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 داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خدهات درهاًی گلستاى

 داًشکدُ پیرا پسشکی 

Log Book 

 عول اتاق در هدیریت ٍ سیار ٍ اسکراب فرد عولکرد فٌَى ٍ اصَل کارآهَزی

 

 

 
 

 

 ، خاًن کالًتریخاًن رٍیاًی تهیِ ٍ تٌظین : 

 98-99سال تحصیلی  اٍلًیوسال 
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ی درهاًی گلستاىداًشگاُ علَم پسشکی ٍ خدهات بهداشت  

 داًشکدُ پیراپسشکی، گرٍُ تکٌَلَشی جراحی
 

 

 کارآهَزی اصَل ٍ فٌَى عولکرد فرد اسکراب ٍ سیار ٍ هدیریت در اتاق عول

داًطدَی گشاهی ضوي خَضاهذگَیی ٍسٍد ضوا تِ ًیوسال خذیذ، دفتشچِ حاضش 

دٍسُ کاسآهَصی اصَل ٍ فٌَى ػولکشد فشد  Log Book( LB)تحت ػٌَاى 

ب ٍ سیاس ٍ هذیشیت دس اتاق ػول ، تِ هٌظَس ثثت کلیِ فؼالیت ّای آهَصضی اسکشا

تالیٌی ضوا دس عَل کاسآهَصی عشاحی ضذُ است. دس پایاى دٍسُ اعالػات  –

خْت تؼییي ًوشات تخص، اسصضیاتی ػولی ٍ حضَس ٍ غیاب هَسد  LBهَخَد دس 

ش دقت خَد سا استفادُ قشاس هی گیشد. لزا خَاّطوٌذ است دس تکویل آى حذاکث

 هثزٍل فشهاییذ. 

 ًام کارآهَز:

 شوارُ داًشجَیی: 
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 بالیٌی آهَزش قَاًیي 

  کِ: تاضذ داضتِ ًظش دس تایذ هحتشم داًطدَی

کاسآهَصی اصَل ٍ فٌَى ػولکشد فشد اسکشاب ٍ سیاس دس اتاق ػول  .1

ساػت(  102ٍاحذ ) 2ى ااتاق ػول ّش کذام تِ هیض تکٌَلَطی داًطدَیاى

ساػت( تِ  102ٍاحذ ) 2ذ ٍ هذیشیت دس اتاق ػول ًیض تِ هیضاى ٍاح 4هدوَػا 

 هٌظَس آضٌایی آًْا تا هْاست ّای ػلوی ٍ ػولی هَد ًیاص دس تشم پٌح اخشا 

 .هی ضَد

 .تاضذ داضتِ هَقغ تِ حضَس هقشس، تالیٌی آهَصضی ّای هکاى کلیِ دس .2

 تاضذ. هی 13:30 الی 7:30 اص حضَس ساػات .3

 هی تاضذ.  )تِ ضشط هَخِ تَدى(ات کاسآهَصیساػ 1/0هذت هداص غیثت   .4

سٍصّای کاسآهَصی، سٍصّای دٍضٌثِ، سِ ضٌثِ ٍ چْاسضٌثِ ّش ّفتِ اص اتتذای  .5

 ضشٍع تشم تحصیلی هی تاضذ.

 تِ ّوشاُ داضتي الگ تَک دس تواهی سٍصّای کاسآهَصی الضاهی هی تاضذ. .6

  .دّذ عاعال خَد هشتی تایذ تِ ضَد حاضش هحل دس هَقغ تِ ًتَاًذ چٌاًچِ .7

 کٌذ. تشک ًثایذ سا کاسآهَصی هحلهشتی  اخاصُ تذٍى .8

 .ًوایذ استفادُ ػول اتاق هحیظ دس ّوشاُ تلفي اص ًثایذ ػٌَاى ّیچ تِ .9

 گیشی ضکل هَخة تشخَسد ّش اٍل ثاًیِ 15-20 دس فشد ظاّش ایٌکِ تِ ًظش .10

 .است ضشٍسی آساستِ ظاّش داضتي گشدد هی فشد اص رٌّی تصَسی

 .)خَاّشاى( ضَد پَضیذُ هقٌؼِ یا کالُ صیش کاهالً ٍ( آقایاى)اُ کَت تایستی هَّا .11
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  آسایطی لَاصم ٍ آالت صیَس الک، اص استفادُ ٍ تاضذ کَتاُ تایستی ّا ًاخي .21

  .تاضذ هی هوٌَع

اص پَضیذى ضلَاسّای تیغ خَسدُ کِ تا هٌضلت داًطدَ هغایشت داسد، حتی اص  .13

، استفادُ اص خَساب الضاهی هی تذٍ ٍسٍد تِ تیواسستاى خَدداسی ضَد. ّوچٌیي

 کالح(ًٍاصک  ّای  تاضذ )ػذم استفادُ اص خَساب

 دس داًطدَ ٍسایل سایش ٍ خَاّشات ضذى گن خَاتگَی داًطکذُ ٍ تیواسستاى .14

 سا ٍسایل ایٌگًَِ داًطدَ کِ است ایي حالت تْتشیي. تاضذ ًوی ػول اتاق

 .ًیاٍسد خَد ّوشاُ

  .تاضذ هی الضاهی اتیکت داضتي ّوشاُ .15

 استاًذاسد تصَست دست هٌاسة ضستطَی تیواس تا تواس ّش اص تؼذ ٍ قثل .16

 ٍخَد تذى هایؼات ٍ خَى تا تواس احتوال کِ هَاسدی کلیِ دس ٍ ضشٍسیست

 .ضَد پَضیذُ هصشف یکثاس دستکص داسد

 پشٍتکل ٍ دّذ اعالع خَد هشتی تِ هایؼات ٍ خَى تا هستقین تواس صَست دس .17

 تکویل داًطدَ تشای حادثِ فشم یک هشتَعِ هشتی ٍ ًوایذ دًثال سا تیواسستاى

 .ًوایذ

 ّا ساػت آى تا تتَاًذ کِ) ساحت کاهالً ٍ سثک دهپایی یا کفص خفت یک .18

  .کٌذ تْیِ( تایستذ

  .ًوایذ کاس آى دس ٍ یافتِ ساصگاسی پشاستشس هَقؼیت تا تاضذ قادس .19
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 .تاضذ خَسدُ صثحاًِ کاسآهَصی دس حضَس ٌّگام حتواً .20

