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 تهجه قابڳ نکات
 ڱربڻطۀ ڱربی تایید بۀ ڻ كڻید پیڻست یا ڻ ڻڱڻدۀ ثبت بڻك الل در را خڻد عڳڱی ڻ عڱڳی تجربیات كڳیۀ•

 .برساڻید

 .است ڱیاڳزا كارآڱڻزی دڻرۀ شرڻع از بڻك الل تكڱیڳ•

 اقداڱ آں در اطالعات ثبت بۀ ڻسبت ڳزڻڱ ڱڻقع در تا باشید داشتۀ ہڱراۀ بۀ اڻقات تڱاڱی در را بڻك الل•

 پیشگیری باشد ڱی تڻاڱ خطا با كۀ ڇافظۀ بۀ رجڻع طریق از اطالعات ثبت از ترتیب ایں بۀ ،شڻد

 .شد خڻاہد

 تا شڻد دادۀ تخصیص تكڱیڳ بۀ فعاڳیت اڻجاڱ ڱڇڳ ہڱاں در كڻتاہی زڱاں فعاڳیت ہر پایاں در است بہتر•

 .باشد دسترس در سہڻڳت بۀ ڻیاز ڱڻرد اطالعات

 در برداری ڻسخۀ یا بررسی جہت را بڻك الل دہد تشخیص كۀ زڱاں ہر در است ڱجاز آڱڻزشی گرڻۀ•

 .بگیرد اختیار

 یادگیری عدڱ صڻرت در گرڻۀ سڻی از شدۀ تعییں اختصاصی ڻ كڳی اہداف بۀ تڻجۀ با دڻرۀ اتڱاڱ از قبڳ•

 .شڻد رساڻدۀ ڱربڻط ڱربی اطالع بۀ ڱڻضڻع ،ڱہارت یك

 از شڱا قبڳی اطالعات ، شدں ڱفقڻد صڻرت در. داڻشجڻست عہدۀ بۀ دفترچۀ ڻگہداری ڻ ڇفظ ڱسئڻڳیت•

 .باشید كڻشا آں ڇفظ در بڻابرایں رفت خڻاہد بیں

 .برسد باڳیڻی ڱربی اڱضای بۀ باید بڻك الل•

 آمهزشی مقررات ه قهانین
 03.32 تا 03.91 ڻ عصر شیفت 03.91 تا 03.31 ،صبڇ شیفت در 03.31 تا 03.7 ساعت از كارآڱڻزی ساعت•

 .یابد ڇضڻر عڱڳ اتاق در ڱڻقع بۀ داڻشجڻ ڱیبایست ڳذا باشد ڱی شب شیفت در

 برای ڻ عڱڳ اتاق ڱخصڻص سبز ڱقڻعۀ ڻ شڳڻار ڻ رڻپڻش داشتں ہا خاڻڱ برای،عڱڳ اتاق ڱخصڻص یڻڻیفرڱ•

 داڻشجڻیاں برای داڻشجڻی اتیكت ڻ عڱڳ اتاق ڱخصڻص سبز شڳڻار ڻ كڻتاۀ آستیں پیراہں ،كالۀ تںداش آقایاں

 است بہتر ڻیز راڇت ڻ شستشڻ قابڳ )جڳڻبستۀ ترجیڇا( پالستیكی پایی دڱ داشتں ہڱراۀ بۀ. باشد ڱی اڳزاڱی

 .گردد رعایت

 ش راڇت ڱی باشد.یڻڻیفرڱ سایر بخش ہای باڳیڻی: رڻپڻش سفید، شڳڻار ڻ ڱقڻعۀ ڱشكی ڻ كف

 .است اڳزاڱی شخصی ڱڇافظ عیڻك داشتں ہڱراۀ بۀ•

 ڻداشتں ہڱراۀ ،(الك بدڻں)كڻتاۀ ڻاخں ڻ ڱڻ داشتں ،ڻاڱتعارف آرایش ہرگڻڻۀ فاقد ڻ ڱرتب ظاہری رعایت•

 .باشد ڱی اڳزاڱی... ڻ ڱچی ساعت ڻ اڻگشتر گڻڻۀ ہر ڻ جڻاہرات ڻ زیڻرآالت

 .باشد ڻداشتۀ ہڱراۀ ڳعڱ اتاق در ڇضڻر ساعات در ہڱراۀ تڳفں•

 .باشد داشتۀ ہڱترڱ ڻ تر پاییں ترڱ داڻشجڻیاں دیگر آڱڻزشی فعاڳیتہای در ڱستڱر ہڱكاری•

 .باشد داشتۀ داڻشجڻیاں ڻ درڱاں تیڱ ،استاد ،بیڱار بۀ ڻسبت ڱڻاسب ڇرفۀای رفتارہای•

با ہڱاہڻگی ڱربی  ساعت دہڱ یك غیبت. است اڳزاڱی كارآڱڻزی بۀ ڱربڻط جڳسات تڱاڱ در داڻشجڻ ڇضڻر•

 ڻڱرۀ ڻ گردد ڱی برابر سۀ كسرہا تعداد غیرڱڻجۀ غیبت صڻرت در. دارد جبراڻی بۀ ڻیاز ڻڳی ڱجاز ڱربڻطۀ،

