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 اتاق عملتکنولوژی کارنامه عملکرد بالینی کارشناسان 
 

انکنندگتهیه
 عضو هیئت علمی گروه اتاق عمل دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرداستادیار، دکترای پرستاری،  دکتر مهری دوستی ایرانی

تکنولوژی و ارزشیابی رشته کارشناسی  ریزی روه اتاق عمل دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دبیر کمیته برنامهعضو هیئت علمی گمربی، کارشناس ارشد،   حسن فرهمند
 اتاق عمل

و ارزشیابی رشته کارشناسی  ریزی عضو کمیته برنامه عضو هیئت علمی گروه اتاق عمل دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان واستادیار، دکترای پرستاری،   دکتر اکرم اعرابی
 اتاق عملتکنولوژی 

 عضو هیئت علمی گروه اتاق عمل دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مربی، کارشناس ارشد،   همایون ناجی
 و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان عضو هیئت علمی گروه اتاق عمل دانشکده پرستاریمربی، کارشناس ارشد،   محسن رفیعیان

 عضو هیئت علمی گروه اتاق عمل دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهانمربی،  ،کارشناس ارشد پرستاری  فرزانه غالمی مطلق
 انشگاه علوم پزشکی اصفهانعضو هیئت علمی گروه اتاق عمل دانشکده پرستاری و مامایی دمربی، کارشناس ارشد پرستاری،    زهرا زارع

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشکده پزشکیگروه جراحی مغز و اعصاب عضو هیئت علمی  استاد،، روآندوسکوپی و جراحی استریوتاکسیوفلوشیپ ن  دکتر مسیح صبوری 
 مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، استادیار مرکزمدیریت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دکترای  دکتر شهرام شایان 

 استادیار مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گیری ارشد سنجش و اندازه کارشناس  احمد صالحی
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 عملکارنامه عملکرد بالینی کارشناسان تکنولوژی اتاق  نام کتاب:
 ی، دکتر شهرام شایان، احمد صالحیدکتر مهری دوستی ایرانی، حسن فرهمند، دکتر اکرم اعرابی، همایون ناجی، محسن رفیعیان، فرزانه غالمی مطلق، زهرا زارع، دکتر مسیح صبور مؤلفین:

 ناشر: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 5931تابستان –نوبت چاپ: دوم

 فحات: تعداد ص    شمارگان:
 شابک: 

 تومان 000000قیمت:     قطع: رحلی 
 کلیه حقوق برای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان محفوظ است.

 
 0955–7309077-77تلفن: –55711-953ص.پ. –آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 0955-7757535دورنما: 
 0955–7759101–7733105تلفن فروشگاه: 

  وان و نام پدیدآورعن

  مشخصات نشر 

  مشخصات ظاهری 

  شابک 

  وضعیت فهرست نویسی 
  داشتیاد 

  موضوع 

  موضوع 

  شناسه افزوده 
  شناسه افزوده 

  شناسه افزوده 

  شناسه افزوده 

  شناسه افزوده 

  شناسه افزوده 

  شناسه افزوده 

   رده بندی کنگره 
   رده بندی دیویی 

  شماره کتابشناسی ملی 
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 فهرست مطالب
فصلاول:مقدمه

                    م رشتهنا
                   تعریف رشته

                 (Valuesی حاکم بر رشته )ها ارزش
                  (Missionرسالت رشته )

                  (Visionاز رشته )اند چشم
                  (Aimsاهداف کلی دوره )

               (Role definitionآموختگان در نظام بهداشتی ) دانشنقش 
                (Task analysisآموختگان ) دانشای  وظایف حرفه

                    طول دوره
                 نام دروس و تعداد واحدهای درسی بالینی

                   اهداف آموزش بالینی
                   فلسفه ارزشیابی بالینی

                   وزش بالینیقوانین آم

فصلدوم:دستورالعملاستفادهوتکمیلکارنامه
                   سخنی با اساتید

                   سخنی با دانشجو

فصلسوم:کارنامهعملکرد

        مشخصاتدانشجو
                  ی رفتار در اتاق عملکارآموز
                  یل مرکزیی بخش استرکارآموز
                اسکرابی اصول و فنون عملکرد فرد کارآموز

                 سیارکارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد 
                  5 ی تکنیک اتاق عملکارآموز
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                  0 کارآموزی تکنیک اتاق عمل
                 مراقبت در اتاق بهبودی کارآموزی اصول
                 ی احیاء قلبی ریویها کارآموزی روش

                  ی مدیریت در اتاق عملکارآموز
                  بالینیهارتهای کارآموزی م

                  کارآموزی اتاق عمل اورژانس
                گوارش و غدداتاق عمل ی در عرصه کارآموز
                 زناناتاق عمل در عرصه ی کارآموز
                 ارتوپدیاتاق عمل ی در عرصه کارآموز
                 توراکساتاق عمل ی در عرصه کارآموز
                 قلب و عروقاتاق عمل ی در عرصه کارآموز
                 چشماتاق عمل ی در عرصه کارآموز
                 ENT ق عملاتا ی در عرصهکارآموز
                فک و صورتاتاق عمل ی در عرصه کارآموز
                 اعصاباتاق عمل ی در عرصه کارآموز

               ترمیمی و جراحی پالستیک کارآموزی در عرصه اتاق عمل
                 اورولوژیاتاق عمل ی در عرصه کارآموز
                 اطفالاتاق عمل ی در عرصه کارآموز

          : کارآموزی در عرصه تروما و کارآموزی در عرصه پیوند انتخابی کارآموزی در عرصه در یک حیطه جراحی

منابع



 9 

 اختصارات
Assist A 

Circulator C 

Certified First Assistant CFA 

Cardio Pulmonary Resuscitation CPR 

Centralized Sterile Room CSR 

Central Venous Pressure CVP 

Direct Supervision DS 

Deep Vein Thrombosis DVT 

Ear Nose Throat ENT 

First Assist FA 

Independent I 

Indirect Supervision IDS 

Nasogastric Tube NGT 

Observe O 

Observer O 

Post Anesthesia Care Unit PACU 

Primary Scrub PS 

Second Assist SA 

Scrub Observe SO 

Solo Scrub SS 

Surgical Technologist In Scrub Role STSR 
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مقدمه
کنند. عملکرد انسانی و شایسته  می دیک با جراحان، متخصصان بیهوشی و پرستاران در راستای تأمین مراقبتی مطلوب برای بیماران فعالیتزتیم سالمت بوده که در تماس ن زتکنولوژیستهای اتاق عمل عضو مهمی ا

