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  :مقدمه
هوشـبري   1رآموزي دوره کا  دفترچهدانشجوي گرامی دفترچه حاضر تحت عنوان 

بالینی شـما در طـول    _، به منظور ثبت کلیه فعالیتهاي آموزشی  کارشناسی پیوسته
جهـت  دفترچـه  در پایـان دوره اطالعـات موجـود در    . کارآموزي طراحی شده اسـت 

. تعیین نمرات بخش، ارزشیابی عملی و حضور و غیاب مورد استفاده قـرار مـی گیـرد   
  .حداکثر دقت خود را مبذول فرمائیدلذا خواهشمند است در تکمیل آن 

  
  :      نام کار آموز 

  
  :شماره دانشجویی

  
  :عمل اتاق به تاریخ ورود

  
  

  
 .در تکمیل دفترچه نظم و دقت را در نظر داشته باشید )1

 .نهایت سعی و تالش خود را در حفظ و نگهداري آن بعمل آورید )2

 .هداري نمائید موقع تحویل یک کپی از دفترچه نزد خود نگ)3

  :دانشجویان گرامی
ضمن خوش آمدگویی ورود شما به اتاق عمل، در دفترچه حاضر خالصه اي از برنامه کار  •

شرح وظایف  ،کارآموزي مقررات مربوط به بیمارستان و آموزي هوشبري شامل قوانین و
 .ارائه شده است .....فعالیتهاي عملی،

 توجه
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انتقادات به دفتر گروه هوشبري  پیشنهادات و در پایان دفترچه تکمیل شده را به همراه •
 .تحویل نمایید تا در ارزیابی نهایی شما منظور گردد

گرفتن تاییدیه از اساتید و مربیان مربوطه  طرف اساتید و انجام تکالیف تعیین شده از •
  .ضروري است 

  )1(قوانین کارآموزي 
منظور آشنایی آنها با ه ب و )ساعت204(واحد4 دانشجویان هوشبري به میزان) 1(آموزيکار •

 .می شود اجرا 3در ترم مهارتهاي علمی و عملی مورد نیاز 
 .می باشد 30/13صبح الی30/7ساعات حضور در بیمارستان از ساعت •
می از ابتداي شروع ترم تحصیلی  و برنامه کارآموزي روزهاي اعالم شده در طبقکارآموزي  •

 .باشد
یین شده ضروري است ودانشجو به هیچ عنوان در حضور در اتاق عمل در روزها وساعات تع •

به ازاء هر روز غیبت در صورت غیبت  غیر موجه،  .دروزها وساعات فوق نمیتواند غیبت نمای
 ".برابر جبرانی خواهد بود 3

لباس فرم براي .(دانشجویی الزامی است رعایت لباس فرم دانشجویان برابر مقررات آموزشی و •
 )بز، دمپایی مناسب اتاق عملروپوش و شلوار س :آقایان

 )روپوش و شلوار سبز ، مقنعه سبز ، جوراب و دمپایی مناسب :لباس فرم براي خانمها( •
 .اجازه مربی مگر با اطالع و برخالف مقررات می باشد، تعجیل در خروج تاخیر در ورود و •
اهده و ، مشصورت امتحان ارزشیابی به. صورت عملی و شفاهی انجام می گرددارزشیابی به  •

 .صورت می گیرد(...) یر موارد هاي حین کار آموزي و سا فعالیتلحاظ نمودن و  چک لیست
 .ناقص باشد، نمره ناتمام است و به دانشکده گزارش نمی گردد  دفترچهدر مواردي که  •
 .اخذ نمره در تمامی مهارتهاي عملی تحت نظر مربی الزامی است  •
 .مهارتی توسط مربی مربوطه انجام می شود حیطه هاي  ارزشیابی عملکرد دانشجو در •
  .الزامی می باشد رعایت شئونات اسالمی •
 .الزامی استاتاق عمل  همکاران رعایت شئونات حرفه اي در برخورد با بیمار و •
  .نصب اتیکت براي دانشجو الزامی است •
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  اهداف کارآموزي
  :موارد زیر باشندیان انتظار می رود در پایان این دوره قادر به انجام دانشجواز 
  اصول کلی ساختار اتاق عمل بکارگیري استانداردهاي )1
  قوانین و اصول علمی و اخالقی رفتار در اتاق عمل  مقررات،رعایت ) 2 

