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 بالیٌی آهَزش قَاًیي 

  تٝ ٘ىات صیش تٛجٝ داؿتٝ تاؿیذ: ْٔحتش دا٘ـجٛی

 اتاق تىٙیهتٟثٛدی،  اتاق دس ٔشالثت اصَٛ ٚ ػُٕ اتاق تىٙیهواسآٔٛصی  .1

ٚاحذ ٚ  4ػاػت( ٔجٕٛػا  102ٚاحذ ) 2ٖ اٞش وذاْ تٝ ٔیض 2 ٚ 1 ػُٕ

ػاػت( تٝ ٔٙظٛس  102ٚاحذ ) 2٘یض تٝ ٔیضاٖ  ٔشالثت دس اتاق تٟثٛدی

 اجشا  ؿؾد ٘یاص دس تشْ سٔٛ تا ٟٔاست ٞای ػّٕی ٚ ػّٕی ؿٕاآؿٙایی 

 ٔی ؿٛد.

 ٔٛلغ تٝ حضٛس تشاتش تش٘أٝ اػالٔی ٔمشس، تاِیٙی آٔٛصؿی ٞای ٔىاٖ وّیٝ دس .2

 .تاؿیذ داؿتٝ

 تاؿذ. ٔی 13:30 اِی 7:30 اص حضٛس ػاػات .3

حضٛس دس تیٕاسػتاٖ دس سٚصٞا ٚ ػاػات تؼییٗ ؿذٜ ضشٚسی اػت ٚ دا٘ـجٛ  .4

 ی تٛا٘ذ غیثت ٕ٘ایذ. تٝ ٞیچ ػٙٛاٖ دس سٚصٞا ٚ ػاػات فٛق ٕ٘

 ؿٛیذ واسآٔٛصی حاضش ٔحُ دس ٔٛلغ تٝ ٞش دِیّی ٘تٛا٘ؼتیذ تٝ چٙا٘چٝ .5

 دٞیذ. اعالع خٛد ٔشتی ٔٛضٛع سا تٝ

ٞش ٞفتٝ اص اتتذای ؿشٚع  دٚؿٙثٝ ٚ ػٝ ؿٙثٝسٚصٞای واسآٔٛصی، سٚصٞای  .6

 تشْ تحصیّی ٔی تاؿذ.

 ٔی تاؿذ.تٝ ٕٞشاٜ داؿتٗ الي تٛن دس تٕأی سٚصٞای واسآٔٛصی اِضأی  .7

 ذ.یوٙ تشن ٘ثایذ سا واسآٔٛصی ٔحُٔشتی  اجاصٜ تذٖٚ .8

 .ذیٕ٘ای اػتفادٜ ػُٕ اتاق ٔحیظ دس ٕٞشاٜ تّفٗ اص ٘ثایذ ػٙٛاٖ ٞیچ تٝ .9
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 ٌیشی ؿىُ ٔٛجة تشخٛسد ٞش اَٚ ثا٘یٝ 15-20 دس فشد ظاٞش ایٙىٝ تٝ ٘ظش .10

