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 اًَاع ٍعبیل ٍ سجْیشار اسبق عول ٍ ًحَُ ثكبرگیزی ٍ ًگِ داری اس آًْب : ّذف کلی درس

در ایي درط داًؾجَ ثب اًَاع سجْیشار ٍ ٍعبیل اسبق عول ٍ ًحَُ کبرثزد ٍ ًگِ داری آًْب آؽٌب تَصیف دٍرُ: 

 .خَاّذ ؽذ
 

 :هزحلِ ای ّذاف ا

 جزاحی  ٍ ساختار ابشارّای  آشٌایی با تاریخچِ -1

 طبقِ بٌذی ٍسایل جزاحی  با آشٌایی -2

 آشٌایی با بزش دٌّذُ ّا ٍ جذاکٌٌذُ ّا  -3

 ول کٌٌذُ  ّابا ًگْذارًذُ ّا ٍ ح ییآشٌا -4

 با باسکٌٌذُ ّا ٍ کٌار سًٌذُ ّا ییآشٌا -5

 آشٌایی با تجْیشات جاًبی اتاق عول -6

 آشٌایی با تجْیشات اتاق عول -7

 اتاق عول یبادستگاُ ّا ییآشٌا -8

 اًَاع ًخ ٍ سَسى ّای جزاحی بخیِ -9

 آشٌایی با اًَاع بخیِ ٍ اصَل بخیِ سدى -10

 اشٌایی با استاپلزّا ٍ سایز رٍشْای بستي -11

 اًَاع درى ّا ٍ هزاقبت ّای آى آشٌایی با -12

 آشٌایی با سًَذّا ٍ کاتتزّا -13

 CVPٍ کاتتز  یگَارش یبا لَلِ گذار ییآشٌا -14

 یالكتزٍسزجز شاتیاصَل کارکزد تجْ -15

 آشٌایی با سایز تجْیشات اتاق عول -16

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ّز جلسِ:کلی اّذاف ٍیژُ بِ تفكیک اّذاف 
 

 ّذف کلی جلسِ اٍل:
 

 جزاحی ابشارّای اختارس ٍ  آشٌایی با تاریخچِ -1

 اّذاف ٍیژُ جلسِ اٍل: 

 :در پایاى داًشجَ قادر باشذ

 سبریخچِ ثِ کبرگیزی اثشار جزاحی سَعظ اًغبى را ثیبى ًوبیذ. -1-1

 سزکیت ٍ عبخشبر اصلی اثشار جزاحی را ؽزح دّذ. -1-2

 اًَاع رٍکؼ کبری در اثشار جزاحی را ثب یكذیگز همبیغِ ًوبیذ. -1-3

 

 ّذف کلی جلسِ دٍم:

 

 طبقِ بٌذی ٍسایل جزاحی با یآشٌای-2

 اّذاف ٍیژُ جلسِ دٍم:

 داًشجَ قادر باشذ: اىیدر پا

 اثشار جزاحی را ثزاعبط عولكزد ٍ کبرثزد آًْب دعشِ ثٌذی ًوبیذ. -1-2

 را ؽزح دّذ.اجشا ّز ٍعیلِ -2-2

 

 :ّذف کلی جلسِ سَم

 

 بزش دٌّذُ ّا ٍ جذاکٌٌذُ ّا آشٌایی با -3



 اّذاف ٍیژُ جلسِ سَم:

 یاى داًشجَ قادر باشذ:در پا

 سیػ ثیغشَری ٍ دعشِ هزثَط ثِ آى را سؾخیص دّذ. -1-3

 اؽكبل هخشلف چبلَ ّب را ثیبى ًوبیذ-2-3

 اًَاع لیچی ّب ٍ کبرثزد آى ّب را سَضیح دّذ.-3-3

 اًَاع اعشخَاى ثزّب ٍ ٍیضگی ّبی آى ّب را سَضیح دّذ.-4-3

 ٍ عَّبى ّب ٍ ... را سَضیح دّذ.اًَاع اثشارای جذاکٌٌذُ اس لجیل راًضٍرّب -4-3

 کبرثزد اًَاع کَرر در جزاحی را ؽزح دّذ. -5-3

 

 

 

