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تکٌیک اتاق عول ٍ اصَل هراقبت در اتاق بْبَدیکارآهَزی   

داوشجًی گزامی ضمه خًشامذگًیی يريد شما بٍ ویمسال جذیذ، دفتزچٍ حاضز 

 اصًل ي عمل اتاق تکىیکديرٌ کارآمًسی  Log Book( LB)تحت عىًان 

بالیىی شما در  –، بٍ مىظًر ثبت کلیٍ فعالیت َای آمًسشی بُبًدی اتاق در مزاقبت

جُت  LBطًل کارآمًسی طزاحی شذٌ است. در پایان ديرٌ اطالعات مًجًد در 

یزد. تعییه ومزات بخش، ارسشیابی عملی ي حضًر ي غیاب مًرد استفادٌ قزار می گ

 لذا خًاَشمىذ است در تکمیل آن حذاکثز دقت خًد را مبذيل فزماییذ. 

 ًام کارآهَز:

 شوارُ داًشجَیی: 
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 بالیٌی آهَزش قَاًیي 

  تٝ ٘ىات زیر تٛجٝ داؼتٝ تاؼیذ: ٔحترْ دا٘ؽجٛی

 اتاق تىٙیهتٟثٛدی،  اتاق در ٔرالثت اصَٛ ٚ ػُٕ اتاق تىٙیهوارآٔٛزی  .1

ٚاحذ ٚ  4ظاػت( ٔجٕٛػا  102ٚاحذ ) 2ٖ اٞر وذاْ تٝ ٔیس 2 ٚ 1 ػُٕ

ظاػت( تٝ ٔٙظٛر  102ٚاحذ ) 2٘یس تٝ ٔیساٖ  ٔرالثت در اتاق تٟثٛدی

اجرا ٔی  ؼػد ٘یاز در ترْ رتا ٟٔارت ٞای ػّٕی ٚ ػّٕی ٔٛ ؼٕاآؼٙایی 

 ؼٛد.

 ٔٛلغ تٝ حضٛر تراتر تر٘أٝ اػالٔی ٔمرر، تاِیٙی آٔٛزؼی ٞای ٔىاٖ وّیٝ در .2

 .تاؼیذ داؼتٝ

 تاؼذ. ٔی 13:30 اِی 7:30 از حضٛر ظاػات .3

حضٛر در تیٕارظتاٖ در رٚزٞا ٚ ظاػات تؼییٗ ؼذٜ ضرٚری اظت ٚ دا٘ؽجٛ  .4

 تٝ ٞیچ ػٙٛاٖ در رٚزٞا ٚ ظاػات فٛق ٕ٘ی تٛا٘ذ غیثت ٕ٘ایذ. 

 ؼٛیذ وارآٔٛزی حاضر ٔحُ در ٔٛلغ تٝ ٞر دِیّی ٘تٛا٘عتیذ تٝ چٙا٘چٝ .5

 دٞیذ. اعالع خٛد ٔرتی ٔٛضٛع را تٝ

ٞر ٞفتٝ از اتتذای ؼرٚع  دٚؼٙثٝ ٚ ظٝ ؼٙثٝ وارآٔٛزی، رٚزٞای رٚزٞای  .6

 ترْ تحصیّی ٔی تاؼذ.

 تٝ ٕٞراٜ داؼتٗ الي تٛن در تٕأی رٚزٞای وارآٔٛزی اِسأی ٔی تاؼذ. .7

 ذ.یوٙ ترن ٘ثایذ را وارآٔٛزی ٔحُٔرتی  اجازٜ تذٖٚ .8

 .ذیٕ٘ای اظتفادٜ ػُٕ اتاق ٔحیظ در ٕٞراٜ تّفٗ از ٘ثایذ ػٙٛاٖ ٞیچ تٝ .9
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 ٌیری ؼىُ ٔٛجة ترخٛرد ٞر اَٚ ثا٘یٝ 15-20 در فرد ظاٞر ایٙىٝ تٝ ٘ظر .10

 .اظت ضرٚری آراظتٝ ظاٞر داؼتٗ ،ٌردد ٔی فرد از رٞٙی تصٛری

 ؼٛد پٛؼیذٜ ٔمٙؼٝ یا والٜ زیر وأالً ٚ( آلایاٖ)وٛتاٜ  تایعتی ٔٛٞا .11

 .)خٛاٞراٖ(

 آرایؽی زِْٛا ٚ آالت زیٛر الن، از اظتفادٜ ٚ تاؼذ وٛتاٜ تایعتی ٞا ٘اخٗ .12

 .تاؼذ ٔی ٕٔٙٛع

 در دا٘ؽجٛ ٚظایُ ظایر ٚ جٛاٞرات ٔفمٛدی جٛاتٍٛی دا٘ؽىذٜ ٚ تیٕارظتاٖ .13

 را ٚظایُ ایٍٙٛ٘ٝ دا٘ؽجٛ وٝ اظت ایٗ حاِت تٟتریٗ. تاؼذ ٕ٘ی ػُٕ اتاق

 .٘یاٚرد خٛد ٕٞراٜ

 .تاؼذ ٔی اِسأی اتیىت داؼتٗ ٕٞراٜ .14

 اظتا٘ذارد تصٛرت دظت ٔٙاظة ؼعتؽٛی تیٕار تا تٕاض ٞر از تؼذ ٚ لثُ .15

 ٚجٛد تذٖ ٔایؼات ٚ خٖٛ تا تٕاض احتٕاَ وٝ ٔٛاردی وّیٝ در ٚ ضرٚریعت

 .ؼٛد پٛؼیذٜ ٔصرف یىثار دظتىػ دارد

 ٚ ذیدٞ اعالع خٛد ٔرتی تٝ ٔایؼات ٚ خٖٛ تا ٔعتمیٓ تٕاض صٛرت در .16

 ترای حادثٝ فرْ یه ٔرتٛعٝ ٔرتی ٚ ذیٕ٘ای د٘ثاَ را تیٕارظتاٖ پرٚتىُ

 .ایذٕ٘ تىٕیُ دا٘ؽجٛ

 ٞا ظاػت آٖ تا تتٛا٘ذ وٝ) راحت وأالً ٚ ظثه دٔپایی یا وفػ جفت یه .17

 .ذیوٙ تٟیٝ( تایعتذ

 .ذیٕ٘ای وار آٖ در ٚ یافتٝ ظازٌاری پراظترض ٔٛلؼیت تا ذیتاؼ لادر .18

 .ذیتاؼ خٛردٜ صثحا٘ٝ وارآٔٛزی در حضٛر ٍٞٙاْ حتٕاً .19
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 تذٖٚ ٚ ػٙٛاٖ ٞیچ تٝ ٘ثایذ ؼذٜ ٔحَٛ تیٕار یا پرٚظیجر وردٖ د٘ثاَ .20

 .ؼٛد لغغ ٔرتی تا ٕٞاٍٞٙی

 اظرار حفظ تر ػالٜٚ أا وٙٙذ ٔغاِؼٝ را تیٕاراٖ پرٚ٘ذٜ تٛا٘ٙذ ٔی دا٘ؽجٛیاٖ .21

 .وٙٙذ خارج پرظتاری ایعتٍاٜ از را آٖ ٘ثایذ ٞرٌس تیٕار،

 افراد اختیار در را آٖ یا ٚ ٌرفتٝ وپی تیٕار پرٚ٘ذٜ از ػٙٛاٖ ٞیچ تٝ ٘ثایذ .22

 .ذدٞی لرار ٔتفرلٝ

 تٛظظ ٟ٘ایی ٕ٘رٜ 5 ٚ تاؼذ ٔی ٕ٘رٜ 15 تٛي الي از حاصُ ٕ٘رٜ وُ .23

 .ؼذ خٛاٞذ دادٜ ٌرٜٚ اظاتیذ

 

 

 

 تاریخ          دا٘ؽجٛ أضا     
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اتاق عول ّای اّداف کار آهَزی تکٌیک  

 در پایاٖ وارآٔٛزی دا٘ؽجٛ لادر خٛاٞذ تٛد:

 د.در اتتذای ٞر ؼیفت اتاق ػُٕ را تٝ صٛرت اظتا٘ذارد تحٛیُ تٍیر .1

 تر٘أٝ رٚزا٘ٝ اتاق ػُٕ را وٙترَ ٕ٘ایذ. .2

 اتاق ػُٕ را ٔتٙاظة تا ٘ٛع جراحی آٔادٜ وٙذ.  .3

٘ظٓ ٚ ترتیة ٚ اِٛیت ٞا را عثك آ٘چٝ تٝ عٛر ٘ظری آٔٛختٝ رػایت وردٜ ٚ  .4

 ا٘جاْ دٞذ.

 تیٕار را تحٛیُ ٌرفتٝ ٚ پرٚ٘ذٜ اٚ را وٙترَ ٚ ٔغاِؼٝ ٕ٘ایذ. .5

ٚ تٝ آرأػ ٚ واٞػ اضغراب ٚی وٕه تا تیٕار ارتثاط ٔٙاظة ترلرار وردٜ  .6

 ٕ٘ایذ.