 .اػت ضشٚسی آساػتٝ ظاٞش داؿتٗ ،ٌشدد ٔی فشد اص رٞٙی تصٛسی

 ؿٛد پٛؿیذٜ ٔمٙؼٝ یا والٜ صیش وأالً ٚ( آلایاٖ)وٛتاٜ  تایؼتی ٔٛٞا .11

 .)خٛاٞشاٖ(

 آسایـی ِٛاصْ ٚ آالت صیٛس الن، اص اػتفادٜ ٚ تاؿذ وٛتاٜ تایؼتی ٞا ٘اخٗ .12

 .تاؿذ ٔی ٕٔٙٛع

 اص حتی داسد، ٔغایشت دا٘ـجٛ ٔٙضِت تا وٝ خٛسدٜ تیغ ؿّٛاسٞای پٛؿیذٖ اص .13

 اِضأی جٛساب اص اػتفادٜ ٗ،ٕٞچٙی. ؿٛد خٛدداسی تیٕاسػتاٖ تٝ ٚسٚد تذٚ

 (ٚواِج ٘اصن ٞای جٛساب اص اػتفادٜ ػذْ) تاؿذ ٔی

 دس دا٘ـجٛ ٚػایُ ػایش ٚ جٛاٞشات ٔفمٛدی جٛاتٍٛی دا٘ـىذٜ ٚ تیٕاسػتاٖ .14

 سا ٚػایُ ایٍٙٛ٘ٝ دا٘ـجٛ وٝ اػت ایٗ حاِت تٟتشیٗ. تاؿذ ٕ٘ی ػُٕ اتاق

 .٘یاٚسد خٛد ٕٞشاٜ

 .تاؿذ ٔی اِضأی اتیىت داؿتٗ ٕٞشاٜ .15

 اػتا٘ذاسد تصٛست دػت ٔٙاػة ؿؼتـٛی تیٕاس تا تٕاع ٞش اص تؼذ ٚ لثُ .16

 ٚجٛد تذٖ ٔایؼات ٚ خٖٛ تا تٕاع احتٕاَ وٝ ٔٛاسدی وّیٝ دس ٚ ضشٚسیؼت

 .ؿٛد پٛؿیذٜ ٔصشف یىثاس دػتىؾ داسد

 ٚ ذیدٞ اعالع خٛد ٔشتی تٝ ٔایؼات ٚ خٖٛ تا ٔؼتمیٓ تٕاع صٛست دس .17

 تشای حادثٝ فشْ یه ٔشتٛعٝ ٔشتی ٚ ذیٕ٘ای د٘ثاَ سا تیٕاسػتاٖ پشٚتىُ

 .ٕ٘ایذ تىٕیُ دا٘ـجٛ
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 ٞا ػاػت آٖ تا تتٛا٘ذ وٝ) ساحت وأالً ٚ ػثه دٔپایی یا وفؾ جفت یه .18

 .ذیوٙ تٟیٝ( تایؼتذ

 .ذیٕ٘ای واس آٖ دس ٚ یافتٝ ػاصٌاسی پشاػتشع ٔٛلؼیت تا ذیتاؿ لادس .19

 .ذیتاؿ خٛسدٜ صثحا٘ٝ واسآٔٛصی دس حضٛس ٍٞٙاْ حتٕاً .20

 تذٖٚ ٚ ػٙٛاٖ ٞیچ تٝ ٘ثایذ ؿذٜ ٔحَٛ تیٕاس یا پشٚػیجش دٖوش د٘ثاَ .21

 .ؿٛد لغغ ٔشتی تا ٕٞاٍٞٙی

 اػشاس حفظ تش ػالٜٚ أا وٙٙذ ٔغاِؼٝ سا تیٕاساٖ پشٚ٘ذٜ تٛا٘ٙذ ٔی دا٘ـجٛیاٖ .22

 .وٙٙذ خاسج پشػتاسی ایؼتٍاٜ اص سا آٖ ٘ثایذ ٞشٌض تیٕاس،

 افشاد اختیاس دس سا آٖ یا ٚ ٌشفتٝ وپی تیٕاس پشٚ٘ذٜ اص ػٙٛاٖ ٞیچ تٝ ٘ثایذ .23

 .ذدٞی لشاس ٔتفشلٝ

ٕ٘شٜ اص اسصیاتی دا٘ـجٛ تش ٔثٙای آصٖٔٛ فایٙاَ تش ٔثٙای ؿشح ػُٕ ٞای  4 .24

ٕ٘شٜ اسصیاتی  12 .ٔٙتخة ٔثتٙی تش وتاب ٚ تىٙیه ٞای تاِیٙی خٛاٞذ تٛد

ٕ٘شٜ ٘یض تش اػاع اسصیاتی اػتاد اص دا٘ـجٛ دس ٔشوض آٔٛصؿی  4الي تٛن ٚ 

 صٛست ٔی پزیشد.  دسٔا٘ی ٔشتٛعٝ

 

 

 

 تاسیخ          دا٘ـجٛ أضا     
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اتاق عول ّای اّداف کار آهَزی تکٌیک  

 دس پایاٖ واسآٔٛصی دا٘ـجٛ لادس خٛاٞذ تٛد:

 دس اتتذای ٞش ؿیفت اتاق ػُٕ سا تٝ صٛست اػتا٘ذاسد تحٛیُ تٍیشد. .1

 تش٘أٝ سٚصا٘ٝ اتاق ػُٕ سا وٙتشَ ٕ٘ایذ. .2

 جشاحی آٔادٜ وٙذ.  اتاق ػُٕ سا ٔتٙاػة تا ٘ٛع .3

٘ظٓ ٚ تشتیة ٚ اِٛیت ٞا سا عثك آ٘چٝ تٝ عٛس ٘ظشی آٔٛختٝ سػایت وشدٜ ٚ  .4

 ا٘جاْ دٞذ.

