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عملکرد و وظایف فرد سیار و اسکراب در اتاق عمل: آشنایی با اصول هدف کلی دوره  

بیمار در دوره ی جراحی آشنا شده و چگونگی در این درس دانشجو با وظایف فرد سیار و اسکراب در مراقبت از 

انجام آنها را به صورت نظری و عملی می آموزد تا بتواند در نقش پرستار سیار و اسکراب اول و دوم مراقبت از 

 بیمار را انجام دهد.

:اهداف کلی جلسات  

 پذیرش بیمار در اتاق عمل  آشنایی با -1

 آشنایی با پذیرش موارد خاص در اتاق عمل -2

 ی با نقل و انتقال بیمار آشنای -3

 آشنایی با نحوه انتقال و پوزیشن دادن به بیمار -4

 آشنایی با ایمنی بیمار در اتاق عمل -5

 آشنایی با آماده کردن پوست قبل از عمل جراحی -6

 آشنایی با شمارش گازها و وابزارهای جراحی -7

 آشنایی با مراقبت از نمونه ها -8

 به محیط استریل آشنایی با اضافه نمودن وسایل غیراستریل را -9

 آشنایی با ایجاد و حفظ محیط استریل -10

 آشنایی با آرایش اتاق عمل -11

 آشنایی با آماده سازی اولیه و کنترل هویت بیمار -12

 آشنایی با باز کردن وسایل استریل جراحی -13

مخاطبان: دانشجویان ترم اول کارشناسی پیوسته اتاق عمل                  درس:  اصول و فنون عملکرد فرد سیار و اسکرابعنوان   

14-13شنبه ها ساعت یک ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:                      عملی(                        1نظری و 2)3تعداد واحد:   

مدرس: خانم فتاحی                                      14-16و  01-21ارایه درس:شنبه ها زمان   

 درس و پیش نیاز: ندارد

 

 



 آشنایی با اسکراب جراحی -14

 آشنایی با پوشیدن گان و دستکش و آماده سازی میز جراحی -15

 شمارش گازها و ابزارهاآشنایی با            -16

 آشنایی با انواع انسزیونهای جراحی -17

 

:به تفکیک اهداف کلی هر جلسه اهداف ویژه   

 پذیرش بیمار در اتاق عمل  آشنایی باهدف کلی جلسه اول: 

 اهداف ویژه جلسه اول:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 اصول پذیرش بیمار در اتاق عمل را بیان کند. -1

 جسمی را شرح دهدجنبه های بررسی  -2

 جنبه های بررسی روانی را توضیح دهد -3

 نحوه بررسی پرونده را بیان کند. -4

 

آشنایی با پذیرش موارد خاص در اتاق عملهدف کلی جلسه دوم:   

 اهداف ویژه جلسه دوم:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 نحوه ی اماده سازی اطفال و نوزادان برای عمل جراحی را شرح دهد. -1

 سازی سالمندان و بیماران در شرایط خاص را بیان کند.اماده  -2



 آماده سازی سالمندان برای جراحی را شرح دهد -3

 آماده سازی معلولین جسمی  در اتاق عمل برای جراحی را شرح دهد -4

 آشنایی با نقل و انتقال بیمار هدف کلی جلسه سوم: 

 اهداف ویژه جلسه سوم:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 و انتقال بیمار را توضیح دهداصول نقل  -1

 خطرات احتمالی در حین نقل و انتقال را شرح دهد. -2

 

 آشنایی با نحوه انتقال و پوزیشن دادن به بیمارهدف کلی جلسه چهارم: 

 اهداف ویژه جلسه چهارم:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 مراقبتهای حین پوزیشن دهی بیمار را بیان نماید -1

 برروی سیستم های مختلف بیمار توضیح دهد تاثیرات پوزیشن دهی را -2

 طرز قرار دادن بیمار در وضعیت جراحی را شرح دهد -3

 ضمائم تخت عمل جهت پوزیشن دادن را نام ببرند. -4

 

 آشنایی با ایمنی بیمار در اتاق عملهدف کلی جلسه پنجم: 



 اهداف ویژه جلسه پنجم:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 بیماران را توضیح دهددستورالعملهای ایمنی  -1

 خطرات احتمالی که بیماران را تهدید میکند شرح دهد. -2

 

 آشنایی با آماده کردن پوست قبل از عمل جراحیهدف کلی جلسه ششم: 

 اهداف ویژه جلسه ششم:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 هدف آماده کردن پوست را شرح دهد -1

 روشهای تمیز کردن مکانیکی پوست را بیان کند -2

 تجهیزات و محلولهای آسپتیک رایج را نام ببرد -3

 اصول ضدعفونی محل عمل را شرح دهد -4

 تکنیک ضدعفونی محل عمل را توضیح دهد -5

 