تٝ ػٙٛاٖ فرد ظیروِٛر در اتاق ػُٕ فؼاِیت ٕ٘ایذ )پٛزیؽٗ ٔٙاظة، پرج  .7

 اِٚیٝ، وٕه تٝ تیٓ اظتریُ ٚ...(.

 ٚظایُ ترلی ٚ غیر ترلی اتاق ػُٕ را تٝ عٛر صحیح تٝ وار ٌیرد. .8

 در ٔصرف ٚظایُ صرفٝ جٛیی ٕ٘ایذ. .9

 حی ٕٞىاری ٕ٘ایذ.تٝ ػٙٛاٖ فرد اظتریُ در تیٓ جرا .10

 ٔٛضغ ػُٕ را پرج یا ضذ ػفٛ٘ی ٕ٘ایذ )اِٚیٝ ٚ ٟ٘ایی(. .11

 تٝ تیٓ اظتریُ، ٌاٖ ٚ دظتىػ تپٛؼا٘ذ. .12

 دراپیًٙ را تٝ عٛر صحیح ا٘جاْ دٞذ. .13

 اصَٛ اظىراتیًٙ را رػایت ٚ عثك یه تىٙیه ػّٕی ا٘جاْ دٞذ. .14
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 ٚظایُ ٚ تجٟیسات ٔیس ػُٕ را تر اظاض اِٛیت ٚ اظتا٘ذارد تچیٙذ. .15

 یُ ٔٛرد ٘یاز جراح را تٝ ٔٛلغ ٚ صحیح در اختیار ٚی لرار دٞذ.ٚظا .16

ؼٕارغ اتسار ٞا، ٌاز، ٍِٙاز ٚ... در حیٗ ٚ پایاٖ ػُٕ )ظیروِٛر ٚ اظىراب( را  .17

 ا٘جاْ دٞذ. 

 در فیىط وردٖ درٖ ٞا، آتُ تٙذی ٚ ... ٔؽاروت ٕ٘ایذ.  .18

 در پایاٖ جراحی، پٛظت را تخیٝ زدٜ ٚ ٘احیٝ ػُٕ را پا٘عٕاٖ وٙذ. .19

 ظت ٞا ٚ ٚظایُ ٘ٛن تیس را پط از ؼٕارغ جٕغ آٚری ٕ٘ایذ. .20

پط از اتٕاْ ػُٕ،وّیٝ ٚظایُ داخُ ظت را وٙترَ ٚ تٝ لعٕت ؼعتؽٛ  .21

 تحٛیُ دٞذ.

 در جا تٝ جایی ٚ ا٘تماَ تیٕار تٝ ریىاٚری ٔؽاروت داؼتٝ تاؼذ. .22

 اتاق را جٟت اػٕاَ جراحی تؼذی آٔادٜ ٕ٘ایذ. .23

ؼتٝ ٚ تفاٚت ٞا ٚ وارترد ٞر یه را تٛضیح تا ا٘ٛاع ٘خ ٞای جراحی آؼٙایی دا .24

 دٞذ.

ٞا تٛجٝ تٝ تؽخیص لثُ از ػُٕ، ا٘ٛاع ترغ ٞای جراحی ٚ ٘حٜٛ تعتٗ زخٓ .25

 ٚیصٜ داؼتٝ تاؼذ.
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 اّداف کارآهَزی اصَل هراقبت در اتاق بْبَدی

 ٔحُ ٚ ٔٛلؼیت اتاق تٟثٛدی را تؽٙاظذ. .1

 اتاق تٟثٛدی را جٟت اظتفادٜ تیٕار، آٔادٜ وٙذ. .2

 ظایُ ٔٛجٛد در اتاق تٟثٛدی را ؼرح دٞذ.ٚ .3

 ٚظایُ ضرٚری را در وٙار تخت تیٕار لرار دٞذ. .4

 ٘حٜٛ تحٛیُ تیٕار از اتاق ػُٕ را تذا٘ذ. .5

 راٜ ٞای ٞٛایی را تاز ٍ٘ٝ دارد. .6

 تیٕار را در پٛزیؽٗ ٔٙاظة لرار دٞذ. .7

 ػالیٓ ٞیپٛوعی را تررظی وٙذ. .8

ظٛ٘ذ تیٙی ٚ چادر(  اوعیصٖ درٔا٘ی تیٕار را تا رٚغ ٔٙاظة )ٔاظه، .9

 ا٘جاْ دٞذ.

 ٚظایُ ٔحافظتی تیٕار را در تخت یا ترا٘ىارد تٝ وار ٌیرد. .10

 ػالیٓ حیاتی تیٕار را تر حعة رٚتیٗ وٙترَ ٚ ثثت وٙذ. .11

 ػٛارض تؼذ از ػُٕ را تٛصیف، تؽخیص ٚ حتی االٔىاٖ پیؽٍیری وٙذ. .12

 ٔحُ جراحی ٚ پا٘عٕاٖ )درٖ، واتتر ٚ ...( را وٙترَ وٙذ. .13

 ٖ ٚریذی تیٕار را وٙترَ وٙذ ٚ ادأٝ دٞذ.ا٘فٛزیٛ .14

 دارٚٞای ٔٛرد ٘یاز تسریمی را تر حعة دظتٛر اجرا ٕ٘ایذ.  .15
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ٔؽاٞذات )ٔرالثت ٞای ا٘جاْ ؼذٜ، دارٚٞای تجٛیس ؼذٜ، ظاػت ٚرٚد ٚ  .16

 خرٚج ٚ ظغح ٞٛؼیاری تیٕار( را ثثت ٕ٘ایذ.

 ػالیٓ ؼٛن را ؼٙاظایی وٙذ ٚ در صٛرت ٚلٛع اعالع دٞذ. .17

فادٜ ٚ ٔرالثت ٞای پرظتاری ٔرتٛط تٝ دارٚٞای پرٔصرف در ٔٛارد اظت .18

 ریىاٚری را تیاٖ وٙذ.

ٔرالثت ٞای اختصاصی از تیٕاراٖ تحت جراحی ٞای ٔختّف را ا٘جاْ  .19

 دٞذ.

 ٔٛارد اٚرشا٘عی را ظریؼا تٝ پسؼه ٚ ٕٞىاراٖ اعالع دٞذ. .20
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 لیست حضور و غیاب دانشجویان

 

 

 مانی....هفته اول: مرکس آموزشی در 4

         روز

         تاریخ

 توضیحات:

 امضاء مربی

 هفته دوم: مرکس آموزشی درمانی.... 4

         روز

         تاریخ

 توضیحات:

 امضاء مربی
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 هفته سوم: مرکس آموزشی درمانی.... 4

         روز

         تاریخ

 توضیحات:

 امضاء مربی

 وزشی درمانی....هفته چهارم: مرکس آم 4

         روز

         تاریخ

 توضیحات:

 امضاء مربی
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 "ارزشیابی اخالق حرفِ ای ٍ عوَهی کارآهَزی اتاق عول"

 )چهار هفته اول(

 آیتم تحت ارزشیابی
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

 عوَهی

      حضَر ثِ هَقغ ٍ آهبدُ ؽذى در هحل کبرآهَسی  1

2 
ذی ثِ قَاًیي هزکش درهبًی ٍ داًؾکذُ ) ًحَُ لجبط پَؽیذى ٍ پبیجٌ

 حفظ ظبّز آراعتِ ٍ ...(

     

      داؽتي قذرت اثتکبر ٍ خالقیت در حیي اًجبم کبر 3

4 
داؽتي اػتوبد ثِ ًفظ حیي اًجبم فؼبلیت ٍ درخَاعت کوک در 

 صَرت ًیبس

     

      قیوت  اىرػبیت اصَل ایوٌی حیي کبر هزاقجت اس تجْیشات گز 5

      ّبی ثیوبر جَیی در کبرثزد ٍعبیل ثِ هٌظَر کبّؼ ّشیٌِ صزفِ 6

      اًجبم کبر ثب عزػت ٍ دقت هٌبعت ٍ عبسگبری ثب هحیظ پز اعتزط 7

8 
کوک ثِ عبیز داًؾجَیبى ٍ پزعٌل ثؼذ اس اتوبم کبر خَد ٍ فؼبلیت 

 ثِ ػٌَاى ػضَی اس تین

     

9 
ر درهبًی ثؼذ اس پبیبى فؼبلیت )در ًقؼ فزد تؾکز ٍ قذرداًی اس کبد

 عیبر ٍ اعکزاة(

     

      پیؾٌْبدات ٍ اًتقبدات پذیزػ 11

 اخالق حرفِ ای در اتاق عول

      ثیوبر آداة ٍ رعَماػتقبدات ٍ  احتزام ثِ 1

      حفظ حزین خصَصی ثیوبر در اتبق ػول  2

      کٌتزل رضبیت ًبهِ ّبی ثیوبر 3

      عزار ثیوبر در اتبق ػولحفظ ا 4
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      رػبیت هَاسیي هٌؾَر حقَق ثیوبر در اتبق ػول  5

      هغئَلیت پذیزی حزفِ ای ًغجت ثِ ٍظبیف خَد حظ داؽتي 6

7 
ارتجبط حزفِ ای هٌبعت ثب ثیوبر، پزعٌل، پشؽک، عبیز داًؾجَیبى ٍ 

 اعتبد هزثَعِ

     

