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 شرح درس:
 با وظایف فرد سیار و اسکراب در مراقبت از بیمار در دوره ی جراحی آشنا شده و چگونگی انجام آنها را به صورت نظریدر این درس دانشجو 

 عملی می آموزد تا بتواند در نقش پرستار سیار و اسکراب اول و دوم مراقبت از بیمار را انجام دهد. و  

 

 هــدف کلــي:

 اتاق عمل   عملکرد و وظایف فرد سیار و اسکراب دربا مفاهیم اولیه و اصول شنایی دانشجو  آ

 :درس اهــداف ويژه

 ند:از دانشجويان انتظار مي رود در پايان اين درس بتوان

 وظایف کلی فرد سرکولیت در اتاق عمل را ذکر کند.

 وظایف فرد سرکولیت و اسکراب را از یکدیگر افتراق دهد.

 وظایف فرد اسکراب را شرح دهد.

 انواع نمونه و نمونه گیری را تعریف نماید.  

انواع  نمونه و مراقبت های خاص از نمونه )ظرف نمونه، برچسب         زدن به نمونه و محافظت از    روشهای به دست آوردن 

 نمونه( را توضیح دهد.

 تجهیزات پایه تمیزکردن مکانیکی پوست محل عمل جراحی را نام ببرد 

 اقدامات الزم جهت آماده کردن پوست محل عمل جراحی را شرح دهد.  

 محلولهای آنتی سپتیك رایج را نام برده و توضیح دهد.  

 فونی محل عمل را شرح دهد.  عصول ضد ا

 ش های بند آوردن خونریزی )هموستاز(را توضیح دهد.  رو

 انواع تورینکتها را شرح داده و مراقبتهای حین استفاده  از آنها را بیان نماید. 

 نحوه آماده کردن و استفاده از تجهیزات بندآورنده خونریزی )هموستاتیك( را توضیح دهد.   

 انواع زخم های جراحی را طبقه بندی نماید.  

 الزم از ناحیه زخم جراحی را شرح دهد.  توجهات 



 

 

 آمادگی های الزم قبل از عمل را در مورد اطفال و نوزادان شرح دهد.

 الزم بعد از عمل را در مورد اطفال و نوزادان شرح دهد. ی مراقبت ها

 را توضیح دهد.   یتحت عمل جراح ماریدر اتاق عمل و نقل و انتقال ب ماریب رشیپذ

 را بیان کند.  یتحت عمل جراح ماریب به ب مناس یده شنیپوز  نحوه

 را شرح دهد. در اتاق عمل  ماریب یمنیا

 را شرح داده و عمال انجام دهد.  گان و دستکش دنینحوه شستن دستها، نحوه پوش 

 را عمال انجام دهد. قابل شمارش  یو گازها  لیپوشاندن گان و دستکش، انواع وسا نحوه 

 را ذکر کند.  عمل نیح ی ها کیتکن

 را شرح دهد.   یجراح یزارهای شمارش گازها و ا نحوه 

 را عمال به درستی باز کند.  لیاستر لیوسا

 بسته بندی کردن وسایل را به طور صحیح انجام دهد.

 را شرح دهد. یجراح ی ها ون یها و انسز ه ی انواع بخ

 را بیان کند.  بعداز عمل ی ها مراقبت

 را توضیح دهد.  انواع پانسمان و مراقبت از درن ها 

 پانسمان صحیح زخم جراحی را انجام دهد. 
 

