
 به نام خدا

 :عنوان فرآیند 

 کار آموزی رفتار در اتاق عمل برای دانشجویان کارشناسی هوشبری طراحی و اجرای برنامه

  :صاحبان فرآیند 

 مریم کریمی –عبدالقادر عصار رودی  –حمیده یزدی مقدم 

  :حمل اجرای فرآیند 

 اتاق عمل بیمارستان امداد و بیمارستان واسعی

  :نام دانشگاه 

 کده پیرا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزواردانش

 دانشجویان کارشناسی هوشبری :گروه هدف فرآیند

 بالین و دوره کارآموزی:حیطه فرآیند

-اصالحات و استانداردسازی در آموزش علوم پزشکی:محور همسو با فرآیند

 رویکردهای نوین در فرآیندهای آموزشی

 (مدت اجرای فرآیند)تاریخ اجرا 

 به تعداد نصف مدت کارآموزی کل ترم ماه 5/1: 



 سطح اثر گذاری 

انتظار می رود با اجرای این فرآیند جهت کلیه دانشجوییا  ویبجیری در لجاح یل جی  در ربجته      

ویبیری در یمامی دانشکده وای پیرا پزبکی کشیر ، فارغ التل یال  این ربته ییانمنجدی زم   

 . ه و ام این پتانسی  ، استفاده میذوح را خیاوند برد جهت ارائه مراقیتها در ایاق عم  را پیدا کرد

  مقدمه

در مسیر پیشرفت روم افزو  دانش پزبکی و بجاخه وجای ملتلجن آ  ام جملجه جرالجی و ایجاق       

عم  ، دانستن اطالعات نیین و ومگا  بد  با جریا  سریع علجی  یکنیلجی ی ام ویجاین یمجامی     

ییاط وستند کجه پرسجن  ویبجیری بجی بج  یکجی ام       افرادی است که به نلیی با این روند در ار

ویاین خطیر و ویژه  افراد که این. اعضای مهم و کلیدی در ایاق بهییدی و ایاق عم  می بابند 

 . ای را دراین بلش وا بر عهده دارند 

ور کسی که به نیعی در بلش ایاق عم  فعالیت دابته بابد با ویژگی وای خجا  ایجن بلجش و    

یرت روممره در آ  روی می دود نیز آبنایی خیاود دابت و بجاید در وجی    مشکالیی که به ص

بلش دیگری ام بلش وای بیمارستانی یا این لد ارائه خدمات سالمت با چگجینگی آبجنایی بجا    

کلیه ویاین ومه پرسن  بلش در وم آمیلته نیابجد ، بطیریکجه کلیجه افجراد مشجهیح بجه مراقیجت        

لجذا  . یا ناخیاسته در اداره این بلش نیز مشارکت فعاح دارند بیمارا  در بلش ایاق عم  خیاسته 

با عنایت به اینکه کادر ویبیری ام اعضای اصلی یجیم ایجاق عمج  و ارائجه کننجدگا  خجدمات در       

و ایاق عم  وستند ضرورت دارد که این گجروه ام   ICUکلیه مرال  در ور برایط چه اور انس 

جهججت آبججنایی بججا یوهیججزات ، وسججای  ، بججرایط   آمججادگی و ییانججایی علمججی و عملججی بججازیی   



عالوه بر ویجاین برخجیردار بجیده و آمجیمی وجای زم  در ایجن ممینجه را بجه         ... زاسیی  و لیاستری

 .بهترین بک  ممکن فرا بگیرند 

بررسی سر ف ج  درو  ارائجه بجده ام سجیی ومارت بهدابجت و درمجا  جهجت        در بدین منظیر 

عملی در والد درسی اخت اصی برای مشاوده و یمرین  کهچرا گروه ویبیری ، ماللظه گردید

کاری برای این دانشوییا  گنوانده نشده است و این والد فقط بجه صجیرت یرجیری در     داین فیل

وا مطالب به دانشوییا  ارائه می بید لاح آنکه یکی ام ملیط وای کاری  skillabکال  وا و 