 ّواٌّگی تذٍى ٍ ػٌَاى ّیچ تِ ًثایذ ضذُ هحَل تیواس یا پشٍسیدش کشدى دًثال .21

  .ضَد قغغ هشتی تا

 اسشاس حفظ تش ػالٍُ اها کٌٌذ هغالؼِ سا تیواساى پشًٍذُ تَاًٌذ هی داًطدَیاى .22

  .کٌٌذ خاسج پشستاسی ایستگاُ اص سا آى ًثایذ ّشگض تیواس،

 هتفشقِ افشاد اختیاس دس سا آى یا ٍ گشفتِ کپی تیواس پشًٍذُ اص ػٌَاى ّیچ تِ ًثایذ .23

  .دٌّذ قشاس

 اساتیذ تَسظ ًْایی ًوشُ 7 ٍ تاضذ هی ًوشُ 13 تَگ الگ اص حاصل ًوشُ کل .24

 .ضذ خَاّذ دادُ گشٍُ

 

 

 

 تاسیخ          داًطدَ اهضا     
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 لیست حضور و غیاب دانشجویان

 

 

 هفته اول: مرکس آموزشی درمانی.... 4

             روز

             اریخت

 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

 رمانی....هفته چهارم: مرکس آموزشی د 4

             روز

             تاریخ

 توضیحات:

 امضاء مربی
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 سیار ٍ اسکراب ٍ هدیریت ارزشیابی عوَهی کارآهَزی اصَل ٍ فٌَى عولکرد فرد

 ًام هرکس آهَزشی درهاًی:

 آیتم تحت ارزشیابی
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

      برآهَسی حضَر ثِ هَقغ ٍ آهبدُ ضذى در هحل ک 1

2 
پبیجٌذی ثِ قَاًیي هزکش درهبًی ٍ داًطکذُ جْت ًحَُ لجبس 

 پَضیذى ٍ حفظ ظبّز آراستِ

     

      داضتي قذرت اثتکبر ٍ خالقیت در حیي اًجبم کبر 3

4 
ّب ثب  ای ٍ پذیزش هسئَلیت داضتي اػتوبد ثِ ًفس، ًگزش حزفِ

 ػالقِ 

     

5 
پشضک، سبیز داًطجَیبى ٍ استبد  ارتجبط هٌبست ثب ثیوبر، پزسٌل،

 هزثَعِ

     

6 
داضتي اػتوبد ثِ ًفس حیي اًجبم فؼبلیت ٍ درخَاست کوک در 

 صَرت ًیبس

     

      قیوت  رػبیت اصَل ایوٌی حیي کبر جْت هزاقجت اس تجْیشات گزاى 7

      ّبی ثیوبر جَیی در کبرثزد ٍسبیل ثِ هٌظَر کبّص ّشیٌِ صزفِ 8

      ثب سزػت ٍ دقت هٌبست ٍ سبسگبری ثب هحیظ پز استزس اًجبم کبر 9

11 
کوک ثِ سبیز داًطجَیبى ٍ پزسٌل ثؼذ اس اتوبم کبر خَد ٍ فؼبلیت ثِ 

 ػٌَاى ػضَی اس تین

     

11 
تطکز ٍ قذرداًی اس کبدر درهبًی ثؼذ اس پبیبى فؼبلیت )در ًقص فزد 

 سیبر ٍ اسکزاة(

     

      اتقجَل پیطٌْبدات ٍ اًتقبد 12

 
 تبییذ هزثی هزثَعِ
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 کارآهَزی اصَل ٍ فٌَى عولکرد فرد سیار
 ًام هرکس درهاًی: 

 مهـــارت

سطح شایستگی مورد 

 انتظار

1 2 3 4 5 

      )ثبسکزدى ٍسبیل ٍ ...( تَاًبیی رػبیت اصَل آسپتیک 1

2 
تَاًبیی تجْیش ٍ آهبدُ ًوَدى اتبق در ضزٍع ضیفت ثز اسبس ثزًبهِ 

 اتبق ػول رٍساًِ

     

      تَاًبیی اًجبم پذیزش ٍ اًتقبل ثیوبر  3

      کٌتزل هَضغ ػول اس ًظز ضیَ ٍ تویشی 4

      تَاًبیی پَسیطي دادى ثِ ثیوبر رٍی تخت  5

      تَاًبیی اًجبم پزح اٍلیِ 6

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

 ل هیذاى استزی

     

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

 سبکطي ٍ ...(

     

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

 آٍری  جوغ

     

      ًوًَِ  ٍ ارسبلتَاًبیی هزاقجت  11
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 کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد سیار

 مهـــارت

سطح شایستگی مورد 

 انتظار

1 2 3 4 5 

      تَاًبیی ضوبرش )گبس، سَسى ٍ ٍسبیل( در ًقص فزد سیبر 11

      تَاًبیی پبًسوبى سخن 12

      پزکزدى چک لیست جزاحی ایوي ٍ ٍسبیل هصزفی ثیوبر 13

      حضَر هذاٍم ٍ هَثز در اتبق ػول تب پبیبى ػول  14

      رفت ٍ آهذ ثِ داخل اتبق ػول  ثزقزاری ًظن ٍ کٌتزل 15

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

17 
تَاًبیی ضذ ػفًَی ًوَدى اتبق ٍ آهبدُ سبسی اتبق ثزای ػول 

 ثؼذی

     

      آضٌبیی ثب اًَاع ًخ ّبی جزاحی  18

      آضٌبیی ثب اًَاع اثشار ٍ تجْیشات جزاحی 19

      اًَاع ثیوبریْبی جزاحیٍ  آًبتَهی آضٌبیی ثب 21

 

 

 تاییذ مربی مربوطه
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 کارآهَزی اصَل ٍ فٌَى عولکرد فرد اسکراب

 
 ًام هرکس درهاًی: 

 مهـــارت
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

      تَاًبیی رػبیت اصَل آسپتیک در عَل پزٍسِ جزاحی 1

2 
ُ ًوَدى اتبق در ضزٍع ضیفت ثز اسبس تَاًبیی تجْیش ٍ آهبد

 ثزًبهِ رٍساًِ اتبق ػول 

     

3 
ّب ثز اسبس اصَل  تَاًبیی اسکزاة ٍ خطک کزدى دست

 استبًذارد 

     