مند اجرای زدرمانی نیا-مانند سایر اعضای سیستم بهداشتی زباشد، پرسنل اتاق عمل نی می ن حرفهآش زیربنای رشد و توسعه یک حرفه، اموزآنجا که سنگ  زطلبد و ا می ی مراقبتی، دانش و مهارت وسیعیها حرفه
ایش زاف زایش تعداد و انواع اعمال جراحی و جمعیت و نیزایش یابد. علت این امر افزحد متوسط اف زتر ا ی اتاق عمل سریعها یستژبه تکنولو زان نیازمی 0000رود که تا سال  می باشند. انتظار می شیزاستانداردهای آمو

شود و اتاق  می ی جراحی جدیدیها گردد. پیشرفتهای تکنیکی موجب ایجاد تکنیک می ی جراحیژمینه تکنولوزشکی موجب تغییرات چشمگیری در زسویی دیگر پیشرفت سریع تکنولوژی پ زان سالمندی است. ازمی
مند هم زی جراحی نیاها شوند. لذا تغییرات وسیع و چشمگیر موجود در تکنیک می ی روتین بیمار آمادهها به منظور انجام مراقبت ها رها، فیبرهای نوری، الکترونیک و روباتزی اینده برای تطابق با کامپیوترها، لیها لعم

  باشد. می و وظایف جدید ها ی جراحی با نقشها سطح شدن تکنولوژیست
و کارشناسی سر کشور به عمل اورد نکات قوت و ضعف برنامه را مورد بررسی ی اتاق عمل سراها با مدیران گروهیی که ها شیابی رشته اتاق عمل با توجه به هماهنگیزی و ارزری تا کنون، کمیته برنامه 5957سال  زا

نگری برنامه دریافت و زنظران و همچنین دانشجویان را جهت با ، سایر صاحبها ، نظر مدیران محترم گروهها داشت و تخصصی با کلیه دانشگاهشکی، بهزطریق مکاتبه دبیرخانه شورای علوم پایه پ زدقیق قرار داد و ا
اردیبهشت  53ی اتاق عمل در تاریخ ها مایش سراسری چالشدر ه شیابی رشته اتاق عمل مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفت و موضوع مجدداًزی و ارزری آوری نمود و نظرات در جلسات متعدد کمیته برنامه جمع

بندی با توجه به در نظر گرفتن جوانب مختلف، برنامه  جمع زی سراسر کشور مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و پس اها شی اتاق عمل دانشگاهزمدیر گروه آمو 90 زبا حضور بیش ا زشکی شیرازدر دانشگاه علوم پ 5930
 ی بعدی راهگشا خواهد شد.ها نگریزنظران در ارتقای کیفی برنامه در با ی مجری قرار داده شده است. نظرات صاحبها طی مراحل قانونی، در اختیار دانشگاه زگردید و پس انگری و تدوین زبا



عنوانرشتهومقطع
 کارشناسی پیوسته تکنولوژی اتاق عمل



تعریفرشته
آشنا شده و  ای از علوم پزشکی است که طی دانشجویان آن، طی این دوره تحت نظر اساتید مربوطه با با اصول کار در اتاق عمل و فرآیند انواع جراحی ی پیوسته، شاخهرشته تکنولوژی اتاق عمل در مقطع کارشناس

  گیرند. می شک مسئول بیمار به عهدهزی مرتبط تحت نظر پها لهکمک به اداره بیمار را قبل، حین و بعد از عمل جراحی و اعمال مداخ اموختگان آن در قالب تیم درمانی مراقبت و دانش



شرایطونحوهپذیرشدردوره
 خواهد بود. زمون سراسری و به صورت متمرکزطریق آ زپذیرش دانشجو ا



موادامتحانیوضرایبان
 ار خواهد شد.زطریق کنکور سراسری برگ زمون ازدر این مقطع آ
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جهانوایرانتاریخچهوسیرتکاملیدورهدر
 شزساله برای ورود به اتاق عمل آمو 5-0کسب مدرک لیسانس( در یک دوره  زآموختگان رشته کارشناسی پرستاری )پس ا شود: در حالت اول دانش می ی جراحی به دو صورت ارائهژدر سراسر دنیا برنامه با نام تکنولو

شوند و سپس در صورت تمایل در یک  می گذرانند و برای ایفای نقش به عنوان فرد سیار و اسکراب )دست شسته( آماده می ی عمومی دوره اتاق عمل راها شزبینند. در حالت دوم دانشجویان در مقطع کاردانی آمو می
 شوند. می ساله برای ایفای نقش به عنوان کمک جراح آماده 5.1-0.1دوره 

 توانند با گذراندن یک دوره دانشگاهی مصوب به مدت می RNطی دوره کارشناسی و اخذ پروانه کار به صورت  زشود که پرستاران پس ا می کا مشخصکارولینسبه عنوان مثال با نگاهی به انجمن پرستاران دانشگاه 
دوره کارشناسی و  زدر کالج پرستاران اتاق عمل استرالیا، پرستاران پس اهفته )تقریبا یکسال( مدرک تحصیلی پرستار اتاق عمل دریافت نموده و به عنوان یک فرد با تجربه در اتاق عمل مشغول به کار گردند. و یا  11

ی پرستار بیهوشی، پرستار سیرکولیت، پرستار ها عمل در نقش زموضوع درسی به صورت پرستار متخصص قبل، حین و بعد ا 07اسی مصوب با گذراندن نتوانند طی یک دوره کارش می RNاخذ پروانه کار به صورت 
 عمل فعالیت کنند.  زش به بیمار قبل ازعمل و پرستار بررسی و شناخت و آمو زات، کمک جراح، پرستار ریکاوری و بعد ازر تجهیثبت، پرستا

ی تخصصی باالتر ادامه تحصیل دهند. با ذکر این نکته ها رهتوانند تا دو می ی اتاق عملژی تکنولوها دهد که دانشجویان دوره می نشان زبیمار در انجمن پرستاران اتاق عمل امریکا نی زای مراقبت اهنظری بر استاندارد
 یست اتاق عمل تفاوت دارد.ژکه افراد هر دوره ای شرح وظایف خاص خود را دارند و نقش افرادی که دوره تخصصی را طی کرده اند با تکنولو