      ٍ تزک ثیوبر خَدداری اس تٌْب گذاؽتي 8

      اًجبم هزاقجت هؼٌَی در ثیوبر قجل اس ػول جزاحی 9

      گشارػ خغبی ثبلیٌی )قصَر( 11

      داؽتي صذاقت، تؼْذ حزفِ ای ٍ ٍجذاى جزاحی در ػولکزد ثبلیٌی 11

      رػبیت ایوٌی ثیوبر در ػولکزد ثبلیٌی 12

*رػبیت  13
STEEP در ػولکزد ثبلیٌی      

14 
)فیشیکی، ؽیویبیی ٍ ثیَلَصیکی( ٍ  ت ایوٌی ؽغلیرػبیت هقزرا
 هذیزیت خغز

     

 تایید هربی هربَطِ
 

 (ارائِ هزاقجت ایويSafe) 

 (ارائِ هزاقجت ثِ هَقغTimely) 

 (ارائِ هزاقجت کبفیExpertise) 

 ( ارائِ هزاقجت هَثزEfficient) 

 (ارائِ هزاقجت ثیوبر هحَرPatient centered) 
 

 

 

 

 



داًشکدُ پیراپسشکی گرٍُ تکٌَلَشی اتاق عول         

 

 اصَل ٍ فٌَى عولکرد فرد سیار چک لیست ارزیابی
 : )چْار ّفتِ اٍل( ًام هرکس درهاًی

 مهـــارت

سطح شایستگی مورد 

 انتظار

1 2 3 4 5 

      تَاًبیی رػبیت اصَل آعپتیک )ثبسکزدى ٍعبیل ٍ ...( 1

2 
تَاًبیی تجْیش ٍ آهبدُ ًوَدى اتبق در ؽزٍع ؽیفت ثز اعبط ثزًبهِ 

 رٍساًِ اتبق ػول

     

      بیی اًجبم پذیزػ ٍ اًتقبل ثیوبر تَاً 3

      کٌتزل هَضغ ػول اس ًظز ؽیَ ٍ تویشی 4

      تَاًبیی پَسیؾي دادى ثِ ثیوبر رٍی تخت  5

      تَاًبیی اًجبم پزح اٍلیِ 6

7 
تَاًبیی اضبفِ کزدى هبیؼبت )هبًٌذ ثتبدیي، ًزهبل عبلیي ٍ ...( ثِ 

 هیذاى اعتزیل 

     

8 
کبرگیزی لَاسم ٍ تجْیشات در عَل ػول )کَتز، عیبلتیک، تَاًبیی ثِ 

 عبکؾي ٍ ...(

     

9 
ّبی  ّب ٍ عیغتن گیزی ٍ هزاقجت اس کبتتزّب، درى تَاًبیی ثِ کبر

 آٍری  جوغ

     

      تَاًبیی هزاقجت ٍ ارعبل ًوًَِ  11

 



داًشکدُ پیراپسشکی گرٍُ تکٌَلَشی اتاق عول         

 

 چک لیست ارزیابی اصَل ٍ فٌَى عولکرد فرد سیار

 مهـــارت

رد سطح شایستگی مو

 انتظار

1 2 3 4 5 

      تَاًبیی ؽوبرػ )گبس، عَسى ٍ ٍعبیل( در ًقؼ فزد عیبر 11

      تَاًبیی پبًغوبى سخن 12

      پزکزدى چک لیغت جزاحی ایوي ٍ ٍعبیل هصزفی ثیوبر 13

      حضَر هذاٍم ٍ هَثز در اتبق ػول تب پبیبى ػول  14

      اخل اتبق ػول ثزقزاری ًظن ٍ کٌتزل رفت ٍ آهذ ثِ د 15

      تَاًبیی اًجبم فؼبلیت در اختتبم ػول جزاحی )اًتقبل ثیوبر ٍ ...( 16

17 
تَاًبیی ضذ ػفًَی ًوَدى اتبق ٍ آهبدُ عبسی اتبق ثزای ػول 

 ثؼذی

     

      آؽٌبیی ثب اًَاع ًخ ّبی جزاحی  18

      آؽٌبیی ثب اًَاع اثشار ٍ تجْیشات جزاحی 19

      ثب آًبتَهی ٍ اًَاع ثیوبریْبی جزاحیآؽٌبیی  21

 

 

 تاییذ مربی مربوطه

 



داًشکدُ پیراپسشکی گرٍُ تکٌَلَشی اتاق عول         

 

 2ٍ  1 چک لیست ارزشیابی اختصاصی تکٌیک جراحی
 : )چْار ّفتِ اٍل( ًام هرکس درهاًی

 مهـــارت
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

      تحَیل گزفتي ثیوبر 1

      ،....()ثزگِ رضبیت، ثزگِ هؾبٍرُ کٌتزل پزًٍذُ ثیوبر 2

3 
ًَار  ،ECGآًذٍعکَپی، ) ثیوبر ثزرعی گشارؽبت پبراکلیٌیکی

 ....(هغش، ًَار ػضلِ، 

     

      تَاًبیی رػبیت اصَل آعپتیک در عَل پزٍعِ جزاحی 4

5 
تَاًبیی تجْیش ٍ آهبدُ ًوَدى اتبق در ؽزٍع ؽیفت ثز اعبط 

 ثزًبهِ رٍساًِ اتبق ػول 

     

6 
ّب ثز اعبط اصَل  ؾک کزدى دعتتَاًبیی اعکزاة ٍ خ

 اعتبًذارد 

     

      )ثبس ٍ ثغتِ( تَاًبیی پَؽیذى گبى ٍ دعتکؼ 7

      تَاًبیی پَؽبًذى گبى ٍ دعتکؼ ثِ تین جزاحی 8

      تَاًبیی اًجبم پزح ثبًَیِ 9

      کزدى ثیوبردرح  اًجبم تَاًبیی 11

11 
ش جزاحی ثز اعبط تَاًبیی آهبدُ ًوَدى فیلذ اعتزیل )چیٌؼ هی

 ًَع ػول ٍ ...(

     



داًشکدُ پیراپسشکی گرٍُ تکٌَلَشی اتاق عول         

 

 مهـــارت
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

      ٍ ... تَاًبیی فیکظ کزدى قلن کَتز ٍ لَلِ عبکؾي 12

13 
اتصبل تیغِ ثِ ) تَاًبیی ثکبرگیزی ٍعبیل ٍ تجْیشات جزاحی

 ثیغتَری، درى، اعتبپلز، لیگبؽَر، ٍ ...( 

     

      ... ثبفت ّب ٍ الیِ ّبیقغوت ّبی هختلف ثذى،  ثیبى آًبتَهی 14

15 
ًبحیِ ؽکن، (هؾبّذُ ٍ تحلیل اًَاع اًغشیَى ّبی جزاحی 

 .. لگي، قفغِ عیٌِ ٍ

     

      تَاًبیی ؽٌبخت ٍ پیؼ ثیٌی اثشار هَرد ًیبس جزاح 16

17 

تَاًبیی اًجبم فؼبلیت در ًقؼ کوک اٍل یب دٍم جزاحی )آهبدُ 
جزاحی، تویش ًگِ داؽتي هیش جزاحی، کوک در عبسی ًخ ّبی 

 اکغپَصر ٍ ...(

     

18 
اکغپَس  ،الیِ ّبهؾبّذُ ٍ ّوکبری در ّوَعتبس، دیغکغیَى 

 ... ثغتي سخن ٍ ًبحیِ،

     

      تَاًبیی هزاقجت اس ًوًَِ در ًقؼ فزد اعکزاة 19

      تَاًبیی ثخیِ سدى 21

      ل(تَاًبیی ؽوبرػ )گبس، عَسى ٍ ٍعبی 21

      تَاًبیی پبًغوبى سخن 22



داًشکدُ پیراپسشکی گرٍُ تکٌَلَشی اتاق عول         

 

 هـــارتم
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

      اثشار جزاحی ثؼذ اس ػول  َاًبیی جوغ آٍری ٍعبیل ًَک تیش ٍت 23

      خبرج ًوَدى صحیح گبى ٍ دعتکؼ پظ اس جزاحی 24

25 
ل اثشار جزاحی، ٍعبی) تَاًبیی ؽغتؾَ ٍعبیل ٍ تجْیشات جزاحی

 (... ٍعبیل ثزقی، آًذٍعکَپی ٍ

     

26 
غییز پَسیؾي ثیوبر، ت) ػول جزاحی پبیبىتَاًبیی اًجبم فؼبلیت در 

 ، هزتت کزدى اتبق ٍ ...(اًتقبل ثیوبر

     

 

 تاییذ مربی مربوطه

 

 

 

 

 

 

 

 



داًشکدُ پیراپسشکی گرٍُ تکٌَلَشی اتاق عول         

 