      )ثبس ٍ ثستِ( تَاًبیی پَضیذى گبى ٍ دستکص 4

      تَاًبیی پَضبًذى گبى ٍ دستکص ثِ تین جزاحی 5

      تَاًبیی اًجبم پزح ثبًَیِ 6

      کزدى ثیوبردرح  اًجبم تَاًبیی 7

8 
تَاًبیی آهبدُ ًوَدى فیلذ استزیل )چیٌص هیش جزاحی ثز اسبس 

 ًَع ػول ٍ ...(

     

      ٍ ... تَاًبیی فیکس کزدى قلن کَتز ٍ لَلِ سبکطي 9

11 
اتصبل تیغِ ثِ ) تَاًبیی ثکبرگیزی ٍسبیل ٍ تجْیشات جزاحی

 بضَر، ٍ ...( ثیستَری، درى، استبپلز، لیگ
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 کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب

 مهـــارت
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

      تَاًبیی ضٌبخت ٍ پیص ثیٌی اثشار هَرد ًیبس جزاح 11

12 

آهبدُ تَاًبیی اًجبم فؼبلیت در ًقص کوک اٍل یب دٍم جزاحی )

ش جزاحی، کوک در سبسی ًخ ّبی جزاحی، تویش ًگِ داضتي هی
 اکسپَصر ٍ ...(

     

      تَاًبیی هزاقجت اس ًوًَِ در ًقص فزد اسکزاة 13

      تَاًبیی ثخیِ سدى 14

      تَاًبیی ضوبرش )گبس، سَسى ٍ ٍسبیل(  15

      تَاًبیی پبًسوبى سخن 16

      اثشار جزاحی ثؼذ اس ػول  َاًبیی جوغ آٍری ٍسبیل ًَک تیش ٍت 17

      خبرج ًوَدى صحیح گبى ٍ دستکص پس اس جزاحی 18

19 
اثشار جزاحی، ٍسبیل ) تَاًبیی ضستطَ ٍسبیل ٍ تجْیشات جزاحی

 (... ٍسبیل ثزقی، آًذٍسکَپی ٍ

     

21 
غییز پَسیطي ت) تَاًبیی اًجبم فؼبلیت در اختتبم ػول جزاحی

 ، هزتت کزدى اتبق ٍ ...(ثیوبر، اًتقبل ثیوبر

     

 

 بی مربوطهتاییذ مر
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 کارآهَزی هدیریت در اتاق عول 

 ًام هرکس درهاًی:

 

 مهارت

 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

آضٌبیی ثب چبرت تطکیالتی ثیوبرستبى ٍ سلسلِ هزاتت  1
 ّوزاُ ثب ضزح ٍظبیف

     

      قَاًیي ٍ هقزرات اتبق ػول آضٌبیی ثب 2

قت داضتي خصَصیبت اخالقی هٌبست هذیزیت )ٍ 3
، دقت ، در تصوین گیزی، سزػت ػول ضٌبسی، قبعؼیت

 ػغَفت ٍ جسبرت(

     

، چزاؽ سیبلیتیک، سبکطي) تجْیشات اتبق ػول چک 4
 الکتزٍکَتز، تخت ػول، تَرًیکِ ٍ .... ( ثصَرت رٍساًِ

     

اًجبم درخَاست ٍسبیل ٍ تجْیشات هَرد ًیبس ثزای اتبق 
 ػول

     

در تغییز ضیفت اتبق ػول  آضٌبیی ثب تحَیل ٍ تحَل 5
 کبری

     

تَجِ ثِ ًظبفت اتبق ػول ٍ ًحَُ ًگْذاری ٍ حفظ  6
 ٍسبیل اتبق ػول

     

      ثزقزاری ًظن ٍکٌتزل رفت ٍ آهذ ثِ داخل اتبق ػول 7
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 کارآموزی مذیریت در اتاق عمل

 مهارت
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

سٍصاًِ ٍ استقشاس لیست اػوال خشاحی  چک ًوَدى 8

پشسٌل هَسد ًیاص )داًطدَ( تا تَخِ تِ ًَع خشاحی 

 دس ّش اتاق ػول

     

      اًدام ثثت گضاسش اػوال خشاحی سٍصاًِ 9

کٌتشل ًحَُ اخشای ٍظایف سیشکَلش ٍ اسکشاب  11

 دس اٍل، ٍسظ ٍ آخش ضیفت

     

تقسین سٍصاًِ کاس پشسٌل خذهاتی اتاق ػول ٍ  11

  آًاىکٌتشل ػولکشد 

     

ًَضتي تشًاهِ هاّاًِ پشسٌل تشای یک هاُ ٍ تحَیل تِ  12

 هشتی

     

اًدام کاسّا تا ًظن ٍ تشتیة ٍ خلَگیشی اص دٍتاسُ  13

 کاسی ٍ اص ّن گسیختگی کاسّا

     

تَسظ ّش داًطدَ دس  PDPًَضتي یک تشًاهِ  14

اتتذای ّش دٍسُ ٍ تذٍیي تشًاهِ آهَصضی دس پایاى 

 دٍسُ

     

آهَصش تش اساس ًیاصّای تشاٍسد ضذُ ٍ تْیِ خضٍُ  15

 تشای داًطدَیاى آهَصضی
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 کارآموزی مذیریت در اتاق عمل

 

 مهارت

سطح شایستگی مورد 

 انتظار

1 2 3 4 5 

هطکالت هَخَد دس ّش ػول خشاحی کِ هی  تشسسی 16

تَاًذ هٌدش تِ تشٍص خغای تالیٌی گشدد، آًالیض آى تش 

 Fishboneم هثٌای دیاگشا

     

 

 

 

 تاییذ مربی مربوطه
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 ًام عول جراحی سیرکَلر اسکراب

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 :دس هشکض هحتَای آهَصضی یادگشفتِ ضذُ
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 ارزشیابی عوَهی کارآهَزی اصَل ٍ فٌَى عولکرد فرد سیار ٍ اسکراب ٍ هدیریت

 :ًام هرکس آهَزشی درهاًی

 آیتم تحت ارزشیابی
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

      حضَر ثِ هَقغ ٍ آهبدُ ضذى در هحل کبرآهَسی  1

2 
پبیجٌذی ثِ قَاًیي هزکش درهبًی ٍ داًطکذُ جْت ًحَُ لجبس 

 پَضیذى ٍ حفظ ظبّز آراستِ

     