اسکراب  ی جراحی برای ایفا نقشها یستژباشند به عنوان مثال تکنولو می متفاوتیافراد شاغل در اتاق عمل دارای مدرک  شود که می مشاهده ز( نیASTی جراحی )ها یستژبا نگاهی بر استانداردهای انجمن تکنولو
ی ها رد عالوه بر حضور در جراحیتر ایفاء نقش نماید و در سطح سوم فتواند در عملهای تخصصیشود. در سطح دوم میبینند. در سطح اول فرد در عملهای عمومی وارد میآموزش می 9و  0، 5در سه سطح 

 گردد.تر در حـــوزه مدیریت نیز وارد می تخصصی
تواند یک پزشک، یک پرستار دوره دیدة اطاق عمل )پرستار با مدرک می« کمک اول جراح»کنند که نیز در سه سطح پایه، عمومی و تخصصی فعالیت می« کمکهای اول جراحان»مطابق استانداردهای این انجمن 

RN ( و یا یک تکنولوژیست جراحی که یک دوره آموزشی اضافه)ساله( گذرانده است و دارای مجوز کار و مدرک برای ایفای نقش کمک اول جراح است، باشد. این انجمن  1/0 – 1/5که دوره اطاق عمل را گذرانده
( پایه گذاری شده، نیز در پیشنهادات خود اعالم نموده که برای تکنسینهای جراحی 9AORNن پرستاران اطاق عمل )(، انجم0AHAبیمارستانهای امریکا ) انجمن (،5ACSکه توسط دانشکده جراحان امریکا )

 کسب مدرک لیسانس ضرورت دارد. « کمکهای اول جراح» ی پیشرفته و نیزها های مقدماتی، حداقل مدرک فوق دیپلم و برای دورهدوره

 در اینگردید.  می اجرای پیراپزشکی و یا پرستاری ها ی مختلف سطح کشور راه اندازی گردید . این رشته در دانشکدهها در دانشکده 5950تا  5977اردانی بین سالهای مقطع ک اتاق عمل در ایران درتکنسین رشته 
 باشد.  می گروه اتاق عمل متولی اداره دانشجویان در رشته کاردانی اتاق عملها  دانشکده

نموده و در صورت تمایل به ارتقا علمی و عملی خود با ادامه تحصیل در  می انی اتاق عمل شروع به تحصیلدی کارها رشته کارشناسی اتاق عمل وجود نداشته است و دانشجویان در دوره 5957تا سال در کشور ایران 
برنامه در کارشناسی پیوسته و ناپیوسته رشته اتاق عمل در سی و پنجمین جلسه برنامه در  5957در سال  شدند. می مشغول به کار ها مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته رشته پرستاری در اتاق عمل یا سایر بخش

شناسی پیوسته و مان سنجش دانشجوی کارزطریق سا زشکی ازدانشگاه و دانشکده علوم پ 11 زتا کنون در بیش ا 5957سال  زشکی به تصویب رسید و ازی علوم پزشورای عالی برنامه ری 5957ابان  03مورخخ 
 گردد.  می رشیناپیوسته اتاق عمل پذ

                                                 
1
 American college of surgeon 

2
 American hospital association 

3
 association of preoperative registered nurse(AORN) 
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جایگاهشغلیدانشآموختگان
 یر انجام وظیفه نمایند:زی ها توانند در جایگاه می دانش آموختگان این دوره

 ی دولتی و خصوصیها ی عمل بیمارستانها اتاق -
 اورانس زی عمل سرپایی در مراکها اتاق -



وباورها(هاارزشفلسفه)
 شود: می یر تاکیدزی ها شزتدوین این برنامه، بر اردر 

و با توجه به  ها بر عدالت اجتماعی و برابری انسان تأکیدآموختگان قادر خواهند بود با  دانشبا توجه به این نکته که بیمار به عنوان یک انسان قادر است به طور مستقل روش درمانی مورد نظر خود را انتخاب کند، 
باشد در سر تا سر طول عمل جراحی از ابتدای  می بر جامعه اسالمی، اصول اخالقی و اعتقادی، حرمت بیمار را به عنوان یک انسان ویژه که دارای خصوصیات جسمی، روانی و عاطفی خاص خود ی حاکمها ارزش

کلید  ،کاستن از سطح اضطراب بیمار قبل از جراحی و رفع نیازهای همه جانبه او مناسب با بیمار برقرار کنند چرا که انسانیارتباط  پذیرش تا ترخیص از اتاق عمل حفظ کنند و با جلب اعتماد بیمار به عنوان یک حامی،
 زه، رعایت اخالق حرفه ای و اجتناب اکید اات مورد استفادزتجهی زهداری اگشهای دیگر، تالش بهینه در استفاده و نزار ز. اباشد میعمل  زو مشکالت بعد ا پیشگیری از بسیاری از عوارض ناشی از دریافت بیهوشی

 تبعیض در ارائه خدمات به اقشار گوناگون است. 



(اندازچشمدورنما)
 دیده باشندهای جراحی آموزش  لوژیستاین رشته طبق استانداردهای انجمن جهانی تکنودانش اموختگان های جراحی و انجام اعمال جراحی روباتیک،  سال آینده همگام با پیشرفت سریع تکنیک 50در رود  می انتظار

 نمایند.های مختلف جراحی مشخص و تثبیت  جایگاه خود را در عرصهو 



)ماموریت(رسالت
و تکنولوژی روز، خدمات مورد نیاز مراقبتی و  دانشز ی امند در اتاق عمل و بهرهای  ی حرفهها اتاق عمل در مقطع کارشناسی پیوسته، تربیت نیروی انسانی آگاه، متعهد و کارآمد است که با کسب توانائیرشته  رسالت

عد از عمل ، حفظ و ارتقاء سطح سالمت بیمار و جامعه ارائه دهند. با تربیت این نیروها مراقبت مطلوب و اثربخش از بیماران در مراحل قبل، حین و بتامینآموزشی مقرون به صرفه را در باالترین سطح استاندارد جهت 
 و تجهیزات پزشکی مقدور خواهد بود.  ها ی بیمارستانی، ایجاد شرایط مناسب روحی برای بیماران و نگهداری مناسب از دستگاهها و پیشگیری از عفونت، کنترل جراحی



دانشاموختگانزپیامدهایموردانتظارا
 دانش اموختگان این دوره باید قادر باشد:

 ی جراحی داشته باشند.ها بیمار، کارکنان و تکنیک زات، مفاهیم پایه، مراقبت ازی، تجهیژی، پاتولوژیولوزفی دانش کافی و عملکرد مناسب در مورد اناتومی، -
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 های مراقبتی بیماران را در بدو ورود به اتاق عمل شناسایی نمایند.زو بیماران نیا ها بخشبا ارتباط موثر و تعامل مناسب با پرسنل  -
 اسپتیک )استریل و ضدعفونی( اماده نمایند.ی ها محیط اتاق عمل را با تکنیک -
ار، پایش ایمنی بیمار و ز، کالیبراسیون ابزار مورد نیازوسایل و اب ز، استفاده ازاسیون هموستازیی استاندارد پرپ، درپ اسکراب، اصول اسپتیک، پویشن دادن، کوترها بر حسب شرایط برای کمک به جراح، تکنیک -

 کار گیرند.را به  ها بیماری زمراقبت ا
 و هشدار دهنده را تشخیص دهند. رشرایط خط -
 ات اتاق عمل باشند و شرایط ایمنی برای بیمار و سایر افراد را تامین نمایند. زبا رعایت نکات ایمنی اتاق عمل حافظ وسایل و تجهی -
 داشته باشند. درمانی را-یک فرد در حرفه بهداشتی زرفتار پاسخگویانه و نگرش حرفه ای مورد انتظار ا -
 

آموختگاندرجامعهنقشدانش
 ی ارتباطی، و مراقبتی ایفای نقش خواهند نمودها آموختگان این رشته در این مقطع در حیطه دانش

 یر است:زای دانش اموختگان به ترتیب هر نقش به شرح  وظایف حرفه



درنقشارتباطی
 ارتباط و تعامل موثر حرفه ای با بیماران  -
 و تعامل موثر حرفه ای با اعضای تیم جراحی ارتباط -
 واحد پرستاری م با واحدهای مختلف بیمارستان وزی الها ارتباط و انجام هماهنگی -



 اسکراب(-درنقشمراقبتی)سیرکولر

 اتاق عمل مهیا نمودن -
 و ذخیره زمورد نیاتجهیزات و وسایل  فراهم نمودن -
 برای عمل زد نیافراهم نمودن خون، دارو یا مواد مور -
 هماهنگی پذیرش بیمار به اتاق عمل -
 سرپرستی انتقال ایمن بیمار به اتاق عمل -
 عیت دادن به بیمار طبق نظر جراحضهمکاری در و -
 برای جراحی و عهده داری وظایف فرد اسکراب شده ناسکراب نمود -
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 ی )پرپ( ناحیه عملزآماده سا -
 ها و ساکشنزرترکتورها، گا زدر حین عمل با استفاده ا ب برای جراحسفراهم نمودن دید منا -
 نسج زبا مراقبت کافی ا اسیون در حین عمل،زو کوتری زهموستا -
 ی بیمار برای انتقال به اتاق ریکاوریزها و اماده سازشمارش گا -
 (اعمال جراحی در فرایند جراحی )در اتاق عمل و ریکاوری زبیمار قبل، حین و بعد ا زمراقبت ا -
 های تیم جراحیزیابی مداوم شرایط اتاق عمل و براورده نمودن نیازمشارکت و ار -
 مادگی جهت شرکت در عملیات احیای بیمارانآ -
 مشارکت در مدیریت اتاق عمل و یا بخش ریکاوری -
 ارش مشکالت اتاق عمل به مسئولین بیمارستانزگ -



طولدوره
 علوم پزشکی است. ریزی کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامهکاردانی، اتاق عمل و نظام آموزشی آن، مطابق با آیین نامه آموزشی دوره  تکنولوژیطول دوره کارشناسی پیوسته رشته 

 

نامدرسوتعدادواحدهایدرسی
 باشد:  یم به شرح زیر واحد 590اتاق عمل  تکنولوژی تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته

 واحد 00     دروس عمومی -
 واحد 71    دروس پایه، اختصاصی -
 واحد 55     کارآموزی -
 واحد 57     ی در عرصهکارآموز -
 

 واحد 590      مجموع
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 :باشد می اتاق عمل به شرح زیرتکنولوژی واحدهای بالینی دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته رشته 

واحدهایبالینی

کارعملیساعتتعدادواحدمدورهناردیف
 500 0 بالینیی ها ی مهارتکارآموز 5

 15 5 ی رفتار در اتاق عملکارآموز 0

 15 5 ی بخش استریل مرکزیکارآموز 9

 500 0 ی اصول و فنون عملکرد فرد اسکرابکارآموز 1

 500 0 کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد سیار 1

 500 0 5 کارآموزی تکنیک اتاق عمل 7

 500 0 0کارآموزی تکنیک اتاق عمل  7

 15 5 های احیاء قلبی ریوی کارآموزی روش 5

 500 0 کارآموزی اصول مراقبت در اتاق بهبودی 3

 500 0 کارآموزی مدیریت در اتاق عمل 50

 15 5 کارآموزی اتاق عمل اورژانس 55

 500 0 کارآموزی در عرصه اتاق عمل ارتوپدی 50

 500 0 وزی در عرصه اتاق عمل اعصابکارآم 59

 15 5 ترمیمی و جراحی پالستیک * کارآموزی در عرصه اتاق عمل 51

 15 5 کارآموزی در عرصه اتاق عمل زنان 51

 15 5 تناسلی(–کارآموزی در عرصه اتاق عمل اورولوژی )ادراری 57

 15 5 کارآموزی در عرصه اتاق عمل قلب و عروق * 57

 15 5 عرصه اتاق عمل چشم کارآموزی در 55

 15 5 کارآموزی در عرصه اتاق عمل فک و صورت * 53

 15 5 کارآموزی در عرصه اتاق عمل توراکس 00

 ENT 5 15کارآموزی در عرصه اتاق عمل  05

 15 5 کارآموزی در عرصه اتاق عمل اطفال * 00

 500 0 کارآموزی در عرصه اتاق عمل گوارش و غدد 09

 15 5 (0/77( و کارآموزی در عرصه پیوند )کد 5/77در عرصه در یک حیطه جراحی انتخابی: کارآموزی در عرصه تروما )کد کارآموزی  01
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 ش، غدد، و اعصاب اضافه نمایند.ی عرصه ارتوپدی، زنان، گوارها یکارآموزرا به  ها یکارآموزی در عرصه ندارند واحد معادل این کارآموزیی که امکانات کافی جهت ارائه دروس به صورت ها * دانشگاه
 گیرد. و با حضور مربی صورت میآموزشی های  های در عرصه منحصراً در بخش ** کارآموزی