 چک لیست ارزشیابی اختصاصی اصَل هراقبت در اتاق بْبَدی

 : )چْار ّفتِ اٍل( ًام هرکس درهاًی

ف
دی

  مهارت ر
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

      ٍعبیل هَجَد در ریکبٍری را ًبم ثجزد ٍ کبرثزد ّز یک را ثذاًذ  1

آؽٌبیی ثب هَارد اعتفبدُ ٍ هزاقجت ّبی هزثَط ثِ دارٍّبی پزهصزف  2

 ریکبٍری

     

چک کزدى ٍعبیل اتبق ثْجَدی در اثتذای ّز ؽیفت )هبًیتَریٌگ،  3

 زالی احیب، عبکؾي ٍ ..(ت

     

      تَاًبیی ًحَُ تحَیل ثیوبر اس اتبق ػول 4

      قزار دادى ثیوبر در پَسیؾي هٌبعت ثب تَجِ ثِ ًَع ػول 5

      ثِ کبرگیزی ٍعبیل هحبفظتی ثیوبر در تخت یب ثزاًکبرد 6

      قزار دادى ٍعبیل ضزٍری در کٌبر تخت ثیوبر 7

      ثِ دعتگبُ هبًیتَریٌگ ٍ ارسیبثی هغتوز ثیوبرٍصل کزدى ثیوبر  8

 ثبس ًگِ داؽتي راُ ّبی َّایی ثیوبر 9

 الف( اعتفبدُ صحیح اس پَسیؾي جْت ثبس ًگْذاؽتي راُ َّایی

 َّایی ُجْت ثبس ًگْذاؽتي را airway ة( اعتفبدُ صحیح اس

 ج( اعتفبدُ صحیح اس عبکؾي در صَرت لشٍم

وبر ثب رٍػ هٌبعت )هبعک، کبًَالی د( اًجبم اکغیضى درهبًی ثی

 ثیٌی ٍ ..(

     



داًشکدُ پیراپسشکی گرٍُ تکٌَلَشی اتاق عول         

 

      کٌتزل صحیح ػالئن حیبتی ثیوبر  10

ثزرعی ثیوبر اس ًظز ػَارض ؽبیغ احتوبلی هبًٌذ: ّیپَکغی،  11

 خًَزیشی، ؽَک

     

 ،CVlineّب، کبتتز،  کٌتزل هحل پبًغوبى ٍ اتصبالت ثیوبر )درى 12

IVline ).. ٍ 

     

      َسیَى ّبی ثیوبر کٌتزل اًف 13

      اجزای صحیح دعتَرات پشؽک 14

ثجت گشارػ ریکبٍری ثِ عَر صحیح )عبػت ٍرٍد ٍ خزٍج، عغح  15

 َّؽیبری ثیوبر، ًَع ػول، هحل اًغشیَى، هیشاى تزؽحبت، هزاقجت

ّبی اًجبم ؽذُ، هؼیبرّبی السم جْت تزخیص هبًٌذ تٌفظ، رًگ 

 دارٍّبی تجَیش ؽذُ(  ؽیبری،پَعت، فؼبلیت اًذام ّب ٍ عغح َّ

     

      تحَیل صحیح ثیوبر ثِ پزعتبر ثخؼ 16

 

 

 تاییذ مربی مربوطه

 

 

 

 



داًشکدُ پیراپسشکی گرٍُ تکٌَلَشی اتاق عول         

 

 "ارزشیابی اخالق حرفِ ای ٍ عوَهی کارآهَزی اتاق عول"

 ()چهار هفته دوم

 آیتم تحت ارزشیابی
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

 عوَهی

      هحل کبرآهَسی حضَر ثِ هَقغ ٍ آهبدُ ؽذى در  1

2 
پبیجٌذی ثِ قَاًیي هزکش درهبًی ٍ داًؾکذُ ) ًحَُ لجبط پَؽیذى ٍ 

 حفظ ظبّز آراعتِ ٍ ...(

     

      داؽتي قذرت اثتکبر ٍ خالقیت در حیي اًجبم کبر 3

4 
داؽتي اػتوبد ثِ ًفظ حیي اًجبم فؼبلیت ٍ درخَاعت کوک در 

 صَرت ًیبس

     

      قیوت  یي کبر هزاقجت اس تجْیشات گزاىرػبیت اصَل ایوٌی ح 5

      ّبی ثیوبر جَیی در کبرثزد ٍعبیل ثِ هٌظَر کبّؼ ّشیٌِ صزفِ 6

      اًجبم کبر ثب عزػت ٍ دقت هٌبعت ٍ عبسگبری ثب هحیظ پز اعتزط 7

8 
کوک ثِ عبیز داًؾجَیبى ٍ پزعٌل ثؼذ اس اتوبم کبر خَد ٍ فؼبلیت 

 ثِ ػٌَاى ػضَی اس تین

     

9 
تؾکز ٍ قذرداًی اس کبدر درهبًی ثؼذ اس پبیبى فؼبلیت )در ًقؼ فزد 

 عیبر ٍ اعکزاة(

     

      پذیزػ پیؾٌْبدات ٍ اًتقبدات 11

 اخالق حرفِ ای در اتاق عول

      احتزام ثِ اػتقبدات ٍ آداة ٍ رعَم ثیوبر 1

      حفظ حزین خصَصی ثیوبر در اتبق ػول  2

      بهِ ّبی ثیوبرکٌتزل رضبیت ً 3

      حفظ اعزار ثیوبر در اتبق ػول 4



داًشکدُ پیراپسشکی گرٍُ تکٌَلَشی اتاق عول         

 

      رػبیت هَاسیي هٌؾَر حقَق ثیوبر در اتبق ػول  5

      داؽتي حظ هغئَلیت پذیزی حزفِ ای ًغجت ثِ ٍظبیف خَد 6

7 
ارتجبط حزفِ ای هٌبعت ثب ثیوبر، پزعٌل، پشؽک، عبیز داًؾجَیبى ٍ 

 اعتبد هزثَعِ

     

      اس تٌْب گذاؽتي ٍ تزک ثیوبرخَدداری  8

      اًجبم هزاقجت هؼٌَی در ثیوبر قجل اس ػول جزاحی 9

      گشارػ خغبی ثبلیٌی )قصَر( 11

      داؽتي صذاقت، تؼْذ حزفِ ای ٍ ٍجذاى جزاحی در ػولکزد ثبلیٌی 11

      رػبیت ایوٌی ثیوبر در ػولکزد ثبلیٌی 12

*رػبیت  13
STEEP  ثبلیٌیدر ػولکزد      

14 
رػبیت هقزرات ایوٌی ؽغلی )فیشیکی، ؽیویبیی ٍ ثیَلَصیکی( ٍ 

 هذیزیت خغز

     

 تایید هربی هربَطِ
 

 (ارائِ هزاقجت ایويSafe) 

 (ارائِ هزاقجت ثِ هَقغTimely) 

 (ارائِ هزاقجت کبفیExpertise) 

 ( ارائِ هزاقجت هَثزEfficient) 

 (ارائِ هزاقجت ثیوبر هحَرPatient centered) 
 

 

 

 

 



داًشکدُ پیراپسشکی گرٍُ تکٌَلَشی اتاق عول         

 

 چک لیست ارزیابی اصَل ٍ فٌَى عولکرد فرد سیار
 (: )چْار ّفتِ دٍم ًام هرکس درهاًی

 مهـــارت

سطح شایستگی مورد 

 انتظار

1 2 3 4 5 

      تَاًبیی رػبیت اصَل آعپتیک )ثبسکزدى ٍعبیل ٍ ...( 1

2 
تَاًبیی تجْیش ٍ آهبدُ ًوَدى اتبق در ؽزٍع ؽیفت ثز اعبط ثزًبهِ 

 ٍساًِ اتبق ػولر

     

      تَاًبیی اًجبم پذیزػ ٍ اًتقبل ثیوبر  3

      کٌتزل هَضغ ػول اس ًظز ؽیَ ٍ تویشی 4

      تَاًبیی پَسیؾي دادى ثِ ثیوبر رٍی تخت  5

      تَاًبیی اًجبم پزح اٍلیِ 6

7 
تَاًبیی اضبفِ کزدى هبیؼبت )هبًٌذ ثتبدیي، ًزهبل عبلیي ٍ ...( ثِ 

 اعتزیل هیذاى 

     

8 
تَاًبیی ثِ کبرگیزی لَاسم ٍ تجْیشات در عَل ػول )کَتز، عیبلتیک، 

 عبکؾي ٍ ...(

     

9 
ّبی  ّب ٍ عیغتن گیزی ٍ هزاقجت اس کبتتزّب، درى تَاًبیی ثِ کبر

 آٍری  جوغ

     

      تَاًبیی هزاقجت ٍ ارعبل ًوًَِ  11

 



داًشکدُ پیراپسشکی گرٍُ تکٌَلَشی اتاق عول         

 