      داضتي قذرت اثتکبر ٍ خالقیت در حیي اًجبم کبر 3

4 
ّب ثب  ای ٍ پذیزش هسئَلیت توبد ثِ ًفس، ًگزش حزفِداضتي اػ

 ػالقِ 

     

5 
ارتجبط هٌبست ثب ثیوبر، پزسٌل، پشضک، سبیز داًطجَیبى ٍ استبد 

 هزثَعِ

     

6 
داضتي اػتوبد ثِ ًفس حیي اًجبم فؼبلیت ٍ درخَاست کوک در 

 صَرت ًیبس

     

      قیوت  گزاىرػبیت اصَل ایوٌی حیي کبر جْت هزاقجت اس تجْیشات  7

      ّبی ثیوبر جَیی در کبرثزد ٍسبیل ثِ هٌظَر کبّص ّشیٌِ صزفِ 8

      اًجبم کبر ثب سزػت ٍ دقت هٌبست ٍ سبسگبری ثب هحیظ پز استزس 9

11 
کوک ثِ سبیز داًطجَیبى ٍ پزسٌل ثؼذ اس اتوبم کبر خَد ٍ فؼبلیت ثِ 

 ػٌَاى ػضَی اس تین

     

11 
کبدر درهبًی ثؼذ اس پبیبى فؼبلیت )در ًقص فزد  تطکز ٍ قذرداًی اس

 سیبر ٍ اسکزاة(

     

      قجَل پیطٌْبدات ٍ اًتقبدات 12

 
 تبییذ هزثی هزثَعِ
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 کارآهَزی اصَل ٍ فٌَى عولکرد فرد سیار
 ًام هرکس درهاًی: 

 مهـــارت

سطح شایستگی مورد 

 انتظار

1 2 3 4 5 

      زدى ٍسبیل ٍ ...(تَاًبیی رػبیت اصَل آسپتیک )ثبسک 1

2 
تَاًبیی تجْیش ٍ آهبدُ ًوَدى اتبق در ضزٍع ضیفت ثز اسبس ثزًبهِ 

 رٍساًِ اتبق ػول

     

      تَاًبیی اًجبم پذیزش ٍ اًتقبل ثیوبر  3

      کٌتزل هَضغ ػول اس ًظز ضیَ ٍ تویشی 4

      تَاًبیی پَسیطي دادى ثِ ثیوبر رٍی تخت  5

      پزح اٍلیِتَاًبیی اًجبم  6

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

 هیذاى استزیل 

     

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

 سبکطي ٍ ...(

     

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

 آٍری  جوغ

     

      تَاًبیی هزاقجت ٍ ارسبل ًوًَِ  11
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 کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد سیار

 مهـــارت

سطح شایستگی مورد 

 انتظار

1 2 3 4 5 

      تَاًبیی ضوبرش )گبس، سَسى ٍ ٍسبیل( در ًقص فزد سیبر 11

      تَاًبیی پبًسوبى سخن 12

      صزفی ثیوبرپزکزدى چک لیست جزاحی ایوي ٍ ٍسبیل ه 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 سبسی اتبق ثزای ػول 

 ثؼذی

     

      آضٌبیی ثب اًَاع ًخ ّبی جزاحی  18

      آضٌبیی ثب اًَاع اثشار ٍ تجْیشات جزاحی 19

      آضٌبیی ثب آًبتَهی ٍ اًَاع ثیوبریْبی جزاحی 21

 

 

 تاییذ مربی مربوطه
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 کارآهَزی اصَل ٍ فٌَى عولکرد فرد اسکراب

 
 ًام هرکس درهاًی: 

 مهـــارت
 ظارسطح شایستگی مورد انت

1 2 3 4 5 

      تَاًبیی رػبیت اصَل آسپتیک در عَل پزٍسِ جزاحی 1

2 
تَاًبیی تجْیش ٍ آهبدُ ًوَدى اتبق در ضزٍع ضیفت ثز اسبس 

 ثزًبهِ رٍساًِ اتبق ػول 

     

3 
ّب ثز اسبس اصَل  تَاًبیی اسکزاة ٍ خطک کزدى دست

 استبًذارد 

     

      ثستِ( تَاًبیی پَضیذى گبى ٍ دستکص )ثبس ٍ 4

      تَاًبیی پَضبًذى گبى ٍ دستکص ثِ تین جزاحی 5

      تَاًبیی اًجبم پزح ثبًَیِ 6

      تَاًبیی اًجبم درح کزدى ثیوبر 7

8 
تَاًبیی آهبدُ ًوَدى فیلذ استزیل )چیٌص هیش جزاحی ثز اسبس 

 ًَع ػول ٍ ...(

     

      ..تَاًبیی فیکس کزدى قلن کَتز ٍ لَلِ سبکطي ٍ . 9

11 
تَاًبیی ثکبرگیزی ٍسبیل ٍ تجْیشات جزاحی )اتصبل تیغِ ثِ 

 ثیستَری، درى، استبپلز، لیگبضَر، ٍ ...( 
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 کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب

 مهـــارت
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

      تَاًبیی ضٌبخت ٍ پیص ثیٌی اثشار هَرد ًیبس جزاح 11

12 

آهبدُ تَاًبیی اًجبم فؼبلیت در ًقص کوک اٍل یب دٍم جزاحی )

سبسی ًخ ّبی جزاحی، تویش ًگِ داضتي هیش جزاحی، کوک در 
 اکسپَصر ٍ ...(

     

      تَاًبیی هزاقجت اس ًوًَِ در ًقص فزد اسکزاة 13

      تَاًبیی ثخیِ سدى 14

      تَاًبیی ضوبرش )گبس، سَسى ٍ ٍسبیل(  15

      ًبیی پبًسوبى سخنتَا 16

      تَاًبیی جوغ آٍری ٍسبیل ًَک تیش ٍ اثشار جزاحی ثؼذ اس ػول  17

      خبرج ًوَدى صحیح گبى ٍ دستکص پس اس جزاحی 18

19 
اثشار جزاحی، ٍسبیل تَاًبیی ضستطَ ٍسبیل ٍ تجْیشات جزاحی )

 (آًذٍسکَپی ٍ ٍسبیل ثزقی، ...