 

اهدافآموزشبالینی
 هدف از برنامه بالینی آماده کردن فراگیران برای موارد زیر است: 

 درمانی گردند.–عضوی از تیم بهداشتی -
 گروهی بیابند.  کار ی، و تواناییپذیر حس مسئولیت -
 از دانش خود در سطح تکنیکی و عملی بهره بگیرند.  -
 ی ارتباطی اثربخش را توسعه دهند.ها مهارت -
 بیمار را بیاموزند و به کار برند. شأناحترام به ارزش و  -
 توانایی کار و قضاوت مستقل تحت نظارت جراح را نشان دهند.  -
 د.آزمون عملی را به خوبی بگذرانن -
  التحصیلی را بپذیرند. فارغمسئولیت یادگیری مداوم در تمام دوره کاری خود، بعد از  -



فلسفهارزشیابیبالینی
با جراحان، متخصصان بیهوشی  ی جراحی عضو مهمی از تیم بهداشتی بوده که در تماس نزدیکها درمانی مشخص شده است. تکنولوژیست–امروزه بیش از پیش نقش پرسنل جراحی آموزش دیده در سیستم بهداشتی

طلبد و از آنجا که سنگ زیربنایی رشد و توسعه یک حرفه آموزش  می ی مراقبتی، دانش و مهارت وسیعیها کنند. عملکرد انسانی و شایسته حرفه می و پرستاران در راستای تأمین مراقبت مطلوب برای بیماران فعالیت
از حد  تری جراحی سریعها میزان نیاز به تکنولوژیست 0050رود که تا سال  می باشند. انتظار می درمانی نیازمند اجرای استانداردهای آموزش–د سایر اعضای سیستم بهداشتیباشد، پرسنل اتاق عمل نیز مانن می آن حرفه

اد سالمندان است. از سویی پیشرفت سریع تکنولوژی پزشکی موجب تغییرات چشمگیری در درصد(. علت این امر افزایش تعداد پروسیجرهای جراحی و رشد جمعیت و نیز افزایش تعد 01-05متوسط افزایش یابد )
، فیبرهای ی آینده برای تطابق با کامپیوترها، لیزرهاها شود و اتاق عمل می ی تکنیکی مانند تکنولوژی فیبرهای نوری و یا لیزر موجب ایجاد پروسیجرهای جراحی جدیدیها گردد. پیشرفت می زمینه تکنولوژی جراحی

باشد. و آنها و نیز  می و وظایف جدید ها ی جراحی با نقشها ی جراحی نیازمند هم سطح شدن تکنسینها شود. لذا تغییرات وسیع و چشمگیر موجود در تکنیک می و غیره جهت مراقبت از بیمار آماده ها نوری، رباط
 و تغییر آماده شوند.ی در حال پیشرفت ها باید برای این چالش ها موسسات و بیمارستان

 
 ی پرستاری و مامایی و پیراپزشکی دانشگاههای علوم پزشکی بر این باورند که: ها دانشکده

  باشند. می و منزلت شأنهمه انسانها دارای 

 ی فرهنگی به کار رود.ها برنامه آموزشی باید برای کلیه افراد صرف نظر از نژاد و جنس و تفاوت 
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 حرکتی، و نگرش مناسب به یک اندازه حائز اهمیت است. –ی روانیها احی دانش، مهارتدر آموزش یک تکنولوژیست جر 

 ی الزم را در مورد اصول تکنولوژی جراحی بیاموزند.ها کلیه دانشجویان حاضر در این برنامه باید حداقل شایستگی 

  خود دارا باشند.ی ها التحصیالن باید توانایی قضاوت بالینی مستقل را در محدوده مسئولیت فارغکلیه 

 التحصیالن باید نگرش و رفتارهای اخالقی مناسب را کسب نموده باشند.  فارغ 

 .یک تکنولوژیست جراحی شایسته و توانمند یکی از اعضای مهم تیم بهداشتی درمانی است 

 
ته مورد توجه و پیگیری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است. ارزیابی صالحیت ی گذشها ی بهبود کیفیت آموزش تعیین اهداف، ضوابط و ضروریات یادگیری است که طی سالها یکی از راه

 باشد.  می ی نیازمند یک ابزار اثربخش و کارآمدکارآموزالتحصیالن بر مبنای حصول به اهداف آموزشی در هر دوره  فارغای  حرفه
و این که ابزار مناسب  ؟برخوردارند (ی الزم )حداقل دانش، مهارت، نگرش مورد نیازها یالن این رشته آماده ورود به محیط بالینی هستند و آیا از حداقلالتحص فارغشود که آیا  می مطرح سؤالآموزش این  فرآینددر 

 حرکتی چیست؟-به ویژه در زمینه روانی ها جهت ارزیابی این حداقل
کنند. کارنامه شامل مواردی است که دانشجو باید به آن دست یابد. هدف اصلی  می ی مناسب جهت ارزیابی حیطه روانی حرکتی و عاطفی پیشنهادها روشرا به عنوان یکی از  «کارنامه عملکرد بالینی»پژوهشگران 

که آموخته( را تشخیص دهد. این ابزار برای دانشجو و استاد،  ی بالینی خود را پایش کرده و فاصله بین شرایط مطلوب )آنچه باید فرا گرفت( و شرایط موجود )آنچهها کارنامه کمک به دانشجو است تا صالحیت
آن است که دانشجو در کدام یک از  کننده ارزیابی، مشخص-بر خود تأکیدکند دانشجو چه چیزی را باید ببیند و یا انجام دهد و استاد چه چیزی را باید ارزیابی کند. کارنامه با  می راهنمای مناسبی است که مشخص

نزدیک شاهد تحول ای  آموزش و سالمت افراد جامعه برداشته و در آینده فرآیندی خود دارد. امید است با استفاده دقیق از این ابزار گامی هر چند کوچک در ارتقای کیفیت ها یاز به بهبود و تقویت مهارتن ها حیطه
 مثبتی در نظام ارزیابی آموزش بالینی باشیم.