 ارچک لیست ارزیابی اصَل ٍ فٌَى عولکرد فرد سی

 مهـــارت

سطح شایستگی مورد 

 انتظار

1 2 3 4 5 

      تَاًبیی ؽوبرػ )گبس، عَسى ٍ ٍعبیل( در ًقؼ فزد عیبر 11

      تَاًبیی پبًغوبى سخن 12

      پزکزدى چک لیغت جزاحی ایوي ٍ ٍعبیل هصزفی ثیوبر 13

      حضَر هذاٍم ٍ هَثز در اتبق ػول تب پبیبى ػول  14

      ًظن ٍ کٌتزل رفت ٍ آهذ ثِ داخل اتبق ػول  ثزقزاری 15

      تَاًبیی اًجبم فؼبلیت در اختتبم ػول جزاحی )اًتقبل ثیوبر ٍ ...( 16

17 
تَاًبیی ضذ ػفًَی ًوَدى اتبق ٍ آهبدُ عبسی اتبق ثزای ػول 

 ثؼذی

     

      آؽٌبیی ثب اًَاع ًخ ّبی جزاحی  18

      یشات جزاحیآؽٌبیی ثب اًَاع اثشار ٍ تجْ 19

      آؽٌبیی ثب آًبتَهی ٍ اًَاع ثیوبریْبی جزاحی 21

 

 

 تاییذ مربی مربوطه

 



داًشکدُ پیراپسشکی گرٍُ تکٌَلَشی اتاق عول         

 

 2ٍ  1 چک لیست ارزشیابی اختصاصی تکٌیک جراحی
 : )چْار ّفتِ دٍم( ًام هرکس درهاًی

 مهـــارت
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

      تحَیل گزفتي ثیوبر 1

      )ثزگِ رضبیت، ثزگِ هؾبٍرُ،....( برکٌتزل پزًٍذُ ثیو 2

3 
ًَار  ،ECGآًذٍعکَپی، ) ثیوبر ثزرعی گشارؽبت پبراکلیٌیکی

 ....(هغش، ًَار ػضلِ، 

     

      تَاًبیی رػبیت اصَل آعپتیک در عَل پزٍعِ جزاحی 4

5 
تَاًبیی تجْیش ٍ آهبدُ ًوَدى اتبق در ؽزٍع ؽیفت ثز اعبط 

 ثزًبهِ رٍساًِ اتبق ػول 

     

6 
ّب ثز اعبط اصَل  تَاًبیی اعکزاة ٍ خؾک کزدى دعت

 اعتبًذارد 

     

      تَاًبیی پَؽیذى گبى ٍ دعتکؼ )ثبس ٍ ثغتِ( 7

      تَاًبیی پَؽبًذى گبى ٍ دعتکؼ ثِ تین جزاحی 8

      تَاًبیی اًجبم پزح ثبًَیِ 9

      تَاًبیی اًجبم درح کزدى ثیوبر 11

11 
تَاًبیی آهبدُ ًوَدى فیلذ اعتزیل )چیٌؼ هیش جزاحی ثز اعبط 

 ًَع ػول ٍ ...(

     



داًشکدُ پیراپسشکی گرٍُ تکٌَلَشی اتاق عول         

 

 مهـــارت
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

      تَاًبیی فیکظ کزدى قلن کَتز ٍ لَلِ عبکؾي ٍ ... 12

13 
تَاًبیی ثکبرگیزی ٍعبیل ٍ تجْیشات جزاحی )اتصبل تیغِ ثِ 

 ، لیگبؽَر، ٍ ...( ثیغتَری، درى، اعتبپلز

     

      ... ثبفت ّب ٍ الیِ ّبیثیبى آًبتَهی قغوت ّبی هختلف ثذى،  14

15 
ًبحیِ ؽکن، (هؾبّذُ ٍ تحلیل اًَاع اًغشیَى ّبی جزاحی 

 .. لگي، قفغِ عیٌِ ٍ

     

      تَاًبیی ؽٌبخت ٍ پیؼ ثیٌی اثشار هَرد ًیبس جزاح 16

17 

کوک اٍل یب دٍم جزاحی )آهبدُ تَاًبیی اًجبم فؼبلیت در ًقؼ 
عبسی ًخ ّبی جزاحی، تویش ًگِ داؽتي هیش جزاحی، کوک در 

 اکغپَصر ٍ ...(

     

18 
اکغپَس  ،الیِ ّبهؾبّذُ ٍ ّوکبری در ّوَعتبس، دیغکغیَى 

 ... ثغتي سخن ٍ ًبحیِ،

     

      تَاًبیی هزاقجت اس ًوًَِ در ًقؼ فزد اعکزاة 19

      تَاًبیی ثخیِ سدى 21

      تَاًبیی ؽوبرػ )گبس، عَسى ٍ ٍعبیل( 21

      تَاًبیی پبًغوبى سخن 22



داًشکدُ پیراپسشکی گرٍُ تکٌَلَشی اتاق عول         

 

 مهـــارت
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

      تَاًبیی جوغ آٍری ٍعبیل ًَک تیش ٍ اثشار جزاحی ثؼذ اس ػول  23

      خبرج ًوَدى صحیح گبى ٍ دعتکؼ پظ اس جزاحی 24

25 
اثشار جزاحی، ٍعبیل ٍعبیل ٍ تجْیشات جزاحی )تَاًبیی ؽغتؾَ 

 (آًذٍعکَپی ٍ ٍعبیل ثزقی، ...

     

26 
تغییز پَسیؾي ثیوبر، تَاًبیی اًجبم فؼبلیت در پبیبى ػول جزاحی )

 اًتقبل ثیوبر، هزتت کزدى اتبق ٍ ...(

     

 

 تاییذ مربی مربوطه
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بْبَدیچک لیست ارزشیابی اختصاصی اصَل هراقبت در اتاق   

 : )چْار ّفتِ دٍم( ًام هرکس درهاًی

ف
دی

  مهارت ر
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

      ٍعبیل هَجَد در ریکبٍری را ًبم ثجزد ٍ کبرثزد ّز یک را ثذاًذ  1

آؽٌبیی ثب هَارد اعتفبدُ ٍ هزاقجت ّبی هزثَط ثِ دارٍّبی پزهصزف  2

 ریکبٍری

     

ثْجَدی در اثتذای ّز ؽیفت )هبًیتَریٌگ،  چک کزدى ٍعبیل اتبق 3

 تزالی احیب، عبکؾي ٍ ..(

     

      تَاًبیی ًحَُ تحَیل ثیوبر اس اتبق ػول 4

      قزار دادى ثیوبر در پَسیؾي هٌبعت ثب تَجِ ثِ ًَع ػول 5

      ثِ کبرگیزی ٍعبیل هحبفظتی ثیوبر در تخت یب ثزاًکبرد 6

      ر کٌبر تخت ثیوبرقزار دادى ٍعبیل ضزٍری د 7

      ٍصل کزدى ثیوبر ثِ دعتگبُ هبًیتَریٌگ ٍ ارسیبثی هغتوز ثیوبر 8

 ثبس ًگِ داؽتي راُ ّبی َّایی ثیوبر 9

 الف( اعتفبدُ صحیح اس پَسیؾي جْت ثبس ًگْذاؽتي راُ َّایی

 جْت ثبس ًگْذاؽتي راُ َّایی airwayة( اعتفبدُ صحیح اس 

 ي در صَرت لشٍمج( اعتفبدُ صحیح اس عبکؾ

د( اًجبم اکغیضى درهبًی ثیوبر ثب رٍػ هٌبعت )هبعک، کبًَالی 

 ثیٌی ٍ ..(
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      کٌتزل صحیح ػالئن حیبتی ثیوبر  10

ثزرعی ثیوبر اس ًظز ػَارض ؽبیغ احتوبلی هبًٌذ: ّیپَکغی،  11

 خًَزیشی، ؽَک

     

 ،CVline ّب، کبتتز، کٌتزل هحل پبًغوبى ٍ اتصبالت ثیوبر )درى 12

IVline ).. ٍ 

     

      کٌتزل اًفَسیَى ّبی ثیوبر  13

      اجزای صحیح دعتَرات پشؽک 14

ثجت گشارػ ریکبٍری ثِ عَر صحیح )عبػت ٍرٍد ٍ خزٍج، عغح  15

 َّؽیبری ثیوبر، ًَع ػول، هحل اًغشیَى، هیشاى تزؽحبت، هزاقجت

تٌفظ، رًگ ّبی اًجبم ؽذُ، هؼیبرّبی السم جْت تزخیص هبًٌذ 

 پَعت، فؼبلیت اًذام ّب ٍ عغح َّؽیبری، دارٍّبی تجَیش ؽذُ( 

     

      تحَیل صحیح ثیوبر ثِ پزعتبر ثخؼ 16

 

 

 تاییذ مربی مربوطه
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 "ارزشیابی اخالق حرفِ ای ٍ عوَهی کارآهَزی اتاق عول"

 ()چهار هفته سوم

 آیتم تحت ارزشیابی
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

 عوَهی

      حضَر ثِ هَقغ ٍ آهبدُ ؽذى در هحل کبرآهَسی  1

2 
پبیجٌذی ثِ قَاًیي هزکش درهبًی ٍ داًؾکذُ ) ًحَُ لجبط پَؽیذى ٍ 

 حفظ ظبّز آراعتِ ٍ ...(

     

      داؽتي قذرت اثتکبر ٍ خالقیت در حیي اًجبم کبر 3

4 
ک در داؽتي اػتوبد ثِ ًفظ حیي اًجبم فؼبلیت ٍ درخَاعت کو

 صَرت ًیبس

     