 :ّذف کلی جلسِ چْارم

 

 ّا حول کٌٌذُ ٍ  ًگْذارًذُ ّاآشٌایی با  -4

 اّذاف ٍیژُ جلسِ چْارم:

 در پایاى داًشجَ قادر باشذ:

 اًَاع فَرعذظ ّبی ثبفز را ثِ سفكیک کبرثزدؽبى ثیبى ًوبیذ. -4-1

 کبرثزد اًَاع کلوخ ّب ٍ فَرعذظ ّبی لفلی را سَضیح دّذ.-4-2

 اًَاع عَسى گیزّب را ثب ٍیضگی ّبی اخشصبصی ّزکذام ؽزح دّذ-4-3

 

 :ّذف کلی جلسِ پٌجن

 

 باسکٌٌذُ ّا ٍ کٌار سًٌذُ ّاآشٌایی با -5

 اّذاف ٍیژُ جلسِ پٌجن:

 در پایاى داًشجَ قادر باشذ:

 زاُ ثب کبرثزدؽبى ثیبى ًوبیذ.اًَاع رسزاکشَرّبی دعشی را ّو -5-1

 کبرثزد اًَاع رسزاکشَرای خَدکبر را سَضیح دّذ.-5-2

 هَارد اعشفبدُ اس دیالسَرّب ٍ ٍ دزٍة ّب را در جزاحی ؽزح دّیذ.-5-3



 اًَاع عزعبکؾي ّب ٍ کبرثزد ّزکذام را ثیبى ًوبیذ.-5-4

 

 :ّذف کلی جلسِ ششن

 

 اتاق عول تجْیشات جاًبیآشٌایی با -6

 ٍیژُ جلسِ ششن:اّذاف 

 در پایاى داًشجَ قادر باشذ:

 اًَاع ٍعبیل ؼیزالكشزیكی اسبق عول را ثب کبرثزد اخشصبصیؾبى سَضیح دّذ. -6-1

 هَارد کبرثزد چزاغ عیبلشیک ٍ ٍیضگی ّبی الهخ ّبی آى را ؽزح دّذ.-6-2

 هَارد اعشفبدُ اس چزاغ دیؾبًی را ًبم ثجزیذ.-6-3

 عشفبدُ اس آى را ؽزح دّیذ.سخز عول جزاحی ٍ ًحَُ ی ا-6-4

 

 

 

 

 :ّذف کلی جلسِ ّفتن

 

 تجْیشات اتاق عولآشٌایی با -7

 اّذاف ٍیژُ جلسِ ّفتن:

 در پایاى داًشجَ قادر باشذ:

 هَارد هصزف، ًحَُ اعشفبدُ ٍ سَجْبر السم در ٌّگبم اعشفبدُ اس عبکؾي را ثیبى ًوبیذ. -7-1

 در ٌّگبم اعشفبدُ اس سَرًیكِ را ثیبى ًوبیذ.هَارد هصزف، ًحَُ اعشفبدُ ٍ سَجْبر السم -7-2

 هَارد هصزف، ًحَُ اعشفبدُ ٍ سَجْبر السم در ٌّگبم اعشفبدُ اس الكشزٍکَسز را ثیبى ًوبیذ.-7-3

 هشایبی اعشفبدُ اس دیبسزهی را ؽزح دّذ.-7-4

 عبخشوبى لیگبؽَر ٍ کبرثزد آى را سَضیح دّیذ.-7-5

 

 

 ّذف کلی جلسِ ّشتن



 

 گاُ ّای اتاق عولدستآشٌایی با-8

 اّذاف ٍیژُ جلسِ ّشتن:

 در پایاى داًشجَ قادر باشذ:

 عبخشوبى دعشگبُ ثیَْؽی ٍ ًكبر السم در کبرثزد آى را ؽزح دّیذ. 8-1

 ًحَُ ی اعشفبدُ اس کذغَل اکغیضى ٍ ًكبر السم در ٌّگبم اعشفبدُ اس آى را سَضیح دّیذ.-8-2

 در اسك عول ؽزح دّیذ. کبرثزد دعشگبُ سصَیزثزداری ایٌشغیفز را-8-3

 کبرثزد ٍ هؾخصبر دوخ عزًگ را ثیبى ًوبیذ.-8-4

 دلیل کبرثزد ٍارهز در اسبق عول را سَضیح دّذ.-8-5

 