 
 د از: کاربردهای اساسی کارنامه عبارتن

 تعیین اهداف آموزشی -5
 ی الزم برای اداره بیمارها تعیین مهارت -0

 ی مورد انتظارها توصیف حداقل شایستگی -9

 ی دانشجوها ثبت صالحیت -1

 ی بالینی مورد نیازها کمک به دانشجو جهت رسیدن به مهارت -1

 ی آموزشی در هر دورهها امکان مرور پیشرفت -7
باشد نقاط ضعفی  می ی مقطع کارشناسیها به تازگی در کشور مورد توجه قرار گرفته و این مجموعه اولین ویراست در این راستا در بین رشته «کارنامه عملکرد بالینی»تدوین  ارزیابی عملکرد به ویژه فرآینداز آنجا که 

 خواهد بود. ی در جهت بهبود این مجموعهمؤثرخواهد داشت. بدون تردید پیشنهادات ارزنده صاحب نظران و همکاران محترم گام 
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قوانینآموزشبالینی
 به اختصار در زیر اشاره شده است. ها کند که با مسائل مورد نیاز در حرفه تطبیق یابند. این نیازمندی می و مقرراتی طراحی شده است که به دانشجویان کمک ها برای آموزش بالینی نیازمندی

 دانشجوی محترم باید در نظر داشته باشد که: 
 ور در محیط بالینی، واکسیناسیون هپاتیت خود را کامل نموده باشد.قبل از حض .5

 ی آموزشی بالینی مقرر، حضور به موقع داشته باشد.ها در کلیه مکان .0
 چنانچه نتواند به موقع در محل حاضر شود به مربی خود اطالع دهد.  .9
 دروس تئوری مورد نیاز برنامه را گذرانده باشد.  .1
 شود کسب کند.  می یی که در آن محل انجامها شرکت کرده و دانش عملکردی در مورد وسایل و تجهیزات و تکنیک یکارآموزی ها در کلیه محل .1
 قبل از اتمام هر نیمسال تحصیلی به اهداف بالینی مورد نیاز دست یابد. .7
 ی خود را قبل از شروع نیمسال بعد به اتمام برساند.کارآموزکلیه ساعات  .7
 ی و مربی کسب نماید.کارآموزاز پرسنل واحد  شبخ ارزشیابی بالینی رضایت .5
 را رعایت نماید.ای  ی و به ویژه هنگام کار با بیمار مسائل حرفهکارآموزدر کلیه ساعات  .3

 قادر باشد به طور مناسب با بیماران رابطه برقرار کند.  .50
 قادر باشد با سایر دانشجویان و پرسنل ارتباط برقرار کرده و کار نماید.  .55
 ی را ترک نکند.کارآموزه محل بدون اجاز .50

 تواند تلفن خود را به منشی بخش یا مربی مربوطه بسپارد تا در صورت دریافت پیام او را مطلع نمایند. می تلفن همراه نداشته باشد و در صورتی که منتظر یک پیام فوری است .59

 زیر کاله یا مقنعه پوشیده شود. کامالًموها بایستی کوتاه و  .51
 کوتاه و تمیز باشد استفاده از ناخن مصنوعی و الک ناخن ممنوع است. بایستی ها ناخن .51
 اتیکت خوانا داشته باشند. .57
 استفاده از مواد و وسایل آرایشی در اتاق عمل ممنوع است. .57
 کند. می ی افراد حالت تهوع ایجاداستفاده از لوسیون، عطر و غیره بعد از شیو صورت مجاز نیست، زیرا بسیاری از بیماران به این مواد حساسیت دارند و در برخ .55
 موهای صورت )آقایان( در صورت امکان کوتاه و در غیر این صورت کامالً پوشانده شوند. .53
 مگر در نواحی که نیاز به اسکراب ندارد.باشد ممنوع است.  ها دستکه مانعی برای اسکراب ای  جواهرات نباید با انجام وظایف فرد تداخل داشته باشد. استفاده از انگشتر، ساعت و دستنبد و یا هر وسیله .00
 استفاده از گوشواره و زنجیر گردن برای آقایان ممنوع است. .05
 استفاده از جواهراتی که نیاز به سوراخ نمودن محل دارند )مانند بینی و...( ممنوع است. .00
 شد. بهترین حالت این است که دانشجو اینگونه وسایل را همراه خود نیاورد.با نمی بیمارستان و دانشکده جوابگوی گم شدن جواهرات و سایر وسایل دانشجو در اتاق عمل .09
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 باشد. نمی جویدن آدامس در هیچ کجای اتاق عمل مجاز .01
 باشد. نمی مصرف سیگار در هیچ کجای اتاق عمل مجاز .01
 داشته باشد.آن را به همراه  ها در اختیار دانشجو قرار دهد باید در کلیه زمان X-Ray Badgesچنانچه بیمارستان  .07
 ممنوع است. ها در طول پروسیجر جراحی و در فیلد استریل، استفاده از شکالت و سایر خوراکی .07
 و محل تمیز کردن وسایل آلوده( از عینک محافظ استفاده کنند. CSRدانشجویان موظفند در اتاق عمل و هر جایی که امکان تماس با مایعات بدن بیماران وجود دارد )مانند  .05

 از تشخیص بیمار، کلیه تجهیزات برای هر بیمار تمیز و ضدعفونی شود. صرف نظر .03

 قبل و بعد از هر تماس با بیمار شستشوی مناسب دست انجام دهد. .90

 در کلیه مواردی که احتمال تماس با خون و مایعات بدن وجود دارد دستکش یکبار مصرف پوشیده شود. .95

 را دنبال نماید و مربی مربوطه یک فرم حادثه برای دانشجو تکمیل نماید. مؤسسهود اطالع دهد و پروتکل در صورت تماس مستقیم با خون و مایعات به مربی خ .90

 ی واگیر دار باید تا زمان بهبودی از تماس با بیمار اجتناب کنند.ها دانشجویان مبتال به بیماری .99

 تهیه کند. بایستد( ها یک جفت کفش یا دمپایی سبک و کامالً راحت )که بتواند با آن ساعت .91

 شود، به همراه داشته باشد.  می جهت مواردی که جوراب با مایعات و خون و غیره خیس ،همواره یک جفت جوراب اضافه .91

 قادر باشد با موقعیت پراسترس سازگاری یافته و در آن کار نماید.  .97
 .ی صبحانه خورده باشدکارآموزهنگام حضور در  حتماً .97