     

21 
تغییز پَسیطي در اختتبم ػول جزاحی )تَاًبیی اًجبم فؼبلیت 

 ثیوبر، اًتقبل ثیوبر، هزتت کزدى اتبق ٍ ...(

     

 

 تاییذ مربی مربوطه
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 کارآهَزی هدیریت در اتاق عول 

 ًام هرکس درهاًی:

 

 مهارت

 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

آضٌبیی ثب چبرت تطکیالتی ثیوبرستبى ٍ سلسلِ هزاتت  1
 ّوزاُ ثب ضزح ٍظبیف

     

      آضٌبیی ثب قَاًیي ٍ هقزرات اتبق ػول 2

داضتي خصَصیبت اخالقی هٌبست هذیزیت )ٍقت  3
ضٌبسی، قبعؼیت در تصوین گیزی، سزػت ػول، دقت ، 

 ػغَفت ٍ جسبرت(

     

ؽ سیبلیتیک، چک تجْیشات اتبق ػول )سبکطي، چزا 4
 الکتزٍکَتز، تخت ػول، تَرًیکِ ٍ .... ( ثصَرت رٍساًِ

     

اًجبم درخَاست ٍسبیل ٍ تجْیشات هَرد ًیبس ثزای اتبق 
 ػول

     

آضٌبیی ثب تحَیل ٍ تحَل اتبق ػول در تغییز ضیفت  5
 کبری

     

تَجِ ثِ ًظبفت اتبق ػول ٍ ًحَُ ًگْذاری ٍ حفظ  6
 ٍسبیل اتبق ػول

     

      ثزقزاری ًظن ٍکٌتزل رفت ٍ آهذ ثِ داخل اتبق ػول 7
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 کارآموزی مذیریت در اتاق عمل

 مهارت
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

چک ًوَدى لیست اػوال خشاحی سٍصاًِ ٍ استقشاس  8

پشسٌل هَسد ًیاص )داًطدَ( تا تَخِ تِ ًَع خشاحی 

 دس ّش اتاق ػول

     

      اػوال خشاحی سٍصاًِاًدام ثثت گضاسش  9

کٌتشل ًحَُ اخشای ٍظایف سیشکَلش ٍ اسکشاب  11

 دس اٍل، ٍسظ ٍ آخش ضیفت

     

تقسین سٍصاًِ کاس پشسٌل خذهاتی اتاق ػول ٍ  11

 کٌتشل ػولکشد آًاى

     

ًَضتي تشًاهِ هاّاًِ پشسٌل تشای یک هاُ ٍ تحَیل تِ  12

 هشتی

     

ة ٍ خلَگیشی اص دٍتاسُ اًدام کاسّا تا ًظن ٍ تشتی 13

 کاسی ٍ اص ّن گسیختگی کاسّا

     

تَسظ ّش داًطدَ دس  PDPًَضتي یک تشًاهِ  14

اتتذای ّش دٍسُ ٍ تذٍیي تشًاهِ آهَصضی دس پایاى 

 دٍسُ

     

آهَصش تش اساس ًیاصّای تشاٍسد ضذُ ٍ تْیِ خضٍُ  15

 آهَصضی تشای داًطدَیاى
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 لکارآموزی مذیریت در اتاق عم

 

 مهارت

سطح شایستگی مورد 

 انتظار

1 2 3 4 5 

تشسسی هطکالت هَخَد دس ّش ػول خشاحی کِ هی  16

تَاًذ هٌدش تِ تشٍص خغای تالیٌی گشدد، آًالیض آى تش 

 Fishboneهثٌای دیاگشام 

     

 

 

 

 تاییذ مربی مربوطه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



داًشکدُ پیراپسشکی گرٍُ تکٌَلَشی اتاق عول         

 

25 

 

 ًام عول جراحی سیرکَلر اسکراب

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 :دس هشکض هحتَای آهَصضی یادگشفتِ ضذُ
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 ارزشیابی عوَهی کارآهَزی اصَل ٍ فٌَى عولکرد فرد سیار ٍ اسکراب ٍ هدیریت

 ًام هرکس آهَزشی درهاًی:

 آیتم تحت ارزشیابی
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

      حضَر ثِ هَقغ ٍ آهبدُ ضذى در هحل کبرآهَسی  1

2 
پبیجٌذی ثِ قَاًیي هزکش درهبًی ٍ داًطکذُ جْت ًحَُ لجبس 

 پَضیذى ٍ حفظ ظبّز آراستِ

     

      داضتي قذرت اثتکبر ٍ خالقیت در حیي اًجبم کبر 3

4 
ّب ثب  ای ٍ پذیزش هسئَلیت داضتي اػتوبد ثِ ًفس، ًگزش حزفِ

 ػالقِ 

     

5 
داًطجَیبى ٍ استبد  ارتجبط هٌبست ثب ثیوبر، پزسٌل، پشضک، سبیز

 هزثَعِ

     

6 
داضتي اػتوبد ثِ ًفس حیي اًجبم فؼبلیت ٍ درخَاست کوک در 

 صَرت ًیبس

     

      قیوت  رػبیت اصَل ایوٌی حیي کبر جْت هزاقجت اس تجْیشات گزاى 7

      ّبی ثیوبر جَیی در کبرثزد ٍسبیل ثِ هٌظَر کبّص ّشیٌِ صزفِ 8

      دقت هٌبست ٍ سبسگبری ثب هحیظ پز استزساًجبم کبر ثب سزػت ٍ  9

11 
کوک ثِ سبیز داًطجَیبى ٍ پزسٌل ثؼذ اس اتوبم کبر خَد ٍ فؼبلیت ثِ 

 ػٌَاى ػضَی اس تین

     

11 
تطکز ٍ قذرداًی اس کبدر درهبًی ثؼذ اس پبیبى فؼبلیت )در ًقص فزد 

 سیبر ٍ اسکزاة(

     

      قجَل پیطٌْبدات ٍ اًتقبدات 12

 
بییذ هزثی هزثَعِت  
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 کارآهَزی اصَل ٍ فٌَى عولکرد فرد سیار
 ًام هرکس درهاًی: 

 مهـــارت

سطح شایستگی مورد 

 انتظار

1 2 3 4 5 

      تَاًبیی رػبیت اصَل آسپتیک )ثبسکزدى ٍسبیل ٍ ...( 1

2 
تَاًبیی تجْیش ٍ آهبدُ ًوَدى اتبق در ضزٍع ضیفت ثز اسبس ثزًبهِ 

 رٍساًِ اتبق ػول

     