 انشوییا  بدو  آبجنایی کامج  بجا یوهیجزات و    اصلی ور کادر ویبیری ایاق عم  است لذا این د

در ایجن  ( غیر ام دستگاه بیهیبی و دستگاه وجای مربجیط بجه بیهیبجی    )وسای  مربیط به ایاق عم  

کجه  ملیط مشهیح به کار گردیده و عمال والد کارآمیمی خید را در این ملیط وا می گذرانند 

درسجی در درو  ویبجیری    این مساله نشا  دونجده اومیجت ایجن میضجیت اسجت کجه ایجن والجد        

 .گنوانده بید 

 :ودف کلی

اصالح سرف   کلی درو  کاربناسی ویبیری با یاکید بر کاربردی بید  این مطالب بجا ییججه   

 به نیاموای لیطه کاری

 اهداف اختصاصی 

 افزایش ییانمندی کادر بیهیبی جهت ومکاری با سایر ومکارا  ایاق عم  -1

ی پرسن  ویبیری برای ارائه خدمات درمانی مربجیط بجه ایجاق    افزایش ییانمندی علمی و عمل -2

 عم  در برایط اور انسی مثالً به عنیا  پرستار سیرکیلر

 افزایش ییانمندی مدیریتی کادر ویبیری جهت مدیریت در ایاق عم  -3



 علمی کادر ویبیری با اصیح استریلیزاسیی  جهت بهره برداری در ایاق عم  افزایش ییا  -4

 یش ییانمندی در اداره بیهیبی با ییجه به مرال  ملتلن عم  جرالیافزا -5

 روش اجرا

به منظیر نی  به اوداف فجیق و آمجادگی و یجادگیری مجیار کجادر ویبجیری در میاجهجه بامسجائ          

آبنایی بجا  »مربیط به لیطه کار ایاق عم  و نیز با ییجه به اینکه دانشوییا  ویبیری والد در  

یریری می گذرانند و وی  والد کارآمیمی برای این در  در نظر گرفته را ب یرت « ایاق عم 

نشده است بر آ  بدیم یا با نگربی بر آرایش والدی درو  کاربناسی ویبجیری بتجیانیم ایجن    

بنجابراین ضجمن ومجاونگی وجای     . در  را به صیرت کارآمیمی در ملیط ایاق عمج  بگنوجانیم   

بیری و ومکارا  گروه ویبیری ی میم بجرآ  بجد کجه    بعم  آمده با مدیر گروه ایاق عم  و وی

کارآمیمی بیهیبی ، این والد گذابته بید بطیری که در ور گروه چند روم که در کنار والد 

ییسط مربیا  ایجاق عمج  در ممینجه    ،ایاق عم  کمتر بیمار دابت و دانشوییا  وقت خالی دابتند 

ت عملکرد دستگاه وای ملتلن بل ی  اصیح استریلیزاسیی  و نلیه رعایت این اصیح ییجها

اح بیهیبجی و بناسجایی یوهیجزات وسجای  ایجاق عمج  و       بجتع کییر در میاجهه با دارووجای قابج  ا  

 .بطیر بالینی و عملی والد کارآمیمی ارائه بد ... بناسایی زیه وای ملتلن بد  و 

 نتایج و پیامدهای اجرای فرآیند 

( نمره گذاری بجده بجید    5 یا  1فر  یهیه بده که ام )ی پس ام ایما  دوره کارآمیمی با نظر سنو

دانشجوییا  ام  %  55ام دانشوییانی که این دوره را گذرانده بیدنجد نتجاین نشجا  داد کجه بجیش ام      

گذراند  چنین کارآمیمی رضایت کام  دابته و ومگی یمای  به ادامجه ایجن برنامجه بجرای سجایر      

هاریهای این دانشوییا   ییسط مربیا  مربیطجه نشجا  داد   ارمیابی اطالعات و م. دانشوییا  بیدند 



با بهتری در برخیرد این گروه در مقایسه با دیگر دانشوییا  ومکالسی خید ام ییانایی و مهارت 