 جدول زمان بندی ارائه جلسات
 

 اهداف  موضوع  جلسه
 معارفه، تبیین اهداف و انتظارات، سنجش آغازین  1

 اولیه، نقش فرد اسکراب ، فرد سیار مفاهیم 

 سرکولر فرد وظایف 

 را نام ببرد.   یجراح  میت  لیراستریو غ لیاستر یاعضا 1

 کند.   انیب یو بعد از جراح نیرا در مراحل قبل، ح رکوالریپرستار س فیوظا 2

 وظایف کلی فرد اسکراب را بیان کند.  3

 دهد.   حی جراح را توض فیها و وظا یژگیو 4

 کمك جراح را ذکر کند. فیها و وظا یژگیو 5
 یصی ارزشیابی تشخ 2

 شرایط اتاق عمل و   اصول ورود به اتاق عمل

 شرح دهد.   یود به اتاق جراحل را قبل از ورپرسنل اتاق عم  یآمادگ ینحوه  1

 دهد.   ح یرا توض  یکاله جراح یها یژگیو 2

 را ذکر کند.   یماسك جراح یها یژگیو 3

 کند.  انیرا ب  یمحافظ جراح نكیروکش کفش و ع یها یژگیو 4

 دهد.  حی طرز رفتار در اتاق عمل  را توض5

 کند.  انی در اتاق عمل را ب یروابط حرفه ا  اصول 6
 قبل از عمل را شرح دهد. بررسی جسمی1 ش بیمار در اتاق عمل یرپذ 3

 قبل از عمل را بیان کند.  بررسی روانی ت اهمی2

 را توضیح دهد.  بررسی پروندهنحوه 3

را شرح    پذیرش موارد خاص در اتاق عمل)کودکان، نوزادان، سالمندان و معلولین جسمی(4

 دهد. 

 طفال و نوزادان شرح دهد. آمادگی های الزم قبل از عمل را در مورد ا5

 ی را شرح دهد. نحوه ی اماده سازی بیمار برای عمل جراح6

 چگونگی پذیرش بیمار به اتاق عمل را توضیح دهد. 7



 

 

و   4 دادن  عمل  پوزیشن  تحت  بیمار  انتقال  و  نقل 

 جراحی 

 کند.   انیرا ب یمناسب جراح  شنیپوز كی یها یژگیو 1

 را شرح دهد.   یحجرا شنیپوز كی یو مراقبت یمنینکات ا 2

 ببرد.  را نام  یجراح شنیپوز یبرا ریپذ بیآس انیمددجو  3

پوز  4 ا  یجراح  شنیانواع  نکات  و  بالقوه  عوارض  کاربرد،  و  ببرد  نام  مراقبت  یمنیرا  هر    یو 

 دهد.  ح یرا توض  شنیپوز

 دهد.   حیرا توض  انیمختلف انتقال مددجو  یروش ها 5

 دهد.   حی را توض روش انتقال مددجو از تخت به برانکارد 6

 شرح دهد.   را یروش انتقال مددجو از برانکارد به تخت جراح 7

 کند.   انیرا ب یچرخ دار به تخت جراح ی روش انتقال مددجو از صندل 8

 مهم در نقل و انتقال مددجو را ذکر کند.  ینکات مراقبت 9
 دهد.   ح یکش را توض و دستگان  دن یبعد از پوش كیاصول آسپت  1 در اتاق عمل و اصول آسپتیك ایمنی  5

 را شرح دهد.   یراحج یباز کردن پك ها و ست ها كیاصول آسپت  2

 کند.   انی را ب یجراح زیو م و یما زیدر هنگام آماده کردن م كیاصول آسپت  3

 دهد.   ح یرا توض  یدرپ جراح كیاصول آسپت  4

 را شرح دهد.   یبعد از شروع عمل جراح كیاصول آسپت  5

 را ذکر کند.   لیاستر طی و ابزار به مح لیسااصول اضافه کردن و 6

 کند.   انیرا ب لیاستر طی به مح  لیاستر یول هااصول اضافه کردن محل  7

 دهد.  ح یکمك جراح را توض  ایبه جراح  لیاصول دادن ابزار و وسا 8
 آماده کردن پوست 6

 

 دهد.   ح یرا توض  یجراح ی هی هدف از آماده کردن پوست ناح 1

 را شرح دهد.   یجراح ی ه یناحودن پوست آماده نم ینحوه  2

 کند.   انیرا به طور کامل ب  یجراح ی  هیناح یموها دنی تراش ینحوه  3

 را ذکر کند.   ی جراح هیپوست ناح  ی شستشو  ینحوه  4

 کند.   سهیرا با هم مقا هیو ثانو   هیپرپ اول 5

 دهد.   ح ینکات مهم پرپ کردن را توض  6

 هد. شرح د یپرپ را برحسب نوع جراح ینواح 7

 .  دیتجهیزات پایه تمیزکردن مکانیکی پوست محل عمل جراحی را آماده نما 8

ست9 توسط  عمل  محل  پرپ  موالژ    تیرکولیکنیك  روی  بر  عفونی  ضد  اصول  رعایت  با  را 

 انجام دهد. 

