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 اًَاع ٍسایل ٍ تجْیشات اتاق عول ٍ ًحَُ تكارگیزی ٍ ًگِ داری اس آًْا : ّذف کلی درط

 

 :هزحلِ ای  ّذافا

 جزاحی  ٍ ساختار اتشارّای  آشٌایی تا تاریخچِ -1

 طثقِ تٌذی ٍسایل جزاحی  تا آشٌایی -2

 آشٌایی تا تزش دٌّذُ ّا ٍ جذاکٌٌذُ ّا  -3

 تا ًگْذارًذُ ّا ٍ حول کٌٌذُ  ّا ییآشٌا -4

 تا تاسکٌٌذُ ّا ٍ کٌار سًٌذُ ّا ییآشٌا -5

 آشٌایی تا تجْیشات جاًثی اتاق عول -6

 تاق عولآشٌایی تا تجْیشات ا -7

 اتاق عول یتادستگاُ ّا ییآشٌا -8

 اًَاع ًخ ٍ سَسى ّای جزاحی تخیِ -9

 آشٌایی تا اًَاع تخیِ ٍ اصَل تخیِ سدى -10

 اشٌایی تا استاپلزّا ٍ سایز رٍشْای تستي -11

 آشٌایی تا اًَاع درى ّا ٍ هزاقثت ّای آى -12

 آشٌایی تا سًَذّا ٍ کاتتزّا -13

 CVPٍ کاتتز  یگَارش یتا لَلِ گذار ییآشٌا -14

 یالكتزٍسزجز شاتیارکزد تجْاصَل ک -15

 آشٌایی تا سایز تجْیشات اتاق عول -16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ّز جلسِ:کلی اّذاف ٍیضُ تِ تفكیک اّذاف 



 

 ّذف کلی جلسِ اٍل:

 جزاحی اتشارّای ساختار ٍ  آشٌایی تا تاریخچِ -1

 اّذاف ٍیضُ جلسِ اٍل: 

 :در پایاى داًشجَ قادر تاشذ

 اًساى را تیاى ًوایذ.تاریخچِ تِ کارگیری اتسار جراحی تَسط  -1-1

 ترکیة ٍ ساختار اصلی اتسار جراحی را شرح دّذ. -1-2

 اًَاع رٍکش کاری در اتسار جراحی را تا یکذیگر همایسِ ًوایذ. -1-3

 

 ّذف کلی جلسِ دٍم:

 طثقِ تٌذی ٍسایل جزاحی تا آشٌایی-2

 اّذاف ٍیضُ جلسِ دٍم:

 داًشجَ قادر تاشذ: اىیدر پا

 د ٍ کارترد آًْا دستِ تٌذی ًوایذ.اتسار جراحی را تراساس عولکر -1-2

 را شرح دّذ.اجسا ّر ٍسیلِ -2-2

 

 ّذف کلی جلسِ سَم

 تزش دٌّذُ ّا ٍ جذاکٌٌذُ ّا آشٌایی تا -3

 اّذاف ٍیضُ جلسِ سَم:

 در پایاى داًشجَ قادر تاشذ:

 تیغ تیستَری ٍ دستِ هرتَط تِ آى را تشخیص دّذ. -1-3

 اشکال هختلف چالَ ّا را تیاى ًوایذ-2-3

 اًَاع لیچی ّا ٍ کارترد آى ّا را تَضیح دّذ.-3-3

 اًَاع استخَاى ترّا ٍ ٍیژگی ّای آى ّا را تَضیح دّذ.-4-3

 اًَاع اتسارای جذاکٌٌذُ از لثیل راًژٍرّا ٍ سَّاى ّا ٍ ... را تَضیح دّذ.-4-3

 کارترد اًَاع کَرت در جراحی را شرح دّذ. -5-3

 

 ّذف کلی جلسِ چْارم



 ّا حول کٌٌذُ ٍ  گْذارًذُ ّاًآشٌایی تا  -4

 اّذاف ٍیضُ جلسِ چْارم:

 در پایاى داًشجَ قادر تاشذ:

 اًَاع فَرسپس ّای تافت را تِ تفکیک کارتردشاى تیاى ًوایذ. -4-1

 کارترد اًَاع کلوپ ّا ٍ فَرسپس ّای لفلی را تَضیح دّذ.-4-2

 اًَاع سَزى گیرّا را تا ٍیژگی ّای اختصاصی ّرکذام شرح دّذ-4-3

 