 .است ہڱراۀ تڱاڱ ڻڱرۀ یك كسر با ڻیز دڻرۀ ہر اڻڳ رڻز غیبت .گردد ڱی كڱ(ڻڱرۀ 1) اڻضباط بۀ ڱربڻط
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 بخش اهڳ کارآمهزی احیای قڳبی ریهی
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  :نی رود كى در پایاه دورى قادر بى اهجان نوارد زیر باصهد از فرالیراه اهتظار یادلیری:ايداف 

 كشب تواهایی در اهجان نراقبت از بینار  با اختالم شطح يوصیاری - 1

 تواهایی در اهجان نراقبت از راى يوایی نصهوعی )مومى تراصى ، مومى تراكئوشتونی ( -2

  ICPث عروق نغزی و بیناراه با افزایش برآوردى شازی هیاز يای خاص بیناراه با ترونای شر و حواد-3

 آصهایی و تواهایی اهجان كار با دشتلاى يای وهتیالشیوه نكاهیكی  -4

 برآوردى شازی هیاز يای تغذیى ای و دفعی بینار -5

 (    TPNآصهایی با اهواع روش يای تانیه هیاز يای تغذیى ای بینار يناههد ، تغذیى مومى ای و وریدی

 كهترم دقیق جذب و دفع بینار و هظارت دقیق بر نایعات دریافتی بیناركشب تواهایی در 

كشب تواهایی در اهجان شاكصه دياه و مومى تراصى طبق اصوم اشتاهدارد و پیصلیری ازبروز عوارض 

 شاكصه 

كشب تواهایی لرفته هنوهى خوه صریاهی و نراقبت يای نربوطى از نحم خوهلیری جيت  پیصلیری از بروز 

 عوارض  

 كشب تواهایی تفشیر لاز يای خوه صریاهی و نطابقت آه با وضعیت فیزیو موسیك بینار 

 كشب تواهایی در نراقبت از الیه يای وریدی بینار -6

 آصهایی با دارو يای رایج در بخش و هحوى كاربرد آهياو صهاشایی عوارض نربوطى   -7

 بت ویسىكشب تواهایی   لزارش ديی و لزارش هویشی در بخش نراق -8

بررشی و صهاشایی  نهابع   عفوهت يای بینارشتاهی در بخش  ویسى  وروش يای پیصلیری كههدى  از لشترش  -9

 عفوهت 

 تواهایی برقراری ارتباط و ينايهلی و ينكاری با تین درناهی  – 10

رات بى خاهوادى بینار برقراری ارتباط درناهی با بینار و خاهوادى و ارائى اطالعات الزن و ضروری در حد نقر -11

 بشتری 

 تواهایی ایفای هقش آنوزصی ) آنوزش بى بینار و خاهوادى و شایر فرالیراه ( -12
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 (ICUچک ڳیست ارزشیابی اختصاصی  کارآمهزی پرستاری مراقبت وای هیسه )

 هحوى اقدان و ارزیابی نربی 

  نيارت

با كنك  نشتقم

 نربی

تعداد  نصايدى

پروشیجريای 

 اهجان صدى

هنرى 

 ارزیابی

      پذیرش بینار در بخش 1

      نعایهى فیزیكی بینار 2

      نحاشبى شرعت  اهفوزیوه دارويا 3

      بینارGCSتعییه هنرى  4

      صركت در احیاء بینار 5

      لاواس كرده 6

      جایلذاری مومى تراصى 7

      نراقبت از مومى تراصى 8

      لاى ناهیتوریهلوصم بینار بى دشت 9

      خوه لیری صریاهی 10

       ABGتفشیر هتایج 11

      نراقبت از دياه بینار 12

      نراقبت از تراكئوشتونی 13

      Chest tubeنراقبت از  14

كنك در تهظین ند يا ،ناهور يای  15

 فصاری و آالرن يای وهتیالتور

     

 syringeكار كرده با دشتلاى  16

pump 

     

      (I&Oكهترم جذب و دفع) 17

      نراقبت از شوهد نعدى 18

      نراقبت از شوهد نثاهى 19

      فیزیوتراپی قفشى شیهى 20

      شاكصه دياه و تراصى 21

      كهفراهس دارویی 22

      كهفراهس بامیهی 23

      نطامعى نوردی 24

      ثبت لزارش پرشتاری 25
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 جدهڳ ارزشیابی عمهمی

 ٕ٘زٜ 5/0 آیتٓ ٞبی ٔٛرد ارسؽیبثی 

  حضٛر ٔٙظٓ ٚ ثٝ ٔٛلغ 1

  رػبیت یٛ٘یفزْ ٚ ٔمزرات تؼییٗ ؽذٜ 2

   ثزلزاری ارتجبط ٔٙبعت ثب تیٓ درٔبٖ  3

  ثزلزاری ارتجبط ٔٙبعت ٚ صحیح ثب ثیٕبر  4

  ای          ٔغئِٛیت  پذیزی ٚداؽتٗ ٍ٘زػ حزفٝ   5

  تمبد پذیزی ٚ ػذْ تىزار اؽتجبٞبتا٘ 6

  ا٘جبْ وبرٞب ثب عزػت ٚ دلت ٔٙبعت  7

  ا٘جبْ وبرٞب ثب حذالُ ٚاثغتٍی 8

رػبیت اصَٛ ایٕٙی حیٗ وبر جٟت ٔزالجت اس خٛد، ثیٕبر ٚ  9

 تجٟیشات ٌزاٖ لیٕت

 