 تیٕاس سا تحٛیُ ٌشفتٝ ٚ پشٚ٘ذٜ اٚ سا وٙتشَ ٚ ٔغاِؼٝ ٕ٘ایذ. .5

تا تیٕاس استثاط ٔٙاػة تشلشاس وشدٜ ٚ تٝ آسأؾ ٚ واٞؾ اضغشاب ٚی وٕه  .6

 ٕ٘ایذ.

ػُٕ فؼاِیت ٕ٘ایذ )پٛصیـٗ ٔٙاػة، پشج  تٝ ػٙٛاٖ فشد ػیشوِٛش دس اتاق .7

 اِٚیٝ، وٕه تٝ تیٓ اػتشیُ ٚ...(.

 ٚػایُ تشلی ٚ غیش تشلی اتاق ػُٕ سا تٝ عٛس صحیح تٝ واس ٌیشد. .8

 دس ٔصشف ٚػایُ صشفٝ جٛیی ٕ٘ایذ. .9

 تٝ ػٙٛاٖ فشد اػتشیُ دس تیٓ جشاحی ٕٞىاسی ٕ٘ایذ. .10

 ٔٛضغ ػُٕ سا پشج یا ضذ ػفٛ٘ی ٕ٘ایذ )اِٚیٝ ٚ ٟ٘ایی(. .11

 تٝ تیٓ اػتشیُ، ٌاٖ ٚ دػتىؾ تپٛؿا٘ذ. .12

 دساپیًٙ سا تٝ عٛس صحیح ا٘جاْ دٞذ. .13
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 اصَٛ اػىشاتیًٙ سا سػایت ٚ عثك یه تىٙیه ػّٕی ا٘جاْ دٞذ. .14

 ٚػایُ ٚ تجٟیضات ٔیض ػُٕ سا تش اػاع اِٛیت ٚ اػتا٘ذاسد تچیٙذ. .15

 ٚػایُ ٔٛسد ٘یاص جشاح سا تٝ ٔٛلغ ٚ صحیح دس اختیاس ٚی لشاس دٞذ. .16

ضاس ٞا، ٌاص، ٍِٙاص ٚ... دس حیٗ ٚ پایاٖ ػُٕ )ػیشوِٛش ٚ اػىشاب( سا ؿٕاسؽ ات .17

 ا٘جاْ دٞذ. 

 دس فیىغ وشدٖ دسٖ ٞا، آتُ تٙذی ٚ ... ٔـاسوت ٕ٘ایذ.  .18

 دس پایاٖ جشاحی، پٛػت سا تخیٝ صدٜ ٚ ٘احیٝ ػُٕ سا پا٘ؼٕاٖ وٙذ. .19

 ػت ٞا ٚ ٚػایُ ٘ٛن تیض سا پغ اص ؿٕاسؽ جٕغ آٚسی ٕ٘ایذ. .20

ُ،وّیٝ ٚػایُ داخُ ػت سا وٙتشَ ٚ تٝ لؼٕت ؿؼتـٛ پغ اص اتٕاْ ػٕ .21

 تحٛیُ دٞذ.

 دس جا تٝ جایی ٚ ا٘تماَ تیٕاس تٝ سیىاٚسی ٔـاسوت داؿتٝ تاؿذ. .22

 اتاق سا جٟت اػٕاَ جشاحی تؼذی آٔادٜ ٕ٘ایذ. .23

تا ا٘ٛاع ٘خ ٞای جشاحی آؿٙایی داؿتٝ ٚ تفاٚت ٞا ٚ واستشد ٞش یه سا تٛضیح  .24

 دٞذ.