 شمارش گازها و ابزار جراحی آشنایی باهدف کلی جلسه هفتم:

جلسه هفتماهداف ویژه   

 در پایان دانشجو قادر باشد:



 اهمیت شمارش گازها و وسایل را بیان نماید -1

 مواردی را که الزم است شمارش شود بیان نماید -2

 اگرشمارش وسایل صحیح نبود اقدامات الزم را بیان نماید -3

 

 اضافه کردن وسایل استریل و محلولهای استریل به حوزه جراحی هدف کلی جلسه هشتم:

 اهداف ویژه جلسه هشتم:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 ح دهدنحوه اضافه کردن وسایل استریل را توضی -1

 نحوه اضافه کردن محلول استریل را شرح دهد. -2

 

 مراقبت ازنمونه ها هدف کلی جلسه نهم:

 اهداف ویژه جلسه نهم:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 روشهای بدست آوردن نمونه را توضیح دهد -1

 پروتکل نمونه جراحی را شرح دهد -2

 ظروف منایب برای نمونه را بیان کند -3

 بیان کندانواع نمونه ویژه را  -4

 برچسب زدن و محافظت از نمونه را شرح دهد -5



 ایجاد و حفظ محیط استریل هدف کلی جلسه دهم:

 اهداف ویژه جلسه دهم:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 نحوه عبور افراد استریل از کنار یکدیگر را بیان کند -1

 نحوه عبور افراد غیراستریل از کنار افراد استریل را شرح دهد -2

 ه افراد غیر استریل از محیط استریل را بیان کندمیزان فاصل -3

 محدوده محیط استریل را توضیح دهد. -4

 آرایش اتاق عمل آشنایی بام:هدف کلی جلسه یازده

م:اهداف ویژه جلسه یازده  

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 طراحی فیزیکی مجموعه جراحی را توضیح دهد -1

 مناطق ورود و خروج اتاق عمل را بیان کند -2

 محلهای نواحی پشتیبانی اتاق عمل را توضیح دهد. -3

 آماده سازی اولیه و کنترل هویت بیمار م:هدف کلی جلسه دوازده

م:اهداف ویژه جلسه دوازده  

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 نحوه چک کردن  مشخصات بیمار در بدو ورود به اتاق عمل را شرح دهد -1



 نحوه بررسی پرونده بیمار را بیان کند -2

 رض عدم کنترل هویت بیمار را شرح دهدعوا -3

 آشنایی با باز کردن وسایل استریل جراحی م:هدف کلی جلسه سیزده

م:اهداف ویژه جلسه سیزده  

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 چگونگی باز کردن وسایل استریل به طور صحیح را شرح دهد -1

 شرایطی که باعت غیراستریل شدن وسایل میشود را بیان کند -2

 عملی بتواند وسایل استریل را به ظور صحیح باز کند به طور -3

 

 آشنایی با اسکراب جراحی م:هدف کلی جلسه چهارده

م:اهداف ویژه جلسه چهارده  

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 مراحل اسکراب جراحی را شرح دهد -1

 روشهای اسکراب کردن با محلولهای متفاوت را باهم مقایسه کند -2

 اسکراب کندور عملی بتواند به ط -3

 

 آشنایی با پوشیدن گان و دستکش م:هدف کلی جلسه پانزده



م:اهداف ویژه جلسه پانزده  

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 روشهای پوشیدن گان و دستکش را بیان کند -1

 پوشیدن گان و دستکش به روش باز را شرح دهد و بتواند به صورت عملی اجرا نماید -2

 بسته را شرح دهد و بتواند به صورت عملی اجرا نمایدپوشیدن گان و دستکش به روش  -3

 ترتیب چیدن وسایل جراحی را روی میز شرح دهد -4

 

 آشنایی با شمارش گازها م:هدف کلی جلسه شانزده

م:اهداف ویژه جلسه شانزده  

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 دلیل شمارش گازها و ابزارها را بیان کند -1

 نحوه شمارش صحیح را شرح دهد -2

 عواقب عدم شمارش صحیح را توضیح دهد -3

 آشنایی با انواع انسزیونهای جراحی م:هدف کلی جلسه هفده

م:اهداف ویژه جلسه هفده  

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 انواع برشهای شکمی را بیان کند -1



 مزایا و معایب هر برش را شرح دهد -2

 برش مناسب برای هر عمل جراحی را بیان کند. -3

 

 منابع:

1- TTTTTT TT, TTTTT T, TTTTTT T, TTTT T. TTTTTTTTTTTT TT TTTTTTT: TTT TTT 

and Science of Nursing. Care 7th  edition. Philadelphia: Lippincott Williams & 

Wilkins; 2014. 