  صزفٝ جٛیی در وبرثزد ٚعبیُ 11

  (5ٕ٘زٜ ٟ٘بیی )

 

 ICUبخش جدهڳ ارزشیابی نوایی 

  25 ارسؽیبثی تخصصی 1

  10 وٛئیش -تىبِیف 2

  5 ارسؽیبثی ػٕٛٔی 3

  40 أتیبس ٟ٘بیی 

  20 ٕ٘زٜ ٟ٘بیی 
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 (CCUچک ڳیست ارزشیابی اختصاصی  کارآمهزی پرستاری مراقبت وای هیسه )

 ٘حٜٛ الذاْ ٚ ارسیبثی ٔزثی 

  ٟٔبرت

ثب وٕه  ٔغتمُ

 ٔزثی

تؼذاد  ٔؾبٞذٜ

پزٚعیجزٞبی 

 ا٘جبْ ؽذٜ

ٕ٘زٜ 

 ارسیبثی

پذیزػ ثیٕبر در ثخؼ ٚ آٔٛسػ ٞبی ثذٚ ٚرٚد ٚ یب  1

پذیزػ ثیٕبر ا٘تمبِی اس عبیز ثخؼ ٞب ٚ یب ثیٕبرعتبٖ 

  ٔٛرد 2ٞب 

     

      ٔٛرد 2ٌشارػ پزعتبری ثغٛر وبُٔ  2

ا٘جبْ أٛر ٔزثٛط ثٝ تزخیص ثیٕبر ؽبُٔ ٘ٛؽتٗ  3

 ثبر 2پزٚ٘ذٜ ٚ آٔٛسػ ثٝ ثیٕبر حیٗ تزخیص  

     

آ٘شیٓ ٞبی لّجی   :ثبر ؽبُٔ 3ا٘جبْ آسٔبیؾبت  4

 آسٔبیؾبت ا٘ؼمبدی

     

ٌزفتٗ ٘ٛار لّت ٚ تؾخیص ریتٓ عیٙٛعی ٚ آریتٕی ٚ  5

 ثبر 3٘صت آٖ در پزٚ٘ذٜ ثیٕبر

     

      را ثذا٘ذ  EKG ٘حٜٛ صحیح وبر ثب دعتٍبٜ 6

      ثبر 2وٙتزَ جذة ٚ دفغ  7

      اٖ ٚ آٔٛسػ ٞبی ٔزثٛطآٔبدٜ وزدٖ دارٚٞبی ثیٕبر 8

      ٔٛردMI 1 ثٝ الآٔٛسػ ٚ ٔزالجت اس ثیٕبر ٔجت 9

         Chest Pain  ثٝ الآٔٛسػ ٚ ٔزالجت اس ثیٕبراٖ ٔجت 10

      آؽٙبیی ثب عزیمٝ ٔصزف ٚ ػٛارض دارٚی اعتزپتٛویٙبس  11

      ٔزالجت اس ثیٕبر دارای پیظ ٔیىز 12

تٍبٜ اِىتزٚؽٛن را ثذا٘ذ ٚ ا٘زا ٘حٜٛ صحیح وبر ثب دع 13

 ٔٛرد3 چه ٕ٘بیذ

     

      آؽٙبیی وبُٔ ثب دارٚٞبی ٔٛرد ٘یبس در تزاِی احیب 14

      ثزلزاری ارتجبط صحیح ثب ثیٕبر ٚ خب٘ٛادٜ ثیٕبر  15

      ٔؼبیٙٝ عیغتٓ لّجی ٚ ػزٚلی 16

      ٔحبعجٝ عزػت ا٘فٛسیٖٛ دارٚٞب 17

      درٔب٘یاجزای صحیح اوغیضٖ  18

      ECGتفغیز  19

      ٚصُ ثیٕبر ثٝ ٔب٘یتٛریًٙ ٚ ٔب٘یتٛریًٙ ثیٕبر 20

   أتیبس ٟ٘بیی 

   ٕ٘زٜ ٟ٘بیی 
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 CCU جدهڳ ارزشیابی عمهمی

 ٕ٘زٜ 5/0 آیتٓ ٞبی ٔٛرد ارسؽیبثی 

  حضٛر ٔٙظٓ ٚ ثٝ ٔٛلغ 1

  رػبیت یٛ٘یفزْ ٚ ٔمزرات تؼییٗ ؽذٜ 2

   بعت ثب تیٓ درٔبٖ ثزلزاری ارتجبط ٔٙ 3

  ثزلزاری ارتجبط ٔٙبعت ٚ صحیح ثب ثیٕبر  4

  ای          ٔغئِٛیت  پذیزی ٚداؽتٗ ٍ٘زػ حزفٝ   5

  ا٘تمبد پذیزی ٚ ػذْ تىزار اؽتجبٞبت 6

  ا٘جبْ وبرٞب ثب عزػت ٚ دلت ٔٙبعت  7

  ا٘جبْ وبرٞب ثب حذالُ ٚاثغتٍی 8

لجت اس خٛد، ثیٕبر ٚ رػبیت اصَٛ ایٕٙی حیٗ وبر جٟت ٔزا 9

 تجٟیشات ٌزاٖ لیٕت

 

  صزفٝ جٛیی در وبرثزد ٚعبیُ 11

  (5ٕ٘زٜ ٟ٘بیی )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CCU بخش جدهڳ ارزشیابی نوایی 

