسه صفرا -کبد -بزرگ
  پیشابراه -مثانه -حالب -بیماري کلیه -عکس برداریها -آزمایشات تشخیصی: بیماریهاي دستگاه ادراري  -ه
  عکس برداریها -آزمایشات تشخیصی: عضالت -استخوان -لبیماریهاي مفاص -و
 -پـانکراس  -پاراتیروئیـد  -تیروئید -فوق کلیوي -هیپوفیز -آزمایشات تشخیصی: بیماریهاي غدد مترشحه داخلی -د

  .التهاب -کم کاري, عالئم پرکاري



 ٥٥

 -کـره  -پارکینسـون  -صـرع  -غـش  -سـرگیجه  -سـردرد  -آزمایشـات تشخیصـی   -بیماریهاي دسـتگاه اعصـاب   -ح
  .دردهاي عصبی -خونریزي داخل جمجمه

  بیماریهاي شایع پستان -آلرژي پوستی -التهاب -بیماریهاي شایع پوست: بیماریهاي پوست و پستان -ط
 -بیماریهـاي گـوش   -قرنیـه  -غدد اشکی -بیماري پلک -نقائص بینائی: بیماریهاي چشم و گوش و حلق و بینی -ي

   و بینی بیماریهاي حلق -التهاب گوش میانی
  

    :منابع اصلی درس
  2004پرستاري بیماریهاي داخلی و جراحی برونر و سودارث 

  
 10انجـام تکـالیف   . درصـد نمـره   60آزمون پایان تـرم  , درصد نمره 20آزمون میان ترم     :شیوه ارزشیابی دانشجو

  درصد نمره 10شرکت فعال در کالس  -درصد نمره
  



 ٥٦

  »ارش و غدد تکنولوژي جراحی در جراحیهاي گو« 
  26    :کد درس

  
  واحد 3   :تعداد واحد

  نظري   :نوع واحد
  و آسیب شناسی 2پیشنیاز با همزمان با فیزیولوژي  -2تشریح    :پیش نیاز

  
آشنائی با کلیات و مفاهیم و تکنیکهاي جراحی در جراحیهاي گوارش و , آشنایی با کلیات و مفاهیم بیماریها   :هدف

  غدد
  

  )ساعت 51( ظري ن -: سرفصل درس
. در این درس دانشجو بیماریهاي سیستمهاي گوارش و غدد را که نیازمند جراحی است را می شناسـد   :شرح درس

  .و با تکنیکهاي جراحی مربوط به آن و مراقبتهاي قبل و بعد از عمل آشنا می شود
  

لیگاسـیون و اسـتیپینگ   , احیهاي پسـتان جر, ترمیم انواع فتق: آشنایی با تکنیکهاي جراحی مانند -1   :رئوس مطالب
, کیسـه صـفرا  , جراحیهـاي آنورکتـال  , کولـون , روده کوچـک , معـده , جراحیهاي مري, الپاراتومی تشخیصی, وریدي

ــال ــانکرانس و طح ــکوپیک, پ ــاي اندوس ــاي جراحــی الپاروســکوپی , جراحیه ــردن  , تکنیکه ــر و گ ــاي س جراحیه
ـ ) دسـت شسـته  (قش کمک اول یا اسکراب ـون... ) تیروئیدکتومی و , اراتیروئیدکتومیـپ( مال جراحـی     ـــ ن اعـدر ای
  آشنایی با مراقبتهاي قبل و بعد از هر یک از این اعمال جراحیها -2

  
    :منابع اصلی درس

1-Surgical Technology for the Surgical Technologist, publisher Delmar Learning, 
IBSN 0766806626  

2- Surgical Technology for the Surgical Technologist: A Positive Care Approach, 
Caruthers, et al Delmar Publishers (2000)  

3- Instructor's Manual to Accompany Surgical Technology for the Surgical 
Technologist: A Positive Care Approach Junge, T Delmar Publishers (2000) 

4- Study Guide to Accompany Surgical Technology for the Surgical Technologist: A 
Positive Care Approach Junfe, T Delmar Publishers (2000). 

5- Berry & kohn's O[erating Room Technique, publisher Mosby, ISBN 033019803. 
6- Alexander's Care of the Patient in Surgery, by Rothrock. Publisher Mosby, ISBN 

0323016227. 



 ٥٧

7- Pocket Guide to the Operating Room, publisher F. A.Davis, ISB 080360033X 
8- Gruendemann, Barbura J. Commprthensive Preoperative Nursing Volume 1. Jones 

and Bartleit 1995. 
9- Phippen, Mark. L. and wells, Maryann. Patient care during operative and invasive 

procedures. Sanders. 2000. 
10- Hind, Martin and wicker, poul. Principles of perioperative practice. Churchill 

livingstone. 2002. phippen, Mark. L. and wells' maryam. Patient care During. 
   Operative and invasive proccdures. Saunders. 2000 

  
      :شیوه ارزشیابی دانشجو

شـرکت فعـال در    -درصد نمـره  10انجام تکالیف . درصد نمره 60آزمون پایان ترم , درصد نمره 20آزمون میان ترم 
  درصد نمره 10کالس 

  



 ٥٨

  »تکنولوژي جراحی در جراحیهاي زنان و اورولوژي « 
  27    :کد درس

  
  واحد 2   :تعداد واحد

  نظري   :نوع واحد
  پیشنیاز و یا همزمان با آسیب شناسی -2و تشریح  1فیزیولوژي    :پیش نیاز

  
  آشنائی با کلیات و مفاهیم و تکنیکهاي جراحی در جراحیهاي زنان و اورولوژي   :هدف

  
  )ساعت 34( نظري : سرفصل درس

و بـا  , که نیازمند جراحـی اسـت را مـی شناسـد    ن درس دانشجو بیماریهاي زنان و اورولوژي را یدر ا  :شرح درس
  .اعمال جراحی مربوط به آن و مراقبتهاي قبل و بعد از عمل آشنا می شود

  
جراحیهـاي  , جراحیهـاي شـکمی  , جراحیهاي واژینال و وولـوار : آشنایی با اعمال جراحی مانند -1   :رئوس مطالب

آشنایی با مالحظات کلی در , احیهاي اندوسکوپیک زنانجر, )سزارین, سرگالژ دهانه رحم ,حاملگی اکتوپیک, مامایی
اندوسـکوپی  , ...)و  PCNL( یپسـی کلیـه  ترانـواع لیتو , پیلوپالسـتی , نفروسـتومی , نفرکتومی, جراحیهاي اورولوژي

, سیستوپالســـتی, وزیکوســـتومی, سیستوســـکوپی, سیستوســتمی , لیتوتریپســـی حالـــب, اورودینامیـــک, حالــب 
ـ ( پروستاتکتومی و انواع جراحیهـاي مجـاري ادراري   , تومیاسپرماتوسلک, هیدروسلکتومی , اسـتنت گـذاري  , ساعـات
ـ  -2راحیها    ـــ در این ج) دست شسته(ش کمک اول یا اسکراب ــو نق.... ) ترمیم مجرا و  هاي ـایی بـا مراقبتـ  ـآشن

  قبل و بعد از هریک از این جراحیها
  

    :منابع اصلی درس
1-Surgical Technology for the Surgical Technologist, publisher Delmar Learning, 

IBSN 0766806626  
2- Surgical Technology for the Surgical Technologist: A Positive Care Approach, 

Caruthers, et al Delmar Publishers (2000)  
3- Instructor's Manual to Accompany Surgical Technology for the Surgical 

Technologist: A Positive Care Approach Junge, T Delmar Publishers (2000) 
4- Study Guide to Accompany Surgical Technology for the Surgical Technologist: A 

Positive Care Approach Junfe, T Delmar Publishers (2000). 
5- Berry & kohn's O[erating Room Technique, publisher Mosby, ISBN 033019803. 



 ٥٩

6- Alexander's Care of the Patient in Surgery, by Rothrock. Publisher Mosby, ISBN 
0323016227. 

7- Pocket Guide to the Operating Room, publisher F. A.Davis, ISB 080360033X 
8- Gruendemann, Barbura J. Commprthensive Preoperative Nursing Volume 1. Jones 

and Bartleit 1995. 
9- Phippen, Mark. L. and wells, Maryann. Patient care during operative and invasive 

procedures. Sanders. 2000. 
10- Hind, Martin and wicker, poul. Principles of perioperative practice. Churchill 

livingstone. 2002. phippen, Mark. L. and wells' maryam. Patient care During. 
    Operative and invasive proccdures. Saunders. 2000 

  
 10انجـام تکـالیف   . درصـد نمـره   60آزمون پایان تـرم  , درصد نمره 20آزمون میان ترم     :شیوه ارزشیابی دانشجو

  صد نمرهدر 10شرکت فعال در کالس  -درصد نمره



 ٦٠

  »تکنولوژي جراحی در جراحیهاي قلب و عروق و تنفس « 
  28    :کد درس

  
  واحد 2   :تعداد واحد

  نظري   :نوع واحد
  پیشنیاز و یا همزمان با آسیب شناسی -1و تشریح  1فیزیولوژي    :پیش نیاز

  
اي جراحـی در جراحیهـاي قلـب و    آشنائی با کلیات و مفاهیم و تکنیکه, آشنایی با کلیات و مفاهیم بیماریها   :هدف

  عروق و تنفس
  

  )ساعت 34(نظري : سرفصل درس
و بـا  , در این درس دانشجو بیماریهاي قلب و عروق و تنفس را که نیازمند جراحی است را می شناسد  :شرح درس

  .اعمال جراحی مربوط به آن و مراقبتهاي قبل و بعد از عمل آشنا می شود
  

, گذاشـتن چسـت تیـوب   , توراکوسـکوپی , مدیاستینوسـکوپی : ا اعمال جراحـی ماننـد  آشنایی ب -1   :رئوس مطالب
, پونوموکتـومی و لوبکتـومی  , توراکوتـومی تشخیصـی  , توراکوپالسـتی , دکوذتیکشن ریه, رزکسیون وج, بیوپسی ریه

فی هرنیـورا , PDAبسـتن  , رزکسیون گـردن ریـه  , توراکوسکوپی, بیوپسی اسکالن نود, پریکاردکتومی, سگمنتکتومی
تـرمیم  , )بـاز یـا اندوسـکوپیک   (کاشـتن وریـد صـافن    , گذاشتن پیس میکـر , تیمکتومی, مدیاستینوسکوپی, دیافراگم

تکنیکهاي , باي پاس گرافت, ترومبکتومی, آرترکتومی کاروتید, ترمیم ضایعات دریچه اي, آنومالیهاي مادر زادي قلب
در ایـن  ) دست شسـته ( و نقش کمک اول یا اسکراب  ...آنوریسمکتومی و , فیلتر ورید اجوف تحتانی, شنت گذاري
  آشنایی با مراقبتهاي قبل و بعد از هر یک از این جراحیها -2جراحیها     

  
    :منابع اصلی درس

1-Surgical Technology for the Surgical Technologist, publisher Delmar Learning, 
IBSN 0766806626  

2- Surgical Technology for the Surgical Technologist: A Positive Care Approach, 
Caruthers, et al Delmar Publishers (2000)  

3- Instructor's Manual to Accompany Surgical Technology for the Surgical 
Technologist: A Positive Care Approach Junge, T Delmar Publishers (2000) 

4- Study Guide to Accompany Surgical Technology for the Surgical Technologist: A 
Positive Care Approach Junfe, T Delmar Publishers (2000). 

5- Berry & kohn's O[erating Room Technique, publisher Mosby, ISBN 033019803. 



