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شتي ردماني جهرم گاه علوم زپشكي و خدمات بهدا  دانشكده رپستاري و پيرازپشكي – دانش

  

 )دوره ای( طرح درس
 

 اتاق عملكارشناسي 

 واحد ردسي

  آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل 

 تهيه كنندگان:

مركز مطالعات و  و  و پيراپزشكي نشكده پرستاريدا  EDOبا همكاري كميته طرح درس  گروه اتاق عمل اساتيد 

  توسعه آموزش علوم پزشكي

 

 

  وين كننده : تد

 محمد علي منتصري

 محبوبه تقي زادگان

 79هرماهم 
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گاه علوم زپشكي جهرم   گروه ااتق عمل  -دانش

 واحد 2تعداد واحد :    آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل نام درس: 

 97-98نيمسال اول  :زمان ارائه درس كارشناسي اتاق عمل: رشته و مقطع تحصيلي

 محمد علي منتصرياتاق عمل / اساتيد گروه: 

 محبوبه تقي زادگان 

 عصر 1-3 يكشنبه  :تشكيل درسزمان 

 

  ندارد پيشنياز : 

دانشكده پرستاري و  محل آموزش:

 پيراپزشكي 

 محمد علي منتصري مسئول درس:

 : هدف كلي
اتاق عمل با  انواع وسایل و تجهیزات اختصاصی و پیشرفته که در اعمال جراحی انشجوی این درس د در

 تخصصی و فوق تخصص به کار می روند آشنا شده و طرز نگهداری و به کارگیری آنها را می آموزند .

 )ويژه(اهداف اختصاصي 
 دانشجو در پایان دوره بتواند :

 . ال مختلف و كاربرد آنها را بیان كند نموده و اشكوسایل اتاق عمل را طبقه بندی  •
 اجزاء هر وسیله و روش نگهداری آنها را بیان کند . •
 انواع پکهای استریل ، پانسمانهای جراحی ، کتترها و درنها را برشمارد .  •
 انواع بخیه ها را برشمارد و موارد استفاده از آنها را بیان کند . •
 ن ( را برشمارد و با یکدیگر مقایسه نماید . انواع روش بستن زخم های جراحی ) بخیه زد •
 بستن الیه های مختلف دیواره شکم را توضیح دهد .  •
 انواع نیدل های جراحی را نام ببرد و موارد استفاده از آنها را بیان کند .  •
 طرز استفاده از ساکشن و آماده سازی آن را بیان کند . •
 رابیان کند . و آماده سازی آن  الكتروسرجريطرز استفاده از  •

 و آماده سازي آنها را بیان كند . طرز استفاده از  دستگاه بيهوشي ، ونتيلاتور   •

 انواع  شانت ها ي جراحي را نام ببرد و موارد استفاده از آنها را بيان كند .  •

 و آماده سازي آنها را بیان كند . دستگاه اتوكلاو و فورطرز استفاده از  •

 و آماده سازي آن را بیان كند . يكو و ويتركتوميدستگاه فطرز استفاده از   •

 و سنگ شكن و آماده سازي آنها را بیان كند . C . Armطرز استفاده از دستگاه   •
 طرز آماده سازی  و روش استفاده از وسایل زیر را  شرح دهد :  •

 وسایل تنظیم درجه حرارت   تورنیکت    سیالتیك  چراغ  -
 پمیکروسکو   لیزر    اندوسکوپ  -
 وسایل آسپیراسیون و شستشو   ، وارمر درماتوم    دوربین ها  -
 وسایل تحریک کننده های عصب   وسایل کرایوتراپی  -

 كپسول اكسيژن و كپسول نيتروژن    تخت اتاق عمل  -

 روش و استراتژي هاي تدريس :
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 نمایشو قاله ا میارائه کنفرانس  - پرسش و پاسخ -بحث گروهی -تدریس این واحد درس به روش سخنرانی
 خواهد بود.فیلم 

 :امكانات كمک آموزشي
 کالس درس   -
 ) ویدئو پروژکتور (  وسایل کمک آموزشی -

 نحوه ارزشيابي:

 ارزشیابي نظري :
 پایان ترم و کوئیز پاسخ خواهد داد.میان ترم و   و به سئواالت نظریدر این زمینه، دانشج -
چند گزینه ای و بلند پاسخ  -کوتاه پاسخ -جور کردنی - یح و غلطسئواالت ارزشیابی ترکیبی از سئواالت صح -

 خواهد بود.