  20 ارسؽیبثی تخصصی 1

  5 وٛئیش -تىبِیف 2

  5 ارسؽیبثی ػٕٛٔی 3

  30 أتیبس ٟ٘بیی 

  20 ٕ٘زٜ ٟ٘بیی 
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 :جدول حضور و غیاب

 ت دور روزهای حضور در کارآموزی را دایره بکشید و روزهای غیبت را ضربدر بزنیدخواهشمند اس

 

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بينه  

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اشفهد
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  يدف كمی:ا

  گاہاً بعڻڻاں اسكراب در فیڳدہای جراڇی عڱڻڱی ڻ ڱہارت ہای تكڻیكی در اتاق عڱڳآشڻایی با 

 اختصاصی 

  یافتۀ ہای تشخیصی پرڻڻدۀ با آشڻایی 

 

 پس از اتڱاڱ دڻرۀ داڻشجڻ قادر خڻاہد بڻد.

 آڻاتڻڱی ڻڻاڇی ڱختڳف بدں را بطڻر دقیق ڻ عڳڱی بیاں كڻد. .1

 الیۀ ہای بافت را شڻاختۀ ڻ ڻاڱ ببرد. .2

 ڻ ڻڇڻۀ بكارگیری آڻہا را بداڻد. داشتۀ ییبا اڻڻاع اكارتڻرہا آشڻا .3

 ..بداڻد را آڻہا بكارگیری ڻڇڻۀ ڻ داشتۀ ییآشڻاڱڻاد جڳڻگیری از خڻڻریزی ڻسائڳ ڻ  اڻڻاع با .4

 ڻی را اڻجاڱ دہد. ڻ ڱعایڻات باڳیڻی بیڱار را بۀ طڻر كاڱڳ اخذ تاریخچۀ .5

را بررسی  گرافی ہای شخصی)ڱطاڳعات رادیڻڳڻسیك، سڻڻڻگرافی، اسكں، ایزڻتڻة، سی تی اس، اڱ آر آی ڻ ...( .6

 كڻد.

آزڱایشات تشخیصی )خڻں ادرارف ڻڱڻڻۀ بافت( تست ہای سرڻڳڻسیكی یا  گزارشات آزڱایشگاہی: .7

 را بررسی كڻد. باكتریڻڳڻسیك ڻ ...

 را بررسی كڻد. ڱطاڳعات آڻدڻسكڻپی، ڻڻار قڳب، ڱغز ڻ .... .8

اڻدیكاسیڻں ہای جراڇی شاڱڳ تكڻیك ہای تشخیصی، ترڻڱا، بیڱاری ہای ڱتابڻڳیك، عفڻڻت، ڻقص ہای  .9

 ڱشخص كڻد.را  ا ڻ اڻسداد ہا، ترڱیڱ ہا ڻ ....ڱادرزادی، ڻئڻپالسڱ ہ
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 فعاڳیت ہای ضرڻری در بخش اتاق عڱڳ

 تاریخ ڱہارت ردیف

                

تجٟیش ٚ ضذ ػفٛ٘ی ٕ٘ٛدٖ اتبق ػُٕ  1

 ؽیفت(ٚ پبیبٖ )در ؽزٚع 
                

                 اخذ ؽزح حبَ ٚ ا٘جبْ ٔؼبیٙبت ثبِیٙی 2

فتٝ ٞبی تؾخیصی پزٚ٘ذٜ ثزرعی یب 3

 ٚ....(MRI)ٌزافی، عٌٛ٘ٛزافی، 

                

                 ثزرعی آسٔبیؾبت ثیٕبر لجُ اس ػُٕ 4

                 تؼییٗ ا٘ذیىبعیٖٛ جزاحی ٞب 5

                 ثىبرٌیزی ا٘ٛاع اثشارٞبی جزاحی 6

                 ٔؾبروت در پٛسیؾٗ دادٖ ثٝ ثیٕبر 7

                 آٔٛسػ ثٝ ثیٕبر 8

                 تٟیٝ ٚعبیُ ٔٛرد ٘یبس ثزای پزٚعیجز 9

                 ٔزالجت اس ٕ٘ٛ٘ٝ 10

                 پذیزػ ٚ ا٘تمبَ ثیٕبر 11

                 اعىزاة  صحیح دعت ٞب 12

                 آٔبدٜ وزدٖ فیّذ اعتزیُ 13

چیذٖ اثشار ٔتٙبعت ثب ٘ٛع ػُٕ ٚ اس  14

 جٟت صحیح

                

                 پزح اِٚیٝ ٚ ثب٘ٛیٝ 15

                 درح ثیٕبر 16

                 وٕه ثٝ اوغپٛصر ٔحُ ػُٕ 17

                 ؽٕبرػ ٌبس، ٍِٙبس، اثشار ٚ عٛسٖ ٞب 18

                 ذیآٔبدٜ عبسی اتبق جٟت ػُٕ ثؼ 19
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ف
ردی

 تڻضیڇات ارزیابی آیتڱ ہای ڱربڻط بۀ ڱہارت ہا 

 يفتى دون يفتى اوم

 اهجان هصد با كنك نشتقم اهجان هصد با كنك نشتقم

آ٘بتٛٔی ٘ٛاحی ٔختّف ثذٖ را ثغٛر دلیك  1

 ٚ ػّٕی ثیبٖ وٙذ.
       