رعایت برایط استری  ، عملکرد دستگاوها ، آگاوی سریعتر ام ایما  عم  جرالجی بجرای بجروت    

 . ت جهت برگرداند  بیمار برخیردار بیدند مااقدا

 

 پیامدهای اجرای فرآیند 

با اجرای این فرآینجد انتظجار مجی رود دانشجوییا  پجس ام فراغجت ام یل جی  آمجادگی کامج  و          

وه بجر آ  ایجن پرسجن  ویبجیری     الییامندی زم  جهت ارائه مراقیتهای درمانی را دابجته بابجند عج   

یواد ارییاطهای میار با ومکارا  ایاق عم  را بدست آورده کجه  را جهت ا زم  ییانایی و مهارت

 . ییاند میرد استفاده قرار گیرد وم در ممینه بهلی و وم در ممینه مدیریتی می 

 :چگینگی معرفی فرآیند

.و ارائه آ  به جشنیاره مطهری که ام این طرق اطالت رسجانی بجید   EDCام طریق ارائه نتاین به 



 به نام خدا

 :رآیند عنوان ف

روش تدریس مستقیم با تاکید بر الگوی مهارت آموزی برای درس آشنایی با وسایل و  طراحی و اجرای

 تجهیزات اتاق عمل

 حمیده یزدی مقدم  :صاحب فرآیند 

  :حمل اجرای فرآیند 

 دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 

 اتاق عملدانشجویان کارشناسی  :گروه هدف فرآیند

 آموزش:طه فرآیندحی

-اصالحات و استانداردسازی در آموزش علوم پزشکی:محور همسو با فرآیند

 رویکردهای نوین در فرآیندهای آموزشی

 یک ترم تحصیلی :تاریخ اجرا 

 :سطح اارگذاری

انتظار می رود بجا اججرای ایجن فرآینجد بجرای ایجن در  کجه یکجی ام درو  اصجلی و میجر بنجایی            

اق عم  می بابد بهتر است به صیرت یریری و عملی بجا یاکیجد بجر کجار     دانشوییا  کاربناسی ای



عملی در پرایی  ارائه بید چرا که این در  میر بنای درو  دیگر ومچی  عملکرد فجرد سجیار   

با ارائه این در  با این روی یدریس ، این دانشوییا  قادر خیاوند بجید  . و اسکراب خیاود بید 

 . ی در ملیط ایاق عم  فعالیت کنند با یسلط بیشتر و عملکرد یهتر

 



 

 مقدمه 

در این رویکجرد آمیمبجی   . ساختاری بده ، منظم و مهارت مدار است  آمیمبی یدریس مستقیم

فعالیتهجایی  . معلم بیشترین نقش را در سجامماندوی و وماونجک کجرد  فعالیتهجای آمیمبجی دارد      

ی نمایش مهارت و ارائه اطالعجات و  چی  یعیین و یللی  مهارت ، یعیین اوداف ملتیا ، چگینگ

عالوه بر . اساساً این نیت آمیمی معلم مدار است . ی که برای کسب مهارت زم  وستند یمرینهای

این ، طرفدارا  این نیت یدریس معتقدند که در چنین رویکردی دانشجوییا  عجالوه بجر آمجیختن     

ایجن نجیت آمجیمی ابتجدا بجرای      . ند را نیز افزایش می دو« اعتماد به خید»و « عزت نفس»مهارت ، 

 .کسب دانش ییضیلی طرالی بده بید اما این  سهم بسزایی در آمیمی مهاریهای عملی دارد

اجرای یل  ی یدریس مستقیم نیاممند ی میم گیریهجا و فعالیتهجای خجا  معلمجا  در انتلجاب      

دار ماننجد  الگیی مهارت آمیمی برای میضیعات عملکرد مج . الگیوا و روی وای یدریس است 

خیاند  ، نیبتن و اکثر میضیعات اطالعات مدار و وم چنین برای یدریس جنیجه وجای ملتلجن    