  پرونده وي و پیش درمانی در بزرگساالن و اطفال  آماده سازي بیمار،و بکارگیري در  مشارکت) 3
  اق عمل پذیرش بیمار به ات در مشارکت  فعال ) 4
  اطرافیان  ارتباط مناسب با بیمار وي بکار گیر) 5
  انتقال بیمار از روي تخت به برانکارد و برعکس  مشارکت در)6
  اصول ارزیابی بیمار قبل از عمل و تعیین ریسک بیهوشی  در مشارکت) 7
  اصول ضد عفونی،نگهداري وآمایش وسایل و تجهیزات بیهوشی  رعایت )8
  سازي و کار با ماشین بیهوشی آماده در مشارکت )9

  عالئم حیاتی بیمار با اصول علمی  کنترل  )10
  اصول کلی پایش سیستم هاي مختلف بدن  مشارکت در )11
  در برقراري راه وریدي و آماده نمودن وسایل مربوطهمشارکت ) 12
وسایل و  ار،آماده سازي بیمدر کمک  واداره راه هوایی و اکسیژن رسانی به بیمار  مشارکت در )13

  امکانات به متخصص بیهوشی 
 بررسی اولیه کاربرد داروهاي هوشبري،فرآورده هاي تزریقی،نگهداري و اصول مشارکت در)14

  عوارض آنها 
کنترل  در مشارکت )16اصول حفاظت فردي و پیشگیري از بروز خطرات حرفه اي  مشارکت در)15

  وپیشگیري از انتقال عفونت هاي بیمارستانی 
  ضد عفونی کردن فضاي فیزیکی،وسایل و تجهیزات بخش بیهوشی    )17
  در تکمیل فرمهاي هوشبري مشارکت  )18
  اصول کلی انتقال بیمار به بخش مراقبت هاي پس از بیهوشی بکارگیري    )19
  اصول کلی ترخیص بیمار از ریکاوري  بکارگیري  )20
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  : ام خانوادگی دانشجونام و ن                          1 جدول کارآموزي

  تاریخ  محل کارآموزي  هفته

      اول

      دوم

      سوم

      چهارم

      پنجم

      ششم

      هفتم

      هشتم

      نهم

      دهم

      یازدهم

      دوازدهم

      سیزدهم

    چهاردهم
  

  

      پانزدهم

      شانزدهم
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  یاختصاص يتهایفعال
  ....)    مطلب و هیته گزارش ، ارائه کنفرانس،(یآموزش    
  
  

 
  

 ردیف

  عنوان فعالیت
نام 
  مرکز

  ارزیابی فعالیت
  تاریخ

امضا 
  عالی  مربی

)1(  
  خوب

)75(./  
  متوسط

)5/0(  
ضعیف 

)25(./  

1                 

2                  

3                 

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  
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  1 ينحوه حضور دانشجو در کارآموز
 هفته اول ترم 8

 

  هفته
نام مرکز آموزشی و 
  درمانی و یا بیمارستان

  تاریخ

  نحوه حضور

  مهر و امضاء مربی
  ناقص  کامل

  کسري
  به ساعت

              اول

              دوم

              سوم

              چهارم

              پنجم

              ششم

              هفتم

              هشتم
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  1 نحوه حضور دانشجو در کارآموزي
 هفته دوم ترم 8

  هفته
نام مرکز آموزشی و 

درمانی و یا 
  بیمارستان

  تاریخ
  نحوه حضور

  مهر و امضاء مربی
  ناقص  کامل

  کسري
  به ساعت

              نهم

              دهم

              یازدهم

              دوازدهم

              سیزدهم

              چهاردهم

              پانزدهم

              شانزدهم
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************************************************ 
  )1( ارزشیابی کارآموزي برگه 

  ......لغایت.......از :تاریخ                                :                       نام مرکز
ردیف

  

  عالی  )بر اساس بیان ،انجام و یا مشارکت موارد ذیل ارزیابی می گردد(  موارد ارزشیابی
1  

  خوب
75/0  

  متوسط
5/0  

  فضعی
25/0  

          رعایت مقررات ، قوانین ، اصول علمی و اخالقی رفتار در اتاق عمل  1

          برقراري ارتباط با بیمار و اطرافیان وي  2

          با همکاران و پرسنل  آموزشی و درمانیبرقراري ارتباط مناسب   3
         وقت شناسی، حضور و ترك بموقع محل کارآموزي و رعایت سایر مقررات       4