ٞا تٛجٝ ٛاع تشؽ ٞای جشاحی ٚ ٘حٜٛ تؼتٗ صخٓتٝ تـخیص لثُ اص ػُٕ، ا٘ .25

 ٚیظٜ داؿتٝ تاؿذ.
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 اّداف کارآهَزی اصَل هراقبت در اتاق بْبَدی

 ٔحُ ٚ ٔٛلؼیت اتاق تٟثٛدی سا تـٙاػذ. .1

 اتاق تٟثٛدی سا جٟت اػتفادٜ تیٕاس، آٔادٜ وٙذ. .2

 ٚػایُ ٔٛجٛد دس اتاق تٟثٛدی سا ؿشح دٞذ. .3

 ٕاس لشاس دٞذ.ٚػایُ ضشٚسی سا دس وٙاس تخت تی .4

 ٘حٜٛ تحٛیُ تیٕاس اص اتاق ػُٕ سا تذا٘ذ. .5

 ساٜ ٞای ٞٛایی سا تاص ٍ٘ٝ داسد. .6

 تیٕاس سا دس پٛصیـٗ ٔٙاػة لشاس دٞذ. .7

 ػالیٓ ٞیپٛوؼی سا تشسػی وٙذ. .8

اوؼیظٖ دسٔا٘ی تیٕاس سا تا سٚؽ ٔٙاػة )ٔاػه، ػٛ٘ذ تیٙی ٚ چادس(  .9

 ا٘جاْ دٞذ.

 ىاسد تٝ واس ٌیشد.ٚػایُ ٔحافظتی تیٕاس سا دس تخت یا تشا٘ .10

 ػالیٓ حیاتی تیٕاس سا تش حؼة سٚتیٗ وٙتشَ ٚ ثثت وٙذ. .11

 ػٛاسض تؼذ اص ػُٕ سا تٛصیف، تـخیص ٚ حتی االٔىاٖ پیـٍیشی وٙذ. .12

 ٔحُ جشاحی ٚ پا٘ؼٕاٖ )دسٖ، واتتش ٚ ...( سا وٙتشَ وٙذ. .13

 ا٘فٛصیٖٛ ٚسیذی تیٕاس سا وٙتشَ وٙذ ٚ ادأٝ دٞذ. .14

 ا تش حؼة دػتٛس اجشا ٕ٘ایذ.داسٚٞای ٔٛسد ٘یاص تضسیمی س  .15
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ٔـاٞذات )ٔشالثت ٞای ا٘جاْ ؿذٜ، داسٚٞای تجٛیض ؿذٜ، ػاػت ٚسٚد ٚ  .16

 خشٚج ٚ ػغح ٞٛؿیاسی تیٕاس( سا ثثت ٕ٘ایذ.

 ػالیٓ ؿٛن سا ؿٙاػایی وٙذ ٚ دس صٛست ٚلٛع اعالع دٞذ. .17

ٔٛاسد اػتفادٜ ٚ ٔشالثت ٞای پشػتاسی ٔشتٛط تٝ داسٚٞای پشٔصشف دس  .18

 ٖ وٙذ.سیىاٚسی سا تیا

ٔشالثت ٞای اختصاصی اص تیٕاساٖ تحت جشاحی ٞای ٔختّف سا ا٘جاْ  .19

 دٞذ.

 ٔٛاسد اٚسطا٘ؼی سا ػشیؼا تٝ پضؿه ٚ ٕٞىاساٖ اعالع دٞذ. .20
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 لیست حضور و غیاب دانشجویان

 

 

 هفته اول: مرکس آموزشی درمانی.... 4

         روز

         تاریخ

 توضیحات:

 امضاء مربی

 وم: مرکس آموزشی درمانی....هفته د 4

         روز

         تاریخ

 توضیحات:

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

         روز

         تاریخ

 توضیحات:

 امضاء مربی

 هفته چهارم: مرکس آموزشی درمانی.... 4

         روز

         تاریخ

 توضیحات:

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

 هفته اول( 4)

 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 ٍ 

 عتِ ٍ ...(حفظ ظبّز آرا

     

      داؽتي قذرت اثتکبر ٍ خالقیت در حیي اًجبم کبر 3

4 
داؽتي اػتوبد ثِ ًفظ حیي اًجبم فؼبلیت ٍ درخَاعت کوک در 

 صَرت ًیبس

     

      قیوت  رػبیت اصَل ایوٌی حیي کبر هزاقجت اس تجْیشات گزاى 5

      یوبرّبی ث 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(

     