 ٦١

6- Alexander's Care of the Patient in Surgery, by Rothrock. Publisher Mosby, ISBN 
0323016227. 

7- Pocket Guide to the Operating Room, publisher F. A.Davis, ISB 080360033X 
8- Gruendemann, Barbura J. Commprthensive Preoperative Nursing Volume 1. Jones 

and Bartleit 1995. 
9- Phippen, Mark. L. and wells, Maryann. Patient care during operative and invasive 

procedures. Sanders. 2000. 
10- Hind, Martin and wicker, poul. Principles of perioperative practice. Churchill 

livingstone. 2002. phippen, Mark. L. and wells' maryam. Patient care During. 
     Operative and invasive proccdures. Saunders. 2000 

  
 10انجـام تکـالیف   . درصـد نمـره   60آزمون پایان تـرم  , درصد نمره 20آزمون میان ترم     :شیوه ارزشیابی دانشجو

  درصد نمره 10شرکت فعال در کالس  -درصد نمره
  



 ٦٢

  »تکنولوژي جراحی در جراحیهاي اعصاب و ارتوپدي « 
  29    :کد درس

  
  واحد 3   :تعداد واحد

  نظري   :نوع واحد
  پیشنیاز و یا همزمان با آسیب شناسی -2و تشریح  2فیزیولوژي    :پیش نیاز

  
آشنائی با کلیات و مفاهیم و تکنیکهاي جراحی در جراحیهاي اعصاب و , آشنایی با کلیات و مفاهیم بیماریها   :هدف

  ارتوپدي
  

  )ساعت 51( نظري : سرفصل درس
یماریهاي سیستمهاي اعصاب و ارتوپدي را کـه نیازمنـد جراحـی اسـت را مـی      در این درس دانشجو ب  :شرح درس

  و با اعمال جراحی مربوط به آن و مراقبتهاي قبل و بعد از عمل آشنا می شود, شناسد
  

جراحیهـاي  , جراحیهاي اندام فوقـانی , جراحیهاي شانه, ORIF: آشنایی با اعمال جراحی مانند -1   :رئوس مطالب
, فیکساسـیون اینترامـدوالري  , اسـتئوتومی , جراحیهاي مچ و کف پـا , جراحیهاي زانو, ندام تحتانیجراحیهاي ا, هیپ

در ) دسـت شسـته  (جراحیهاي اعصاب محیطی و نقش کمک اول یا اسکراب , جراحیهاي نخاعی, جراحیهاي کرانیال
  آشنایی با مراقبتهاي قبل و بعد از هر یک از این جراحیها  -2این جراحیها     

  
    :بع درسمنا

1-Surgical Technology for the Surgical Technologist, publisher Delmar Learning, IBSN 
0766806626  

2- Surgical Technology for the Surgical Technologist: A Positive Care Approach, 
Caruthers, et al Delmar Publishers (2000)  

3- Instructor's Manual to Accompany Surgical Technology for the Surgical 
Technologist: A Positive Care Approach Junge, T Delmar Publishers (2000) 

4- Study Guide to Accompany Surgical Technology for the Surgical Technologist: A 
Positive Care Approach Junfe, T Delmar Publishers (2000). 

5- Berry & kohn's O[erating Room Technique, publisher Mosby, ISBN 033019803. 
6- Alexander's Care of the Patient in Surgery, by Rothrock. Publisher Mosby, ISBN 

0323016227. 
7- Pocket Guide to the Operating Room, publisher F. A.Davis, ISB 080360033X 



 ٦٣

8- Gruendemann, Barbura J. Commprthensive Preoperative Nursing Volume 1. Jones 
and Bartleit 1995. 

9- Phippen, Mark. L. and wells, Maryann. Patient care during operative and invasive 
procedures. Sanders. 2000. 

10- Hind, Martin and wicker, poul. Principles of perioperative practice. Churchill 
livingstone. 2002. phippen, Mark. L. and wells' maryam. Patient care During.  

     Operative and invasive proccdures. Saunders. 2000 
  

 10الیف انجـام تکـ  . درصـد نمـره   60آزمون پایان تـرم  , درصد نمره 20آزمون میان ترم     :شیوه ارزشیابی دانشجو
  درصد نمره 10شرکت فعال در کالس  -درصد نمره

  



 ٦٤

  »فک و صورت و چشم  ENTتکنولوژي جراحی در جراحیهاي « 
  30    :کد درس

  
  واحد 2   :تعداد واحد

  نظري   :نوع واحد
  و آسیب شناسی 2پیشنیاز و یا همزمان با تشریح  -1فیزیولوژي   :پیش نیاز

  
, ENTآشنائی با کلیات و مفاهیم و تکنیکهاي جراحـی در جراحیهـاي   , بیماریها آشنایی با کلیات و مفاهیم   :هدف

  فک و صورت و چشم
  

  )ساعت 34( نظري : سرفصل درس
فک و صورت و چشم را کـه نیازمنـد جراحـی    , در این درس دانشجو بیماریهاي گوش و حلق و بینی  :شرح درس

  .اقبتهاي قبل و بعد از عمل آشنا می شودو با اعمال جراحی مربوط به آن و مر, است را می شناسد
  

, ماسـتوئیدکتومی , میرنگوپالسـتی , میرینگوتـومی (جراحیهاي گوش : آشنایی با اعمال جراحی مانند   :رئوس مطالب
 )توربینکتـومی , آنتروسـتومی , پولیپکتـومی , ریتوپالسـتی , سیتوپالستی(جراحیهاي بینی  ,)استاپدکتومی, تمپانوپالستی

, ازوفاگوســـکوپی, برونکوســـکوپی, الرنگوســـکوپی, تانســـیلکتومی و آدنوئیـــدکتومی (جراحیهـــاي حلـــق  
ــاي ســینوس , )ســیالولیتوتومی, جراحیهــاي طنابهــاي صــوتی, اوولوپالتوفارینگوپالســتی ــوك(جراحیه ــدول ل , کال

ـ , اوربیتـال , فرونتـال (ترمیم شکستگی هاي فک و صورت , )سینوسکوپی, اسفنوئیدکتومی, اتموئیدکتومی ک زیگوماتی
, استرابیسـم , تـرمیم انتروپیـون و اکتروپیـون   , بـرش شـاالزیون  (جراحیهـاي چشـم   , )ماندیبل و , 3و  2و 1لیفورت 

تخلیـه چشـم و   , پـروب مجـراي اشـکی   , ناخنـک , گلوکـوم , ویتـروس , جراحیهـاي شـبکیه  , جراحیهاي لنز گذاري
آشنایی با مراقبتهاي قبـل و   -2یها   در این جراح) دست شسته(و نقش کمک اول یا اسکراب ... ) جراحیهاي قرنیه و

  بعد از هر یک از این جراحیها
  

    :منابع درس
1-Surgical Technology for the Surgical Technologist, publisher Delmar Learning, 

IBSN 0766806626  
2- Surgical Technology for the Surgical Technologist: A Positive Care Approach, 

Caruthers, et al Delmar Publishers (2000)  
3- Instructor's Manual to Accompany Surgical Technology for the Surgical 

Technologist: A Positive Care Approach Junge, T Delmar Publishers (2000) 



 ٦٥

4- Study Guide to Accompany Surgical Technology for the Surgical Technologist: A 
Positive Care Approach Junfe, T Delmar Publishers (2000). 

5- Berry & kohn's O[erating Room Technique, publisher Mosby, ISBN 033019803. 
6- Alexander's Care of the Patient in Surgery, by Rothrock. Publisher Mosby, ISBN 

0323016227. 
7- Pocket Guide to the Operating Room, publisher F. A.Davis, ISB 080360033X 
8- Gruendemann, Barbura J. Commprthensive Preoperative Nursing Volume 1. Jones 

and Bartleit 1995. 
9- Phippen, Mark. L. and wells, Maryann. Patient care during operative and invasive 

procedures. Sanders. 2000. 
10- Hind, Martin and wicker, poul. Principles of perioperative practice. Churchill 

livingstone. 2002. phippen, Mark. L. and wells' maryam. Patient care During. 
   Operative and invasive proccdures. Saunders. 2000 

  
 10انجـام تکـالیف   . درصـد نمـره   60آزمون پایان تـرم  , درصد نمره 20ون میان ترم آزم    :شیوه ارزشیابی دانشجو

  درصد نمره 10شرکت فعال در کالس  -درصد نمره
  



 ٦٦

  »تکنولوژي جراحی در جراحیهاي اطفال « 
  31    :کد درس

  
  واحد1   :تعداد واحد

  نظري   :نوع واحد
  زمان با آسیب شناسیپیشنیاز و یا هم – 2و تشریح  1فیزیولوژي    :پیش نیاز

  
  آشنائی با کلیات و مفاهیم و تکنیکهاي جراحی در جراحیهاي اطفال, آشنایی با کلیات و مفاهیم بیماریهاي   :هدف

  
  )ساعت 17( نظري : سرفصل درس

و با اعمـال جراحـی   , در این درس دانشجو بیماریهاي اطفال را که نیازمند جراحی است را می شناسد  :شرح درس
  ه آن و مراقبتهاي قبل و بعد از عمل آشنا می شودمربوط ب

  
تعـادل  , متابولیسم و تغذیـه , بررسی فیزیکی(آشنایی با مالحظات کلی در اعمال جراحی اطفال  -1   :رئوس مطالب

آشـنایی بـا جراحیهـایی    ) ویژگیهاي ستهاي جراحی اطفال, بیهوشی, آمادگی روانی, دماي بدن, مایعات و الکترولیتها
اکستروفی , تومور ویلیمز, آپاندکتومی, امفالوسل, هرنیورافی, آنوس بسته, آترزي مجراي صفراوي, آترزي مري: مانند
در این ) دسته شسته(و نقش کمک  اول یا اسکراب ... مگاکولون و , ختنه, اورکیوپکسی, ترمیم مجراي ادراري, مثانه

  و بعد از هر یک از این جراحیهاي... ) پریمدیکیشن و  ,بررسی کودك( آشنایی با مراقبتهاي قبل  -2جراحیها       

  
    :منابع درس

1-Surgical Technology for the Surgical Technologist, publisher Delmar Learning, 
IBSN 0766806626  

2- Surgical Technology for the Surgical Technologist: A Positive Care Approach, 
Caruthers, et al Delmar Publishers (2000)  

3- Instructor's Manual to Accompany Surgical Technology for the Surgical 
Technologist: A Positive Care Approach Junge, T Delmar Publishers (2000) 

4- Study Guide to Accompany Surgical Technology for the Surgical Technologist: A 
Positive Care Approach Junfe, T Delmar Publishers (2000). 

5- Berry & kohn's O[erating Room Technique, publisher Mosby, ISBN 033019803. 
6- Alexander's Care of the Patient in Surgery, by Rothrock. Publisher Mosby, ISBN 

0323016227. 
7- Pocket Guide to the Operating Room, publisher F. A.Davis, ISB 080360033X 



 ٦٧

8- Gruendemann, Barbura J. Commprthensive Preoperative Nursing Volume 1. Jones 
and Bartleit 1995. 

9- Phippen, Mark. L. and wells, Maryann. Patient care during operative and invasive 
procedures. Sanders. 2000. 

10- Hind, Martin and wicker, poul. Principles of perioperative practice. Churchill 
livingstone. 2002. phippen, Mark. L. and wells' maryam. Patient care During. 