        الیٝ ٞبی ثبفت را ؽٙبختٝ ٚ ٘بْ ثجزد. 2
 ٘حٜٛ ٚ داؽتٝ آؽٙبیی اوبرتٛرٞب ا٘ٛاع ثب 3

  ثذا٘ذ. را آٟ٘ب ثىبرٌیزی
       

1.  

4 

ٚعبئُ ٚ ٔٛاد جٌّٛیزی اس  ا٘ٛاع ثب

 ٘حٜٛ ٚ داؽتٝ خٛ٘زیشی آؽٙبیی

 ..ثذا٘ذ را آٟ٘ب ثىبرٌیزی

       

2.  

5 

تبریخچٝ ثیٕبر را ثٝ عٛر وبُٔ اخذ ٚ 

 ٔؼبیٙبت ثبِیٙی ٚی را ا٘جبْ دٞذ.
       

3.  

6 

ی ٞبی ؽخصی )ٔغبِؼبت ٌزاف

رادیِٛٛصیه، عٌٛ٘ٛزافی، اعىٗ، 

ایشٚتٛح، عی تی اط، اْ آر آی ٚ ...( را 

 ثزرعی وٙذ.

       

4.  

7 

ٌشارؽبت آسٔبیؾٍبٞی: آسٔبیؾبت 

تؾخیصی )خٖٛ ادرارف ٕ٘ٛ٘ٝ ثبفت( 

تغت ٞبی عزِٚٛصیىی یب ثبوتزیِٛٛصیه 

 ٚ ... را ثزرعی وٙذ.

       

لّت، ٔغش ٚ .... ٔغبِؼبت آ٘ذٚعىٛپی، ٘ٛار   .5

 را ثزرعی وٙذ.
       

6.  

9 

ا٘ذیىبعیٖٛ ٞبی جزاحی ؽبُٔ تىٙیه 

ٞبی تؾخیصی، تزٚٔب، ثیٕبری ٞبی 

ٔتبثِٛیه، ػفٛ٘ت، ٘مص ٞبی ٔبدرسادی، 

٘ئٛپالعٓ ٞب ٚ ا٘غذاد ٞب، تزٔیٓ ٞب ٚ .... 

 را ٔؾخص وٙذ.

       

 ((0: ڻڱرۀ اڻجاڱ ڻشد -ڻڱرۀ  5/0: با كڱك -ڻڱرۀ 75/0: ڱستقڳ))
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 هنرى ( 4/0هنوهى چك میشت ارزیابی نيارت يای ارائى كهفراهس )بارن ير آیتن بى طور تقریبی  

ف
دی

ر
 

 تڻضیڇات ارزیابی ڱہارت

  خیر بڳۀ

    وٙفزا٘ظ خٛد را در تبریخ تؼییٗ ؽذٜ ارائٝ ٔی دٞذ. 1

    ثٝ ٔحتٛای ٔٛضٛع درط وبٔالً ٔغّظ اعت. 2

ٚ ثٝ  ؾبروت دا٘ؾجٛ ٔب٘ٙذ پزعؼ ٚ پبعخ اعتفبدٜ ٔی وٙذ.اس رٚػ ٞبی جّت ٔ 3

 ثٝ خٛثی پبعخ ٔی دٞذ. اعتبدعؤاالت ٔغزح ؽذٜ اس عزف دا٘ؾجٛیبٖ ٚ 
   

ٔب٘ٙذ تصبٚیز یب ٚایت ثزد در ا٘تمبَ ٔفبٞیٓ وٕه  اس رعب٘ٝ ٞبی آٔٛسؽی ٔٙبعت 4

 ٔی ٌیزد.
   

ٔخبعجبٖ اعتفبدٜ ٔی  اس سثبٖ ثذٖ ٔٙبعت ٔب٘ٙذ ثزلزاری تٕبط چؾٕی ثب تٕبْ 5

 وٙذ.
   

 

 جدهڳ ارزشیابی عمهمی

 ٕ٘زٜ 5/0 آیتٓ ٞبی ٔٛرد ارسؽیبثی 

  حضٛر ٔٙظٓ ٚ ثٝ ٔٛلغ 1

  رػبیت یٛ٘یفزْ ٚ ٔمزرات تؼییٗ ؽذٜ 2

   ثزلزاری ارتجبط ٔٙبعت ثب تیٓ درٔبٖ  3

  ثزلزاری ارتجبط ٔٙبعت ٚ صحیح ثب ثیٕبر  4

  ای          زػ حزفٝٔغئِٛیت  پذیزی ٚداؽتٗ ٍ٘   5

  ا٘تمبد پذیزی ٚ ػذْ تىزار اؽتجبٞبت 6

  ا٘جبْ وبرٞب ثب عزػت ٚ دلت ٔٙبعت  7

  ا٘جبْ وبرٞب ثب حذالُ ٚاثغتٍی 8

رػبیت اصَٛ ایٕٙی حیٗ وبر جٟت ٔزالجت اس خٛد، ثیٕبر ٚ  9

 تجٟیشات ٌزاٖ لیٕت

 

   صزفٝ جٛیی در وبرثزد ٚعبیُ 11

  (5نمره نوایی )
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ف
ردی

 

 هنرى دریافتی داهصجو بارن بهدی                                                       هحوى شهجش داهصجو در كارآنوزی