      پیؾٌْبدات ٍ اًتقبدات زػپذی 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

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

      خغبی ثبلیٌی )قصَر(گشارػ  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( ٍ  رػبیت هقزرات ایوٌی ؽغلی

 هذیزیت خغز

     

هربی هربَطِتایید   
 

 (ارائِ هزاقجت ایويSafe) 

 (ارائِ هزاقجت ثِ هَقغTimely) 

 (ارائِ هزاقجت کبفیExpertise) 

 ( ارائِ هزاقجت هَثزEfficient) 

 (ارائِ هزاقجت ثیوبر هحَرPatient centered) 
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 اصَل ٍ فٌَى عولکرد فرد سیار چک لیست ارزیابی
 : ّفتِ اٍل( 0) ً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

     

      تَاًبیی اًجبم پذیزػ ٍ اًتقبل ثیوبر  3

      شیکٌتزل هَضغ ػول اس ًظز ؽیَ ٍ توی 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

     

      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 

      عیبرتَاًبیی ؽوبرػ )گبس، عَسى ٍ ٍعبیل( در ًقؼ فزد  11

      تَاًبیی پبًغوبى سخن 12

      پزکزدى چک لیغت جزاحی ایوي ٍ ٍعبیل هصزفی ثیوبر 13

      حضَر هذاٍم ٍ هَثز در اتبق ػول تب پبیبى ػول  14

      ثزقزاری ًظن ٍ کٌتزل رفت ٍ آهذ ثِ داخل اتبق ػول  15

      ثیوبر ٍ ...( تَاًبیی اًجبم فؼبلیت در اختتبم ػول جزاحی )اًتقبل 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  9 رزشیابی اختصاصی تکٌیک جراحیچک لیست ا
 : ّفتِ اٍل( 0) ً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

 ....(ًَار ػضلِ، هغش، 

     

      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 

     

      )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 
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 
اتصبل تیغِ ثِ ) تَاًبیی ثکبرگیزی ٍعبیل ٍ تجْیشات جزاحی

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

     

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

15 
ًبحیِ ؽکن، (اًغشیَى ّبی جزاحی هؾبّذُ ٍ تحلیل اًَاع 

 .. 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 ّبوکبری در ّوَعتبس، دیغکغیَى هؾبّذُ ٍ ّ

 ... 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
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 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 
اثشار جزاحی، ٍعبیل ) تَاًبیی ؽغتؾَ ٍعبیل ٍ تجْیشات جزاحی

 (... ٍعبیل ثزقی، آًذٍعکَپی ٍ

     

26 
غییز پَسیؾي ثیوبر، ت) جزاحیػول  پبیبىتَاًبیی اًجبم فؼبلیت در 

 ، هزتت کزدى اتبق ٍ ...(اًتقبل ثیوبر

     

 

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

 : ّفتِ اٍل( 0) ًام هرکس درهاًی

ف
دی

  مهارت ر
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

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

آؽٌبیی ثب هَارد اعتفبدُ ٍ هزاقجت ّبی هزثَط ثِ دارٍّبی پزهصزف  2

 ریکبٍری

     

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

 تزالی احیب، عبکؾي ٍ ..(

     

      تَاًبیی ًحَُ تحَیل ثیوبر اس اتبق ػول 4

      ار دادى ثیوبر در پَسیؾي هٌبعت ثب تَجِ ثِ ًَع ػولقز 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

 ثیوبر ثبس ًگِ داؽتي راُ ّبی َّایی 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

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

 ثیٌی ٍ ..(
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      بر کٌتزل صحیح ػالئن حیبتی ثیو 10

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

 خًَزیشی، ؽَک

     

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

IVline ).. ٍ 

     

      کٌتزل اًفَسیَى ّبی ثیوبر  13

      اجزای صحیح دعتَرات پشؽک 14

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

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

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

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

     

      تحَیل صحیح ثیوبر ثِ پزعتبر ثخؼ 16

 

 

 یذ مربی مربوطهتای

 هَارد فزاگزفتِ در ّز هزکش آهَسؽی درهبًی :

1- 

2- 

3- 

... 
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 "ارزشیابی اخالق حرفِ ای ٍ عوَهی کارآهَزی اتاق عول"

 (هفته دوم 4)