      تَاًبیی اًجبم پذیزش ٍ اًتقبل ثیوبر  3

      کٌتزل هَضغ ػول اس ًظز ضیَ ٍ تویشی 4

      تَاًبیی پَسیطي دادى ثِ ثیوبر رٍی تخت  5

      تَاًبیی اًجبم پزح اٍلیِ 6

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

 هیذاى استزیل 

     

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

 سبکطي ٍ ...(

     

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

 آٍری  جوغ

     

      تَاًبیی هزاقجت ٍ ارسبل ًوًَِ  11
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 کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد سیار

 مهـــارت

گی مورد سطح شایست

 انتظار

1 2 3 4 5 

      تَاًبیی ضوبرش )گبس، سَسى ٍ ٍسبیل( در ًقص فزد سیبر 11

      تَاًبیی پبًسوبى سخن 12

      پزکزدى چک لیست جزاحی ایوي ٍ ٍسبیل هصزفی ثیوبر 13

      حضَر هذاٍم ٍ هَثز در اتبق ػول تب پبیبى ػول  14

      ثِ داخل اتبق ػول  ثزقزاری ًظن ٍ کٌتزل رفت ٍ آهذ 15

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

17 
تَاًبیی ضذ ػفًَی ًوَدى اتبق ٍ آهبدُ سبسی اتبق ثزای ػول 

 ثؼذی

     

      آضٌبیی ثب اًَاع ًخ ّبی جزاحی  18

      آضٌبیی ثب اًَاع اثشار ٍ تجْیشات جزاحی 19

      ٌبیی ثب آًبتَهی ٍ اًَاع ثیوبریْبی جزاحیآض 21

 

 

 تاییذ مربی مربوطه
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 کارآهَزی اصَل ٍ فٌَى عولکرد فرد اسکراب

 
 ًام هرکس درهاًی: 

 مهـــارت
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

      تَاًبیی رػبیت اصَل آسپتیک در عَل پزٍسِ جزاحی 1

2 
ق در ضزٍع ضیفت ثز اسبس تَاًبیی تجْیش ٍ آهبدُ ًوَدى اتب

 ثزًبهِ رٍساًِ اتبق ػول 

     

3 
ّب ثز اسبس اصَل  تَاًبیی اسکزاة ٍ خطک کزدى دست

 استبًذارد 

     

      تَاًبیی پَضیذى گبى ٍ دستکص )ثبس ٍ ثستِ( 4

      تَاًبیی پَضبًذى گبى ٍ دستکص ثِ تین جزاحی 5

      تَاًبیی اًجبم پزح ثبًَیِ 6

      ی اًجبم درح کزدى ثیوبرتَاًبی 7

8 
تَاًبیی آهبدُ ًوَدى فیلذ استزیل )چیٌص هیش جزاحی ثز اسبس 

 ًَع ػول ٍ ...(

     

      تَاًبیی فیکس کزدى قلن کَتز ٍ لَلِ سبکطي ٍ ... 9

11 
تَاًبیی ثکبرگیزی ٍسبیل ٍ تجْیشات جزاحی )اتصبل تیغِ ثِ 

 ( ثیستَری، درى، استبپلز، لیگبضَر، ٍ ...
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 کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب

 مهـــارت
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

      تَاًبیی ضٌبخت ٍ پیص ثیٌی اثشار هَرد ًیبس جزاح 11

12 

آهبدُ تَاًبیی اًجبم فؼبلیت در ًقص کوک اٍل یب دٍم جزاحی )

ک در سبسی ًخ ّبی جزاحی، تویش ًگِ داضتي هیش جزاحی، کو
 اکسپَصر ٍ ...(

     

      تَاًبیی هزاقجت اس ًوًَِ در ًقص فزد اسکزاة 13

      تَاًبیی ثخیِ سدى 14

      تَاًبیی ضوبرش )گبس، سَسى ٍ ٍسبیل(  15

      تَاًبیی پبًسوبى سخن 16

      تَاًبیی جوغ آٍری ٍسبیل ًَک تیش ٍ اثشار جزاحی ثؼذ اس ػول  17

      صحیح گبى ٍ دستکص پس اس جزاحیخبرج ًوَدى  18

19 
اثشار جزاحی، ٍسبیل تَاًبیی ضستطَ ٍسبیل ٍ تجْیشات جزاحی )

 (آًذٍسکَپی ٍ ٍسبیل ثزقی، ...

     

21 
تغییز پَسیطي تَاًبیی اًجبم فؼبلیت در اختتبم ػول جزاحی )

 ثیوبر، اًتقبل ثیوبر، هزتت کزدى اتبق ٍ ...(

     

 

 تاییذ مربی مربوطه
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 ارآهَزی هدیریت در اتاق عول ک

 ًام هرکس درهاًی:

 

 مهارت

 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

آضٌبیی ثب چبرت تطکیالتی ثیوبرستبى ٍ سلسلِ هزاتت  1
 ّوزاُ ثب ضزح ٍظبیف

     

      آضٌبیی ثب قَاًیي ٍ هقزرات اتبق ػول 2

داضتي خصَصیبت اخالقی هٌبست هذیزیت )ٍقت  3
بعؼیت در تصوین گیزی، سزػت ػول، دقت ، ضٌبسی، ق

 ػغَفت ٍ جسبرت(

     

چک تجْیشات اتبق ػول )سبکطي، چزاؽ سیبلیتیک،  4
 الکتزٍکَتز، تخت ػول، تَرًیکِ ٍ .... ( ثصَرت رٍساًِ

     

اًجبم درخَاست ٍسبیل ٍ تجْیشات هَرد ًیبس ثزای اتبق 
 ػول

     

ر تغییز ضیفت آضٌبیی ثب تحَیل ٍ تحَل اتبق ػول د 5
 کبری

     

تَجِ ثِ ًظبفت اتبق ػول ٍ ًحَُ ًگْذاری ٍ حفظ  6
 ٍسبیل اتبق ػول

     

      ثزقزاری ًظن ٍکٌتزل رفت ٍ آهذ ثِ داخل اتبق ػول 7
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 کارآموزی مذیریت در اتاق عمل

 مهارت
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

تقشاس چک ًوَدى لیست اػوال خشاحی سٍصاًِ ٍ اس 8

پشسٌل هَسد ًیاص )داًطدَ( تا تَخِ تِ ًَع خشاحی 

 دس ّش اتاق ػول

     