 ّذف کلی جلسِ پٌجن

 تاسکٌٌذُ ّا ٍ کٌار سًٌذُ ّاآشٌایی تا -5

 اّذاف ٍیضُ جلسِ پٌجن:

 در پایاى داًشجَ قادر تاشذ:

 اًَاع رتراکتَرّای دستی را ّوراُ تا کارتردشاى تیاى ًوایذ. -5-1

 کارترد اًَاع رتراکتَرای خَدکار را تَضیح دّذ.-5-2

 ٍب ّا را در جراحی شرح دّیذ.هَارد استفادُ از دیالتَرّا ٍ ٍ پر-5-3

 اًَاع سرساکشي ّا ٍ کارترد ّرکذام را تیاى ًوایذ.-5-4

 

 ّذف کلی جلسِ ششن

 اتاق عول تجْیشات جاًثیآشٌایی تا -6

 اّذاف ٍیضُ جلسِ ششن:

 در پایاى داًشجَ قادر تاشذ:

 اًَاع ٍسایل غیرالکتریکی اتاق عول را تا کارترد اختصاصیشاى تَضیح دّذ. -6-1

 هَارد کارترد چراغ سیالتیک ٍ ٍیژگی ّای الهپ ّای آى را شرح دّذ.-6-2

 هَارد استفادُ از چراغ پیشاًی را ًام تثریذ.-6-3

 تخت عول جراحی ٍ ًحَُ ی استفادُ از آى را شرح دّیذ.-6-4

 

 

 ّذف کلی جلسِ ّفتن

 تجْیشات اتاق عولآشٌایی تا -7



 اّذاف ٍیضُ جلسِ ّفتن:

 تاشذ: در پایاى داًشجَ قادر

 هَارد هصرف، ًحَُ استفادُ ٍ تَجْات الزم در ٌّگام استفادُ از ساکشي را تیاى ًوایذ. -7-1

 هَارد هصرف، ًحَُ استفادُ ٍ تَجْات الزم در ٌّگام استفادُ از تَرًیکِ را تیاى ًوایذ.-7-2

 یاى ًوایذ.هَارد هصرف، ًحَُ استفادُ ٍ تَجْات الزم در ٌّگام استفادُ از الکترٍکَتر را ت-7-3

 هسایای استفادُ از دیاترهی را شرح دّذ.-7-4

 ساختواى لیگاشَر ٍ کارترد آى را تَضیح دّیذ.-7-5

 

 

 ّذف کلی جلسِ ّشتن

 دستگاُ ّای اتاق عولآشٌایی تا-8

 اّذاف ٍیضُ جلسِ ّشتن:

 در پایاى داًشجَ قادر تاشذ:

 ح دّیذ.ساختواى دستگاُ تیَْشی ٍ ًکات الزم در کارترد آى را شر 8-1

 ًحَُ ی استفادُ از کپسَل اکسیژى ٍ ًکات الزم در ٌّگام استفادُ از آى را تَضیح دّیذ.-8-2

 کارترد دستگاُ تصَیرترداری ایٌتسیفر را در اتك عول شرح دّیذ.-8-3

 کارترد ٍ هشخصات پوپ سرًگ را تیاى ًوایذ.-8-4

 دلیل کارترد ٍارهر در اتاق عول را تَضیح دّذ.-8-5

 

 جلسِ ًْن ّذف کلی

 اًَاع ًخ ٍ سَسى ّای جزاحی تخیِ -9

 اّذاف ٍیضُ جلسِ ًْن:

 در پایاى داًشجَ قادر تاشذ:

 کارتزدّای ًخ ّای تخیِ را در جزاحی شزح دّذ.-9-1

 سیستن شوارُ تٌذی ًخ ّا را تیاى ًوایذ-9-2

 اًَاع ًیذل ّا ٍ هَارد استفادُ ٍ تكٌیک ّای استفادُ اس آًْا را تَضیح دّذ.-9-3

 

 ّذف کلی جلسِ دّن 



 آشٌایی تا اًَاع تخیِ ٍ اصَل تخیِ سدى -10

 اّذاف ٍیضُ جلسِ دّن:

 در پایاى داًشجَ قادر تاشذ:

 سدى را تِ طَر کاهل شزح دّذ. ِیتخ یّا کیتكٌ-10-1

 را شزح دّذ. یهتذاٍل تستي سخن جزاح یّا رٍش-10-2

  ذیًوا اىیهختلف شكن را ت یّا ِیال تستي-10-3

 دّذ حیگزُ سدى ٍ اًَاع آى را تَض رٍش-10-4

 دّذ. حیرا تَض ِیتخ ذىیکش رٍش-10-5

 

 ّذف کلی جلسِ یاسدّن 

 شٌایی تا استاپلزّا ٍ سایز رٍشْای تستيآ -11

 اّذاف ٍیضُ جلسِ یاسدّن:

 در پایاى داًشجَ قادر تاشذ:

 اًَاع استاپلزّا را تزحسة هحل کارتزد ًام تثزیذ.-11-1

 ٍ ًحَُ ی لیگاتَر کزدى در جزاحی را شزح دّذ. کلیپْای لیگاسیَى-11-2

 

 ّذف کلی جلسِ دٍاسدّن

 ٍ هزاقثت ّای آى آشٌایی تا اًَاع درى ّا  -12

 اّذاف ٍیضُ جلسِ دٍاسدّن:

 در پایاى داًشجَ قادر تاشذ:

 دّذ. حیدرًاص را تَض ستنیاًَاع درى ٍ س-12-1

 دّذ. حیرا تَض َجیچست ت ٍ هَارد استفادُ ٍ عَارض گذاشتي یکارگذار ی ًحَُ;12-2

 آًْا را شزح دّذ. یتاس را ّوزاُ تا هَارداستفادُ  ستنیس یدرى ّا اًَاع-12-3

 آًْا را شزح دّذ. یتستِ را ّوزاُ تا هَارداستفادُ  ستنیس یدرى ّا اًَاع-12-4

 هزاقثت ّای تعذ اس کارگذاری درى ّا تا خزٍج اًْا را شزح دّذ.-12-5

 

 ّذف کلی جلسِ سیشدّن



 آشٌایی تا سًَذّا ٍ کاتتزّا -13

 اّذاف ٍیضُ جلسِ سیشدّن:

 در پایاى داًشجَ قادر تاشذ:

 اًَاع سًَذّا ٍ هَارد استفادُ ٍ سیستن آى ّارا تَضیح دّذ.-13-1

 کارتزد کاتتزّا ّوزاُ تا ٍیضگی ّای اختصاصی آًْا را شزح دّذ.-13-2

 تَضیح دّذ.را  airway اًَاع لَلِ تزاشِ ٍ ًحَُ کارگذاری -13-3

 

 ّذف کلی جلسِ چْاردّن

 CVPآشٌایی تا لَلِ گذاری گَارشی ٍ کاتتز  -14

 اّذاف ٍیضُ جلسِ چْاردّن:

 در پایاى داًشجَ قادر تاشذ:

 کارتزد لَلِ گذاری گَاشی ٍ اًَاع آى را تَضیح دّذ.-14-1

 هزاقثت ّای پزستاری هزتَط تِ لَلِ گذاری را شزح دّذ.-14-2

 ًٍحَُ ی استفادُ اس آى را درتیواراى تَضیح دّذ. CVPاس  دلیل استفادُ-14-3

 را تیاى ًوایذ. CVPًحَُ ٍ هحل ٍارد ًوَدى کاتتز -14-4

 

 

 ّذف کلی جلسِ پاًشدّن

 یالكتزٍسزجز شاتیاصَل کارکزد تجْ -15

 اّذاف ٍیضُ جلسِ پاًشدّن:

 در پایاى داًشجَ قادر تاشذ:

 ًوایذ. اًَاع تجْیشات الكتزٍسزجزی را تیاى -15-1

 کارکزد ّزکذام اس ٍسایل الكتزٍسزجزی را تیاى ًوایذ.-15-2

 اصَل ًگْذاری ٍ جاتِ جایی ٍسایل الكتزٍسزجزی را شزح دّذ. -15-3

 

 

 ّذف کلی جلسِ شاًشدّن



 آشٌایی تا سایز تجْیشات اتاق عول  -16

 اّذاف ٍیضُ جلسِ شاًشدّن:

 در پایاى داًشجَ قادر تاشذ:

 د کاپٌَهتز را تَضیح دّیذعولكزد ٍ کارتز -16-1

 دستگاُ تحزیک کٌذُ اعصاب را شزح دّذ.-16-2

 ساختواى ٍکارتزد دستگاُ فیكَ را تیاى ًوایذ.-16-3

 کارتزد لیشر ٍ ًكات ایوٌی ٌّگام کار تا لیشر شزح دّذ.-16-4

 
 

 برای مطالعه:  منابع
 Surgical technology for the surgical technologist Approach. Delmar Publisher,2012 

 Disinfection Sterilization and Preservation , Seymour S. Block , publisher Lippincott2001 

 Surgical technology or the Surgical technologist a Positive Care Approach Third Edition 
 Operating Room Techniques. (Beery and Kohn s ).Latest ed 
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 یادگیزی -شیَُ یادّی

 ًوایش فیلن -پرسش ٍ پاسخ –تحث گرٍّی  –سخٌراًی 

 رساًِ ّای آهَسشی

 اسالید -کتاب -ویدیو پروژکتور -وایت برد
 

 
 
 
 
 

 

 ساعت تاریخ سْن اس ًوزُ کل رٍش آسهَى



در تیي جلسات  10 آسهَى کتثی کَئیش

 کالط

 12-10چْارشٌثِ 

 12-10چْارشٌثِ  17/8/95 15 آسهَى کتثی آسهَى هیاى دٍرُ

آسهَى کتثی ٍ  آسهَى پایاى دٍرُ

 عولی
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حضَر فعال در 

 کالط

   5 ارسشیاتی استاد

   5 ارسشیاتی استاد جَتكالیف داًش

 

 

 هقزرات کالط ٍ اًتظارات اس داًشجَ:
 

 حضور به موقع و منظم در تمام جلسات درس
 عدم غیبت بیش از حد مجاز در کالس

 شرکت فعال در بحث های گروهی
 مراجعه به منابع اعالم شده و مطالعه موضوعات مرتبط 

 



 یجذٍل سهاًثٌذ

 

 جلسِ 
 

 تاریخ هذرس هَضَع ّر جلسِ

1 
 24/6/95 افسزی یجزاح یٍ ساختار اتشارّا  خچِیتا تار ییآشٌا

 31/6/95 افسزی  یجزاح لیٍسا یتا طثقِ تٌذ ییآشٌا 2

 7/7/95 افسزی تا تزش دٌّذُ ّا ٍ جذاکٌٌذُ ّا  ییآشٌا 3

 14/7/95 افسزی تا ًگْذارًذُ ّا ٍ حول کٌٌذُ  ّا  ییآشٌا 4

 21/7/95 افسزی ٌذُ ّا تا تاسکٌٌذُ ّا ٍ کٌار سً ییآشٌا 5

6 
 جزاحی اتاق عول یجاًث شاتیتا تجْ ییآشٌا

 

 28/7/95 افسزی

7 
 اتاق عول شاتیتا تجْ ییآشٌا

 

 5/8/95 افسزی

8 
 

 اتاق عول  یتادستگاُ ّا ییآشٌا
 12/8/95 افسزی

 17/8/95 افسزی  ِیتخ یجزاح یاًَاع ًخ ٍ سَسى ّا 9

10 
 

 سدى ِیٍ اصَل تخ ِیتا اًَاع تخ ییآشٌا

 

 24/8/95 افسزی

11 
 

 تستي  یرٍشْا زیتا استاپلزّا ٍ سا ییشٌاآ
 1/9/95 افسزی

 8/9/95 افسزی آى  یتا اًَاع درى ّا ٍ هزاقثت ّا ییآشٌا 12

 15/9/95 افسزی تا سًَذّا ٍ کاتتزّا  ییآشٌا 13

 22/9/95 افسزی  CVPٍ کاتتز  یگَارش یتا لَلِ گذار ییآشٌا 14

15 

 29/9/95 افسزی یالكتزٍسزجز شاتیتجْ اصَل کارکزد

 6/10/95 افسزی اتاق عول شاتیتجْ زیتا سا ییآشٌا 16

 