 آیتم تحت ارزشیابی
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

 عوَهی

      حضَر ثِ هَقغ ٍ آهبدُ ؽذى در هحل کبرآهَسی  1

2 
ثِ قَاًیي هزکش درهبًی ٍ داًؾکذُ ) ًحَُ لجبط پَؽیذى ٍ پبیجٌذی 

 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  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 
کوک ثِ عبیز داًؾجَیبى ٍ پزعٌل ثؼذ اس اتوبم کبر خَد ٍ فؼبلیت 

 ثِ ػٌَاى ػضَی اس تین

     

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

 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

      کٌتزل رضبیت ًبهِ ّبی ثیوبر 3

      ر ثیوبر در اتبق ػولحفظ اعزا 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 
ارتجبط حزفِ ای هٌبعت ثب ثیوبر، پزعٌل، پشؽک، عبیز داًؾجَیبى ٍ 

 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 
یوٌی ؽغلی )فیشیکی، ؽیویبیی ٍ ثیَلَصیکی( ٍ رػبیت هقزرات ا

 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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 َل ٍ فٌَى عولکرد فرد سیارچک لیست ارزیابی اص
 (: ّفتِ دٍم 0) ً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

     

      جبم پذیزػ ٍ اًتقبل ثیوبر تَاًبیی اً 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 
ی لَاسم ٍ تجْیشات در عَل ػول )کَتز، عیبلتیک، تَاًبیی ثِ کبرگیز

 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 

 ظارانت

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

      بق ػول ثزقزاری ًظن ٍ کٌتزل رفت ٍ آهذ ثِ داخل ات 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

      تَهی ٍ اًَاع ثیوبریْبی جزاحیآؽٌبیی ثب آًب 21

 

 

 تاییذ مربی مربوطه

 



داًشکدُ پیراپسشکی گرٍُ تکٌَلَشی اتاق عول         

 

 2ٍ  9 چک لیست ارزشیابی اختصاصی تکٌیک جراحی
 : ّفتِ دٍم( 0) ً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  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 
لذ اعتزیل )چیٌؼ هیش جزاحی ثز اعبط تَاًبیی آهبدُ ًوَدى فی

 ًَ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 

 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 

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

      )گبس، عَسى ٍ ٍعبیل( تَاًبیی ؽوبرػ 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 )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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



داًشکدُ پیراپسشکی گرٍُ تکٌَلَشی اتاق عول         

 

 چک لیست ارزشیابی اختصاصی اصَل هراقبت در اتاق بْبَدی

 : ّفتِ دٍم( 0) ً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

     

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

 جْت ثبس ًگْذاؽتي راُ َّایی airwayة( اعتفبدُ صحیح اس 

 ج( اعتفبدُ صحیح اس عبکؾي در صَرت لشٍم

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

 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 ).. ٍ 

     

      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

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

 ذام ّب ٍ عغح َّؽیبری، دارٍّبی تجَیش ؽذُ( پَعت، فؼبلیت اً

     

      تحَیل صحیح ثیوبر ثِ پزعتبر ثخؼ 16

 

 

 تاییذ مربی مربوطه

 

 هَارد فزاگزفتِ در ّز هزکش آهَسؽی درهبًی :

1- 

2- 

3 



داًشکدُ پیراپسشکی گرٍُ تکٌَلَشی اتاق عول         

 

 

 "ارزشیابی اخالق حرفِ ای ٍ عوَهی کارآهَزی اتاق عول"

 (هفته سوم 4)

 آیتم تحت ارزشیابی
 رد انتظارسطح شایستگی مو

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 
فؼبلیت ٍ درخَاعت کوک در داؽتي اػتوبد ثِ ًفظ حیي اًجبم 

 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 
پزعٌل ثؼذ اس اتوبم کبر خَد ٍ فؼبلیت  کوک ثِ عبیز داًؾجَیبى ٍ

 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

      کٌتزل رضبیت ًبهِ ّبی ثیوبر 3



داًشکدُ پیراپسشکی گرٍُ تکٌَلَشی اتاق عول         

 

      حفظ اعزار ثیوبر در اتبق ػول 4

      رػبیت هَاسیي هٌؾَر حقَق ثیوبر در اتبق ػول  5

      داؽتي حظ هغئَلیت پذیزی حزفِ ای ًغجت ثِ ٍظبیف خَد 6

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

 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

      یوٌی ثیوبر در ػولکزد ثبلیٌیرػبیت ا 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) 