اطالعات یا مهارت وا خیب ساختاری بجده و قابج  یجدریس گجا  بجه       ور میضیعی که در آ  ام

 . گا  بابد ، بسیار میار است 

ب بجا در  مجیرد نظجر و    دلی  انوا  این فرآیند این است که انتلجاب روی یجدریس بایجد متناسج    

علیجرغم ایجن کجه درسجی     « آبنایی با یوهیزات ایجاق عمج   »در  . بابد نظری یا عملی بید  آ  

است که باید به صیرت یریری و عملی و ومراه با پرایی  بابجد ولجی بجه صجیرت یرجیری ارائجه       

ق عمج   گردیده است و با ییجه به این که این در  جزو درسهای پایه ای بجرای دانشجوییا  ایجا   



این مسرله نشا  دونده اومیت  لذا می بابد و یریری ارائه بد  آ  برای دانشوی مفید نلیاود بید

 . درسی به صیرت یریری و عملی ارائه بید این میضیت است که باید این والد 

 :ودف کلی

 اصالح روی یدریس و ارائه درو  بر مینای کاربردی بید  آ 

 اهداف اختصاصی 

دانشوییا  ایاق عم  با اصیح علمی کاربرد یوهیزات با یاکید بر کاربرد بالینی  آبنایی علمی -1

 آ  در ایاق عم  

 افزایش ییانمندی علمی و عملی دانشوییا  با بناسایی وسای  و یوهیزات ایاق عم   -2

افزایش ییانمندی دانشوییا  جهت استفاده صلیح علمی و عملی این امکانات و یوهیزات با  -3

 برایط صلیح استری  کرد  آنها  رعایت

 روش اجراء 

به منظیر نی  به اوجداف فجیق و آمجادگی و یجادگیری مجیار دانشجوییا  در میاججه بجا عملکجرد ،          

بججرای نگهججداری و اسججتری  کججرد  ایججن دسججتگاوها و ابججزار و یوهیججزات و بججا ییجججه بججه ایججن کججه  

ه با ییجه به برح در  باید به ارائه بده در لالیک این والد در  به صیرت یریری ،دانشوییا 

یادگیری میار ایجن در  ،   بهتر و صیرت یریری و عملی ارائه بید بر آ  بدیم که برای پیبش

در روی . دریسی استفاده کنجیم کجه ایجن والجد بجا ییججه بجه اوجداف را پیبجش دوجد           ام روی ی

نشجوییا  ارائجه   ، ییسجط دا یدریس مستقیم ارائه وم ییسط مدر  و وم برای فعاح بید  دانشوی 

 . بده و یمرین عملی این مطالب یدریس بده در والد کارآمیمی ییسط مربی انوا  گرفت 

 



 

 نتایج و پیامدهای اجرای فرآیند 

پس ام ایما  کالسها مربیط به این در  ام دانشوییا  نظر سنوی بد و نتاین نشا  داد کجه بجیش   

دابتند و بقیه دانشجوییا  بعلجت ایجن کجه     درصد دانشوییا  ام این نلیه یدریس رضایت % 57ام 

بدو  اینکه به مطالب  ردهنمی ییانستند به صیرت جزء به جزء طیق رسی  قدیمی جزوه نییسی ک

ارمیابی اطالعات و مهاریهای این دانشجوییا  ییسجط مربجی    . نسیتاً راضی بیدند  ،گیی فرا دوند

ییانایی و مهارت بهتجری در برخجیرد    مربیطه به ملیط کارآمیمی نشا  داد که این دانشوییا  ام

 .با این یوهیزات و وسای  برخیردار می بابند 

 پیامدهای اجرایی فرآیند 

با اجرای این فرآیند انتظار می رود دانشوییا  در ملیط کار آمیمی آمادگی کام  و ییانمنجدی  

 . زم  در برخیرد با این یوهیزات و وسای  را دابته بابند 

 :آیندچگینگی معرفی فر

 .و ارائه آ  به جشنیاره مطهری که ام این طرق اطالت رسانی بید EDCام طریق ارائه نتاین به 