Operative and invasive proccdures. Saunders. 2000 
  

 10انجـام تکـالیف   . درصـد نمـره   60آزمون پایان تـرم  , درصد نمره 20آزمون میان ترم     :شیوه ارزشیابی دانشجو
  درصد نمره 10شرکت فعال در کالس  -درصد نمره

  



 ٦٨

  »تکنولوژي جراحی در جراحیهاي پوست و سوختگی و پیوند « 
  32    :کد درس

  
  واحد 1   :تعداد واحد

  نظري   :نوع واحد
  مزمان با آسیب شناسیپیشنیاز و یا ه -1و تشریح  1فیزیولوژي    :پیش نیاز

  
آشنائی با کلیات و مفاهیم و تکنیکهاي جراحی پوسـت و سـوختگی و   , آشنایی با کلیات و مفاهیم بیماریها   :هدف
  پیوند

  
  )ساعت 17( نظري : سرفصل درس

و با اعمال جراحی , در این درس دانشجو بیماریهاي پوست را که نیازمند جراحی است را می شناسد   :شرح درس
  .وط به پوست و سوختگی و پیوند و مراقبتهاي قبل و بعد از عمل آشنا می شودمرب

  
, ترکیبـی , گرافتهـاي آزاد پوسـتی  (تکنیکهـاي گرافـت بـرداري    : جراحـی ماننـد   آشنایی با اعمال -1  :رئوس مطالب

, انـواع پیونـد  , تومیفارسـیو , اسـکاروتومی , اسـکارکتومی , دبریدمان, انواع سوختگیها, )فالبها, گرافتهاي آزاد اومنتال
در ) دسـت شسـته  (و نقش کمک اول یا اسـکراب  ... نگهداري از ارگان پیوندي و , اهدا اعضاء چندگانه, اهداء عضو

  آشنایی با مراقبتهاي قبل و بعد از هر یک از این جراحیها -2این جراحیها     
  

    :منابع درس
1-Surgical Technology for the Surgical Technologist, publisher Delmar Learning, 

IBSN 0766806626  
2- Surgical Technology for the Surgical Technologist: A Positive Care Approach, 

Caruthers, et al Delmar Publishers (2000)  
3- Instructor's Manual to Accompany Surgical Technology for the Surgical 

Technologist: A Positive Care Approach Junge, T Delmar Publishers (2000) 
4- Study Guide to Accompany Surgical Technology for the Surgical Technologist: A 

Positive Care Approach Junfe, T Delmar Publishers (2000). 
5- Berry & kohn's O[erating Room Technique, publisher Mosby, ISBN 033019803. 
6- Alexander's Care of the Patient in Surgery, by Rothrock. Publisher Mosby, ISBN 

0323016227. 
7- Pocket Guide to the Operating Room, publisher F. A.Davis, ISB 080360033X 



 ٦٩

8- Gruendemann, Barbura J. Commprthensive Preoperative Nursing Volume 1. Jones 
and Bartleit 1995. 

9- Phippen, Mark. L. and wells, Maryann. Patient care during operative and invasive 
procedures. Sanders. 2000. 

10- Hind, Martin and wicker, poul. Principles of perioperative practice. Churchill 
livingstone. 2002. phippen, Mark. L. and wells' maryam. Patient care During. 

   Operative and invasive proccdures. Saunders. 2000 
  

 10انجـام تکـالیف   . درصـد نمـره   60آزمون پایان تـرم  , درصد نمره 20آزمون میان ترم     :شیوه ارزشیابی دانشجو
  درصد نمره 10شرکت فعال در کالس  -درصد نمره



 ٧٠

  »بیهوشی « 
  33    :درس کد

  
  واحد 2   :تعداد واحد

  نظري   :نوع واحد
  ندارد   :پیش نیاز

  
  شناخت کلی اصول بیهوشی و بکارگیري وسایل بیهوشی اطاق عمل   :هدف

  
 وسایل مربوطه و انواع بیهوشی آشنا میشود و با شناخت , با اصول کلی بیهوشی در این درس دانشجو   :شرح درس

دانشجو با دیدي آگاهی بیشتري می تواند بیمـار را  , و موضعی و نحوه مقابله با عوارضتفاوت بین بیهوشی عمومی 
  .حین و بعد از عمل اداره نماید, قبل

  
  )ساعت 34( نظري : سرفصل درس
عملکـرد  , داروهاي قبل از بیهوشـی , اصول بیهوشی -تعریف بیهوشی -آشنایی با تاریخچه بیهوشی   :رئوس مطالب

) دسـت شسـته  (نقش فرد سیار و اسـکراب  , داروهاي بیهوشی, ارائه بیهوشی, روشهاي تجویز, شیانواع بیهو, داروها
وضـعیت دادن بـه   (پوزیشـن دادن  , تجهیـزات بیهوشـی  , کنترل وسایل و تجهیزات... , مراحل بیهوشی, حین بیهوشی

  عوارض بیهوشی, )بیمار
  

  طبق نظر استاد مربوطه  :منابع اصلی درس
  

 10انجـام تکـالیف   . درصـد نمـره   60آزمون پایان تـرم  , درصد نمره 20آزمون میان ترم     :جوشیوه ارزشیابی دانش
  درصد نمره 10شرکت فعال در کالس  -درصد نمره



 ٧١

  »روشهاي احیاء قلبی ریوي و اصول مراقبتهاي ویژه « 
  34    :کد درس

  
  واحد 3   :تعداد واحد

  نظري   :نوع واحد
  شییا همزمان با بیهو   :پیش نیاز

  
  فراگیري اصول کلی احیاي قلبی ریوي و تشخیص وضعیت بیمار   :هدف

  
داروهاي احیاء و با روش احیاء قلبی ریـوي  , در این درس دانشجو ضمن آشنایی با عالیم ایست قلبی  :شرح درس

چنـین  هم. آشنا می شود تا در مواقع ضروري در محیط اتاق عمل و ریکاوري قادر به همکاري بـا تـیم احیـاء باشـد    
ضمن آشنایی با اختالالت آب و الکترولیتها با نحوه کار و تنظیم و نتیالتور به عنوان یکی از تجهیزات ریکاوري آشنا 

  .خواهد شد
  

  )ساعت 51( نظري : سرفصل درس
پشـتیبانی اولیـه حیـات و الفبـاي قلبـی ریـوي        -شروع احیاي قلبی ریـوي  -تشخیص ایست قلبی   :رئوس مطالب

ABC ,توقـف ناگهـانی تـنفس و علـل و      -واکنش بدن در مقابل ضـربه هـا   -یعات داخل و خارج سلولیترکیب ما
تقسـیم بنـدي    -شناخت الکتروکـاردیوگرام طبیعـی از غیـر طبیعـی     -تغذیه از راه ورید -تنفس مصنوعی -درمان آن

تعریـف   -ریـوي  احیاي قلبی تنفسی بیمار در حالت اورژانـس قلبـی   -درمان -تشخیص -آریتمی با ذکر علت عالئم
گازهـاي  (مانیتورینـگ تـنفس   , مانیتورینگ همودینامیک, وسایل و تجهیزات, مکان, واحد مراقبتهاي ویژه و انواع آن

  .مراقبت از راههاي هوایی بیماران اختالالت شایع آب و الکترولیتها, )کاپنومتري, پالس اکسیمتري, خون شریانی
  

  مربوطه دطبق نظر استا  :منابع اصلی درس
  

 10انجـام تکـالیف   . درصـد نمـره   60آزمون پایان تـرم  , درصد نمره 20آزمون میان ترم     :شیوه ارزشیابی دانشجو
  درصد نمره 10شرکت فعال در کالس  -درصد نمره



 ٧٢

  »اصول پیشرفته مراقبت در اتاق بهبودي « 
  35    :کد درس

  واحد 2   :تعداد واحد
  نظري   :نوع واحد
  قلبی ریوي و اصول مراقبتهاي ویژه روش احیاي   :پیش نیاز

  
  آشنایی با ریکاوري و مراقبتهاي آن   :هدف

در این درس دانشجو با نحوه اداره بیمار بعد از عمل جراحی و مراقبتهاي آنها بر حسب اهمیت و نیـز    :شرح درس
ل و موضـعی  همچنین با آموزش عـوارض ناشـی از بیهوشـیهاي جنـرا    . آشنا می شود PACUبا وسایل و تجهیزات 

  .نحوه پیشگیري از عوارض و یا نحوه درمان و مقابله با آنها را می آموزد و به کار می برد
  )ساعت 34( نظري : رسوسرفصل د

, PACUتجهیزات و وسایل , )آشنایی با روشهاي اکسیژن درمانی( مراقبتهاي عمومی بعد از عمل    :رئوس مطالب
, و مراقبتهاي اختصاصـی بعـد از عمـل   , کنترل جذب و دفع مایعات, دردکنترل , شوك و انواع آن, عوارض بیهوشی

  برنامه ترخیصی, شناخت داروهاي مورد استفاده در ریکاوري
    :منابع درس

  پروانه بیشه بان, مراقبتهاي عمومی از بیمار بعد از عمل جراحی, سودارث, برونر -1
  1371. جهاد دانشگاهی خوزستان. مل و اتاق بهبوديکاربرد مهارتهاي پرستاري در اتاق ع. شهین, مشکساران -2
  1380. اصول بیهوشی و مراقبتهاي ویژه بهداشت و درمان اصفهان. خسرو و همکاران, نقیبی -3
  1376. دکتر محمد عیان, ترجمه دکتر محمد حقیقی. معلم. اصول بیهوشی. استولتینگ. ك. رابرت -4
  1384. بشري. ر اتاق عمل از تئوري تا عملمهارتهاي بالینی کار د. سید علی, مجیدي -5
  1382. جامعه نگر. راهنماي جامع پرستاري اتاق عمل, صمد. مژگان و انتظار. لطفی -6
مفـاهیم و مراقبـت پرسـتاري اتـاق     . درسنامه پرستاري برونر وسـودارث . برندا جی, بیر. سوزان س, اسملترز -7

  1380.ارجمند. جلد چهارم. ترجمه آلیس خاجیان. عمل
. کبـري قاضـی سـعید   , ترجمه محمد شـمس زاده امیـري  . عصر جدید. مقدمه اي بر بیهوشی. روبرت, دریپس -8
1368  

9- Berry & Kohn's operating Room Technique. Publisher Mosby, ISBN 0323019803 
10- Surgical Technology for the Surgical Technologist, publisher Dclmar Learning, 
ISBN 0766806626 

 10انجـام تکـالیف   . درصـد نمـره   60آزمون پایان تـرم  , درصد نمره 20آزمون میان ترم     :شیوه ارزشیابی دانشجو
  درصد نمره 10شرکت فعال در کالس  -درصد نمره



 ٧٣

  »فوریتها « 
  36    :کد درس

  
  واحد 1   :تعداد واحد

  نظري   :نوع واحد
  ندارد   :پیش نیاز

  
  ري اصول کلی احیاي قلبی ریوي و مراقبتهاي ویژهفراگی   :هدف

  
  )ساعت 17: ( سرفصل درس

با بررسـی و شـناخت بیمـار و    , و مفاهیم اداره بیمار در فوریتها, دانشجو ضمن کسب آگاهی از اصول  :شرح درس
ا بتواند آموختـه  ارائه مراقبت بر اساس اولویت و ایمنی بیمار و نحوه کنترل درد در شرایط بحرانی آشنا خواهد شد ت

  .هاي خود را در اتاق عمل اورژانس به کار گیرد
  

اهـداف و  , موقعیتهاي اورژانسی, سرویسهاي پزشکی اورژانس(آشنایی با اعمال جراحی اورژانسی    :رئوس مطالب
, ساکشـن کـردن  , بـی حسـی موضـعی   , واکنش مسـمومیت بـا کـوئین   , واکنش آنافیالکسی, تشنج, سنکوپ, اولویتها