 گردد داشتن ظاهر آراسته ضروری است. می تصوری ذهنی از فرد گیری ثانیه اول هر برخورد موجب شکل 51-00نظر به اینکه ظاهر فرد در  .95
 دقیقه وقت نهار و نماز در نظر گرفته شده است. 11ی در یک روز کامل باشد کارآموزچنانچه  .93
 دقیقه زمان استراحت در نظر گرفته شده است. 51ی کارآموزساعت  1به ازای هر  .10
 برحسب شرایط کاری هر دانشجو متفاوت خواهد بود و دنبال کردن پروسیجر یا بیمار محول شده نباید به علت استراحت قطع شود. زمان استراحت  .15
 توانند پرونده بیماران را مطالعه کنند اما عالوه بر حفظ اسرار بیمار، هرگز نباید آن را از ایستگاه پرستاری خارج کنند. می دانشجویان .10
 وان از پرونده بیمار کپی گرفته و یا آن را در اختیار افراد متفرقه قرار دهند. نباید به هیچ عن .19
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 سخنی با اساتید
 به ارزشیابی دانشجو اختصاص دارد.  این کارنامه

  ی مورد انتظار در هر ها مهارت ها شود. در این فرم می ی توسط استاد مربوطه پرکارآموزدر انتهای هر دوره  ها ی ارائه شده است. این فرمکارآموزدر هر دوره  ها ارتفرم ارزشیابی مه« اولین جدول»در
 گیرد.  می یر مورد ارزیابی قرارسطح ز 1در  «سطح شایستگی مورد انتظار»عنوان تحت  بندی ی مشخص شده است. هر مهارت بر اساس یک مقیاس درجهکارآموز

 O (Observe)     : مشاهده مهارت5سطح 

 A (Assist)    در انجام مهارت کننده : کمک0سطح 
 DS (Direct Supervision)    : انجام مهارت تحت نظارت مستقیم9سطح 
  Ids (Indirect Supervision)   : انجام مهارت تحت نظارت غیر مستقیم1سطح 
 I (Independent)    ام مهارت به صورت مستقل: انج1سطح 

 شور مشخص شده است. اه اتاق عمل از سراسر کشور، توسطتکنولوژی ی به آن دست یابد، بر اساس نظر متخصصان رشته کارآموزدر این جداول سطحی که دانشجو باید متناسب با هر مهارت در انتهای دوره 

در مورد نحوه قضاوت  ها شگاهانشجو مستقل شده است که هر فعالیت را بدون نظارت و به ترتیب انجام دهد. به منظور ایجاد توافق و هماهنگی عملکرد اساتید در کلیه دانشود د می زمانی گفته ،1در سطح **نکته:

توانند برای هر یک از  می . اساتید محترماند فعالیت لیست نموده 79اتاق عمل را در قالب  کنولوژیت یی تهیه شده که وظایف مورد انتظار از دانشجویها فرم «رسیده است یا خیر 1آیا دانشجو به سطح »در مورد اینکه 
گیرد  می دانشجو توسط پرسنل صورت ارزیابی نمایند. چنانچه ارزشیابی 1مراجعه نمایند و چنانچه دانشجو کلیه این موارد را به ترتیب و به درستی انجام داد او را در سطح مهارت  ها به این فرم« بخش»موارد مندرج در 

به دانشجو بازخورد دهد تا بدین ترتیب موجب  ها تواند در طول دوره بر اساس مفاد این فرم می را تکثیر و روزانه / هفتگی )بر اساس سیاست دانشکده( در اختیار پرسنل قرار دهد. استاد ها دانشجو موظف است این فرم
 رس است(.به صورت ضمیمه در قالب یک کتابچه مجزا ارائه شده است و در سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی نیز قابل دست ها فرمارتقاء کیفیت عملکرد او گردد )

  استاد یا هسته آموزشی گروه  سپسنماید.  می ی ارزشیابیها م شده را وارد برگهی انجاها دانشجو هر یک از فعالیتبنابراین ی ارائه شده است. کارآموزی مورد انتظار در هر ها تعداد فعالیت «دومین جدول»در
 ماعال (کنند و بر اساس فرم تکمیل شده نظر خود را در مورد وضعیت دانشجو )قبول/مشروط/مردود می را شمارش نموده و در جدول وارد جدولتعداد فعالیت انجام شده و ثبت شده در  ها یکارآموزبرای هر یک از 

توان مطرح  می امکان توجه به تعداد آنها نبوده است )در واقع ها که دفعات انجام آنها به دالیلی خاص حائز اهمیت بوده و در سایر فصل اند یی مد نظر قرار گرفتهها نمایند. نکته قابل ذکر اینکه در این فصل فعالیت می
شوند که از  می یی پذیرفتهها فعالیت ،اختصاص دارد، بدین معنی که از بین دفعات انجام فعالیت ها به ارزیابی کمیت برخی از فعالیت دومین جدولردازد و پ ها می به ارزشیابی کیفیت کلیه فعالیت اول جدولنمود که 

ثبت فعالیت از استاد خود بخواهند که در ستون مالحظات نظر خود را در مورد کیفیت کیفیت مناسب و کافی برخوردار باشند. اساتید محترم در نظر داشته باشند که به دانشجوی خود یادآوری کنند که بالفاصله پس از 
 ارزیابی را انجام داد. فعالیت انجام شده یادداشت کند تا بتوان

  در جدول زیر ارائه و تعریف شده است.  ها ش فعالیت نماید که این نقشنق 7تواند در  می در این زمینه دانشجو. گردد می این تجارب ارزشیابی نماید و می دانشجو تجارب بالینی خود را ثبت «سوم جدول»در 
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 راهنماودستورالعملثبتنقشدانشجو

O گر همشاهد ((Observer پردازد ها می دانشجو تنها به مشاهده فعالیت 

C سیار (Circulator) 
کند. او باید از شرایط اتاق عمل و  می شوند کمک می الزمدانشجو در فراهم کردن وسایل و تجهیزات و لوازم اضافی که در حین عمل 

 محل وسایل و نیاز تیم جراحی آگاهی داشته باشد. 