 نحوه محاسبه نمره كل درس:
  %05    امتحان كتبي ) میان ترم ( -

  %05    )فینال( متحان کتبی ا -
  %11      مشاركت در سامانه و تكاليف -

 

 نمره   11حد نمره قبولي: تئوري 

 رت خانه و منابع در دسترس(منابع درسي) برطبق سرفصل هاي وزا
 نگرشی بر ترمیم و التیام زخم ها گردآوری و ترجمه دکتر حبیب اله پیروی -
 تکنیک های بخیه ، نخ ها و سوزن های جراحی تالیف مریم باقری و نجمه ولیزاده زارع  -
 کتاب جامع ابزار جراحی تالیف رقیه صادقی و اشکان خلجی علیخانی -
 راحی همراه با روش بستن زخم ها ، تالیف احمد خشای  و ویدا سپاهی آشنایی با ابزار ج -
 جامع پرستاری در اتاق عمل ، ترجمه کننده و گردآوری : مژگان لطفی و صمد انتظار راهنمای  - 
 تکنیک اعمال جراحی عمومی ، تالیف : دکتر حسین ابدالی و مهرناز شیله باف -
 روش کار در اتاق عمل و اتاق بهبودی ، تالیف محترم غبرایی -
 مهارت های بالینی کار در اتاق عمل ، ترجمه و تالیف : سید علی مجیدی -
 اورژانس های جراحی ، تکنیک های جراحی ، تالیف : دکتر منوچهر دوایی و احمد رضا سروش  -
 ر خمسه اصول بیهوشی و جراحی در اتاق عمل ، تالیف دکتراکب -

- Surgical technology or the Surgical technologist a Positive Care Approach 
Third Edition . 
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 )استاد تقی زادگان( دورهطرح درس 

   9317مهرترم  آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل 

 3الی  9ها  ساعت شنبه یک

 تاريخ
 زمان ارائه

 )روز و ساعت( 

 سروش تدري

) بحث 

 گروهي و...(

 مدرس سرفصل مطالب
 امكانات 

 مورد نياز

25/6/97 
 شنبه  یک

 ساعت
 صبح 9-3 

 سخنرانی -
بحث  -

 گروهی
نمایش  -

 فیلم

 ) طرح درس (  بیان اهداف و روش ارزشیابی دوره  -
 تاریخچه استفاده از وسایل جراحی

    طبقه بندی وسایل جراحی 

تقي 

ویدئو  زادگان
 پروژکتور

9/6/17 
 

 شنبه  یک
 ساعت

 صبح 9-3 

//   
 برش دهنده ها و جدا كننده ها  

تیغه ها و دسته بیستوري ، چاقوها ، قیچي ها  ، كورت ها 
، تیغههه هههاي بههرش اسههتخوان ، جداكننههده ههها ، رانژورههها ، 

 سوهان ها ، ابزار دیگر 
 

تقي 

 زادگان

// 

 شنبه  یک 8/7/17
 ساعت

 صبح 9-3 

 ل كننده ها نگهدارنده ها و حم //
 پنس هاي بافت   -
 نگهدارنده هاي استخوان  -
 دیگر نگهدارنده ها  -
 فشار آورنده ها و مسدود كننده ها  -

 دیگر مسدود كننده ها  -هموستات ها   
  

تقي 

 زادگان

// 

 شنبه  یک 90/7/17
 ساعت

 صبح 9-3 

 بازكننده ها و كنار زننده ها  //
 رتراكتور هاي دستي     -
 خودكار رتراكتورهاي  -
 اسپكلوم ها  -هوك ها        -