          رعایت وضع ظاهري و شعائر  اخالق اسالمی  5

          رعایت استانداردهاي اصول کلی ساختار اتاق عمل   6

در اصول آماده سازي بیمار ، پرونده وي و پیش درمانی در بزرگساالن و   مشارکت  7
   اطفال

        

           بیمار به اتاق عملمشارکت در اصول  پذیرش   8
                       مار از روي تخت به برانکارد و برعکسانتقال بیمشارکت در   9
          مشارکت در اصول ارزیابی بیمار قبل از جراحی و تعیین ریسک بیهوشی   10
                      نگهداري وآمایش وسایل و تجهیزات بیهوشی ضد عفونی، در  شارکتم  11
          یان اصول مربوطه               و ب  آماده سازي و کار با ماشین بیهوشی  در  مشارکت   12
                        اندازه گیري عالئم حیاتی بیمار با اصول علمی    13
                           اصول کلی پایش سیستم هاي مختلف بدنمشارکت در   14
                              مشارکت در برقراري راه وریدي و آماده نمودن وسایل مربوطه  15
                       اداره راه هوایی و اکسیژن رسانی به بیمار مشارکت در   16

17  
راه هوایی و اکسیژن رسانی  به متخصص وسایل  آماده سازي بیمار،مشارکت در 

  بیهوشی          
        

18  
نگهداري و  فرآورده هاي تزریقی، اصول اولیه کاربرد داروهاي هوشبري،مشارکت  در  

    نکات ضروري در استعمال آن و  عوارض آنها 
        

                   اصول حفاظت فردي و پیشگیري از بروز خطرات حرفه ايرعایت     19

           پیشگیري از انتقال عفونت هاي بیمارستانی  اصول کنترل ورعایت   20
                ضد عفونی کردن فضاي فیزیکی،وسایل و تجهیزات بخش بیهوشی   21
          آمایش وسائل و تجهیزات بیهوشی                      در مشارکت  22
                                    مشارکت در تکمیل فرمهاي هوشبري  23
         بیهوشیاصول کلی انتقال بیمار به بخش مراقبت هاي پس از رعایت   24
                      اصول کلی ترخیص بیمار از ریکاوريبکارگیري   25

  امضاء و مهر مربی                                                                                                          کل اخذ شده نمره 
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  )1(چک  لیست ارزشیابی کارآموزي 
  ......لغایت.......از:تاریخ                                :                       نام مرکز

ردیف
  

  عالی  )بر اساس بیان ،انجام و یا مشارکت موارد ذیل ارزیابی می گردد( موارد ارزشیابی 
1  

  خوب
75/0  

  متوسط
5/0  

  ضعیف
25/0  

          رعایت مقررات ، قوانین ، اصول علمی و اخالقی رفتار در اتاق عمل  1

          برقراري ارتباط با بیمار و اطرافیان وي  2

          همکاران و پرسنل  آموزشی و درمانی بابرقراري ارتباط مناسب   3
         وقت شناسی، حضور و ترك بموقع محل کارآموزي و رعایت سایر مقررات       4

          رعایت وضع ظاهري و شعائر  اخالق اسالمی  5

          رعایت استانداردهاي اصول کلی ساختار اتاق عمل   6

و پیش درمانی در بزرگساالن و  در اصول آماده سازي بیمار ، پرونده وي  مشارکت  7
   اطفال

        

           بیمار به اتاق عملمشارکت در اصول  پذیرش   8
                       انتقال بیمار از روي تخت به برانکارد و برعکسمشارکت در   9
          مشارکت در اصول ارزیابی بیمار قبل از جراحی و تعیین ریسک بیهوشی   10
                      نگهداري وآمایش وسایل و تجهیزات بیهوشی ،ضد عفونی در  شارکتم  11
          و بیان اصول مربوطه                 آماده سازي و کار با ماشین بیهوشی  در  مشارکت   12
                        اندازه گیري عالئم حیاتی بیمار با اصول علمی    13
                           بدناصول کلی پایش سیستم هاي مختلف مشارکت در   14
                              مشارکت در برقراري راه وریدي و آماده نمودن وسایل مربوطه  15
                       اداره راه هوایی و اکسیژن رسانی به بیمار مشارکت در   16