  واکنش هموالیتیک انتقال خون, رمی بدخیمهایپرت
  

    :منابع درس
1- Walsh. M. & Kent. A, (2001) accident and emergency nursing 
2- Brigges, J. K (2002). Telephone triage protocols for nurse 

  
  آزمون میان ترم و پایان ترم, شرکت فعال در کالس    :شیوه ارزشیابی دانشجو



 ٧٤

  »تاق عمل مدیریت در ا« 
  37    :کد درس

  
  واحد 2   :تعداد واحد

  نظري   :نوع واحد
  ندارد   :پیش نیاز

  
  آشنایی با نظریه ها و وظایف مدیریتی   :هدف

  
در این درس دانشجو با شیوه هاي علوم رفتاري در مدیریت و وظایف مدیریتی در نظام ارائه خدمات    :شرح درس

برنامه ریزي جهت بیماران و کارکنان , اداره کردن و دائره فعالیتی بخش اتاق عملنحوه , بهداشتی و درمانی آشنا شده
  .و ارتباط با سایر تیم هاي درمانی و اداري را فرا می گیرد

  
  )ساعت 34( نظري : سوسرفصل در

ـ      -2سازماندهی و مدیریت بیمارسـتانی     -1: با اصول زیر آشنایی   :رئوس مطالب ار آشـنائی بـا آژانـس هـاي اعتب
  تعامل و رهبري, ارتباط -5ارتباطات بین بخشی        -4ارتباطات شخصی و حرفه اي      -3بخشی   

  
  طبق نظر استاد مربوطه    :منابع درس
  

 10انجـام تکـالیف   . درصـد نمـره   60آزمون پایان تـرم  , درصد نمره 20آزمون میان ترم     :شیوه ارزشیابی دانشجو
  درصد نمره 10س شرکت فعال در کال -درصد نمره



 ٧٥

  »اخالق حرفه اي در اتاق عمل « 
  38    :کد درس

  
  واحد 1   :تعداد واحد

  نظري   :نوع واحد
  ندارد   :پیش نیاز

  
  مقررات و استانداردها در ارائه خدمات مربوط به رشته اتاق عمل, قوانین, آشنایی با اصول اخالقی   :هدف

  
حقوق بیمار استانداردهاي , کلیات مربوط به اصول اخالق پزشکی, هدر این درس دانشجو با تاریخچ    :شرح درس

آشنا شده و قادر خواهد بود از آموخته هاي خـود در  , مراقبتی و مجموعه قوانین انتظامی در رابطه با قصور حرفه اي
  .ارتباط با وظایف حرفه اي استفاده نماید

  
  )ساعت 17: ( رئوس مطالب

  .آنکلیات اخالق پزشکی و ضرورت  -
  .تاریخچه اخالق پزشکی -
  .اخالق پزشکی در ایران -
  .حقوق بیمار -
  .استانداردها در ارائه خدمات اتاق عمل -
  .قوانین پزشکی و قصور حرفه اي -
  .آیین نامه هاي انتظامی و مجازاتهاي اسالمی -
  .مسایل اخالقی در ارتباط با مرگ -
  .اصول اخالقی در تحقیقات -

  
  طبق نظر استاد مربوطه    :منابع اصلی درس

  
  درصد نمره 10شرکت فعال در کالس , درصد نمره 90آزمون پایان ترم     :شیوه ارزشیابی دانشجو



 ٧٦

  »کارآموزي مهارتهاي پرستاري در بخش هاي داخلی و جراحی « 
  39    :کد درس

  
  واحد 2   :تعداد واحد

  کارآموزي   :نوع واحد
  و سیار) دست شسته(رد اسکراب اصول و فنون عملکرد ف    :پیش نیاز

  
  تدارك موقعیت مناسب و واقعی براي دانشجو جهت انجام روشهاي مراقبتی   :هدف

  
در این کارآموزي دانشجو بر بالین بیمار حاضر می گـردد تـا در یـک محـیط واقعـی و      )ساعت 102(   :شرح درس

هاي نظري خود را در مورد روشـهاي مراقبتـی بـه    نسبتاً کم استرس تر از اتاق عمل با بیماران مواجه شده و آموخته 
انتقـال و  , پـذیرش , در این کارآموزي دانشجو روشهاي مراقبت پرستاري مانند پیشگیري از انتقال عفونـت . کار گیرد

, روشهاي مختلف تزریقـات , تامین اسایش و بهداشت فردي بیمار, حرکت دادن و نقل و انتقال بیمار, ترخیص بیمار
جمـع  , گذاشتن لوله معـده , شیو ناحیه عمل, سونداژ, پانسمان, انما, کنترل جذب و دفع مایعات, حیاتیکنترل عالیم 

  .تراپی را به کار می بندد و براي حضور فعال در اتاق عمل آماده شود IVآوري نمونه هاي خون و ادرار و 
  

  انجام تکالیف بالینی, چک لیست ارزشیابی    :شیوه ارزشیابی دانشجو



 ٧٧

  »رآموزي رفتار در اتاق عمل کا« 
  40    :کد درس

  
  واحد1   :تعداد واحد

  کارآموزي   :نوع واحد
  و سیار) دست شسته(اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب    :پیش نیاز

  
  انتظار می رود در این دوره دانشجو   :فاهدا

  با یک اتاق عمل واقعی آشنا شود -
 وسایل و تجهیزات اتاق عمل را نام ببرد -

 هر یک از وسایل را بداند محل -

  .کند هکوتر و ساکشن استفاد, کاربرد آنها را بداند و بتواند از وسایلی مانند چراغ سیالتیک -
  

  )ساعت 51(   :شرح درس
در این واحد کارآموزي دانشجو براي آشنایی با محیط اتاق عمل و رفتارهاي روتین در آن وارد بیمارسـتان مـی   

کـارآموزي  « واحد درسی را در بیمارستانی طی کند که قرار است هفته اول کـارآموزي   بهتر است دانشجو این. گردد
را در آن طی کند تا در این کارآموزي با محیط کار خود » و سیار ) دست شسته(اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب 

یع در یـک اتـاق عمـل    در این دوره دانشجو اسکراب نمی کند و تنهـا بـه مشـاهده وقـا    . در مراحل بعدي آشنا گردد
یار بـه عهـده   ـرا تحت نظارت استاد مربوطه و پرستار سـ ) سیار(پرداخته و به طور مقدماتی وظایف پرستار سیرکولر 

بهتر است این کارآموزي حداقل دو روز در هفتـه ارائـه شـود تـا دانشـجو بتوانـد مـوارد آموختـه شـده را          . می گیرد
  . نمایدبالفاصله به کار گیرد و آن را فراموش ن

  
  بر اساس چک لیست    :شیوه ارزشیابی دانشجو



 ٧٨

  »کارآموزي بخش استریل مرکزي « 
  41    :کد درس

  واحد 1   :تعداد واحد
  کارآموزي   :نوع واحد
  اصول استریلیزاسیون و ضد عفونی   :پیش نیاز

  

  .پس از اتمام دوره دانشجو قادر خواهد بود   :دوره  فاهدا
  عملکرد آنها را کنترل نماید وسایل جراحی را تمیز و -1
 .وسایل فلزي و پارچه اي را به صورت ست شده یا تک پیچ بسته بندي نماید -2

 .در مصرف وسایل صرفه جوئی نماید -3

 .طرز کار و استفاده از اتوکالو را شرح داده و بکار گیرد -4

 .طرز کار و استفاده از دستگاه فور را شرح داده و بکار گیرد -5

 .لظت و اندازه مناسب بکار گیردغعفونی و استریل کننده را نام برده و با محلولهاي شیمیایی ضد -6

 .و بالعکس انجام دهد CSRستها و پگها را از اطاق عمل به بخش , تحویل وسایل -7

 .با پرسنل و سایر همکاران برخورد و ارتباط مناسب برقرار نماید -8

 .را انجام دهد CSRضدعفونی روزانه و هفتگی در  -9

 .از اشعه ها را شرح داده و بکار گیرد نحوه استفاده -10

 .دستگاه اتیلن اکسید را بکار گیرد -11

 .وسایل را به ترتیب با حجم مناسب و جایگاه مناسب در اتوکالو و یا فور قرار دهد -12

 .هر یک از وسایل استریل شده با روشهاي مختلف را بداند) تاریخ گذاري(نحوه برچسب گذاري  -13

  .بداندنحوه ذخیره وسایل استریل را  -14
  

  )ساعت 51(   :شرح درس
و استریلیزاسیون قرار داده شده است در طی این دوره CSR این دوره جهت بکارگیري اصول درس نظري 

دانشجویان مهارتهاي الزم را با توجه به اهداف ذیل تحت نظارت مربی خود در قسمتهاي مختلف پکینـگ و واحـد   
ن دوره فرصتی مناسب است تا دانشجویان بـا دانـش نظـري و پراتیـک     ای. استریلیزاسیون بیمارستان کسب می نمایند

را  CSRخود در بخش حضور یافته و بکارگیري این دانش ها و تطابق آنها با کار عملـی مهارتهـاي الزم در بخـش    
  .بدست آورند

  

  ر خواهد بودبر اساس چک لیست تهیه شده براي این واحد در اتاق پکینگ و اطاق کا    :شیوه ارزشیابی دانشجو



 ٧٩

  »کار آموزي اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب و سیار « 
  42    :کد درس

  
  واحد 2   :تعداد واحد

  کارآموزي   :نوع واحد
  کارآموزي رفتار در اتاق عمل   :پیش نیاز

  
  :هدف آن است که پس از اتمام دوره دانشجو بتواند   :فاهدا

  .اطاق عمل را جهت شروع جراحی آماده کند -
 .ایل برقی و غیر برقی اطاق عمل را بطور صحیح بکار گیرد و کاربرد هر یک را بیان کندوس -

 .بعنوان فرد استریل در تیم جراحی همکاري نماید -

 .اصول اسکرابینگ را رعایت و طبق یک تکنیک علمی انجام دهد -

 .پس از اتمام عمل کلیه وسایل داخل ست را کنترل و به قسمت شستشو تحویل دهد -

 .حین عمل و بعد از عمل انجام دهد, نی اتاق را قبل از عملضدعفو -

 .بعنوان فرد سیرکولر در اتاق عمل فعالیت نماید -

 .با انواع نخهاي جراحی آشنایی داشته و تفاوتها و کاربرد هر یک را توضیح دهد -

  .اتاق را جهت عمل بعدي آماده نماید -
  

  )ساعت 102(   :شرح درس
با محیط و شرایط اتاق عمـل آشـنا شـده    » ل ـاق عمـار در اتـکارآموزي رفت«  جو که قبالًـدر این دوره دانش

و تحت نظارت مسـتقیم اسـتاد   . می آموزد که چگونه به صورت فرد استریل و فرد غیر استریل وارد تیم جراحی شود
را انجام ) هدست شست(مربوطه اسکراب نموده و در جراحیهاي عمومی وارد می شود و وظایف فرد سیار و اسکراب 