 ّذف کلی جلسِ ًْن

 

 اًَاع ًخ ٍ سَسى ّای جزاحی بخیِ -9

 اّذاف ٍیژُ جلسِ ًْن:

 در پایاى داًشجَ قادر باشذ:

 دّذ. کبرثزدّبی ًخ ّبی ثخیِ را در جزاحی ؽزح-9-1

 .عیغشن ؽوبرُ ثٌذی ًخ ّب را ثیبى ًوبیذ-9-2

 

 اًَاع ًیذل ّب ٍ هَارد اعشفبدُ ٍ سكٌیک ّبی اعشفبدُ اس آًْب را سَضیح دّذ.-3- 9

 

 :ّذف کلی جلسِ دّن 

 

 آشٌایی با اًَاع بخیِ ٍ اصَل بخیِ سدى -10

 اّذاف ٍیژُ جلسِ دّن:

 در پایاى داًشجَ قادر باشذ:

 سدى را ثِ عَر کبهل ؽزح دّذ. ِیثخ یّب کیسكٌ-10-1

 را ؽزح دّذ. یهشذاٍل ثغشي سخن جزاح یّب رٍػ-10-2

  ذیًوب بىیهخشلف ؽكن را ث یّب ِیال ثغشي-10-3



 دّذ حیگزُ سدى ٍ اًَاع آى را سَض رٍػ-10-4

 دّذ. حیرا سَض ِیثخ ذىیکؾ رٍػ-10-5

 

 :ّذف کلی جلسِ یاسدّن 

 

 شٌایی با استاپلزّا ٍ سایز رٍشْای بستيآ -11

 اّذاف ٍیژُ جلسِ یاسدّن:

 در پایاى داًشجَ قادر باشذ:

 اًَاع اعشبدلزّب را ثزحغت هحل کبرثزد ًبم ثجزیذ.-11-1

 .کلیذْبی لیگبعیَى ٍ ًحَُ ی لیگبسَر کزدى در جزاحی را ؽزح دّذ-11-2

 

 :ّذف کلی جلسِ دٍاسدّن

 

 ٍ هزاقبت ّای آى اآشٌایی با اًَاع درى ّ  -12

 اّذاف ٍیژُ جلسِ دٍاسدّن:

 در پایاى داًشجَ قادر باشذ:

 دّذ. حیدرًبص را سَض غشنیاًَاع درى ٍ ع-12-1

 دّذ. حیرا سَض َحیٍ هَارد اعشفبدُ ٍ عَارض گذاؽشي چغز س یکبرگذار ی ًحَُ;12-2

 دّذ.آًْب را ؽزح  یثبس را ّوزاُ ثب هَارداعشفبدُ  غشنیع یدرى ّب اًَاع-12-3

 آًْب را ؽزح دّذ. یثغشِ را ّوزاُ ثب هَارداعشفبدُ  غشنیع یدرى ّب اًَاع-12-4

 

 

 هزالجز ّبی ثعذ اس کبرگذاری درى ّب سب خزٍج اًْب را ؽزح دّذ.-12-5

 

 ّذف کلی جلسِ سیشدّن

 

 آشٌایی با سًَذّا ٍ کاتتزّا-13

 اّذاف ٍیژُ جلسِ سیشدّن:



 در پایاى داًشجَ قادر باشذ:

 اع عًَذّب ٍ هَارد اعشفبدُ ٍ عیغشن آى ّبرا سَضیح دّذ.اًَ-13-1

 کبرثزد کبسشزّب ّوزاُ ثب ٍیضگی ّبی اخشصبصی آًْب را ؽزح دّذ.-13-2

 را سَضیح دّذ. airway اًَاع لَلِ سزاؽِ ٍ ًحَُ کبرگذاری -13-3

 

 ّذف کلی جلسِ چْاردّن

 

 CVPآشٌایی با لَلِ گذاری گَارشی ٍ کاتتز  -14

 لسِ چْاردّن:اّذاف ٍیژُ ج

 در پایاى داًشجَ قادر باشذ:

 کبرثزد لَلِ گذاری گَاؽی ٍ اًَاع آى را سَضیح دّذ.-14-1

 هزالجز ّبی دزعشبری هزثَط ثِ لَلِ گذاری را ؽزح دّذ.-14-2

 ًٍحَُ ی اعشفبدُ اس آى را درثیوبراى سَضیح دّذ. CVPدلیل اعشفبدُ اس -14-3

 را ثیبى ًوبیذ. CVPًحَُ ٍ هحل ٍارد ًوَدى کبسشز -14-4

 

 ّذف کلی جلسِ پاًشدّن

 

 یالكتزٍسزجز شاتیاصَل کارکزد تجْ -15

 اّذاف ٍیژُ جلسِ پاًشدّن:

 در پایاى داًشجَ قادر باشذ:

 اًَاع سجْیشار الكشزٍعزجزی را ثیبى ًوبیذ. -15-1

 کبرکزد ّزکذام اس ٍعبیل الكشزٍعزجزی را ثیبى ًوبیذ.-15-2

 جبیی ٍعبیل الكشزٍعزجزی را ؽزح دّذ.اصَل ًگْذاری ٍ جبثِ  -15-3

 

 

 

 ّذف کلی جلسِ شاًشدّن

 



 اهتحاى پایاى تزم -16

 
 
 

 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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 ساعت تاریخ سْن اس ًوزُ کل رٍش آسهَى

 شٌبِدر بیي جلسات  10 آسهَى کتبی کَئیش



 8-10  السک

 شٌبِ 18/8/98 15 آسهَى کتبی آسهَى هیاى دٍرُ

10-8 

آسهَى کتبی ٍ  آسهَى پایاى دٍرُ

 عولی
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حضَر فعال در 

 کالس

   5 ارسشیابی استاد

   5 ارسشیابی استاد تكالیف داًشجَ

 

 

 هقزرات کالس ٍ اًتظارات اس داًشجَ:
 

 لسات درسحضور به موقع و منظم در تمام ج
 عدم غیبت بیش از حد مجاز در کالس

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

 

 جلغِ 
 

 سبریخ هذرط ّز جلغِهَضَع 

1 
 30/6/98 ریشًٍذی یجزاح یٍ ساختار ابشارّا  خچِیبا تار ییآشٌا

 6/7/98 ریشًٍذی  یجزاح لیٍسا یبا طبقِ بٌذ ییآشٌا 2

 13/7/98 ریشًٍذی با بزش دٌّذُ ّا ٍ جذاکٌٌذُ ّا  ییآشٌا 3

 20/7/98 ریشًٍذی با ًگْذارًذُ ّا ٍ حول کٌٌذُ  ّا  ییآشٌا 4

 4/8/98 ریشًٍذی با باسکٌٌذُ ّا ٍ کٌار سًٌذُ ّا  ییآشٌا 5

6 
 جزاحی اتاق عول یجاًب شاتیبا تجْ ییآشٌا

 

 11/8/98 ریشًٍذی

7 
 اتاق عول شاتیبا تجْ ییآشٌا

 

 18/8/98 ریشًٍذی

8 
 

 اتاق عول  یبادستگاُ ّا ییآشٌا
 25/8/98 ریشًٍذی

 2/9/98 ریشًٍذی  ِیبخ یجزاح یاًَاع ًخ ٍ سَسى ّا 9

10 
 

 سدى ِیٍ اصَل بخ ِیبا اًَاع بخ ییآشٌا

 

 9/9/98 ریشًٍذی

11 
 

 بستي  یرٍشْا زیبا استاپلزّا ٍ سا ییشٌاآ
 16/9/98 ریشًٍذی

 23/9/98 ریشًٍذی آى  یبا اًَاع درى ّا ٍ هزاقبت ّا ییآشٌا 12

13 
 30/9/98 ریشًٍذی با سًَذّا ٍ کاتتزّا  ییآشٌا

 7/10/98 ریشًٍذی  CVPٍ کاتتز  یگَارش یبا لَلِ گذار ییآشٌا 14

15 
 14/10/98 ریشًٍذی یالكتزٍسزجز شاتیاصَل کارکزد تجْ

 5/11/98 ریشًٍذی اهتحاى پایاى تزم 16

 