17  
راه هوایی و اکسیژن رسانی  به متخصص وسایل  آماده سازي بیمار،مشارکت در 

  هوشی          بی
        

نگهداري و  فرآورده هاي تزریقی، اصول اولیه کاربرد داروهاي هوشبري،مشارکت  در    18
    نکات ضروري در استعمال آن و  عوارض آنها 

        

                   اصول حفاظت فردي و پیشگیري از بروز خطرات حرفه ايرعایت     19

           تقال عفونت هاي بیمارستانی پیشگیري از ان اصول کنترل ورعایت   20
                ضد عفونی کردن فضاي فیزیکی،وسایل و تجهیزات بخش بیهوشی   21
          آمایش وسائل و تجهیزات بیهوشی                      در مشارکت  22
                                    مشارکت در تکمیل فرمهاي هوشبري  23
         بیهوشیل بیمار به بخش مراقبت هاي پس از اصول کلی انتقارعایت   24
                      اصول کلی ترخیص بیمار از ریکاوريبکارگیري   25

 
                      

            امضاء و مهر مربی                                                                                                نمره کل اخذ شده 
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  1 چک  لیست ارزشیابی کارآموزي
                                                                                                 ......لغایت.......از:تاریخ                                :                       نام مرکز

ردیف
  

  عالی  )بیان ،انجام و یا مشارکت موارد ذیل ارزیابی می گرددبر اساس ( موارد ارزشیابی 
1  

  خوب
75/0  

  متوسط
5/0  

  ضعیف
25/0  

          رعایت مقررات ، قوانین ، اصول علمی و اخالقی رفتار در اتاق عمل  1

          برقراري ارتباط با بیمار و اطرافیان وي  2

          انیبا همکاران و پرسنل  آموزشی و درمبرقراري ارتباط مناسب   3
         وقت شناسی، حضور و ترك بموقع محل کارآموزي و رعایت سایر مقررات       4

          رعایت وضع ظاهري و شعائر  اخالق اسالمی  5

          رعایت استانداردهاي اصول کلی ساختار اتاق عمل   6

در اصول آماده سازي بیمار ، پرونده وي و پیش درمانی در بزرگساالن و   مشارکت  7
   طفالا

        

           بیمار به اتاق عملمشارکت در اصول  پذیرش   8
                       انتقال بیمار از روي تخت به برانکارد و برعکسمشارکت در   9
          مشارکت در اصول ارزیابی بیمار قبل از جراحی و تعیین ریسک بیهوشی   10
                      ات بیهوشینگهداري وآمایش وسایل و تجهیز ضد عفونی، در  شارکتم  11
          و بیان اصول مربوطه                 آماده سازي و کار با ماشین بیهوشی  در  مشارکت   12
                        اندازه گیري عالئم حیاتی بیمار با اصول علمی    13
                           اصول کلی پایش سیستم هاي مختلف بدنمشارکت در   14
                              مشارکت در برقراري راه وریدي و آماده نمودن وسایل مربوطه  15
                       اداره راه هوایی و اکسیژن رسانی به بیمار مشارکت در   16

17  
راه هوایی و اکسیژن رسانی  به متخصص وسایل  آماده سازي بیمار،مشارکت در 

  بیهوشی          
        

نگهداري و  فرآورده هاي تزریقی، اصول اولیه کاربرد داروهاي هوشبري،در   مشارکت   18
    نکات ضروري در استعمال آن و  عوارض آنها 

        

                   اصول حفاظت فردي و پیشگیري از بروز خطرات حرفه ايرعایت     19

           پیشگیري از انتقال عفونت هاي بیمارستانی  اصول کنترل ورعایت   20
                ضد عفونی کردن فضاي فیزیکی،وسایل و تجهیزات بخش بیهوشی   21
          آمایش وسائل و تجهیزات بیهوشی                      در مشارکت  22
                                    مشارکت در تکمیل فرمهاي هوشبري  23
         بیهوشیز اصول کلی انتقال بیمار به بخش مراقبت هاي پس ارعایت   24
                      اصول کلی ترخیص بیمار از ریکاوريبکارگیري   25

 
                      