  .در این کارآموزي دانشجو تنها به عنوان اسکراب دوم ایفاي نقش می نماید. می دهد
  

  بر اساس چک لیست    :شیوه ارزشیابی دانشجو



 ٨٠

  »کار آموزي تکنیک اتاق عمل « 
  43    :کد درس

  
  واحد 3   :تعداد واحد

  کارآموزي   :نوع واحد
  فرد اسکراب و سیار کارآموزي اصول و فنون عملکرد   :پیش نیاز

  
  )ساعت 153(   :شرح درس

در این دوره دانشجو تحت نظارت مستقیم استاد مربوطه اسکراب نموده و در فیلد جراحیهاي عمومی و یا برخـی از  
در این کارآموزي دانشجو به عنـوان اسـکراب   . وارد می شود) اورولوژي و اطفال, مانند زنان(جراحیهاي اختصاصی 

اي نقش خواهد کرد لذا توان عملی او جهت فعالیت در اعمال جراحی اختصاصی در طـی دوره هـاي   اول یا دوم ایف
. همچنین دانشجو وظایف یک فرد سیار را به نحو چشمگیرتري انجام خواهد داد. افزایش می یابد) در عرصه(بعدي 

  .ه عهده خواهد گرفتبه طوریکه مسئولیت ورود و خروج بیمار از اتاق عمل و رفع کمبودهاي موجود را ب
  
  هدف آن است که پس از اتمام دوره دانشجو بتواند   :فاهدا
  .ل را جهت شروع جراحی آماده کندماطاق ع -1
 .نظام و تربیت و اولویتها را طبق آنچه بطور نظري آموخته رعایت کرده و انجام دهد -2

 .بیمار را تحویل گرفته و پرونده او را کنترل و مطالعه نماید -3

 .ی و غیربرقی اطاق عمل را به طور صحیح بکار گیرد و کاربرد هر یک را بیان کندوسایل برق -4

 )استریل یا غیراستریل( وسایل و تجهیزات اعمال جراحی عمومی را بکار گیرد  -5

 .در مصرف وسایل صرفه جویی نماید -6

 .بعنوان فرد استریل در تیم جراحی همکار نماید -7

 )نهایی -ولیها. (موضع عمل را پرپ یا ضد عفونی نماید -8

 .به تیم استریل گان و دستکش بپوشاند -9

 .در اپینگ را بطور صحیح انجام دهد -10

 .اصول اسکرابینگ را رعایت و طبق یک تکنیک علمی انجام دهد -11

 .وسایل و تجهیزات میز عمل را بر اساس اولویت و استاندارد بچیند -12

 .در پایان جراحی پوست را بخیه و ناحیه عمل را پانسمان کند -13

 .ه موقع و صحیح در اختیار وي قرار دهدبیل مورد نیاز جراح را وسا -14
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 .پس از اتمام کلیه وسایل داخل ست را کنترل و به قسمت شستشو تحویل دهد -15

 .حین عمل و بعد از عمل انجام دهد, ضد عفونی اتاق را قبل از عمل -16

 .بعنوان فرد سیرکولر در اتاق عمل فعالیت نماید -17

 .ائی داشته و تفاوتها و کاربرد هر یک را توضیح دهدخهاي جراحی آشننبا انواع  -18

 .اتاق را جهت عمل بعد آماده نماید -19

به عالوه در این دوره دانشجو ضمن به کارگیري دانش عملی و تئـوري خـود و افـزایش مهـارت خـود در وظـایف       
  .آموخته شده در کارآموزي قبلی به موارد زیر دقت و توجه زیادي مبذول می دارد

  قبل از عمل تشخیص -1
1- Sources of data 

a. history and physical  
b. diagnostic imaging 
c. laboratory reports 
d. endoscopic studics 
e. other  

2- Techniques used in preoperative diagnosis 
a. laboratory studies on body fluids and tissue  

1. blood studies 
2. urinalysis 
3. tissue specimens 
4. bactcriologic or serologic tests 
5. other 

b. diagnostic imaging 
1. radiologic studies 
2. computerized tomography (CT) 
3. magnetic resonance imaging (MRI) 
4. ultrasonography 
5. isotope scanning 
6. other 

c. endoscopy or direct visualization 
d. electrodiagnostic studics (EKG, EEG, EMG, etc) 
e. other 

3. Indication for surgery 
a. diagnostic procedure 
b.trauma 
c. metabolic disease 
d. infection 
e. congenital defect 
f. neoplasm 
g. obstruction 
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h. reconstruction 
i. other 

  
  زخمبرشها و نحوه بستن  -2

1. Anatomy review  
a. abdominal regions 
b. tissue layers 

2. Abdominal incisions 
a. midline 
b. paramcdian 
c. oblique 

1. subcostal/ kocher 
2. McBurney 
3. inguinal 
d. transverse 

1. Pfanncnstiel 
e. lumbar/ flank 

3. Instrumentation, exposure, and suture sequcnce 
a. layer dissection 
b. hemostasis 
c. wound closure 
d. exposure 

1. principles 
(a).retractors 
(1) hand- held 
(2) self- retaining 
(3) protecting underlying tissues 

2. selection of exposure devices 
(a) tissue application 
(b) depth of wound 
(c) size of incision 

3. techniques  
(a) retracting tissue 
(b) packing bowel  
(c) wound protector ring 
(d) bowel bag 

e. viscera rctainer 
  

نمونه آن در نحوه ارزشیابی کارآموزي عرصـه ارائـه   ( براساس چک لیستهاي تهیه شده     :شیوه ارزشیابی دانشجو
  )شده است



 ٨٣

  »قلبی ریوي  کارآموزي روشهاي احیاء« 
  44    :کد درس

  
  واحد 1   :تعداد واحد

  کارآموزي   :نوع واحد
  احیاء قلبی ریوي و اصول مراقبتهاي ویژه   :پیش نیاز

  
دانشجو بتواند با استفاده از دانش خود در واحد احیاء بیمارستان مراحل عملی احیـاء بیمـاران را بیـاموزد و       :هدف

  .بی ریوي با همکاري در انجام آن مهارت الزم را کسب نمایدپس از انجام چند مورد احیاء قل
  

  )ساعت 51(   :شرح درس
ریوي به بررسی و شناخت بیمـار نیازمنـد احیـاء مـی      -در طی دوره دانشجو با تکیه بر دانش خود از احیاء قلبی

س از احیـاء بیمـار را اداره   همچنین قادر خواهد بود در طی دوره پ. پردازد و داروها و لوازم ضروري را آماده می کند
  .نماید

  
  بر اساس چک لیست و تعداد موارد مشارکت فعال در احیاء    :شیوه ارزشیابی دانشجو



 ٨٤

  »کارآموزي اصول مراقبت در اتاق بهبودي « 
  45    :کد درس

  
  واحد 2   :تعداد واحد

  کارآموزي   :نوع واحد
  اصول پیشرفته مراقبت در اتاق بهبودي   :پیش نیاز

  
  پس از اتمام دوره دانشجو قادر بود   :دوره  فاهدا

  .دانشجو محل و موقعیت اتاق بهبود را بشناسد -1
 .اطاق بهبودي را جهت استفاده بیمار آماده کند -2

 .وسایل موجود در اتاق بهبودي را شرح دهد -3

 .وسایل ضروري را در کنار تخت بیمار قرار دهد -4

 .نحوه تحویل بیمار از اتاق عمل را نشان دهد -5

 .راههاي هوایی را باز نگه دارد -6

 .بیمار را در پوزیشن مناسب قرار دهد -7

 .عالئم هیپوکسی را جستجو کند -8

 .انجام دهد) سوند و چادر, ماسک(اکسیژن درمانی بیمار را با روش مناسب  -9

 .وسایل محافظتی بیمار را در تخت یا برانکار بکار گیرد -10

 .کنترل عالئم حیاتی را نمایش دهد -11

 .تشخیص و حتی االمکان پیشگیري کند, از عمل را توصیفعوارض بعد  -12

 .را کنترل نماید... ) کاتتر و , درن(محل پانسمان  -13

14- IO بیمار را کنترل و ثبت نماید. 

 .انفوزیون وریدي بیمار را کنترل نماید -15

 .تزریقات بیمار را انجام دهد -16

را ) خروج و سطح هوشـیاري بیمـار   ساعت ورود و, داروهاي تجویز شده, مراقبتـهاي انجام شده(مشاهـدات  -17
 .ثبت نماید

 .حس و رنگ و حرکت عضو گچ گرفته را کنترل نماید -18

 .عالئم شوك را شناسائی کند و در صورت وقوع اطالع دهد -19

 .موارد استفاده و مراقبتهاي پرستاري مربوط به داروهاي پر مصرف در ریکاوري را بیان کند -20
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 .بیمار را ترك نکند -21

  .از بیماران تحت جراحیهاي مختلف را انجام دهد مراقبتهاي اختصاصی -22
  

  )ساعت 102(   :شرح درس
در بالین مشـاهده  , در اطاق بهبودي به دانشجو کمک می کند که آنچه را تاکنون به صورت نظري فراگرفته کارآموزي
ا وي مسـتقیماً بـا   باال بردن سطح توان علمی و عملی دانشجو در این واحد بسیار حائز اهمیت است زیـر . و بکار برد

نظارت مدرس براي بیمار کار می کند و کیفیـت کـار او در کـاهش یـا جلـوگیري از بـروز بسـیاري از مشـکالت و         
  .عوارض بعد از عمل اهمیت دارد

  
ارائه تکلیـف در مـورد مراقبتهـاي اختصاصـی از اعمـال جراحـی       , براساس چک لیست    :شیوه ارزشیابی دانشجو

  آزمون شفاهی, مختلف



 ٨٦

  »کارآموزي مدیریت در اتاق عمل  «
  46    :کد درس

  
  واحد 1   :تعداد واحد

  کارآموزي    :نوع واحد
  مدیریت در اتاق عمل   :پیش نیاز

  
  .آشنایی دانشجو با چگونگی استفاده از دانش مدیریت در اداره امور اتاق عمل می باشد   :هدف

  
  )ساعت 51(   :شرح درس

ار گرفتن در عرصه واقعی مدیریت در اتاق عمل و برنامه ریـزي نیـروي انسـانی و    در طی این دوره دانشجو با قر
کسب مهارت در تشخیص نیاز کارکنان و بیماران و کنترل و نظـارت و ارزشـیابی کمـی و کیفـی فعالیتهـا مسـئولیت       

  .پذیري را می آموزد
  



 ٨٧

  »کارآموزي در اتاق اورژانس « 
  47    :کد درس

  
  واحد 1   :تعداد واحد

  کارآموزي   :ع واحدنو
  کارآموزي روشهاي احیاء قلبی ریوي و فوریتها, کارآموزي تکنیک اتاق عمل   :پیش نیاز

  
  )ساعت 51(   :شرح درس

  آشنایی با مفاهیم و روشهاي علمی و عملی مطرح شده در مباحث جراحیهاي اورژانس   :کلی درس هدف
  

مل اورژانس آشنا می شود و با به کارگیري دانش و مهارت در این درس دانشجو با نیازهاي مددجویان در اتاق ع
الزم به اتخاذ تصمیم مقتضی و مناسب جهت حفظ حیات مددجو و پیشگیري از صدمات ثانویه خواهـد پرداخـت و   

  .قبل و بعد از عمل اداره نماید, قادر است به سرعت مقدمات عمل جراحی را فراهم نموده و بیمار را حین
  

نمره بر اساس تکمیل چـک لیسـت ارزشـیابی روزانـه و گزارشـات کتبـی دانشـجو از            :دانشجوشیوه ارزشیابی 
  .کارآموزي بر اساس فرم گزارش نویسی می باشد