  ٕ٘زٜ 5   ارسؽیبثی ػٕٛٔی  1

  ٕ٘زٜ 9 ارسؽیبثی اختصبصی 2

  ٕ٘زٜ 1   وٙفزا٘ظ ثبِیٙی 3

  ٕ٘زٜ 1  اعالػبت عت ٞبی جزاحی ٔزثٛعٝ 4

  ٕ٘زٜ 2           ثبِیٙیأتحبٖ    5

  ٕ٘زٜ 1 تىٕیُ الي ثٛن ٚ ارائٝ آٖ در ٔٛػذ ٔمزر 6

  ٕ٘زٜ(20) ٕ٘زٜ ٟ٘بیی 

هنرى نازاد درهظر لرفتى  1ارائى لزارش نورد یا یك پروپوزام در حیطى اتاق عنم ير كدان 

 نی صود.

 را تغییر دہد.استاد ڱی تڻاڻد بر اساس اہداف آڱڻزشی ڱربڻطۀ ڻڻع تكاڳیف یا بارڱ ڻڱرات 

 كامیف:ت

  در فایم اختصاصی خود نطامعى و اطالعات نوزی كارآ روز بعد از يرالل بوك يا را

 نربوط بى يناه روز را ثبت هنایید.

 ارائى بى نوقع یا ير تكمیفی كى اشتاد نربوطى تعییه كردى اشت را و نقامى  ،كهفراهس

 ديید.

  را تكنیم كهید. 2و  1پیوشت يای صنارى 
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 (:1یوشت صنارى )پ

 .ثبت ڻڱائیداتاق عڱڳ طفا خالصۀ ای از فعاڳیت ہای آڱڻزشی اڻجاڱ شدۀ خڻد را در ڳ

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ڻكات آڱڻزشی یاد گرفتۀ شدۀ :

 

 .ڻكات آڱڻزشی كۀ از پرسڻڳ یاد گرفتید 

 

 .ڻكات آڱڻزشی كۀ از دڻستاں خڻد در كار آڱڻزی یاد گرفتید 

 

 ید.ت آڱڻزشی كۀ از پزشكاں یاد گرفتڻكا 
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 (:2پیوشت صنارى )

 پس از بررسی پرڻڻدۀ یك بیڱار، اطالعات ڱربڻط بۀ ڻی را بڻڻیسید:

 ڻاڱ بیڱار                ڻڻع جراڇی        ڻاڱ جراڇ        تاریخ بستری

 

 اڳف( اڻدیكاسیڻں جراڇی بیڱار چیست؟

 

 

 ب( یافتۀ ہای آزڱایشگاہی را در ذیڳ درج كڻید.

 

 

 

 

گرافیك را شرڇ یا سڻڻڻ اڻڻد تصاڻیر رادیڻڳڻسیكرڻش ہای تشخیص ڱج گزارشات ڻ ج(ڻتای

 دہید. 

 

 

 

 

 

 

 

 د( تكڻیك جراڇی را بۀ ترتیب تڻضیڇ دہید.
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 :جدول حضور و غیاب

 دایره بکشید و روزهای غیبت را ضربدر بزنید خواهشمند است دور روزهای حضور در کارآموزی را
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 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 فروردیه

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31   

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اردیبيصت

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31   

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 خرداد

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31   

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 تیر

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31   

 نهابع اصمی : 

 Frey KB, Ross T. Surgical technology for the surgical technologist. Delmar 

Cengage Learning; 2014. 

 Berry & Kohn's Operating Room Technique, publisher Mosby, ISBN 0323019803 .  

  اهتصارات دكتر نيدی غیرتیاه :ترجنى ،تامیف میه بیكمی :2017نعایهات بامیهی باربارا بیتز: 

  1396،اهدیصى رفیع 

  كاتمیه ، تامیف 2018كتاب جانع تشت يای تصخیصی و آزنایصلايی پالاها

صتیاهی، هرلس نالح ، فرحهاز نيتاب جعفر آبادی آ، ترجنى د.پالاها،تینوتی جی.پالاها

 1397، صباغی
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 2سهڱ: کارآمهزی تکنیک بخش 
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  يدف كمی:

ڱہارت ہای تكڻیكی در اتاق عڱڳ بعڻڻاں اسكراب اڻڳ یا دڻڱ در فیڳدہای جراڇی عڱڻڱی ڻ آشڻایی با 

 اختصاصی ڻ تڻضیڇ اڻڻاع برش ہا ڻ ڻڇڻۀ بستں زخڱ

 ايداف رفتاری:

 بڻد. پس از اتڱاڱ دڻرۀ داڻشجڻ قادر خڻاہد

 آڻاتڻڱی ڻڻاڇی ڱختڳف بدں را بطڻر دقیق ڻ عڳڱی بیاں كڻد. .10

 الیۀ ہای بافت را شڻاختۀ ڻ ڻاڱ ببرد. .11

 اڻڻاع اڻسزیڻں ہای جراڇی ڱاڻڻد ڻرتیكاڳ، تراڻسڻرس، ابڳیك را بداڻد. .12

 .بداڻد را خاص ڻاڇیۀ شكڱ، ڳگں ڻ قفسۀ سیڻۀ ہای اڻسزیڻں اڻڻاع .13

یۀ ہڱچڻں دیسكسیڻں الیۀ ہا، ہڱڻستاز ڻ بستں ڻسایڳ ڻ تجہیزات ڱربڻط بۀ اكسپڻز ڻ بخ .14

 زخڱ را بداڻد.