  امضاء و مهر مربی                                                                                                          نمره کل اخذ شده 
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  1 ارآموزيچک  لیست ارزشیابی ک
                                                                                                 ......لغایت.......از :تاریخ                                :                       نام مرکز

ردیف
  

  عالی  )ذیل ارزیابی می گردد انجام و یا مشارکت موارد بر اساس بیان،( موارد ارزشیابی 
1  

  خوب
75/0  

  متوسط
5/0  

  ضعیف
25/0  

          رعایت مقررات ، قوانین ، اصول علمی و اخالقی رفتار در اتاق عمل  1

          برقراري ارتباط با بیمار و اطرافیان وي  2

          با همکاران و پرسنل  آموزشی و درمانیبرقراري ارتباط مناسب   3
         ترك بموقع محل کارآموزي و رعایت سایر مقررات     وقت شناسی، حضور و   4

          رعایت وضع ظاهري و شعائر  اخالق اسالمی  5

          رعایت استانداردهاي اصول کلی ساختار اتاق عمل   6

در اصول آماده سازي بیمار ، پرونده وي و پیش درمانی در بزرگساالن و   مشارکت  7
   اطفال

        

           بیمار به اتاق عملپذیرش مشارکت در اصول    8
                       انتقال بیمار از روي تخت به برانکارد و برعکسمشارکت در   9
          مشارکت در اصول ارزیابی بیمار قبل از جراحی و تعیین ریسک بیهوشی   10
                      نگهداري وآمایش وسایل و تجهیزات بیهوشی ضد عفونی، در  شارکتم  11
          و بیان اصول مربوطه                 آماده سازي و کار با ماشین بیهوشی  در  مشارکت   12
                        اندازه گیري عالئم حیاتی بیمار با اصول علمی    13
                           اصول کلی پایش سیستم هاي مختلف بدنمشارکت در   14
                              آماده نمودن وسایل مربوطه مشارکت در برقراري راه وریدي و  15
                       اداره راه هوایی و اکسیژن رسانی به بیمار مشارکت در   16

17  
راه هوایی و اکسیژن رسانی  به متخصص وسایل  آماده سازي بیمار،مشارکت در 

  بیهوشی          
        

نگهداري و  فرآورده هاي تزریقی، ي هوشبري،اصول اولیه کاربرد داروهامشارکت  در    18
    نکات ضروري در استعمال آن و  عوارض آنها 

        

                   اصول حفاظت فردي و پیشگیري از بروز خطرات حرفه ايرعایت     19

           پیشگیري از انتقال عفونت هاي بیمارستانی  اصول کنترل ورعایت   20
                یکی،وسایل و تجهیزات بخش بیهوشیضد عفونی کردن فضاي فیز   21
          آمایش وسائل و تجهیزات بیهوشی                      در مشارکت  22
                                    مشارکت در تکمیل فرمهاي هوشبري  23
         بیهوشیاصول کلی انتقال بیمار به بخش مراقبت هاي پس از رعایت   24
                      ل کلی ترخیص بیمار از ریکاورياصوبکارگیري   25

 

  امضاء و مهر مربی                                                                                                          نمره کل اخذ شده                     
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  1 چک  لیست ارزشیابی کارآموزي
  ......لغایت.......از :تاریخ                                            :           نام مرکز

ردیف
  

  عالی  )انجام و یا مشارکت موارد ذیل ارزیابی می گردد ،بر اساس بیان( موارد ارزشیابی 
1  

  خوب
75/0  

  متوسط
5/0  

  ضعیف
25/0  

          رعایت مقررات ، قوانین ، اصول علمی و اخالقی رفتار در اتاق عمل  1

          برقراري ارتباط با بیمار و اطرافیان وي  2

          با همکاران و پرسنل  آموزشی و درمانیبرقراري ارتباط مناسب   3
         وقت شناسی، حضور و ترك بموقع محل کارآموزي و رعایت سایر مقررات       4

          رعایت وضع ظاهري و شعائر  اخالق اسالمی  5

          کلی ساختار اتاق عملرعایت استانداردهاي اصول    6

در اصول آماده سازي بیمار ، پرونده وي و پیش درمانی در بزرگساالن و   مشارکت  7
   اطفال

        