      اًدام ثثت گضاسش اػوال خشاحی سٍصاًِ 9

کٌتشل ًحَُ اخشای ٍظایف سیشکَلش ٍ اسکشاب  11

 دس اٍل، ٍسظ ٍ آخش ضیفت

     

تقسین سٍصاًِ کاس پشسٌل خذهاتی اتاق ػول ٍ  11

 کٌتشل ػولکشد آًاى

     

ًَضتي تشًاهِ هاّاًِ پشسٌل تشای یک هاُ ٍ تحَیل تِ  12

 هشتی

     

اًدام کاسّا تا ًظن ٍ تشتیة ٍ خلَگیشی اص دٍتاسُ  13

 کاسی ٍ اص ّن گسیختگی کاسّا

     

تَسظ ّش داًطدَ دس  PDPًَضتي یک تشًاهِ  14

اتتذای ّش دٍسُ ٍ تذٍیي تشًاهِ آهَصضی دس پایاى 

 دٍسُ

     

اساس ًیاصّای تشاٍسد ضذُ ٍ تْیِ خضٍُ آهَصش تش  15

 آهَصضی تشای داًطدَیاى
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 کارآموزی مذیریت در اتاق عمل

 

 مهارت

سطح شایستگی مورد 

 انتظار

1 2 3 4 5 

تشسسی هطکالت هَخَد دس ّش ػول خشاحی کِ هی  16

تَاًذ هٌدش تِ تشٍص خغای تالیٌی گشدد، آًالیض آى تش 

 Fishboneهثٌای دیاگشام 

     

 

 

 

 تاییذ مربی مربوطه
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 ًام عول جراحی سیرکَلر اسکراب

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 :دس هشکض هحتَای آهَصضی یادگشفتِ ضذُ
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 ارزشیابی عوَهی کارآهَزی اصَل ٍ فٌَى عولکرد فرد سیار ٍ اسکراب ٍ هدیریت

 ًام هرکس آهَزشی درهاًی:

 زشیابیآیتم تحت ار
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

      حضَر ثِ هَقغ ٍ آهبدُ ضذى در هحل کبرآهَسی  1

2 
پبیجٌذی ثِ قَاًیي هزکش درهبًی ٍ داًطکذُ جْت ًحَُ لجبس 

 پَضیذى ٍ حفظ ظبّز آراستِ

     

      داضتي قذرت اثتکبر ٍ خالقیت در حیي اًجبم کبر 3

4 
ّب ثب  ای ٍ پذیزش هسئَلیت ًگزش حزفِداضتي اػتوبد ثِ ًفس، 

 ػالقِ 

     

5 
ارتجبط هٌبست ثب ثیوبر، پزسٌل، پشضک، سبیز داًطجَیبى ٍ استبد 

 هزثَعِ

     

6 
داضتي اػتوبد ثِ ًفس حیي اًجبم فؼبلیت ٍ درخَاست کوک در 

 صَرت ًیبس

     

      قیوت  رػبیت اصَل ایوٌی حیي کبر جْت هزاقجت اس تجْیشات گزاى 7

      ّبی ثیوبر جَیی در کبرثزد ٍسبیل ثِ هٌظَر کبّص ّشیٌِ صزفِ 8

      اًجبم کبر ثب سزػت ٍ دقت هٌبست ٍ سبسگبری ثب هحیظ پز استزس 9

11 
کوک ثِ سبیز داًطجَیبى ٍ پزسٌل ثؼذ اس اتوبم کبر خَد ٍ فؼبلیت ثِ 

 ػٌَاى ػضَی اس تین

     

11 
ثؼذ اس پبیبى فؼبلیت )در ًقص فزد تطکز ٍ قذرداًی اس کبدر درهبًی 

 سیبر ٍ اسکزاة(

     

      قجَل پیطٌْبدات ٍ اًتقبدات 12

 
 تبییذ هزثی هزثَعِ
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 کارآهَزی اصَل ٍ فٌَى عولکرد فرد سیار
 ًام هرکس درهاًی: 

 مهـــارت

سطح شایستگی مورد 

 انتظار

1 2 3 4 5 

      ...(تَاًبیی رػبیت اصَل آسپتیک )ثبسکزدى ٍسبیل ٍ  1

2 
تَاًبیی تجْیش ٍ آهبدُ ًوَدى اتبق در ضزٍع ضیفت ثز اسبس ثزًبهِ 

 رٍساًِ اتبق ػول

     

      تَاًبیی اًجبم پذیزش ٍ اًتقبل ثیوبر  3

      کٌتزل هَضغ ػول اس ًظز ضیَ ٍ تویشی 4

      تَاًبیی پَسیطي دادى ثِ ثیوبر رٍی تخت  5

      تَاًبیی اًجبم پزح اٍلیِ 6

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

 هیذاى استزیل 

     

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

 سبکطي ٍ ...(

     

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

 آٍری  جوغ

     

      ًبیی هزاقجت ٍ ارسبل ًوًَِ تَا 11
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 کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد سیار

 مهـــارت

سطح شایستگی مورد 

 انتظار

1 2 3 4 5 

      تَاًبیی ضوبرش )گبس، سَسى ٍ ٍسبیل( در ًقص فزد سیبر 11

      تَاًبیی پبًسوبى سخن 12

      پزکزدى چک لیست جزاحی ایوي ٍ ٍسبیل هصزفی ثیوبر 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 سبسی اتبق ثزای ػول 

 ثؼذی

     

      آضٌبیی ثب اًَاع ًخ ّبی جزاحی  18

      آضٌبیی ثب اًَاع اثشار ٍ تجْیشات جزاحی 19

      آضٌبیی ثب آًبتَهی ٍ اًَاع ثیوبریْبی جزاحی 21

 

 

 تاییذ مربی مربوطه
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 کارآهَزی اصَل ٍ فٌَى عولکرد فرد اسکراب

 
 ًام هرکس درهاًی: 

 مهـــارت
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

      تَاًبیی رػبیت اصَل آسپتیک در عَل پزٍسِ جزاحی 1

2 
تَاًبیی تجْیش ٍ آهبدُ ًوَدى اتبق در ضزٍع ضیفت ثز اسبس 

 ثزًبهِ رٍساًِ اتبق ػول 

     

3 
ّب ثز اسبس اصَل  تَاًبیی اسکزاة ٍ خطک کزدى دست

 استبًذارد 

     