 دیسكسیڻں ہڱچڻں بخیۀ ڻ اكسپڻز بۀ ڱربڻط تجہیزات ڻ ڻسایڳڻڇڻۀ استفادۀ ڻ بكارگیری  .15

 .بداڻد را زخڱ بستں ڻ ہڱڻستاز ہا، الیۀ

 با اڻڻاع اكارتڻرہا آشڻایی داشتۀ ڻ ڻڇڻۀ بكارگیری آڻہا را بداڻد. .16

 .بداڻد را آڻہا بكارگیری ڻڇڻۀ ڻ داشتۀ ییآشڻاجڳڻگیری از خڻڻریزی  ڻسائڳ ڻ ڱڻاد اڻڻاع با .17

 باشد. داشتۀ آشڻائی جراڇی بخیۀ ہای اڻڻاع با .18

 ڻ ڻ ڻڇڻۀ بكارگیری آڻہا را بداڻد. داشتۀ آشڻائی جراڇی ہای بخیۀ اڻڻاع با ڻسایڳ ڱربڻط بۀ .19
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 فعامیت يای ضروری در بخش اتاق عنم

ف
دی

ر
 

 تاریخ نيارت

               

تجيیز و ضد عفوهی هنوده اتاق عنم )در صروع  1

 صیفت(

               

                آنادى هنوده نیز اشتریم نتهاشب با هوع عنم 2

                پوزیصه داده بى بینار  3

                آنوزش بى بینار  4

                تيیى وشایم نورد هیاز برای پروشیجر  5

                باز كرده وشایم بى صورت اشتریم 6

                قرار داده پد كوتر 7

                صنارش لاز، مهلاز  8

                نراقبت از هنوهى  9

                پذیرش و اهتقام بینار  10

                اشكراب دشت يا  11

                ا پس از اشكراب خصك كرده دشت ي 12

                پوصیده لاه و دشتكش  13

                آنادى كرده فیمد اشتریم 14

چیده ابزار نتهاشب با هوع عنم و از جيت  15

 صحیح 

               

                پرة اومیى و ثاهویى 16

                درة بینار 17

شر شاكصه، قمن كوتر در نحم فیكس كرده  18

 عنم 

               

                كنك بى اكشپوسر نحم عنم  19

                صنارش لاز، مهلاز، ابزار و شوزه يا  20

                صهاشایی اهواع هخ يای بخیى 21

                بخیى زده نحم اهشیزیوه  22

                پاهشناه نحم عنم 23

                كار با تجيیزات برقی و غیربرقی 24

                اهتقام نیز با وشایم بى اتاق صشتصو  25

                آنادى شازی اتاق جيت عنم بعدی  26
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 يای تكهیكیهنوهى چك میشت ارزیابی نيارت  

 
ف

دی
ر

 

 توضیحات ارزیابی آیتن يای نربوط بى نيارت يا

 يفتى دون يفتى اوم

 اهجان با كنك نشتقم

 هصد 

 اهجان با كنك نشتقم

 هصد 

آهاتونی هواحی نختمف بده را بطور دقیق و  1

 عمنی بیاه كهد.

       

        الیى يای بافت را صهاختى و هان ببرد. 2

اهواع اهشزیوه يای جراحی ناههد ورتیكام،  3

 تراهشورس، ابمیك را بداهد.

       

خاص هاحیى صكن، مله  يای اهشزیوه اهواع 4

 .بداهد را و قفشى شیهى

       

وشایم و تجيیزات نربوط بى اكشپوز و بخیى  5

ينچوه دیشكشیوه الیى يا، ينوشتاز و 

 بشته زخن را بداهد.

       

 و وشایم بكارلیری و اشتفادى هحوى 6

 بخیى و اكشپوز بى نربوط تجيیزات

 و ينوشتاز يا، یىال دیشكشیوه ينچوه

 .بداهد را زخن بشته

       

 هحوى و داصتى آصهایی اكارتوريا اهواع با 7

  بداهد. را آهيا بكارلیری

       

 از جمولیری نواد و وشائم اهواع با 8

 بكارلیری هحوى و داصتى آصهایی خوهریزی

  .بداهد را آهيا

       

 داصتى آصهائی جراحی يای بخیى اهواع با 9

 .دباص

       

 جراحی يای بخیى اهواع بى نربوط وشایم با 10

 را آهيا بكارلیری هحوى و و داصتى آصهائی

 .بداهد

       

 ((0: هنرى اهجان هصد -هنرى  5/0: با كنك -هنرى 75/0: نشتقم))
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 تكامیف:

  در فایم اختصاصی خود نطامعى و اطالعات نوزی كارآ روز بعد از يرالل بوك يا را

 نربوط بى يناه روز را ثبت هنایید.

 ارائى بى نوقع تعییه كردى اشت را  یا ير تكمیفی كى اشتاد نربوطىو نقامى  ،كهفراهس

 .ديید

  يا بى طور دقیق تكنیم لردد.پیوشت 

 

 :1یوشت صنارى پ

 اڻڻاع بخیۀ ہایی كۀ با آڻہا آشڻا شدۀ اید.