 ِارائ ( هزاقجت هَثزEfficient) 

 (ارائِ هزاقجت ثیوبر هحَرPatient centered) 
 

 

 

 

 



داًشکدُ پیراپسشکی گرٍُ تکٌَلَشی اتاق عول         

 

 چک لیست ارزیابی اصَل ٍ فٌَى عولکرد فرد سیار
 (: ّفتِ سَم 0) ًام هرکس درهاًی

 مهـــارت

سطح شایستگی مورد 

 انتظار

1 2 3 4 5 

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

2 
یی تجْیش ٍ آهبدُ ًوَدى اتبق در ؽزٍع ؽیفت ثز اعبط ثزًبهِ تَاًب

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

 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

     

      ل ًوًَِ تَاًبیی هزاقجت ٍ ارعب 11

 



داًشکدُ پیراپسشکی گرٍُ تکٌَلَشی اتاق عول         

 

 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 هذاٍم ٍ هَثز در اتبق ػول تب پبیبى ػول حضَ 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

     

      اًَاع ًخ ّبی جزاحی  آؽٌبیی ثب 18

      آؽٌبیی ثب اًَاع اثشار ٍ تجْیشات جزاحی 19

      آؽٌبیی ثب آًبتَهی ٍ اًَاع ثیوبریْبی جزاحی 21

 

 

 تاییذ مربی مربوطه

 



داًشکدُ پیراپسشکی گرٍُ تکٌَلَشی اتاق عول         

 

 2ٍ  9 چک لیست ارزشیابی اختصاصی تکٌیک جراحی
 : ّفتِ سَم( 0) ً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 
وَدى اتبق در ؽزٍع ؽیفت ثز اعبط تَاًبیی تجْیش ٍ آهبدُ ً
 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 
زاحی )اتصبل تیغِ ثِ تَاًبیی ثکبرگیزی ٍعبیل ٍ تجْیشات ج

 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 ٍ

     

      زاحتَاًبیی ؽٌبخت ٍ پیؼ ثیٌی اثشار هَرد ًیبس ج 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،

     

      ًقؼ فزد اعکزاةتَاًبیی هزاقجت اس ًوًَِ در  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

      دعتکؼ پظ اس جزاحیخبرج ًوَدى صحیح گبى ٍ  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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ست ارزشیابی اختصاصی اصَل هراقبت در اتاق بْبَدیچک لی  

 : ّفتِ سَم( 0) ً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  2

 زف ریکبٍریپزهص

     

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

      ًکبردثِ کبرگیزی ٍعبیل هحبفظتی ثیوبر در تخت یب ثزا 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

 ؽتي راُ َّاییجْت ثبس ًگْذا 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،  ًغوبى ٍ اتصبالت ثیوبر )درىکٌتزل هحل پب 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، 

م ؽذُ، هؼیبرّبی السم جْت تزخیص هبًٌذ ّبی اًجب هزاقجت

تٌفظ، رًگ پَعت، فؼبلیت اًذام ّب ٍ عغح َّؽیبری، دارٍّبی 

 تجَیش ؽذُ( 

     

      تحَیل صحیح ثیوبر ثِ پزعتبر ثخؼ 16

 

 

 تاییذ مربی مربوطه

 هَارد فزاگزفتِ در ّز هزکش آهَسؽی درهبًی :

1- 

2- 

3- 
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 "آهَزی اتاق عولارزشیابی اخالق حرفِ ای ٍ عوَهی کار"

 (هفته چهارم 4)

 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 ٍ ...(

     

      خالقیت در حیي اًجبم کبر داؽتي قذرت اثتکبر ٍ 3

4 
داؽتي اػتوبد ثِ ًفظ حیي اًجبم فؼبلیت ٍ درخَاعت کوک در 

 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

      ٌبعت ٍ عبسگبری ثب هحیظ پز اعتزطاًجبم کبر ثب عزػت ٍ دقت ه 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

 فِ ای در اتاق عولاخالق حر

      احتزام ثِ اػتقبدات ٍ آداة ٍ رعَم ثیوبر 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

      زفِ ای ًغجت ثِ ٍظبیف خَدداؽتي حظ هغئَلیت پذیزی ح 6

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

 اعتبد هزثَعِ

     