 ٨٨

  »کارآموزي در عرصه « 
  48 -  59  :کد درس

  
  واحد 23   :تعداد واحد

  کارآموزي در عرصه   :نوع واحد
  ساعت 1173   :تعداد ساعت 

  
     :هدف کلی

گـوش  , اعصاب, ارتوپدي( دوره دانشجو با بکارگیري اصول صحیح و تجارب عملی در کارآموزیهاي عرصه  در این
و همچنـین بکـارگیري   ) اورولـوژي , توراکس, قلب, زنان, سوختگی و ترمیمی, چشم, فک و صورت, و حلق و بینی

این فرصت را بدست مـی آورد   مهارتهاي تئوري تخصصی با تطابق آنها با موازین و مقررات و تکنیکهاي اختصاصی
  .تا با تمرین مکرر تحت نظارت مربی معایب عملکردي را رفع نموده و تسلط کافی در انجام مهارتها را بدست آورد

  
  اهداف عمومی

  :فراگیر باید قادر باشد
  .عملی و شروع اعمال جراحی در اتاق عمل حاضر شود, در موقع مقرر جهت کالسهاي تئوري -1
 .پیراهن و مانتو و شلوار و کفش خود را منظم کند, ماسک, نظر کاله وضعیت ظاهري از -2

 .اتاق عمل را در ابتداي روز آماده و ضدعفونی نماید -3

 .کلیه نکات در مورد پذیرش بیمار در اتاق عمل را ارزیابی کند -4

 .در موقع شروع بیهوشی فعالیتهاي سیرکولري را در اتاق عمل به ترتیب انجام دهد -5

 .داروي بیهوشی در رگ بیمار به عنوان اسکراب وظایفش را به ترتیب انجام دهدپس از تزریق  -6

) درپ(پوشاندن بیمار با شان , )ضدعفونی نهایی محل عمل(در حین اسکراب وظایفی از قبیل پرپ نهائی  -7
 .را انجام دهد و به تیم جراحی کمک نماید

 .ر گیردکلیه اقدامات پایان عمل مثل بخیه و پانسمان و غیره را بکا -8

 .اتاق را جهت ادامه عملهاي بعد مرتب و منظم نماید -9

 .با عالقه و آرامش در محیط کار حاضر تا اطالعات عملی را از استاد یا تیم جراحی کسب نماید -10
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  )ساعت 102( کار آموزي در عرصه ارتوپدي 
  : اعمال جراحی زیر اسکراب اول در در نقش در عرصه ارتوپدي دانشجو قادر باشد با حضور و ایفاي نقش

  

** Orthopedle Surgery 
A. Fracture Management  

1. casting techniqucs 
2. splinting 
3.traction 
4.extemal fixation devices 

B. Open Reduction, Internal Fixation (ORIF) 
1. plate and screws fixation 
2. compression plating 

C. Shoulder Procedures 
1. arthrosopy 
2. acromioplasty 
3. rotator cuff repair 
4. Total Shoulder Arthroplasty 

D. Upper Limb Procedures 
1. humeral, olecranon, radial/ ulnar fractures 
2. elbow arthroscopy 
3. ulnar nerve transposition 
4. Glenohumeral Dislocation Repair 
5. Total Elbow Arthroplasty 
6. Total Wrist Arthroplasty 
Total elbow arthroplasty 

E. Hip Procedures 
1. total hip arthroplasty 
2. femoral head arthroplasty 
3. Repair of Femoral Head Fractures 

1. compression screw or nailing  
2. hip pinning 

ORIF pelvic fracture 
Femoral rodding 

F. Lower Limb Procedures 
1. tibial/ fibula fracture repair 

G. Knce Procedures 
1. Knee arthroscopy with/ without meniscectomy or meniscal repair 
2. arthroscopic anterior cruciate ligament (ACL) repair/ reconstruction 
3. patellar repairs 
4. total knee arthroplasty 

H. Ankle and Foot Proccdures 
1. ankle arthroscopy  
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2. triple arthrodesis 
3. malleolar fracture repair 
4. metatarsal/ phalangeal fracture repair or arthroplasty 
5. bunionectomy 
Total ankle arthroplasty 
Achelles tendon repair 

I. Miscellaneous Procedures 
1. amputations 

1. ower extremity amputation (BK/ AK) 
2. bone biopsy  
3. tendon procedues 

J. Hand Surgery 
1. carpal tunnel release: open or endoscopic 
2. ganglion excision  
3. palmar fasciectomy 
4. release trigger finger 
5. syndactyly release 
Metacarpel phalangeal joint (MPJ) arthroplasty 

K. Intramedullary Fixation  
L. Osteolomy 
M. Leg Lengthening Procedures Microsurgery 

1. replantation of amputated digits and limbs 
De Quervain's contracture release 
Dupuytren's contracture release 
Tenorrhaphy 
Bankart procedure 
Bipolar hip replaccment 
Bristow procedure 
Bunionectomy with hammer toe correction 
Open reduction internal fixation (ORIF) 
Putti Platte procedure 
Triple arthrodesis 
Limb reattachment 
 

  .ستهاي خاص اعمال جراحی ارتوپدي را بشناسد و بکارگیرد -1
 .اي مختلف جراحیهاي ارتوپدي را بشناسد و بکارگیرداکارتوره -2

 .پروتزهاي خاص جراحی ارتوپدي را بشناسد و بکارگیرد -3

 .وسایل الکتریکی جراحی ارتوپدي را بشناسد و بکارگیرد -4

 .پوزیشنهاي مورد نیاز اعمال جراحی ارتوپدي براي بیمار انجام دهد -5

 .تیب بکارگیردتجهیزات تعبیه پیچ در استخوان را بشناسد و به تر -6
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 .طرز کار با فیکساتورهاي خارجی و داخلی ارتوپدي را بشناسد و آماده نماید -7

 .تورنیکت الکتریکی و غیرالکتریکی و باند اسمارچ را بشناسد و بکارگیرد -8

 .تجهیزات جراحی آندوسکوپی زانو و گرافت هاي تاندون هاي زانو را بشناسد و بکارگیرد -9

 .راي بیمار را بکار گیردوسایل گچ گیري و آتل بندي ب -10

 .انواع بانداژها را بکار گیرد -11

  
  )ساعت 102(کارآموزي در عرصه اعصاب 

  :در عرصه اعصاب دانشجو قادر باشد با حضور و ایفاي نقش در نقش اسکراب اول در اعمال جراحی زیر
  

** Neurosurgery 
A. Cranial Procedures 

1. trephination 
2. basic craniotomy 
3.Craniotomy 

1. aneurysm 
2. hematoma evacuation 
3. tumor excision 

4. Ventricular Shunting 
5. Transsphenoidal Hypophsectomy 
6. Stercotaxic Procedures 
7. Stealth Station Proccdures 
Cranioplassty 
Ventriculoperitoneal (V/P) shunt Placement 
Acoustic neuroma resection 
Arteriovenous malformation (AVM) repair 
Craniosynostosis repair 
Posterior fossa craniectomy 
Ventriculoscopy 

B. Spinal Procedures 
1. lumbar laminectomy 
2. cordotomy 
3. rhizotomy 
4. cervical fusion: anterior and posterior 
5. percutancous discectomy 
6. excision of spinal cord tumor 
7. myelomeningocele repair 
Spinal fixation 
Spinal tumor excision 
Lumbar discoscopy 
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Cervical discectomy 
A nterior thoracic/ lumbar discectomy 

C. Peripheral Netve Procedures 
1. nerve exploration and transpositions 
Carpal tunnel release 
Ulnar nerve transposition 

 
  .ستهاي خاص اعمال جراحی اعصاب را بشناسید و بکارگیرد -1
 .اکارتورهاي مختلف جراحیهاي اعصاب را بشناسد و بکار گیرد -2

 .پروتزهاي خاص جراحی اعصاب را بشناسد و بکارگیرد -3

 .وسایل بندآوردن خونریزي در اعمال جراحی اعصاب را آماده سازد و بکارگیرد -4

 .رق بکارگیري داروها جهت اعمال مختلف را گزارش دهدط -5

 .وسایل الکتریکی جراحی اعصاب را بشناسد و بکارگیرد -6

 .پوزیشنهاي مورد نیاز اعمال جراحی اعصاب براي بیمار انجام دهد -7

 .با کلیسپهاي پوستی و عروقی و هولدرهاي مربوط آشنا بوده و آنها را بکار گیرد -8

 .ن جمجمه را به ترتیب استفاده نموده و با روش کار آنها آشنا باشدتجهیزات جراحی برش استخوا -9

  
  )ساعت 102(کارآموزي در عرصه سوختگی و ترمیمی 

در عرصه سوختگی و ترمیمی دانشجو قادر باشد با حضور و ایفاي نقش در نقش اسـکراب اول در اعمـال جراحـی    
  زیر
  

** Plastic Surgery 
Blepharoplasty 
Breast augmentation 
Cheiloplasty 
Dermabrasion 
Excision nevus/ basal cell carcinoma 
Mastopexy 
Mentoplasty 
Otoplasty 
Rhinoplasty 
Scar revision 
Suction lipectomy 
Abdominoplasty 
Brcast reconstruction 
Breast reduction 
Palatoplasty 
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Rhytidectomy 
Skin graft (full thickness/ split thickness) 
Microvascular pedicle graft  
Syndactyly repair/ release 
Transverse rectus abdominis musculocutaneous flap (TRAM) 
Tympanoplasty I 
Tympanoplasty II 
Laryngectomy 
Radical neck dissection 
Stapedectomy 

  
  .ستهاي جراحی ترمیمی را بشناسد و بکارگیرد -1
 .برقی مربوط به اعمال جراحی ترمیمی را بشناسد و بکارگیرد وسایل -2

 .پروتزهاي مختلف در اعمال جراحی ترمیمی را بشناسد و بکارگیرد -3

 .درماتوم را آماده و بکارگیرد و گرافت مربوطه را نگهداري نماید -4

 .با انواع بخیه هاي ترمیمی و پالستیک آشنا باشد و آنها را انجام دهد -5

 .آشنا باشد یم دفکت پوستبا روشهاي ترمی -6

  
  )ساعت 102(کارآموزي در عرصه زنان 

  :در عرصه زنان دانشجو قادر باشد با حضور و ایفاي نقش در نقش اسکراب اول در اعمال جراحی زیر
** Obstetric and Gynecologic Surgery 
A. Vaginal and Vulvar Procedures 

1. dilatation and curettage (D and C) 
2. Bartholin's cystectomy  
3. cervical conization 
4. vaginal hysterectomy with/ without anterior and posterior repair (A and P) 
5.fistula rcpair 
6. vulvectomy 

B. Abdominal Procedures 
1. tubal ligation 
2.oophorectomy 
3. salpingectomy 
4.abdominal hysterectomy 
5.myomectomy 

C. Obstetric Procedures 
1. ectopic pregnancy 
2. cervical cerclage 
3.caesarean section (C- scction) 
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 D. Endoscopic Procedurcs 
1. colposcopy 
2. hysteroscopy 
3. laparoscopy: diagnostic and tubal ligation 

 
  .ستهاي زنان را بشناسد و بکارگیرد -1
 .ي مختلف اعمال جراحی زنان را بکار گیردپوزیشنها -2

در اعمال جراحی زنان را با کیفیت مطلوب انجـام  ) پوشاندن بیمار با شان(و درپ ) ضدعفونی محل عمل(پرپ  -3
 .دهد

 .پرونده بیمار و نوزاد را تکمیل نماید -4

 .ترالی مخصوص نوزاد متولد شده پس از عمل سزارین را آماده و بکار گیرد -5

 .براي نوزاد ارزیابی نماید و در صورت صالحدید مسئولین در پرونده ثبت نماید جدول آپگار را -6