2- CCCCCCCC CCCCCCC CCCCCC CCC CCCCCCCCCC CC CCCCCCCC C. CCCCCC, CCCCC 

Ostendorf. 8th edition,2014, mosbey company 

3- CCCCCC C. CCCCC C. CCCCCCCC CCCCCCC CCCCCC : CCCCC CC CCCCCCCC - 6CC 

edition. 2004. Pearson, prentice publisher. 
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:روش تدریس    
سخنرانی   

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 نمایش فیلم

 ن موزش بر روی مانکآ 



 ، اسالید، مانکنفیلم، وایت بردوسایل آموزشی: 

 

 ساعت تاریخ سهم از نمره کل روش آزمون

در بین جلسات  10 آزمون کتبی کوئیز

 کالس

 14-16شنبه 

 14-16شنبه  15/8/1400 15 آزمون کتبی آزمون میان دوره

آزمون کتبی و  آزمون پایان دوره

 عملی

 12-10 طبق برنامه 50

حضور فعال در 

 کالس

   5 ارزشیابی استاد

   20 ارزشیابی استاد تکالیف دانشجو

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 نظری:

 س کال در فعال حضوربه موقع و  -

 قبل از جلسه درس اصطالحات مربوط به هر درسمطالعه  -

 مطالعه خالصه هر درس قبل از جلسه بعدی -

  مطالعات بر استناد با کالس گروهی های بحث در شرکت و -

 آموزشی محوله تکالیف انجام -

 عملی:

 مقرر ساعت ی در پرستار عملی های مهارت کالس حضور فعال در -

 شده تعیین فرم لباس پوشیدن -

 پراتیک اقات مقررات از پیروی -

 توجه کامل به روش های مورد تدریس توسط استاد در کالس -

 تمرین کالس در حضور از پیش کالس در شده تدریس های روش مرور -



 تمرین  های درساعت شده تدریس روش های اجرای -

 آموزشی محوله تکالیف انجام -

 

 

 

 

 جدول زمانبندی درس )نظری(

 12-14شنبه ها:

 جلسه 

 

 تاریخ مدرس موضوع هر جلسه

1 

 آشنایی با دانشجویان

 پذیرش بیمار در اتاق عمل  آشنایی با

 

 27/6/1400 فتاحی

 آشنایی با پذیرش موارد خاص در اتاق عمل 2

 
 3/7/1400 فتاحی

 آشنایی با نقل و انتقال بیمار  3

 
10/7/1400 فتاحی  

 آشنایی با نحوه انتقال و پوزیشن دادن به بیمار 4

 
17/7/1400 فتاحی  

 آشنایی با ایمنی بیمار در اتاق عمل 5

 
24/7/1400 فتاحی  

6 
آشنایی با آماده کردن پوست قبل از عمل 

 جراحی

 

1/8/0140 فتاحی  

 دانشکده EDOنام و امضای مسئول نام و امضای مدیر                   نام و امضای مدرس              

 تاریخ ارسال                                               تاریخ ارسال                                6/6/1400تاریخ تحویل

    تایید مدیرگروه و امضا                   ⃝خیر       ⃝ آیا طرح درس برای اولین بار تدوین شده است؟ بله 



7 
 آشنایی با شمارش گازها و وابزارهای جراحی

آشنایی با اضافه نمودن وسایل غیراستریل را به 

 محیط استریل

 

8/8/1400 فتاحی  

8 
 

 آشنایی با مراقبت از نمونه ها

 

15/8/1400 فتاحی  

 آشنایی با ایجاد و حفظ محیط استریل 9

 
22/8/1400 فتاحی  

10  

 آشنایی با آرایش اتاق عمل
29/8/1400 فتاحی  

11 
 

آشنایی با آماده سازی اولیه و کنترل هویت 

 بیمار

 

6/9/1400 فتاحی  

 آشنایی با باز کردن وسایل استریل جراحی 12

 
13/9/1400 فتاحی  

 آشنایی با اسکراب جراحی 13

 
20/9/1400 فتاحی  

14 
آشنایی با پوشیدن گان و دستکش و آماده 

 سازی میز جراحی

 

27/9/1400 فتاحی  

15 
 آشنایی با شمارش گازها و ابزارها

 
4/10/1400 فتاحی  

16 
 آشنایی با انواع انسزیونهای جراحی

 

11/10/1400 فتاحی  

 طبق برنامه فتاحی ترم آزمون پایان 17



 

 