      خَدداری اس تٌْب گذاؽتي ٍ تزک ثیوبر 8

      اًجبم هزاقجت هؼٌَی در ثیوبر قجل اس ػول جزاحی 9

      گشارػ خغبی ثبلیٌی )قصَر( 11

      ت، تؼْذ حزفِ ای ٍ ٍجذاى جزاحی در ػولکزد ثبلیٌیداؽتي صذاق 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
 (: چْارمّفتِ  0) ً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

     

      تَاًبیی اًجبم پذیزػ ٍ اًتقبل ثیوبر  3

      کٌتزل هَضغ ػول اس ًظز ؽیَ ٍ تویشی 4

      وبر رٍی تخت تَاًبیی پَسیؾي دادى ثِ ثی 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 تزّب، درىگیزی ٍ هزاقجت اس کبت 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

      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 
ًَی ًوَدى اتبق ٍ آهبدُ عبسی اتبق ثزای ػول تَاًبیی ضذ ػف

 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  9 چک لیست ارزشیابی اختصاصی تکٌیک جراحی
 : (چْارمّفتِ  0) م هرکس درهاًیًا

 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، 

     

      ػبیت اصَل آعپتیک در عَل پزٍعِ جزاحیتَاًبیی ر 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

      ذى گبى ٍ دعتکؼ ثِ تین جزاحیتَاًبیی پَؽبً 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 ٍ ...(
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 مهـــارت
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

      کَتز ٍ لَلِ عبکؾي ٍ ...تَاًبیی فیکظ کزدى قلن  12

13 
تَاًبیی ثکبرگیزی ٍعبیل ٍ تجْیشات جزاحی )اتصبل تیغِ ثِ 

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

     

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

15 
ًبحیِ ؽکن، (هؾبّذُ ٍ تحلیل اًَاع اًغشیَى ّبی جزاحی 

 .. قفغِ عیٌِ ٍ لگي،

     

      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،

     

      تَاًبیی هزاقجت اس ًوًَِ در ًقؼ فزد اعکزاة 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 

      ل ًَک تیش ٍ اثشار جزاحی ثؼذ اس ػول تَاًبیی جوغ آٍری ٍعبی 23

      خبرج ًوَدى صحیح گبى ٍ دعتکؼ پظ اس جزاحی 24

25 
اثشار جزاحی، ٍعبیل تَاًبیی ؽغتؾَ ٍعبیل ٍ تجْیشات جزاحی )

 (آًذٍعکَپی ٍ ٍعبیل ثزقی، ...

     

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

 ثیوبر، هزتت کزدى اتبق ٍ ...(اًتقبل 

     

 

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

 : (چْارمّفتِ  0) ًام هرکس درهاًی

ف
دی

  مهارت ر
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

      ذ ٍعبیل هَجَد در ریکبٍری را ًبم ثجزد ٍ کبرثزد ّز یک را ثذاً 1

آؽٌبیی ثب هَارد اعتفبدُ ٍ هزاقجت ّبی هزثَط ثِ دارٍّبی پزهصزف  2

 ریکبٍری

     

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

 تزالی احیب، عبکؾي ٍ ..(

     

      تَاًبیی ًحَُ تحَیل ثیوبر اس اتبق ػول 4

      تَجِ ثِ ًَع ػول قزار دادى ثیوبر در پَسیؾي هٌبعت ثب 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

 ؾي جْت ثبس ًگْذاؽتي راُ َّاییالف( اعتفبدُ صحیح اس پَسی

 جْت ثبس ًگْذاؽتي راُ َّایی 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

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

 خًَزیشی، ؽَک

     

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

IVline ).. ٍ 

     

      کٌتزل اًفَسیَى ّبی ثیوبر  13

      اجزای صحیح دعتَرات پشؽک 14

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

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

ّ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

 

 ر ّز هزکش آهَسؽی درهبًی :هَارد فزاگزفتِ د

1- 

2- 

3- 
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 aliaghaei84@yahoo.comآدرس پست الکتزيویک: 

 

 

 

 بخش انتقادات و پیشنهادات

 انتقاد و پیشنهاد دانشجو هفته کارآموزی

  

  

  

  

 



داًشکدُ پیراپسشکی گرٍُ تکٌَلَشی اتاق عول         
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