      تَاًبیی پَضیذى گبى ٍ دستکص )ثبس ٍ ثستِ( 4

      تَاًبیی پَضبًذى گبى ٍ دستکص ثِ تین جزاحی 5

      تَاًبیی اًجبم پزح ثبًَیِ 6

      تَاًبیی اًجبم درح کزدى ثیوبر 7

8 
تَاًبیی آهبدُ ًوَدى فیلذ استزیل )چیٌص هیش جزاحی ثز اسبس 

 ًَع ػول ٍ ...(

     

      تَاًبیی فیکس کزدى قلن کَتز ٍ لَلِ سبکطي ٍ ... 9

11 
َاًبیی ثکبرگیزی ٍسبیل ٍ تجْیشات جزاحی )اتصبل تیغِ ثِ ت

 ثیستَری، درى، استبپلز، لیگبضَر، ٍ ...( 
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 کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب

 مهـــارت
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

      تَاًبیی ضٌبخت ٍ پیص ثیٌی اثشار هَرد ًیبس جزاح 11

12 

آهبدُ فؼبلیت در ًقص کوک اٍل یب دٍم جزاحی ) تَاًبیی اًجبم

سبسی ًخ ّبی جزاحی، تویش ًگِ داضتي هیش جزاحی، کوک در 
 اکسپَصر ٍ ...(

     

      تَاًبیی هزاقجت اس ًوًَِ در ًقص فزد اسکزاة 13

      تَاًبیی ثخیِ سدى 14

      تَاًبیی ضوبرش )گبس، سَسى ٍ ٍسبیل(  15

      سخنتَاًبیی پبًسوبى  16

      تَاًبیی جوغ آٍری ٍسبیل ًَک تیش ٍ اثشار جزاحی ثؼذ اس ػول  17

      خبرج ًوَدى صحیح گبى ٍ دستکص پس اس جزاحی 18

19 
اثشار جزاحی، ٍسبیل تَاًبیی ضستطَ ٍسبیل ٍ تجْیشات جزاحی )

 (آًذٍسکَپی ٍ ٍسبیل ثزقی، ...

     

21 
تغییز پَسیطي جزاحی ) تَاًبیی اًجبم فؼبلیت در اختتبم ػول

 ثیوبر، اًتقبل ثیوبر، هزتت کزدى اتبق ٍ ...(

     

 

 تاییذ مربی مربوطه
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 کارآهَزی هدیریت در اتاق عول 

 ًام هرکس درهاًی:

 

 مهارت

 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

آضٌبیی ثب چبرت تطکیالتی ثیوبرستبى ٍ سلسلِ هزاتت  1
 ّوزاُ ثب ضزح ٍظبیف

     

      آضٌبیی ثب قَاًیي ٍ هقزرات اتبق ػول 2

داضتي خصَصیبت اخالقی هٌبست هذیزیت )ٍقت  3
ضٌبسی، قبعؼیت در تصوین گیزی، سزػت ػول، دقت ، 

 ػغَفت ٍ جسبرت(

     

چک تجْیشات اتبق ػول )سبکطي، چزاؽ سیبلیتیک،  4
 الکتزٍکَتز، تخت ػول، تَرًیکِ ٍ .... ( ثصَرت رٍساًِ

     

درخَاست ٍسبیل ٍ تجْیشات هَرد ًیبس ثزای اتبق  اًجبم
 ػول

     

آضٌبیی ثب تحَیل ٍ تحَل اتبق ػول در تغییز ضیفت  5
 کبری

     

تَجِ ثِ ًظبفت اتبق ػول ٍ ًحَُ ًگْذاری ٍ حفظ  6
 ٍسبیل اتبق ػول

     

      ثزقزاری ًظن ٍکٌتزل رفت ٍ آهذ ثِ داخل اتبق ػول 7
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 اق عملکارآموزی مذیریت در ات

 مهارت
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

چک ًوَدى لیست اػوال خشاحی سٍصاًِ ٍ استقشاس  8

پشسٌل هَسد ًیاص )داًطدَ( تا تَخِ تِ ًَع خشاحی 

 دس ّش اتاق ػول

     

      اًدام ثثت گضاسش اػوال خشاحی سٍصاًِ 9

کٌتشل ًحَُ اخشای ٍظایف سیشکَلش ٍ اسکشاب  11

 ٍسظ ٍ آخش ضیفت دس اٍل،

     

تقسین سٍصاًِ کاس پشسٌل خذهاتی اتاق ػول ٍ  11

 کٌتشل ػولکشد آًاى

     

ًَضتي تشًاهِ هاّاًِ پشسٌل تشای یک هاُ ٍ تحَیل تِ  12

 هشتی

     

اًدام کاسّا تا ًظن ٍ تشتیة ٍ خلَگیشی اص دٍتاسُ  13

 کاسی ٍ اص ّن گسیختگی کاسّا

     

تَسظ ّش داًطدَ دس  PDPًَضتي یک تشًاهِ  14

اتتذای ّش دٍسُ ٍ تذٍیي تشًاهِ آهَصضی دس پایاى 

 دٍسُ

     

آهَصش تش اساس ًیاصّای تشاٍسد ضذُ ٍ تْیِ خضٍُ  15

 آهَصضی تشای داًطدَیاى
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 کارآموزی مذیریت در اتاق عمل

 

 مهارت

سطح شایستگی مورد 

 انتظار

1 2 3 4 5 

ػول خشاحی کِ هی تشسسی هطکالت هَخَد دس ّش  16

تَاًذ هٌدش تِ تشٍص خغای تالیٌی گشدد، آًالیض آى تش 

 Fishboneهثٌای دیاگشام 

     

 

 

 

 تاییذ مربی مربوطه
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 ًام عول جراحی سیرکَلر اسکراب

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 :دس هشکض هحتَای آهَصضی یادگشفتِ ضذُ
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در صورت مواجه شذن با مشکل در برنامه کارآموزی به دانشجوی گرامی 

 دانشکذه پیراپسشکی مراجعه و یا با مذیر گروه تماس بگیریذ:

 

 )هدیر گرٍُ اتاق عول(    آقای آقایی ًصاد

        49997221990تلفي تواض :  

 aliaghaei84@yahoo.comآدرض پست الکترًٍیک:  

 

 

 

 بخش انتقادات و پیشنهادات

 انتقاد و پیشنهاد دانشجو آموزیهفته کار
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