 گشاد كننده ها ) دیالتورها ( 
  

تقي 

 زادگان

// 

 شنبه  یک 22/7/17
 ساعت

 صبح 9-3 

 استاپلرها - //
 سوزنگیرها     

انواع نیدل ها  و موارد استفاده   -انواع  نخ های بخیه ،  -
 و تکنیک های استفاده از آنها       

تقي 

 زادگان

// 

 شنبه  یک 21/7/17
 ساعت

 صبح 9-3 

 تورنیکت  //
 روش گره زدن  -
 تکنیک های بخیه زدن  -
 روش كشیدن بخیه ها  -
 بستن الیه های مختلف دیواره شکم  -

 )از تدريس حذف كردم ( دستگاه باي پاس قلب

تقي 

 زادگان

// 

 شنبه  یک 6/8/17
 ساعت

 صبح 9-3 

 الكتروسرجيكال    - 

 ليگاشور  -
 مي ،  کوتری و آماده سازی آن  طرز استفاده ازدیاتر 
 نگهداری میکروسکوپ و دوربین ها طرز استفاده و -

 // 

 شنبه  یک 93/8/17
 ساعت

 صبح 9-3 

 کتترها و درنها        - 
 انواع چراغ سیالتیک      -
 

تقي 

 زادگان

// 

   میان ترم   25/8/17
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 استاد منتصري(دوره )طرح درس 
  9317ترم مهر اتاق عمل آشنایی با وسایل و تجهیزات 

 

 

 

 

 زمان ارائه تاريخ

)روز و  

 ساعت(

 روش تدريس

 ) بحث گروهي و...(

 امكانات  مدرس سرفصل مطالب

 مورد نياز

 شنبه  یک 27/8/17
 ساعت

 9-3 
 صبح

 سخنرانی -
 بحث گروهی -
 نمایش فیلم -

  )در معرفهی ابهزار گفتهه شهده اسهت(ساكشن هاسر 
 و اماده سازي  دستگاه ساكشن 

ري ابزار جراحی ) سهت جراحهي ( و  پهک ههای س
 استریل           

نکات کلیهدی در رابطهه بها نگههداری و اسهتفاده از 
 وسایل         

 

 ویدئو پروژکتور منتصري

 شنبه  یک 99/1/17
 ساعت

 9-3 
 صبح

 دستگاه بيهوشي ، ونتيلاتور   - //

شانت ها ، تخت اتاق عمل ، كپسول اكسيژن و  -

 ژنكپسول نيترو

 // منتصري

 شنبه  یک 98/1/17
 ساعت

 9-3 
 صبح

انواع استاپلرها و روش استفاده از آنها  - //
 )در معرفی ابزار گفته شده است(

کلیپههههای لیگاسهههیون  و روش لیگهههاتور  -
 كردن 

 مش ها  -
 انواع لیزر و روش استفاده از آنها -

 

 // منتصري

 شنبه  یک 20/1/17
 ساعت

 9-3 
 صبح

 وسایل آندوسكوپي  انواع اندوسکوپ و - //

يورترسككككككوف ، نفرسككككككوف و  -

 سيستوسكوف

ازوفاگوسككككوف ، لارنگوسككككوف ،   -

 برنكوسكوف ، لاپراسكوب

 // منتصري

 شنبه  یک 2/95/17
 ساعت

 9-3 
 صبح

 وسایل آسپیراسیون و شستشو    - //

 دستگاه اتوكلاو و فور 
 // منتصري

 شنبه  یک 1/95/17
 ساعت

 9-3 
 صبح

              وسایل کرایوتراپی - //
 وسایل تحریک کننده های عصب -

 // منتصري

 شنبه  یک 96/95/17
 ساعت

 9-3 
 صبح

 دستگاه فيكو و ويتركتومي //

 C . Arm  و سنگ شكن 
-  

 // منتصري