           بیمار به اتاق عملمشارکت در اصول  پذیرش   8
                       انتقال بیمار از روي تخت به برانکارد و برعکسمشارکت در   9
          یابی بیمار قبل از جراحی و تعیین ریسک بیهوشی مشارکت در اصول ارز  10
                      نگهداري وآمایش وسایل و تجهیزات بیهوشی ضد عفونی، در  شارکتم  11
          و بیان اصول مربوطه                 آماده سازي و کار با ماشین بیهوشی  در  مشارکت   12
                        صول علمی اندازه گیري عالئم حیاتی بیمار با ا   13
                           اصول کلی پایش سیستم هاي مختلف بدنمشارکت در   14
                              مشارکت در برقراري راه وریدي و آماده نمودن وسایل مربوطه  15
                       اداره راه هوایی و اکسیژن رسانی به بیمار مشارکت در   16

17  
راه هوایی و اکسیژن رسانی  به متخصص وسایل  آماده سازي بیمار،مشارکت در 

  بیهوشی          
        

نگهداري و  فرآورده هاي تزریقی، اصول اولیه کاربرد داروهاي هوشبري،مشارکت  در    18
    نکات ضروري در استعمال آن و  عوارض آنها 

        

                   از بروز خطرات حرفه اياصول حفاظت فردي و پیشگیري رعایت     19

           پیشگیري از انتقال عفونت هاي بیمارستانی  اصول کنترل ورعایت   20
                وسایل و تجهیزات بخش بیهوشی ضد عفونی کردن فضاي فیزیکی،   21
          آمایش وسائل و تجهیزات بیهوشی                      در مشارکت  22
                                    کمیل فرمهاي هوشبريمشارکت در ت  23
         بیهوشیاصول کلی انتقال بیمار به بخش مراقبت هاي پس از رعایت   24
                      اصول کلی ترخیص بیمار از ریکاوريبکارگیري   25

  امضاء و مهر مربی                                                                                                          نمره کل اخذ شده 
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  )1( چک  لیست ارزشیابی کارآموزي
  ......لغایت.......از :تاریخ                                :                       نام مرکز

ردیف
  

  عالی  )می گردد بر اساس بیان ،انجام و یا مشارکت موارد ذیل ارزیابی( موارد ارزشیابی 
1  

  خوب
75/0  

  متوسط
5/0  

  ضعیف
25/0  

          رعایت مقررات ، قوانین ، اصول علمی و اخالقی رفتار در اتاق عمل  1

          برقراري ارتباط با بیمار و اطرافیان وي  2

          با همکاران و پرسنل  آموزشی و درمانیبرقراري ارتباط مناسب   3
         ل کارآموزي و رعایت سایر مقررات     وقت شناسی، حضور و ترك بموقع مح  4

          رعایت وضع ظاهري و شعائر  اخالق اسالمی  5

          رعایت استانداردهاي اصول کلی ساختار اتاق عمل   6

در اصول آماده سازي بیمار ، پرونده وي و پیش درمانی در بزرگساالن و   مشارکت  7
   اطفال

        

           به اتاق عملبیمار مشارکت در اصول  پذیرش   8
                       انتقال بیمار از روي تخت به برانکارد و برعکسمشارکت در   9
          مشارکت در اصول ارزیابی بیمار قبل از جراحی و تعیین ریسک بیهوشی   10
                      نگهداري وآمایش وسایل و تجهیزات بیهوشی ضد عفونی، در  شارکتم  11
          و بیان اصول مربوطه                 آماده سازي و کار با ماشین بیهوشی  در  مشارکت   12
                        اندازه گیري عالئم حیاتی بیمار با اصول علمی    13
                           اصول کلی پایش سیستم هاي مختلف بدنمشارکت در   14
                              وسایل مربوطه مشارکت در برقراري راه وریدي و آماده نمودن  15
                       اداره راه هوایی و اکسیژن رسانی به بیمار مشارکت در   16

17  
راه هوایی و اکسیژن رسانی  به متخصص وسایل  آماده سازي بیمار،مشارکت در 

  بیهوشی          
        

نگهداري و  آورده هاي تزریقی،فر اصول اولیه کاربرد داروهاي هوشبري،مشارکت  در    18
    نکات ضروري در استعمال آن و  عوارض آنها 

        