      قیوت  رػبیت اصَل ایوٌی حیي کبر هزاقجت اس تجْیشات گزاى 5

      ّبی ثیوبر جَیی در کبرثزد ٍعبیل ثِ هٌظَر کبّؼ ّشیٌِ صزفِ 6

      اًجبم کبر ثب عزػت ٍ دقت هٌبعت ٍ عبسگبری ثب هحیظ پز اعتزط 7

8 
کبر خَد ٍ فؼبلیت  کوک ثِ عبیز داًؾجَیبى ٍ پزعٌل ثؼذ اس اتوبم

 ثِ ػٌَاى ػضَی اس تین

     

9 
تؾکز ٍ قذرداًی اس کبدر درهبًی ثؼذ اس پبیبى فؼبلیت )در ًقؼ فزد 

 عیبر ٍ اعکزاة(

     

      پذیزػ پیؾٌْبدات ٍ اًتقبدات 11

 اخالق حرفِ ای در اتاق عول

      احتزام ثِ اػتقبدات ٍ آداة ٍ رعَم ثیوبر 1

      ثیوبر در اتبق ػول  حفظ حزین خصَصی 2

      کٌتزل رضبیت ًبهِ ّبی ثیوبر 3

      حفظ اعزار ثیوبر در اتبق ػول 4
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      رػبیت هَاسیي هٌؾَر حقَق ثیوبر در اتبق ػول  5

      داؽتي حظ هغئَلیت پذیزی حزفِ ای ًغجت ثِ ٍظبیف خَد 6

7 
داًؾجَیبى ٍ ارتجبط حزفِ ای هٌبعت ثب ثیوبر، پزعٌل، پشؽک، عبیز 

 اعتبد هزثَعِ

     

      خَدداری اس تٌْب گذاؽتي ٍ تزک ثیوبر 8

      اًجبم هزاقجت هؼٌَی در ثیوبر قجل اس ػول جزاحی 9

      گشارػ خغبی ثبلیٌی )قصَر( 11

      داؽتي صذاقت، تؼْذ حزفِ ای ٍ ٍجذاى جزاحی در ػولکزد ثبلیٌی 11

      د ثبلیٌیرػبیت ایوٌی ثیوبر در ػولکز 12

*رػبیت  13
STEEP در ػولکزد ثبلیٌی      

14 
رػبیت هقزرات ایوٌی ؽغلی )فیشیکی، ؽیویبیی ٍ ثیَلَصیکی( ٍ 

 هذیزیت خغز

     

 تایید هربی هربَطِ
 

 (ارائِ هزاقجت ایويSafe) 

 (ارائِ هزاقجت ثِ هَقغTimely) 

 (ارائِ هزاقجت کبفیExpertise) 

 ( ارائِ هزاقجت هَثزEfficient) 

 (ارائِ هزاقجت ثیوبر هحَرPatient centered) 
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 چک لیست ارزیابی اصَل ٍ فٌَى عولکرد فرد سیار
 (: )چْار ّفتِ سَم ًام هرکس درهاًی

 مهـــارت

سطح شایستگی مورد 

 انتظار

1 2 3 4 5 

      تَاًبیی رػبیت اصَل آعپتیک )ثبسکزدى ٍعبیل ٍ ...( 1

2 
ًوَدى اتبق در ؽزٍع ؽیفت ثز اعبط ثزًبهِ  تَاًبیی تجْیش ٍ آهبدُ

 رٍساًِ اتبق ػول

     

      تَاًبیی اًجبم پذیزػ ٍ اًتقبل ثیوبر  3

      کٌتزل هَضغ ػول اس ًظز ؽیَ ٍ تویشی 4

      تَاًبیی پَسیؾي دادى ثِ ثیوبر رٍی تخت  5

      تَاًبیی اًجبم پزح اٍلیِ 6

7 
بًٌذ ثتبدیي، ًزهبل عبلیي ٍ ...( ثِ تَاًبیی اضبفِ کزدى هبیؼبت )ه

 هیذاى اعتزیل 

     

8 
تَاًبیی ثِ کبرگیزی لَاسم ٍ تجْیشات در عَل ػول )کَتز، عیبلتیک، 

 عبکؾي ٍ ...(

     

9 
ّبی  ّب ٍ عیغتن گیزی ٍ هزاقجت اس کبتتزّب، درى تَاًبیی ثِ کبر

 آٍری  جوغ

     

      تَاًبیی هزاقجت ٍ ارعبل ًوًَِ  11
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 چک لیست ارزیابی اصَل ٍ فٌَى عولکرد فرد سیار

 مهـــارت

سطح شایستگی مورد 

 انتظار

1 2 3 4 5 

      تَاًبیی ؽوبرػ )گبس، عَسى ٍ ٍعبیل( در ًقؼ فزد عیبر 11

      تَاًبیی پبًغوبى سخن 12

      پزکزدى چک لیغت جزاحی ایوي ٍ ٍعبیل هصزفی ثیوبر 13

      ر اتبق ػول تب پبیبى ػول حضَر هذاٍم ٍ هَثز د 14

      ثزقزاری ًظن ٍ کٌتزل رفت ٍ آهذ ثِ داخل اتبق ػول  15

      تَاًبیی اًجبم فؼبلیت در اختتبم ػول جزاحی )اًتقبل ثیوبر ٍ ...( 16

17 
تَاًبیی ضذ ػفًَی ًوَدى اتبق ٍ آهبدُ عبسی اتبق ثزای ػول 

 ثؼذی

     

      احی آؽٌبیی ثب اًَاع ًخ ّبی جز 18

      آؽٌبیی ثب اًَاع اثشار ٍ تجْیشات جزاحی 19

      آؽٌبیی ثب آًبتَهی ٍ اًَاع ثیوبریْبی جزاحی 21

 

 

 تاییذ مربی مربوطه
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 2ٍ  1 چک لیست ارزشیابی اختصاصی تکٌیک جراحی
 : )چْار ّفتِ سَم( ًام هرکس درهاًی

 مهـــارت
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

      حَیل گزفتي ثیوبرت 1

      )ثزگِ رضبیت، ثزگِ هؾبٍرُ،....( کٌتزل پزًٍذُ ثیوبر 2

3 
ًَار  ،ECGآًذٍعکَپی، ) ثیوبر ثزرعی گشارؽبت پبراکلیٌیکی

 ....(هغش، ًَار ػضلِ، 

     

      تَاًبیی رػبیت اصَل آعپتیک در عَل پزٍعِ جزاحی 4

5 
ؽزٍع ؽیفت ثز اعبط تَاًبیی تجْیش ٍ آهبدُ ًوَدى اتبق در 

 ثزًبهِ رٍساًِ اتبق ػول 

     

6 
ّب ثز اعبط اصَل  تَاًبیی اعکزاة ٍ خؾک کزدى دعت

 اعتبًذارد 

     

      تَاًبیی پَؽیذى گبى ٍ دعتکؼ )ثبس ٍ ثغتِ( 7

      تَاًبیی پَؽبًذى گبى ٍ دعتکؼ ثِ تین جزاحی 8

      تَاًبیی اًجبم پزح ثبًَیِ 9

      جبم درح کزدى ثیوبرتَاًبیی اً 11

11 
تَاًبیی آهبدُ ًوَدى فیلذ اعتزیل )چیٌؼ هیش جزاحی ثز اعبط 

 ًَع ػول ٍ ...(
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 مهـــارت
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

      تَاًبیی فیکظ کزدى قلن کَتز ٍ لَلِ عبکؾي ٍ ... 12

13 
یغِ ثِ تَاًبیی ثکبرگیزی ٍعبیل ٍ تجْیشات جزاحی )اتصبل ت

 ثیغتَری، درى، اعتبپلز، لیگبؽَر، ٍ ...( 

     

      ... ثبفت ّب ٍ الیِ ّبیثیبى آًبتَهی قغوت ّبی هختلف ثذى،  14

15 
ًبحیِ ؽکن، (هؾبّذُ ٍ تحلیل اًَاع اًغشیَى ّبی جزاحی 

 .. لگي، قفغِ عیٌِ ٍ

     

      تَاًبیی ؽٌبخت ٍ پیؼ ثیٌی اثشار هَرد ًیبس جزاح 16

17 

تَاًبیی اًجبم فؼبلیت در ًقؼ کوک اٍل یب دٍم جزاحی )آهبدُ 
عبسی ًخ ّبی جزاحی، تویش ًگِ داؽتي هیش جزاحی، کوک در 

 اکغپَصر ٍ ...(

     

18 
اکغپَس  ،الیِ ّبهؾبّذُ ٍ ّوکبری در ّوَعتبس، دیغکغیَى 

 ... ثغتي سخن ٍ ًبحیِ،

     

      ةتَاًبیی هزاقجت اس ًوًَِ در ًقؼ فزد اعکزا 19

      تَاًبیی ثخیِ سدى 21

      تَاًبیی ؽوبرػ )گبس، عَسى ٍ ٍعبیل( 21

      تَاًبیی پبًغوبى سخن 22
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 مهـــارت
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

      تَاًبیی جوغ آٍری ٍعبیل ًَک تیش ٍ اثشار جزاحی ثؼذ اس ػول  23

      زاحیخبرج ًوَدى صحیح گبى ٍ دعتکؼ پظ اس ج 24

25 
اثشار جزاحی، ٍعبیل تَاًبیی ؽغتؾَ ٍعبیل ٍ تجْیشات جزاحی )

 (آًذٍعکَپی ٍ ٍعبیل ثزقی، ...