 
 کند.   سهیبا هم مقا  یرا از نظر جنس و شکل ظاهر یانواع درپ جراح 1 درپ کردن 7

 کند.   انیرا ب یجراح  یها  اع مختلف درپانو  بیو معا ایمزا 2

 شرح دهد.    یرا در انجام درپ جراح یاصول علم 3

 دهد.  حی مختلف توض یها یدرپ کردن را در جراح ی ها كی تکن 4
 شمارش گازها و ابزارها   8

به   استریل  های  محلول  و  وسایل  کردن  اضافه 

 حوزه جراحی 

 انجام دهد.  ی را به درست یجراح زیم یرو   لیاستر یاصول بستن و نحوه پك ها1

انجام    یرا به درست  یجراح  زیم  یرو   لیو آماده کردن وسا  لیاستر  ی اصول باز کردن پك ها2

 دهد. 

 نکات استریل در اتاق عمل را شرح دهد.3

 نحوه باز کردن وسایل استریل را توضیح دهد. 4

 نحوه استفاده از وسایل استریل را شرح داده و عمال نشان دهد. 5

 
 ا ت از نمونه ه مراقب 9

 تکوینی  رزشیابیا

 انواع نمونه و نمونه گیری را تعریف نماید.  1

 را بیان کند. روشهای به دست آوردن انواع  نمونه 2

را  3 نمونه(  از  محافظت  و  نمونه  به  زدن  برچسب  نمونه،  )ظرف  نمونه  از  خاص  های  مراقبت 



 

 

 توضیح دهد 
 وظایف فرد اسکراب   10

 

 از عمل بیان کند.  ر مراحل قبلپرستار اسکراب را د فیوظا1

 عمل را توضیح دهد.  نیحوظایف فرد اسکراب 2

 شرح دهد. را   یبعد از جراح وظایف فرد اسکراب 3
 طریقه استفاده از گان و ماسك و دستکش استریل را شرح داده و عمال نشان دهد. 1 اسکراب جراحی 11

 کند   انیهدف از اسکراب نمودن دست را در اتاق عمل ب 2

 کراب دست را نام ببرد.  اس یمورد استفاده برا یلول هامح 3

 نحوه اسکراب کردن را شرح دهد.   4

 دهد.  حینکات مهم در اسکراب کردن دست را توض  5
 ادامه اسکراب  12

 پوشیدن گان، دستکش و پوشاندن به تیم جراحی 

 دهد.   حیخشك کردن دست با حوله را توض  كی تکن 1

 .  کند انیب  یو اصول علم ح ی رت صحگان را به صو  دنی نحوه پوش 2

 کند.   سهیباز و بسته را شرح دهد و آن ها را با هم مقا  ی دستکش به روش ها دنی پوش كی تکن 3

 گان و دستکش ذکر کند.   دنینکات مهم را بعد از پوش  4

استر  ی نحوه    5 به جراح    ل یدادن گان و دستکش  ش  ایرا  به  شرح    یعلم  ی  وهیکمك جراج 

 دهد.  