 .وسایل قوي و مستحکم ست زنان را بشناسد و بکار گیرد -7

 .درصورت نیاز به تیم احیاء نوزاد کمک کند -8

  
   )ساعت 102(کارآموزي در عرصه اورولوژي 

  :در نقش اسکراب اول در اعمال جراحی زیردر عرصه اورولوژي دانشجو قادر باشد با حضور و ایفاي نقش 
  

 Genitourinary ٭٭
A. Kidney, Ureteral, Bladder, Urethral Procedures 

1. nephroscopy 
2. ureteroscopy 
3. cystoscopy 
4. bladder suspension 
5. urethral dilatation 
6. urethral meatotomy/ meatoplasty 
7. nephrostomy  
8. nephrectomy: open and laparoscopic 
9. nephrolithotomy/ pyelolithotomy 
10. pyeloureteroplasty 
11. urcterostomy 
12. ureterolithotomy 
13. percutaneous stone extraction (PCNL, …) 
Wilms' tumor excision 
Urethral remimplantation 
Ureteropyelolithotomy 
Urethovesical angle repositioning 
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Extrophy of the bladder repair 
Cystectomy with creation of ileal conduit 
Kidney transplantation 
Urodynamic studies 

B. Male Reproductive System procedures 
1. circumcision 
2. chordee release (Chordee repaur) 
3. orchiopexy/ orchidopexy 
4. hydrocelectomy 
5. varicocelectomy  
6. vasectomy 
7.  testicular torsion and fixation 
8. testicular biopsy 
9. orchiectomy/ Orchidectomy 
10.transurethral resection of the prostate (TURP) 
11. penile implant surgery (Insertion of penile implants) 
12. suprapubic, retropubic, 
and perineal 
13. prostatectomy/ retropubic, suprapubic or perineal prostatectomy 
Epispadius/ hypospadius repair 
Marshall Marchetti Krantz procedure 
Vasovasostomy 

C. Adrenalectomy 
  
  .ستهاي ارولوژي را بشناسد و بکارگیرد -1
 .ي سیستم ادراري تناسلی بکار گیردوضعیت هاي مختلف اعمال جراحی رو -2

در اعمال جراحی سیستم ادراري تناسـلی را بـا کیفیـت    ) پوشاندن بیمار با شان(و درپ ) ضدعفونی محل(پرپ  -3
 .مطلوب انجام دهد

 .وسایل برداشتن دنده در اعمال جراحی کلیوي را به ترتیب آماده و بکار گیرد -4

 .ارزیابی و آنها را براي بیمار بکار گیردکار کاتترها و درنهاي سیستم هاي ادراري را  -5

 .آماده و بکار گیرد, تجهیزات و وسایل و غیره را قبل از عمل آندوسکوپی سیستم ادراري شناسایی -6

  .برقراري شستشوي سیستم ادراري را انجام دهد -7
 

  )ساعت 102(کارآموزي در عرصه قلب و عروق 
  :ایفاي نقش در نقش اسکراب اول در اعمال جراحی زیردر عرصه قلب و عروق دانشجو قادر باشد با حضور و 

  
Cardiac Surgery 
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A. Pacemaker Implantation (insertion) 
B. Cannulation and decannulation for Extra- corporeal Circulation 
C. Saphenous Vein Harvesting: Open or Endoscopic 
D. Repair of Congenital Cardiac Anomalies 
Atrial/ ventricular septal defect repair 
Repair of coarctation of the aorta 
Tetralogy of Fallot repair 
E. Repair of Acquired Lesions 
Annulopasty 
Aortic arch aneurysm repair 
Aortic/ mitral valve replacement 
Batista procedure 
Coronary artery bypass graft (CABG) 
MID- CABG 
Mitral valve commissurotomy 
Transmyocardial revascularization 
Ventricular aneurysm repair 
Ventricular assistive device (VAD) insertion 
Coronary angioplasty 
 Peripheral Vascular Surgery .٭٭
A. Carotid Endarterectomy 
B. Embolectomy/ Thrombectomy 
C. Bypass Grafting 
1. femoral- popliteal 
2. others 
Aortofemoral bypass 
Popliteal in- situ graft 
Axillofemoral bypass 
Femorofemoral bypass 
Femoropopliteal bypass 
D. Shunt Procedures 
E. Inferior Vena Caval Filter 
F. Aortic Aneurysmectomy 
Vein ligation/ stripping 
Angioplasty 
Angioscopy 
Arteriovenous (AV) fistual/ shunt creation/ insertion 
Greenfield filter insertion 
Venous access device implantation 
Abdominal aortic aneurysmectomy with graft insertion 

  
  .ک را توضیح دهدوسایل اختصاصی ست آپ قلب باز را نام برده و کاربرد هر ی -1
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 وسایل اختصاصی ست آپ ریه را نام برده و کاربرد هر یک را توضیح دهد -2

 .وسایل اختصاصی ست آپ ظریف کرونر را نام برده و کاربرد هر یک را توضیح دهد -3

 .وسایل اختصاصی ست آپ پا را نام برده و کاربرد هریک را توضیح دهد -4

 .اربرد هر یک را توضیح دهدوسایل اختصاصی ست آپ دریچه را نام برده و ک -5

 .وسایل اختصاصی ست آپ قلب بسته را نام برده و هر یک را توضیح دهد -6

 .را توضیح دهد CPBPمشخصات دستگاه  -7

 .تفاوت بیهوشی عمومی و بیهوشی قلب باز را توضیح دهد -8

 .کاربرد نخهاي مورد استفاده در جراحیهاي قلب را توضیح دهد -9

  .بسته را توضیح دهدنحوه جراحیهاي قلب باز و  -10
  

  )ساعت 102(کارآموزي در عرصه چشم 
  :در عرصه چشم دانشجو قادر باشد با حضور و ایفاي نقش در نقش اسکراب اول در اعمال جراحی زیر

  
 Ophthalmic Surgery ٭٭
A. Eyelid Procedures 

Chalazion excision 
Entropion/ ectropion repair 

B. Strabismus Procedures 
C. Lens Procedures 

Cataract extraction 
D. Retinal Procedures 

Scleral buckle  
E. Vitreous Procedures 

Anterior vitrectomy 
F. Glaucoma Procedures 

Iridectomy 
Trabeculoplasty/ placement of drainage shunt  

G. Miscellaneous Procedures 
1. excision of pterygium 
2. excision of chalazion 
3. lacrimal duct probing 
4. enucleation/ evisceration 
5. orbital exenteration 

H. Corneal Procedures 
Keratoplasty (corneal transplant) 
Pterygium excision 

I. Dacryocystorhinostomy (DCR) 
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Recession and reection (R & R) 
exenteration 

 
  .کوپ را براي عمل جراحی آماده کندمیکروس -1
 .شماره و نوع لنز بیمار را شناسایی و با پرونده تطبیق دهد -2

 .در هدایت بیمار به سمت اطاق عمل و پوزیشن دادن به او یاري کند -3

 .دستگاه فیکو را بر طبق نیاز تنظیم کند -4

 .دستگاه ویترکتومی را بر طبق نیاز تنظیم کند -5

 .آماده کنددر پایان عمل ساب کونژ را  -6

 .اتیکت هاي لنز چشمی را در پرونده در محل مخصوص بچسباند -7

 .به عنوان فرد اسکراب میز عمل کاتاراکت را بچیند -8

 به عنوان فرد اسکراب باي کانوله را آماده کرده و وسایلی را که باید با سالین شستشو شوند بشوید -9

 .ح دهدوسایل ست کارتاراکت را نام برده و کاربرد هر یک را توضی -10

 .قطره هاي چشمی موجود را نام برده و کاربرد هر یک را بیان کند و در پایان عمل آنها را بکار گیرد -11

  
  )ساعت 102(کارآموزي در عرصه فک و صورت 

  :در عرصه فک و صورت دانشجو قادر باشد با حضور و ایفاي نقش در نقش اسکراب اول در اعمال جراحی زیر
  

  Oral and Maxillofacial Surgery ٭٭
A. Dental Procedures 

Dental extraction 
Dental implants 

B. Repair of Fractures 
1. frontal 
2. orbital. oor (blowout) 
3. zygomatic 
4. LeFort I, II, III 
Open reduction internal fixation (ORIF) orbital fracture 
ORIF Maxillary/ mandibular fracture (s) 

C. Temporomandibular Joint (TMJ) Procedures 
1. Temporomandibular joint (TMJ) arthroscopy 
2. meniscus repair 
3. Temporomandibular Joint Replacement 

D. Craniofacial Reconstruction  
E. Orthognathic Procedures 
Arch bar application  
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Odontectomy 
Cleft lip/ palate repair 

  
  .ستهاي جراحی فک و صورت را بشناسد و بکارگیرد -1
 .وسایل برقی مربوط به اعمال جراحی فک و صورت را بشناسد و بکارگیرد -2

 .پروتزهاي مختلف در اعمال جراحی فک وصورت را بشناسد و بکارگیرد -3

 .ساکشن هاي مختلف را بشناسد و بکارگیرد -4

 .سد و بکارگیردست میکروسرجري جراحی فک و صورت را بشنا -5

 .وسایل جراحی اختصاصی فک و صورت را بشناسد و بکارگیرد -6

 .انواع فیکساتورهاي فک و صورت را بشناسد و بکار گیرد -7

  
  )ساعت 102(کارآموزي در عرصه توراکس 

  :دانشجو قادر باشد با حضور و ایفاي نقش در نقش اسکراب اول در اعمال جراحی زیر توراکسدر عرصه 
  

 THORACIC SURGERY ٭٭
A. Mediastinoscopy 
B. Thoracoscopy 
C. Insertion Chest Tubes 
D. Lung Biopsy 
E. Wedge Resection of Lung (pulmonary wedge resection) 
F. Decortication of Lung 
G.Thoracoplasty 
H. Exploratory Thoracotomy 
I. Pneumonectomy, Lobectomy, 
J. Segmentectomy 
K. Pericardectomy/ Pericardial Window 
L. Scalen node biopsy 
M. Thoracostomy 
N. Cervical rib resection 
O. Closure of patent ductus arteriosus 
P. Diaphragmatice herniorhaphy- pediatric 
Q. Lung volume reduction procedure 
R. Mediastinoscopy 
S. Pectus excavaturn repair 
Thymectomy 
 

  .ستهاي توراکوتومی را بشناسد و بکار گیرد -1
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 .پوزیشنهاي مختلف اعمال جراحی روي سیستم تنفس را بکار گیرد -2

در اعمال جراحی توراکس را با کیفیـت مطلـوب   ) پوشاندن بیمار با شان(و درپ ) ضدعفونی محل عمل(پرپ  -3
 .انجام دهد

 .کار گیرداکارتورهاي مختلف توراکس را در حین عمل ب -4

 .در صورت وسیع بودن عمل میزمایو را به طور صحیح استریل نموده و بکار گیرد -5

 .تجهیزات و وسایل و غیره را قبل از عمل آندوسکوپی ریه شناسایی و آماده و بکار گیرد -6

ابی و بلوکاژ بین دنده اي و هواگیري ریه را با کمک جراحی ارزی, اقدامات پایان عمل توراکس از قبیل پانسمان -7
  .انجام دهد

  
  )ساعت ENT )102کارآموزي در عرصه 

  :دانشجو قادر باشد با حضور و ایفاي نقش در نقش اسکراب اول در اعمال جراحی زیر ENTدر عرصه 
  

