
 

 

 

 

 داًػگاٍ ػلْم پسغکی کرهاًػاٍ

 داًػکذٍ پیراپسغکی

 

 کارغٌاضی ًاپیْضتَ اتاق ػول ترم اّل داًػجْیاىهخاطباى:                           هقذهَ ای بر تکٌْلْژی جراحیػٌْاى درش :  

  ًیاز: ًذارد درش پیع                                                        ًظری ّاحذ 1 :ّاحذ تؼذاد

                        89-89ًیوطال دّم ضال تحصیلی   ُػت ُفتَ دّم          11-11زهاى ارائَ درش: دّغٌبَ ُا ضاػت 

                                                         هذرش:خاًن ریسٍ ًّذی

 

 درش: ُذف کلی 

 

  راحی ّ اصْل هراقبت از بیوار در اتاق ػول  آغٌا هی غْد.در ایي درش داًػجْ با هقذهات تکٌْلْژی ج
 

 کلی جلطات :ُذاف ا

 تْصیف ػغل کارػٌاص اتاق ػول ّ دزفَ ُای هزتبظ-1

 ارتباطات دزفَ ای-2

 هِارت ُای ػغل یابی-3

 ّجذاى جزادی-4

 رضایت ًاهَ بزای ػول جزادی-5

 ًقل ّ اًتقال بیوار تذت جزادی -6

 تذت جزادی پْسیؼي دادى بَ بیوار-7

 هذیزیت خطز-8

 

 

 اُذاف ّیژٍ بَ تفکیک اُذاف کلی ُر جلطَ:

 

 تْصیف غغل کارغٌاش اتاق ػول ّ حرفَ ُای هرتبظ:جلطَ اّل ُذف کلی

 

 :جلطَ اّل اُذاف ّیژٍ

 در پایاى داًػجْ قادر باغذ

 تاریخچَ جزادی را ػزح دُذ. -1-1

 ّظایف کلی کارػٌاص اتاق ػول را ػزح دُذ.-2-1

 َ ُای هزبْط بَ اتاق ػول را بیاى کٌذ.دزف-3-1

 اػضای تین جزادی ّ ّظایف ُز کذام را ػزح دُذ.-4-1

 

 ارتباطات حرفَ ای:ُذف کلی جلطَ دّم

 

 اُذاف ّیژٍ جلطَ دّم:

 در پایاى داًػجْ قادر باغذ

 ًذٍْ ارتباطات دزفَ ای با هؼاغل هختلف را بیاى کٌذ.-1-2

 ل هختلف را بیاى کٌذ.لشّم ارتباطات دزفَ ای با هؼاغ -2-2

 

 

 

 

 



 

 ُذف کلی جلطَ ضْم:هِارت ُای غغل یابی

 

 اُذاف ّیژٍ جلطَ ضْم:

 در پایاى داًػجْ قادر باغذ

 دزفَ کارػٌاطی اتاق ػول را بِوزاٍ ،ادتیاجات،صالدیت افزاد درایي رػتَ را ػزح ّ تْصیف ًوایذ.-1-4

 ی بیاى کٌذ.ًذٍْ ی دزفَ ای ػذى را در رابطَ با تکٌْلْژی جزاد -2-4

 ّضؼیت ًّذٍْ ی اػتبار بخؼی بَ دزفَ، اداهَ تذصیل ّفزصتِای ػغلی خْدرا بیاى کٌذ. -3-4

 

 طاسهاًِا ّ ػزکتِایی را کَ در راطتای ارتباط با ػغل کارػٌاص اتاق ػول هی باػذ فِزطت ًوایذ. -4-4

 رسّهَ راتؼزیف کٌذ. -5-4

 ًکات هِن در ًْػتي رسّهَ را بیاى کٌذ. -6-4

 

 ذف کلی جلطَ چِارم:ّجذاى جراحیُ

 

 اُذاف ّیژٍ جلطَ چِارم:

 داًػجْ در پایاى قادر باغذ
 ًکات اخالقی در اتاق ػول را ػزح دُذ.-1-4

 ّجذاى جزادی را تْضیخ دُذ.2-4

 

 ُذف کلی جلطَ پٌجن:رضایت ًاهَ برای ػول جراحی

 

 اُذاف ّیژٍ جلطَ پٌجن:

 در پایاى داًػجْ قادر باغذ

 ری در گزفتي رضایت ًاهَ آگاُاًَ اس بیوار را ػزح دُذ.هْارد ضزّ-1-5

 هْاردی کَ السم بَ اخذ رضایت ًاهَ ًیظت را بیاى کٌذ.-2-5

 اصْل کلی اخذ رضایت آگاُاًَ را بذاًذ. -3-5

 

 ُذف کلی جلطَ غػن:ًقل ّ اًتقال بیوار تحت جراحی

 

 اُذاف ّیژٍ جلطَ غػن:

 در پایاى داًػجْ قادر باغذ

 ل ّ اًتقال صذیخ بیوار را بیاى کٌذ.ضزّرت ًق-1-6

 ًذٍْ اًتقال قبل اس ػول ّ ُوزاُی بیوار را تْضیخ دُذ.2-6

 ًذٍْ اًتقال بؼذ اس ػول را ػزح دُذ.-3-6

 تؼذاد افزاد هْرد ًظز بزای جابجایی بیوار بؼذ اس ػول را بیاى کٌذ.-4-6

 

 پْزیػي دادى بَ بیوار تحت جراحیُذف کلی جلطَ ُفتن:

 

 اُذاف ّیژٍ جلطَ ُفتن:

 در پایاى داًػجْ قادر باغذ

 ًذٍْ صذیخ پْسیؼي دادى را تْضیخ دُذ -1-7

  سهاى اًجام پْسیؼي بزای ػول جزادی را تْضیخ دُذ. -2-7

 اًْاع پْسیؼي را ًام ببزد. -3-7

 هْارد کاربزد ُز پْسیؼي را بیاى کٌذ.-4-7

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ُذف کلی جلطَ ُػتن:هذیریت خطر

 

 ّیژٍ جلطَ ُػتن:اُذاف 

 داًػجْ در پایاى قادر باغذ

 هْارد اّرژاًض در اتاق ػول را بیاى کٌذ. -1-8

 ًذٍْ هذیزیت کزدى در هْارد اّرژاًض را بیاى کٌذ. -2-8

 اقذاهات اّرژاًض در هْارد ضزّری را بیاى کٌذ.-3-8

 

 

 هٌابغ:

 

Surgical technology for the surgical technologist approach.Delmar Publisher, 2012.-1 

Berry&Kohn, operating room technique.Publishermos by 2012.-2 

.1398تکٌْلْژی جراحی برای کارغٌاضاى اتاق ػول،  ًػر جاهؼَ ًگر، تِراى ػسیس غِرکی، -3  

.1383ر، تِراى ضاداتی لیال، گلچیٌی احطاى. هقذهات تکٌْلْژی جراحی برای کارغٌاضاى اتاق ػول، ًػر جاهؼَ ًگ-1  

 

 ضخٌراًی ّ بحث گرُّیرّظ تذریص:

 

 ژکتْرّکاهپیْتر ّ پر -ّایت بْرد آهْزغی : ّضایل

 

 

 

   ضٌجع ّ ارزغیابی

 ضاػت تاریخ  )بر حطب درصذ(ضِن از ًورٍ کل رّظ       آزهْى

بیي جلظات   درصذ 5 ػفاُی یسئکْ

 کالص

 14-16دّػٌبَ   

 14-16دّػٌبَ  22/2/98 درصذ 11 کتبی آزهْى هیاى دّرٍ

 11-12 4/4/98 درصذ 75 کتبی آزهْى پایاى ترم

فؼال در ضْر ح

 کالش

بیي جلظات  درصذ 5 پزطغ ّ پاطخ

 کالص

 14-16دّػٌبَ 

بیي جلظات  درصذ 5 کٌفزاًض تکالیف داًػجْ

 کالص

 14-16دّػٌبَ 

 

 

 

 

 :هقررات کالش ّ اًتظارات از داًػجْ

 درصدضْر بَ هْقغ ّ هٌظن در توام جلظات 

 ػذم غیبت بیغ اس دذ هجاس در کالص

 خاهْع ًگَ داػتي تلفي ُوزاٍ در طْل کالص

 هزاجؼَ بَ هٌابغ اػالم ػذٍ ّ هطالؼَ هْضْػات هزتبظ.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هقذهَ ای بر تکٌْلْژی جراحی جذّل زهاًبٌذی درش

 

 ُػت ُفتَ دّم -  11-11: دّ غٌبَ ُا ضاػت رّز ّ ضاػت جلطَ

 

 هذرش هْضْع ُر جلطَ تاریخ جلطَ

1 26/1/98 

 

 ریشٍ ًّذی تْصیف ػغل کارػٌاص اتاق ػول ّ دزفَ ُای هزتبظ-1

2 2/2/98 

 

 ریشٍ ًّذی ارتباطات دزفَ ای-2

3 9/2/98 

 

 ریشٍ ًّذی هِارت ُای ػغل یابی-3

4  

16/2/98 

 ریشٍ ًّذی ّجذاى جزادی-4

5 23/2/98 

 

 ًّذیریشٍ  رضایت ًاهَ بزای ػول جزادی-5

6 31/2/98 

 

 ریشٍ ًّذی ًقل ّ اًتقال بیوار تذت جزادی -6

7 6/3/98 

 

 ریشٍ ًّذی پْسیؼي دادى بَ بیوار تذت جزادی-7

8 13/3/98 

 

 ریشٍ ًّذی هذیزیت خطز-8
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