 کند.   انیب  ید ضروررا در موار ل یدستکش استر ضیعو ت ینحوه  6

 دهد. ح یتوض  یرا بعد از اتمام جراح لیخارج کردن گان و دستکش استر ی  وه یش 7
 اصول چیدمان میز مایو و پشتیبان  13

 انواع انسزیون های جراحی

 دهد.   حی را توض یجراح  زیم دمانیو چ  یاصول آماده ساز 1

 برد.  نام ب یپك جراح كیرا در  لیتراس ی شان ها یریقرارگ  بیترت 2

 دهد.   حی و گازها را توض یجراح ی نحوه شمارش ابزارها 3

 ذکر کند.  ی را به صورت اصول و یما زینحوه آماده کردن م 4

 انواع انسزیون در جراحی های مختلف را بیان کند. 5
 از آن را بیان کند.   و مراقبتهای حین استفاده انواع تورینکت1 هموستاز   14

 بیمار را شرح دهد. تورنیکه و نحوه آماده کردن 2

 را توضیح دهد.  تجهیزات بندآورنده خونریزی3

 طرز کار با الکتروکوتر را شرح دهد. 4
 دهد.   حی را توض هیبخ  ی انواع نخ ها اتیخصوص 1 انواع بخیه  15

 را شرح دهد.   هیبخ  ی انواع نخ ها یکاربردها 2

 کند.    انیرا ب یجراح یسوزن ها اتیخصوص 3

 کند.  سهیبا هم مقا را هی بخ یانواع نخ ها 4

 دهد.   حی توض اتی را همراه با جزئ هیبخ  ی ها ك یانواع تکن 5

 کند.  سهیانواع استاپلرها را نام ببرد و آن ها را با هم مقا 6

 را شرح دهد.   ی استفاده از نوار پوست ینحوه  7

 کند.   ان یرا ب یجراح یها  هی بخ دنینحوه کش 8
 انواع زخم های جراحی را طبقه بندی نماید. 1 ا پانسمان ها، مراقبت از درن ه انوا ع 16

 توجهات الزم از ناحیه زخم جراحی را شرح دهد. 2

 کند.   انیپانسمان زخم را ب  تی اهم 3

 مراحل پانسمان زخم را به زبان خود بازگو کند.   4

 مهم پانسمان کردن را ذکر کند.   ینکات مراقبت 5

 کند.  انیرا ب كی را نام ببرد و کاربرد هر  انواع درن ها 6
 الزم بعد از عمل را در مورد اطفال و نوزادان شرح دهد.  ی مراقبت ها مراقبت های بعد از عمل  17

 مراقبت های کلی پس از عمل را شرح دهد. 
  پرپ  /کار عملی 18



 

 

 
  اسکراب  /یکار عمل 19
  پوشیدن گان و دستکش  /کار عملی 20
عملی 21 تیم    /کار  به  دستکش  و  گان  پوشاندن 

 جراحی 

 

  کار عملی/  درپ کردن 22
کار عملی/ چیدن میز جراحی و باز کردن وسایل   232

 استریل

 

  کار عملی/ انواع بخیه  24
  کار عملی / ادامه انواع بخیه  25
  کار عملی/ پانسمان  26
  کار عملی/ نحوه بخیه زدن درن ها  27
باز   28 نحوه  عملی/  مختلفکار  بخیه های  و    کردن 

 پکینگ 

 

  کار عملی/ پوزیشن دادن  29
از  کار عملی/   30 قبل  مراقبت های  پرونده و  بررسی 

 عمل 

 

  مرور تکنیك های قبلی  31
 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو مباحث تئوری و آزمون آسکی ازمون تراکمی 32

 

 

 روش تدريس:

از طریق سامانه    آنالین و آفالین  سخاین درس به صورت سخنرانی و پرسش و پاتئوری  ن شده مباحث  به منظور دستیابی به اهداف آموزشی تعیی
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 ده الگوی تدریس:پیش سازمان دهن

 وظایف و تکالیف دانشجو: 

 دانشجویان می بایست بطور منظم و راس ساعت مقرر در کالس درس حاضر باشند. -1

 در مباحث درس شرکت فعال داشته باشند. باید دانشجویان -2

 مهارت های بالینی بدرستی ایفای نقش نمایند. در رابطه با  -3

 روش ارزشیابی دانشجو: 

 

 نمره درصد  شرح فعالیت  ردیف 

 2 10 حضور منظم و شرکت فعال در مباحث 1

 2 10 تکوینی ازمون  2

 16 90 ازمون تراکمی  3
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