 

 یكی از اڻڻاع بخیۀ ہا را با ذكر ڱڻبع ڱڻرد استفادۀ ڻ درج تصڻیر تڻضیڇ دہید.
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 :2پیوشت صنارى 

 پس از بررسی پرڻڻدۀ یك بیڱار، اطالعات ڱربڻط بۀ ڻی را بڻڻیسید:

 ڻاڱ بیڱار                ڻڻع جراڇی        ڻاڱ جراڇ        تاریخ بستری

 

 اڳف( اڻدیكاسیڻں جراڇی بیڱار چیست؟

 

 ب( یافتۀ ہای آزڱایشگاہی را در ذیڳ درج كڻید.

 

 

 

 گرافیك را شرڇ دہید. یا سڻڻڻ اڻڻد تصاڻیر رادیڻڳڻسیكرڻش ہای تشخیص ڱج گزارشات ڻ ج(ڻتای

 

 د( تكڻیك جراڇی را بۀ ترتیب تڻضیڇ دہید.
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 جدهڳ ارزشیابی عمهمی

 ٕ٘زٜ 5/0 آیتٓ ٞبی ٔٛرد ارسؽیبثی 

  حضٛر ٔٙظٓ ٚ ثٝ ٔٛلغ 1

  رػبیت یٛ٘یفزْ ٚ ٔمزرات تؼییٗ ؽذٜ 2

   ثزلزاری ارتجبط ٔٙبعت ثب تیٓ درٔبٖ  3

  ثزلزاری ارتجبط ٔٙبعت ٚ صحیح ثب ثیٕبر  4

  ای          زػ حزفٝٔغئِٛیت  پذیزی ٚداؽتٗ ٍ٘   5

  ا٘تمبد پذیزی ٚ ػذْ تىزار اؽتجبٞبت 6

  ا٘جبْ وبرٞب ثب عزػت ٚ دلت ٔٙبعت  7

  ا٘جبْ وبرٞب ثب حذالُ ٚاثغتٍی 8

رػبیت اصَٛ ایٕٙی حیٗ وبر جٟت ٔزالجت اس خٛد، ثیٕبر ٚ  9

 تجٟیشات ٌزاٖ لیٕت

 

  صزفٝ جٛیی در وبرثزد ٚعبیُ 11

  (5نمره نوایی )

 

 هنرى ( 4/0)بارن ير آیتن بى طور تقریبی   چك میشت ارزیابی نيارت يای ارائى كهفراهس

ر
ف

دی
 

 توضیحات ارزیابی نيارت

  خیر بمى

    كهفراهس خود را در تاریخ تعییه صدى ارائى نی ديد. 1

    بى نحتوای نوضوع درس كانالً نشمط اشت. 2

از روش يای جمب نصاركت داهصجو ناههد پرشش و پاشخ اشتفادى نی  3

اشخ بى خوبی پ اشتادبى شؤاالت نطرح صدى از طرف داهصجویاه و و كهد. 

 نی ديد.

   

از رشاهى يای آنوزصی نهاشب ناههد تصاویر یا وایت برد در اهتقام نفايین  4

 كنك نی لیرد.

   

از زباه بده نهاشب ناههد برقراری تناس چصنی با تنان نخاطباه اشتفادى  5

 نی كهد.
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 داهصجو در كارآنوزی يايای ارزصیابی چك میشت

ف
ردی

 

 هنرى دریافتی داهصجو بارن بهدی                                                       هحوى شهجش داهصجو در كارآنوزی

  ڻڱرۀ 4    ارزشیابی عڱڻڱی 1
  ڻڱرۀ 7.5 ارزشیابی اختصاصی 2

  ڻڱرۀ 2   كڻفراڻس باڳیڻی 3

  ڻڱرۀ 2.5  اطالعات ست ہای جراڇی ڱربڻطۀ 4

  ڻڱرۀ 2           اڱتڇاں باڳیڻی   5

  ڻڱرۀ 2 ڻ ارائۀ آں در ڱڻعد ڱقرر تكڱیڳ الل بڻك 7

  ڻڱرۀ(20) ڻڱرۀ ڻہایی 

 ڻڱرۀ ڱازاد درڻظر گرفتۀ ڱی شڻد. 1ارائۀ گزارش ڱڻرد یا یك پرڻپڻزاڳ در ڇیطۀ اتاق عڱڳ ہر كداڱ 

 تڻاڻد بر اساس اہداف آڱڻزشی ڱربڻطۀ ڻڻع تكاڳیف یا بارڱ ڻڱرات را تغییر دہد. استاد ڱی

 

 

 صمی : نهابع ا

 Frey KB, Ross T. Surgical technology for the surgical technologist. 

Delmar Cengage Learning; 2014. 

 Berry & Kohn's Operating Room Technique, publisher Mosby, ISBN 

0323019803 .  

 1393 ،هلرتيراه، هصر جانعى  .یاراصوم و فهوه عنمكرد فرد ش احشاه. یهیلمچ یال،م یشادات.  

 1390 هصر جانع هلر،. تيراه، اتاق عنمرايهنای جانع پرشتاری  .اهتظار صند، نسلاه یمطف 
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 خواهشمند است دور روزهای حضور در کارآموزی را دایره بکشید و روزهای غیبت را ضربدر بزنید

 :جدول حضور و غیاب

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بينه  

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اشفهد

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 فروردیه

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31   

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اردیبيصت

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31   

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 خرداد

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31   

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 تیر

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31   

 