                   اصول حفاظت فردي و پیشگیري از بروز خطرات حرفه ايرعایت     19

           پیشگیري از انتقال عفونت هاي بیمارستانی  اصول کنترل ورعایت   20
                تجهیزات بخش بیهوشیضد عفونی کردن فضاي فیزیکی،وسایل و    21
          آمایش وسائل و تجهیزات بیهوشی                      در مشارکت  22
                                    مشارکت در تکمیل فرمهاي هوشبري  23
         بیهوشیاصول کلی انتقال بیمار به بخش مراقبت هاي پس از رعایت   24
                      بیمار از ریکاورياصول کلی ترخیص بکارگیري   25

  امضاء و مهر مربی                                                                                                  نمره کل اخذ شده 
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  )1( چک  لیست ارزشیابی کارآموزي

......                                                                                               لغایت.......از :تاریخ                                :                       نام مرکز

ردیف
  

  عالی  )بر اساس بیان ،انجام و یا مشارکت موارد ذیل ارزیابی می گردد( موارد ارزشیابی 
1  

  خوب
75/0  

  متوسط
5/0  

  ضعیف
25/0  

          مقررات ، قوانین ، اصول علمی و اخالقی رفتار در اتاق عملرعایت   1

          برقراري ارتباط با بیمار و اطرافیان وي  2

          با همکاران و پرسنل  آموزشی و درمانیبرقراري ارتباط مناسب   3
         وقت شناسی، حضور و ترك بموقع محل کارآموزي و رعایت سایر مقررات       4

          هري و شعائر  اخالق اسالمیرعایت وضع ظا  5

          استانداردهاي اصول کلی ساختار اتاق عملرعایت    6

7  
در اصول آماده سازي بیمار ، پرونده وي و پیش درمانی در بزرگساالن و   مشارکت

   اطفال
        

           بیمار به اتاق عملمشارکت در اصول  پذیرش   8
                       ه برانکارد و برعکسانتقال بیمار از روي تخت بمشارکت در   9

          مشارکت در اصول ارزیابی بیمار قبل از جراحی و تعیین ریسک بیهوشی   10
                      نگهداري وآمایش وسایل و تجهیزات بیهوشی ضد عفونی، در  شارکتم  11
                        و بیان اصول مربوطه   آماده سازي و کار با ماشین بیهوشی  در  مشارکت   12
                        اندازه گیري عالئم حیاتی بیمار با اصول علمی    13
                           اصول کلی پایش سیستم هاي مختلف بدنمشارکت در   14
                              مشارکت در برقراري راه وریدي و آماده نمودن وسایل مربوطه  15
                       ره راه هوایی و اکسیژن رسانی به بیمار ادامشارکت در   16

راه هوایی و اکسیژن رسانی  به متخصص وسایل  آماده سازي بیمار،مشارکت در   17
  بیهوشی          

        

نگهداري و  فرآورده هاي تزریقی، اصول اولیه کاربرد داروهاي هوشبري،مشارکت  در    18
    استعمال آن  نکات ضروري در و عوارض آنها 

        

                   اصول حفاظت فردي و پیشگیري از بروز خطرات حرفه اي رعایت    19

           پیشگیري از انتقال عفونت هاي بیمارستانی  اصول کنترل و رعایت  20
                ضد عفونی کردن فضاي فیزیکی،وسایل و تجهیزات بخش بیهوشی   21
          و تجهیزات بیهوشی                     آمایش وسائل  در مشارکت  22
                                    مشارکت در تکمیل فرمهاي هوشبري  23
         بیهوشیاصول کلی انتقال بیمار به بخش مراقبت هاي پس از  رعایت  24
                      اصول کلی ترخیص بیمار از ریکاوريبکارگیري   25

  نهایی نمره                                             امضاء و مهر مربی                            کل اخذ شده  نمره                 
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  نمره اخذ شده  نمره اختصاص یافته  عنوان  ردیف

    نمره 14  میانگین جمع نمرات ارزشیابی مربیان  1
    نمره 4  میانگین آزمون میان ترم و پایان ترم  2
ارائه گزارش، (تکالیف اختصاصی آموزشی  انجام  3

  ....)تهیه مطلب و کنفرانس،
    نمره 2

    20  جمع نمره نهایی  4
  
  :ارائه پیشنهادات و انتقادات براي آینده    
  
1 –  
  
2 –  
  
3 –  
  
4 –  
  
5 –  
 

 امضاء دانشجو