 Otorhlnolaryngology (Ear, Nose, and Throat Procedures) ٭٭
A. Ear Procedures 

1. myringotomy 
2. myringoplasty 
3. mastoidectomy 
4. tympanoplasty 
5.stapedectomy 

B. Nasal Procedurcs 
1. scptoplasty 
2. rhinoplasty 
3. polypectomy 
4. antrostomy 
5. turbinectomy 
Nasal antrostomy 
Nasal polypectomy 
Septoplasty 
Choanal atresia 

C. Throat Procedures 
1. tonsillectomy and adenoidectomy (T and A) 
2. laryngoscopy 
3. bronchoscopy 
4. esophagoscopy 
5. uvulopalatopharyngoplasty (UPP) 
6. vocal cord procedures 
Uvulopalatopharynogoplasty (UPPP) 
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Salivary duct stone excision/ sialolithotomy 
D. Sinus Procedures 

1. Caldwell- Luc 
2. ethmoidectomy 
3. sphenoidectomy 
Operative sinuscopy 

  
  .را بشناسد و بکار گیرد ENTستهاي جراحی  -1
 .را به نحو احسن بکار گیرد ENTکلیه اکارتورهاي جراحی  -2

 .را بشناسد و بکار گیرد ENTوسایل برقی مربوط به اعمال جراحی  -3

 .را بشناسد و بکار گیرد ENTپروتزهاي مختلف در اعمال جراحی  -4

 .ا بشناسد و بکار گیردساکشن هاي مختلف ر -5

 .را بشناسد و بکار گیرد ENTست میکروسرجري جراحی  -6

 .داروهاي کنترل خونریزي حین عمل و محلول ضدعفونی کننده گوش و حلق را آماده و بکار گیرد -7

 .را آماده و بکار گیرد ENTگازهاي مختلف مصرفی در اتاق عمل  -8

  .زمان مناسب بکار گیرد را براي بیمار در ENTپوزیشنهاي خاص اعمال جراحی  -9
  

  )ساعت 102(کارآموزي در عرصه اطفال 
  :در عرصه اطفال دانشجو قادر باشد با حضور و ایفاي نقش در نقش اسکراب اول در اعمال جراحی زیر

1- all type of hernia 
2- esophasial atresia 
3- imperforated anus 
4- hirsheprong (mega colon) 
5- omphalocel 
6- undiscending testis (UDT) 
7- cleft lip 
8- cleft plate 
9- r extrophy of bladde 
10- hypospadiasis and epispadiasis 
11- menangocel  
12- polycystic kidney  
13- willms tumor (nephroblastoma) 
 

  .درجه حرارت بدن و گرسنگی را انجام دهد, حمایت نوزاد از نظر سقوط از تخت -1
 .بکار گیرد و از آنها محافظت نماید, ستهاي ظریف و تخصصی اعمال جراحی نوزادان را شناخته -2

  .توجهات الزم جهت سالمت بافتهاي سالم نوزاد در حین عمل را بکار گیرد -3
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  )ساعت 102(کارآموزي در عرصه جراحی گوارش و غدد 

  :نقش اسکراب اول در اعمال جراحی زیر در عرصه گوارش غدد دانشجو قادر باشد با حضور و ایفاي نقش در
  

A.Hernia Repair 
1. inguinal 
2. umbilical 
3. strangulated/ incarcerated 
4. femoral 
5. ventral 
6. hiatal (Nissen fundoplication) 

B. Breast Procedures 
1. biopsy 
2. lumpectomy 
3. modifled radical mastectomy 

C. Venous Ligation and Stripping (vein stripping) 
D. Exploratory Laparotomy 
E. Esophageal Procedures 

1. Esophageal Dilatation 
2. esophagectomy 

F. Gastric Procedures 
1. gastrostomy  
2. vagotomy 
3. partial or total gastrectomy 
4. pyloroplasty 
5. gastroplasty 
6. gastroduodenostomy 
7. gastrojejunostomy 

G. Small lntestine Procedures 
1. resection 
2. Roux- en- Y 
3. ileostomy 

H. Colon Procedures 
1. appendectomy 
2. colectomy with or without colostomy 
3. sigmoid resection with rectal anastomosis 
4. abdominoperineal resection (APR) 

I. Anorectal Procedures 
1. hemorrhoidectomy 
2. pilonidal cystectomy 
3. fissure repair 
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4. sphincterotomy 
5. polypectomy  
6. anoplasty 

J. Biliary Tract Procedures 
1.cholecystectomy with/ without cholangiogram and common bile duct 
exploration 
2. liver biopsy  
3. repair of liver laceration 
4. choledochojejunostomy 
5. liver resection 

K. Pancreatic and Splenic Procedures 
1. pancreatic cyst/ pseudocyst excision 
2. Splenectomy 
3. Whippl's procedure 

L. Endoscopic Procedures 
1. choledochoscopy 
2. colonoscopy 
3. esophagogastroduodenoscopy (EGD) 
4. gastroscopy 
5. sigmoidoscopy 
Endoscopic retrograde cholangiopancreatoscopy (ERCP) 
Triple endoscopy 

M. Laparoscopic Procedures 
1. appendectomy 
2. cholecystectomy with/ without cholangiography, common bile duct 
exploration 
3. inguinal hernia repair 
4. colectomy 
5. splenectomy 
6. vagotomy 
7. small bowel resection 

N. Head and Neck Surgery 
1. parotidectomy 
2. thyroidectomy 
3. parathyroidectomy 
4. tracheotomy/ tracheostomy 
5. glossectomy 
6. laryngectomy 
7. mandibulectomy 
8. radical neck dissection 

9. salivary duct stone extraction 
10. thyroglossal duct cystectomy 
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  .وسایل اختصاصی ست ها وابسته به اعمال جراحی گوارش و غدد را نام برده و بکار گیرد -1
 .پروبها و دیالتاتورها را بشناسد و بکار گیرد, کلمپ ها, وسایل اختصاصی تک پیچ اعم از اکارتورها -2

 .وه بکار گیري وسایل جراحی را با توجه به نوع نسج ارزیابی و بکار گیردنح -3

نحوه آناستوموزهاي مختلف در اعمال جراحـی گـوارش و غـدد را بشناسـد و بعنـوان اسـکراب اول در انجـام         -4
 .آناستوموز به جراح کمک نماید

 .رش و غدد کوشا باشدنحوه گره زدن با دست را کامالً بشناسد و در انجام آن در اعمال جراحی گوا -5

 .وسایل الزم در شستشوي زخم هاي جراحی گوارش را آماده و بکار گیرد -6

نصب و بکار گیرد و سـپس بطـور صـحیح    , تجهیزات و وسایل الپاراسکوپی در اعمال جراحی گوارش را آماده -7
 .شستشو و جهت استریلیزاسیون بسته بندي نماید

  .نجام این مهم به جراح کمک نمایدانحوه دوختن صحیح حفره شکم را بداند و در  -8
  

  .نمرات حاصل از گزارشات هفتگی و روزانه و چک لیست    :شیوه ارزشیابی دانشجو
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  ») انتخابی(کارآموزي در عرصه در یک حیطه جراحی «  
  60    :کد درس

  
  واحد 1   :تعداد واحد

  کارآموزي در عرصه   :نوع واحد
  

ن فرصتی براي دانشجو است تا اطالعات بیشتر و جامع تري را در یک یا دو هدف از این دوره فراهم نمود   :هدف
  .زمینه جراحی تخصصی به میل خود کسب نماید

  
  )ساعت 51(   :شرح درس

این حیطه بایـد یکـی از حیطـه    . در این درس دانشجو در حیطه جراحی مورد عالقه اش ایفاي نقش خواهد کرد
که می تواند او را براي ایفاء نقش در بخـش جراحـی مـورد عالقـه اش     . شدهاي ذکر شده در کارآموزي در عرصه با

  .می توان در پایان این دوره بر اساس قوانین دانشگاهی به دانشجو یک گواهی ارائه نمود. آماده نماید
  

تحول یک دفترچه گزارش اعمال جراحی که دانشـجو در آنهـا در نقـش اسـکراب اول         :شیوه ارزشیابی دانشجو
  .عمل جراحی الزم است 10در این دفترچه حداقل گزارش . ر داشته استحضو
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  فصل چھارم
  ارزشیابي برنامھ آموزشي دوره

  کارشناسي پیوستھ
  رشتھ اتاق عمل
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  :هدف ارزشیابی برنامه  -1
 (Task Oriented)دستیابی به وظایف دانش آموختگان ) الف

  تعیین و تشخیص نقاط قوت و ضعف برنامه) ب
  اصالح برنامه )ج
  
  :نحوه انجام ارزیابی برنامه-2

واحـد  . تعیـین مـی گـردد    (Summative Evaluation)نحوه انجام ارزشیابی برنامه به صورت ارزشیابی تراکمی 
  .مسئول انجام ارزشیابی کمیته هاي ارزشیابی دانشکده با نظارت کمیته مرکزي ارزشیابی دانشگاه می باشد

  
  :بی برنامهمراحل اجرایی ارزشیا -3

 تعیین اهداف ارزشیابی 

 تهیه ابزار ارزشیابی 

 اجراي ارزشیابی 

 تحلیل نتایج بدست آمده 

 تصمیم گیري 

 ارائه پیشنهادات 

  
  تواتر انجام ارزشیابی -4

  مراحل انجام ارزشیابی در خاتمه هر دوره آموزشی و در زمان اشتغال بکار دانش آموختگان می باشد
  
  :ارزشیابی برنامهشاخصهاي پیشنهادي براي  -5
 میزان امتیاز کسب شده در آزمون پایان دوره آموزشی بر اساس وظایف حرفه اي 

    تعیین میزان کارایی و اثر بخشی دانش آموختگان از دیدگاه اعضاء هیأت علمی و متخصصین جراحـی در ارتبـاط
 .با ایفاي وظایف حرفه اي آنان

  از دیدگاه مدیران گروههاي آموزشی در ارتباط با ایفاي وظایف تعیین میزان کارآیی و اثر بخشی دانش آموختگان
 .حرفه اي آنان

   تعیین میزان کارایی و اثر بخشی دانش آموختگان از دیدگاه سرپرستاران بخش اتاق عمل در ارتباط با ایفاي نقـش
 .مراقبتی در بررسی و شناخت بیمار در مرحله قبل از عمل و نقش ارتباطی آنان

 ضایت مندي بیماران و اطرافیان از چگونگی برقراري ارتباط حرفه اي دانش آموختگانتعیین میزان ر 
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  :معیار هاي موفقیت برنامه در مورد هر شاخص -6

  درصد 70میزان امتیاز کسب شده در آزمون پایان دوره آموزشی بیش از. 

 خشی دانش آموختگـان در  میزان رضایت مندي اعضاء هیأت علمی و متخصصین جراحی در مورد کارآیی و اثر ب
 .درصد 70ارتباط با ایفاي وظایف حرفه اي بیش از 

  میزان رضایت مندي مدیران گروه هاي آموزشی در مورد کارآیی و اثر بخشی دانش آموختگان در ارتباط با ایفاي
 .درصد 70وظایف حرفه اي بیش از 

 ر بخشی دانـش آموختگـان در ارتبـاط بـا     میزان رضایت مندي سرپرستاران بخش اتاق عمل در مورد کارایی و اث
 .درصد 70ایفاي نقش مراقبتی در بررسی و شناخت بیمار در مرحله قبل از عمل و نقش ارتباطی آنان بیش از 

  درصد 70میزان رضایت مندي بیماران و اطرافیان در برقراري ارتباط مناسب حرفه اي دانش آموختگان بیش از.  
      

 