     

26 
تغییز پَسیؾي ثیوبر، تَاًبیی اًجبم فؼبلیت در پبیبى ػول جزاحی )

 اًتقبل ثیوبر، هزتت کزدى اتبق ٍ ...(

     

 

 تاییذ مربی مربوطه
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اختصاصی اصَل هراقبت در اتاق بْبَدیچک لیست ارزشیابی   

 : )چْار ّفتِ سَم( ًام هرکس درهاًی

ف
دی

  مهارت ر
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

      ٍعبیل هَجَد در ریکبٍری را ًبم ثجزد ٍ کبرثزد ّز یک را ثذاًذ  1

آؽٌبیی ثب هَارد اعتفبدُ ٍ هزاقجت ّبی هزثَط ثِ دارٍّبی پزهصزف  2

 یریکبٍر

     

چک کزدى ٍعبیل اتبق ثْجَدی در اثتذای ّز ؽیفت )هبًیتَریٌگ،  3

 تزالی احیب، عبکؾي ٍ ..(

     

      تَاًبیی ًحَُ تحَیل ثیوبر اس اتبق ػول 4

      قزار دادى ثیوبر در پَسیؾي هٌبعت ثب تَجِ ثِ ًَع ػول 5

      ثِ کبرگیزی ٍعبیل هحبفظتی ثیوبر در تخت یب ثزاًکبرد 6

      قزار دادى ٍعبیل ضزٍری در کٌبر تخت ثیوبر 7

      ٍصل کزدى ثیوبر ثِ دعتگبُ هبًیتَریٌگ ٍ ارسیبثی هغتوز ثیوبر 8

 ثبس ًگِ داؽتي راُ ّبی َّایی ثیوبر 9

 الف( اعتفبدُ صحیح اس پَسیؾي جْت ثبس ًگْذاؽتي راُ َّایی

 َاییجْت ثبس ًگْذاؽتي راُ ّ airwayة( اعتفبدُ صحیح اس 

 ج( اعتفبدُ صحیح اس عبکؾي در صَرت لشٍم

د( اًجبم اکغیضى درهبًی ثیوبر ثب رٍػ هٌبعت )هبعک، کبًَالی 

 ثیٌی ٍ ..(
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      کٌتزل صحیح ػالئن حیبتی ثیوبر  10

ثزرعی ثیوبر اس ًظز ػَارض ؽبیغ احتوبلی هبًٌذ: ّیپَکغی،  11

 خًَزیشی، ؽَک

     

 ،CVlineّب، کبتتز،  تصبالت ثیوبر )درىکٌتزل هحل پبًغوبى ٍ ا 12

IVline ).. ٍ 

     

      کٌتزل اًفَسیَى ّبی ثیوبر  13

      اجزای صحیح دعتَرات پشؽک 14

ثجت گشارػ ریکبٍری ثِ عَر صحیح )عبػت ٍرٍد ٍ خزٍج، عغح  15

 َّؽیبری ثیوبر، ًَع ػول، هحل اًغشیَى، هیشاى تزؽحبت، هزاقجت

یبرّبی السم جْت تزخیص هبًٌذ تٌفظ، رًگ ّبی اًجبم ؽذُ، هؼ

 پَعت، فؼبلیت اًذام ّب ٍ عغح َّؽیبری، دارٍّبی تجَیش ؽذُ( 

     

      تحَیل صحیح ثیوبر ثِ پزعتبر ثخؼ 16

 

 

 تاییذ مربی مربوطه
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 "ارزشیابی اخالق حرفِ ای ٍ عوَهی کارآهَزی اتاق عول"

 ()چهار هفته چهارم

 آیتم تحت ارزشیابی
 شایستگی مورد انتظار سطح

1 2 3 4 5 

 عوَهی

      حضَر ثِ هَقغ ٍ آهبدُ ؽذى در هحل کبرآهَسی  1

2 
پبیجٌذی ثِ قَاًیي هزکش درهبًی ٍ داًؾکذُ ) ًحَُ لجبط پَؽیذى ٍ 

 حفظ ظبّز آراعتِ ٍ ...(

     

      داؽتي قذرت اثتکبر ٍ خالقیت در حیي اًجبم کبر 3

4 
حیي اًجبم فؼبلیت ٍ درخَاعت کوک در  داؽتي اػتوبد ثِ ًفظ

 صَرت ًیبس

     

      قیوت  رػبیت اصَل ایوٌی حیي کبر هزاقجت اس تجْیشات گزاى 5

      ّبی ثیوبر جَیی در کبرثزد ٍعبیل ثِ هٌظَر کبّؼ ّشیٌِ صزفِ 6

      اًجبم کبر ثب عزػت ٍ دقت هٌبعت ٍ عبسگبری ثب هحیظ پز اعتزط 7

8 
داًؾجَیبى ٍ پزعٌل ثؼذ اس اتوبم کبر خَد ٍ فؼبلیت کوک ثِ عبیز 

 ثِ ػٌَاى ػضَی اس تین

     

9 
تؾکز ٍ قذرداًی اس کبدر درهبًی ثؼذ اس پبیبى فؼبلیت )در ًقؼ فزد 

 عیبر ٍ اعکزاة(

     

      پذیزػ پیؾٌْبدات ٍ اًتقبدات 11

 اخالق حرفِ ای در اتاق عول

      م ثیوبراحتزام ثِ اػتقبدات ٍ آداة ٍ رعَ 1

      حفظ حزین خصَصی ثیوبر در اتبق ػول  2

      کٌتزل رضبیت ًبهِ ّبی ثیوبر 3

      حفظ اعزار ثیوبر در اتبق ػول 4
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      رػبیت هَاسیي هٌؾَر حقَق ثیوبر در اتبق ػول  5

      داؽتي حظ هغئَلیت پذیزی حزفِ ای ًغجت ثِ ٍظبیف خَد 6

7 
ت ثب ثیوبر، پزعٌل، پشؽک، عبیز داًؾجَیبى ٍ ارتجبط حزفِ ای هٌبع

 اعتبد هزثَعِ

     

      خَدداری اس تٌْب گذاؽتي ٍ تزک ثیوبر 8

      اًجبم هزاقجت هؼٌَی در ثیوبر قجل اس ػول جزاحی 9

      گشارػ خغبی ثبلیٌی )قصَر( 11

      داؽتي صذاقت، تؼْذ حزفِ ای ٍ ٍجذاى جزاحی در ػولکزد ثبلیٌی 11

      رػبیت ایوٌی ثیوبر در ػولکزد ثبلیٌی 12

*رػبیت  13
STEEP در ػولکزد ثبلیٌی      

14 
رػبیت هقزرات ایوٌی ؽغلی )فیشیکی، ؽیویبیی ٍ ثیَلَصیکی( ٍ 

 هذیزیت خغز

     

 تایید هربی هربَطِ
 

 (ارائِ هزاقجت ایويSafe) 

 (ارائِ هزاقجت ثِ هَقغTimely) 

 (ارائِ هزاقجت کبفیExpertise) 

 ( ارائِ هزاقجت هَثزEfficient) 

 (ارائِ هزاقجت ثیوبر هحَرPatient centered) 
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 چک لیست ارزیابی اصَل ٍ فٌَى عولکرد فرد سیار
 (: چْارمًام هرکس درهاًی )چْار ّفتِ 

 مهـــارت

سطح شایستگی مورد 

 انتظار

1 2 3 4 5 

      .(تَاًبیی رػبیت اصَل آعپتیک )ثبسکزدى ٍعبیل ٍ .. 1

2 
تَاًبیی تجْیش ٍ آهبدُ ًوَدى اتبق در ؽزٍع ؽیفت ثز اعبط ثزًبهِ 

 رٍساًِ اتبق ػول

     

      تَاًبیی اًجبم پذیزػ ٍ اًتقبل ثیوبر  3

      کٌتزل هَضغ ػول اس ًظز ؽیَ ٍ تویشی 4

      تَاًبیی پَسیؾي دادى ثِ ثیوبر رٍی تخت  5

      تَاًبیی اًجبم پزح اٍلیِ 6

7 
تَاًبیی اضبفِ کزدى هبیؼبت )هبًٌذ ثتبدیي، ًزهبل عبلیي ٍ ...( ثِ 

 هیذاى اعتزیل 

     

8 
تَاًبیی ثِ کبرگیزی لَاسم ٍ تجْیشات در عَل ػول )کَتز، عیبلتیک، 

 عبکؾي ٍ ...(

     

9 
ّبی  ّب ٍ عیغتن گیزی ٍ هزاقجت اس کبتتزّب، درى تَاًبیی ثِ کبر

 آٍری  جوغ

     

      یی هزاقجت ٍ ارعبل ًوًَِ تَاًب 11
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 چک لیست ارزیابی اصَل ٍ فٌَى عولکرد فرد سیار

 مهـــارت

سطح شایستگی مورد 

 انتظار

1 2 3 4 5 

      تَاًبیی ؽوبرػ )گبس، عَسى ٍ ٍعبیل( در ًقؼ فزد عیبر 11

      تَاًبیی پبًغوبى سخن 12

      وبرپزکزدى چک لیغت جزاحی ایوي ٍ ٍعبیل هصزفی ثی 13

      حضَر هذاٍم ٍ هَثز در اتبق ػول تب پبیبى ػول  14

      ثزقزاری ًظن ٍ کٌتزل رفت ٍ آهذ ثِ داخل اتبق ػول  15

      تَاًبیی اًجبم فؼبلیت در اختتبم ػول جزاحی )اًتقبل ثیوبر ٍ ...( 16

17 
تَاًبیی ضذ ػفًَی ًوَدى اتبق ٍ آهبدُ عبسی اتبق ثزای ػول 

 ثؼذی

     

      آؽٌبیی ثب اًَاع ًخ ّبی جزاحی  18

      آؽٌبیی ثب اًَاع اثشار ٍ تجْیشات جزاحی 19

      آؽٌبیی ثب آًبتَهی ٍ اًَاع ثیوبریْبی جزاحی 21

 

 

 تاییذ مربی مربوطه
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 2ٍ  1 چک لیست ارزشیابی اختصاصی تکٌیک جراحی
 : )چْار ّفتِ چْارم( ًام هرکس درهاًی

 مهـــارت
 یستگی مورد انتظارسطح شا

1 2 3 4 5 

      تحَیل گزفتي ثیوبر 1

      )ثزگِ رضبیت، ثزگِ هؾبٍرُ،....( کٌتزل پزًٍذُ ثیوبر 2

3 
ًَار  ،ECGآًذٍعکَپی، ) ثیوبر ثزرعی گشارؽبت پبراکلیٌیکی

 ....(هغش، ًَار ػضلِ، 

     

      تَاًبیی رػبیت اصَل آعپتیک در عَل پزٍعِ جزاحی 4

5 
اًبیی تجْیش ٍ آهبدُ ًوَدى اتبق در ؽزٍع ؽیفت ثز اعبط تَ

 ثزًبهِ رٍساًِ اتبق ػول 

     

6 
ّب ثز اعبط اصَل  تَاًبیی اعکزاة ٍ خؾک کزدى دعت

 اعتبًذارد 

     

      تَاًبیی پَؽیذى گبى ٍ دعتکؼ )ثبس ٍ ثغتِ( 7

      تَاًبیی پَؽبًذى گبى ٍ دعتکؼ ثِ تین جزاحی 8

      جبم پزح ثبًَیِتَاًبیی اً 9

      تَاًبیی اًجبم درح کزدى ثیوبر 11

11 
تَاًبیی آهبدُ ًوَدى فیلذ اعتزیل )چیٌؼ هیش جزاحی ثز اعبط 

 ًَع ػول ٍ ...(
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 مهـــارت
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

      تَاًبیی فیکظ کزدى قلن کَتز ٍ لَلِ عبکؾي ٍ ... 12

13 
یزی ٍعبیل ٍ تجْیشات جزاحی )اتصبل تیغِ ثِ تَاًبیی ثکبرگ

 ثیغتَری، درى، اعتبپلز، لیگبؽَر، ٍ ...( 

     

      ... ثبفت ّب ٍ الیِ ّبیثیبى آًبتَهی قغوت ّبی هختلف ثذى،  14

15 
ًبحیِ ؽکن، (هؾبّذُ ٍ تحلیل اًَاع اًغشیَى ّبی جزاحی 

 .. لگي، قفغِ عیٌِ ٍ

     

      یٌی اثشار هَرد ًیبس جزاحتَاًبیی ؽٌبخت ٍ پیؼ ث 16

17 

تَاًبیی اًجبم فؼبلیت در ًقؼ کوک اٍل یب دٍم جزاحی )آهبدُ 
عبسی ًخ ّبی جزاحی، تویش ًگِ داؽتي هیش جزاحی، کوک در 

 اکغپَصر ٍ ...(

     

18 
اکغپَس  ،الیِ ّبهؾبّذُ ٍ ّوکبری در ّوَعتبس، دیغکغیَى 

 ... ثغتي سخن ٍ ًبحیِ،

     

      ی هزاقجت اس ًوًَِ در ًقؼ فزد اعکزاةتَاًبی 19

      تَاًبیی ثخیِ سدى 21

      تَاًبیی ؽوبرػ )گبس، عَسى ٍ ٍعبیل( 21

      تَاًبیی پبًغوبى سخن 22
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 مهـــارت
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

      تَاًبیی جوغ آٍری ٍعبیل ًَک تیش ٍ اثشار جزاحی ثؼذ اس ػول  23

      برج ًوَدى صحیح گبى ٍ دعتکؼ پظ اس جزاحیخ 24

25 
اثشار جزاحی، ٍعبیل تَاًبیی ؽغتؾَ ٍعبیل ٍ تجْیشات جزاحی )

 (آًذٍعکَپی ٍ ٍعبیل ثزقی، ...

     

26 
تغییز پَسیؾي ثیوبر، تَاًبیی اًجبم فؼبلیت در پبیبى ػول جزاحی )

 اًتقبل ثیوبر، هزتت کزدى اتبق ٍ ...(

     

 

 مربوطه تاییذ مربی
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 چک لیست ارزشیابی اختصاصی اصَل هراقبت در اتاق بْبَدی

 : )چْار ّفتِ چْارم( ًام هرکس درهاًی

ف
دی

  مهارت ر
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

      ٍعبیل هَجَد در ریکبٍری را ًبم ثجزد ٍ کبرثزد ّز یک را ثذاًذ  1

ت ّبی هزثَط ثِ دارٍّبی پزهصزف آؽٌبیی ثب هَارد اعتفبدُ ٍ هزاقج 2

 ریکبٍری

     

چک کزدى ٍعبیل اتبق ثْجَدی در اثتذای ّز ؽیفت )هبًیتَریٌگ،  3

 تزالی احیب، عبکؾي ٍ ..(

     

      تَاًبیی ًحَُ تحَیل ثیوبر اس اتبق ػول 4

      قزار دادى ثیوبر در پَسیؾي هٌبعت ثب تَجِ ثِ ًَع ػول 5

      هحبفظتی ثیوبر در تخت یب ثزاًکبردثِ کبرگیزی ٍعبیل  6

      قزار دادى ٍعبیل ضزٍری در کٌبر تخت ثیوبر 7

      ٍصل کزدى ثیوبر ثِ دعتگبُ هبًیتَریٌگ ٍ ارسیبثی هغتوز ثیوبر 8

 ثبس ًگِ داؽتي راُ ّبی َّایی ثیوبر 9

 الف( اعتفبدُ صحیح اس پَسیؾي جْت ثبس ًگْذاؽتي راُ َّایی

 جْت ثبس ًگْذاؽتي راُ َّایی airwayحیح اس ة( اعتفبدُ ص

 ج( اعتفبدُ صحیح اس عبکؾي در صَرت لشٍم

د( اًجبم اکغیضى درهبًی ثیوبر ثب رٍػ هٌبعت )هبعک، کبًَالی 

 ثیٌی ٍ ..(
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      کٌتزل صحیح ػالئن حیبتی ثیوبر  10

ثزرعی ثیوبر اس ًظز ػَارض ؽبیغ احتوبلی هبًٌذ: ّیپَکغی،  11

 ، ؽَکخًَزیشی

     

 ،CVlineّب، کبتتز،  کٌتزل هحل پبًغوبى ٍ اتصبالت ثیوبر )درى 12

IVline ).. ٍ 

     

      کٌتزل اًفَسیَى ّبی ثیوبر  13

      اجزای صحیح دعتَرات پشؽک 14

ثجت گشارػ ریکبٍری ثِ عَر صحیح )عبػت ٍرٍد ٍ خزٍج، عغح  15

 اى تزؽحبت، هزاقجتَّؽیبری ثیوبر، ًَع ػول، هحل اًغشیَى، هیش

ّبی اًجبم ؽذُ، هؼیبرّبی السم جْت تزخیص هبًٌذ تٌفظ، رًگ 

 پَعت، فؼبلیت اًذام ّب ٍ عغح َّؽیبری، دارٍّبی تجَیش ؽذُ( 

     

      تحَیل صحیح ثیوبر ثِ پزعتبر ثخؼ 16

 

 

 تاییذ مربی مربوطه
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وزی به دانشجوی گرامی در صورت مواجه شذن با مشکل در برنامه کارآم

 دانشکذه پیراپسشکی مراجعه و یا با مذیر گروه تماس بگیریذ:

 

 

 )مذیز گزيٌ اتاق عمل( علی اکبز آقایی وژاد

        41997221190تلفه تماس : 

 aliaghaei40@yahoo.comآدرس پست الکتزيویک: 

 

 

 

 بخش انتقادات و پیشنهادات

 انتقاد و پیشنهاد دانشجو هفته کارآموزی
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