SO مشاهده (Scrub Observe) 
پردازد. هدف این است که بیاموزد که در طول پروسیجر خود و دیگران را  می شود اما فقط به مشاهده فیلد جراحی می دانشجو اسکراب

 ستریل ننماید. آلوده و غیرا

PS اسکراب اول با کمک Primary Scrub) )یا اسکراب دوم 
دهد. پرسنل در طول عمل برای کمک به دادن وسایل، بخیه  می % وظایف فرد اسکراب اول را با کمک پرسنل انجام30-70دانشجو بین 

 ... حضور دارند.  زدن، شمارش و

SS اسکراب اول به تنهایی solo Scrub)) 
گیرد )شامل کنترل وسایل و تجهیزات قبل از عمل،  می % وظایف فرد اسکراب اول را به عهده30حالت دانشجو مسئولیت بیش از  در این

شمارش، انتقال دادن وسایل به جراح و کمک جراح، تمیز کردن وسایل بعد از عمل(. در این مرحله ممکن است پرسنل بسته به سیاست 
 بایستی جهت حمایت )در صورت لزوم( به طور مداوم در طی عمل جراحی در اتاق حاضر باشند. بیمارستان اسکراب نشوند، اما 

SA کمک دوم ((Second Assist 
یا کمک  دانشجو به وسیله انجام وظایف تکنیکی مانند تراکشن، تنظیم دوربین و میکروسکوپ، ساکشن کردن به کمک جراح )رزیدنت

 کند. می ( در طول عمل جراحی کمکاول

FA اول کمک First Assist)) 
دانشجو به وسیله انجام وظایف تکنیکی مانند تراکشن، تنظیم دوربین و میکروسکوپ، ساکشن کردن، بخیه زدن و...... به جراح در طول 

 کند. می عمل جراحی کمک

شود همزمان  می شوند و فردی که دست شسته و وارد فیلد نمی م از کمک اول یا دوم( و نقش اسکراب تمایز قائل* نظر به اینکه در حال حاضر در ایران دانشجویان و پرسنل اتاق عمل بین دو نقش کمک جراح )اع
ند )به عنوان مثال یک دانشجو را به عنوان توانند در محیط بالینی خود، حداقل در مورد دانشجویان این تمایز نقش را قائل شو می کند، لذا اساتید محترم در نظر داشته باشند که چنانچه می در هر دو نقش ایفاء وظیفه

باشد دو نقش آخر )کمک اول  نمی پذیر را نیز بر همین مبنا پر نمایند ولی چنانچه این کار در شرایط بالینی آنان امکان ها دیگری را به عنوان کمک همزمان در یک فیلد جراحی وارد کنند( فرمدانشجوی فرد اسکراب و 
 نقش دیگر بپردازند. 1ده و تنها به چارت نمودن و کمک دوم( را حذف نمو

 گردد. نمی محسوب (SSو  PS)دهد به عنوان یک مورد اسکراب او  می % کار را انجام70در مواردی که دانشجو اسکراب نموده اما کمتر از نکتهمهم:

 از یک مرحله به مرحله دیگر سنجیده و برنامه او را مشخص نماید.** مربی مسئولیت دارد آمادگی دانشجو را برای پیشرفت در هر یک از موارد فوق و ورود 
 ی در اتاق بهبودی و غیره منظور نشده است. کارآموزمانند مدیریت در اتاق عمل،  ها یکارآموز*** نکته دیگر اینکه تجارب بالینی در برخی از 

 «ص دارد.به ارزشیابی عمومی دانشجو در هر دوره کارآموزی اختصا ،«چهارمین جدول 

 شود. می یی ارائه شده که در اواسط دوره کارآموزی جهت ارائه بازخورد به دانشجو پرها ه بازخورد به دانشجو اختصاص دارد و فرمپنجمین قسمت ب 



 26 

 شود. ارزشیابی عملی  می خصصی یک تکنولوژیست جراحی ارزیابیدر طول دوره کارآموزی )آموزش بالینی( دانشجو از لحاظ وظایف عمومی و تزشیابی نهایی دانشجو اختصاص دارد. به ار قسمت انتهایی
کند. آنها را در پرونده دانشجو  می را با دانشجو مرور ها توان از ارزشیابی توسط پرسنل استفاده نمود. مربی کلیه ارزشیابی می گیرد و بر حسب سیاست دانشکده می دانشجو توسط استاد مربوطه در فواصل معین صورت

 در واقع کارنامه عملکرد بالینی به شرح زیر به عنوان یک ابزار سنجش مورد استفاده قرار خواهد گرفت: دهد. می کند و هر گونه عملکرد نامطلوب را با دانشجو مورد بحث قرار می نگهداری

)مهارتی( در قالب اهداف آموزشی، مالک مطلق این رویکرد در نظر گرفته شده است. در شرایطی  حرکتی-شود. ضروریات یادگیری حیطه روانی می انجام «مرجع–رویکرد مالک»سنجش مهارت دانشجویان بر اساس 
داشته باشد اما از دست پیدا کند تا مجوز ورود به دوره بعدی را « سطوح تعریف شده شایستگی»که محیط آموزشی مطلوبی فراهم باشد انتظار داریم دانشجو به تمامی مهارتهای تعیین شده در هر کارآموزی بر اساس 

هایی است، مالک قبولی با توجه به اجماع نظران تخصصی و فنی در حد تسلط تعیین شده است. البته همانطور، که قبالً نیز اشاره  و محدودیت ها یادگیری دارای کاستی–دهی یاد فرآیندآنجا که محیط آموزش بالینی و 
نچه در این کارنامه مورد سنجش آ ی مهارتی دانشجو را راهنمایی و تشویق کنند.ها نجام آن ضعف دارد بازخورد مناسب داده شود و اساتید محترم برای رفع ضعفیی که دانشجو در اها شد ضروری است در مورد مهارت

باشد:  می مورد )آیتم( به شرح زیر 1شود شامل  می دهی گیرد و نمره می قرار
باشد و چنانچه دانشجو پس  ها می ها و تجارب بالینی مورد انتظار( تنها بیانگر حداقل ها، مهارت ها اعداد مذکور )تعداد فعالیت اند. دقت شود که در کلیه کارآموزی مشخص شده قابل قبولهای  ** در این قسمت حداقل

های کپی شده استفاده نموده و آن را به  د در آن حیطه انجام وظیفه نماید )و برای ثبت آنها از فرمبا هر یک از موارد مذکور در جدول برخورد نمود موظف خواهد بو مجدداًهای مذکور در جداول،  از رسیدن به حد نصاب
 ضمیمه کارنامه عملکرد خود به گروه تحویل دهد(.

، بندی شده و بعد از جمع آوری از پرسنل در طول یک دوره کارآموزی جمع شده آوری ی جمعها گیرد، ارزشیابی می (: در این قسمت چنانچه ارزشیابی توسط پرسنل نیز صورتی عملی )اولین جدولها مهارت-1مورد

 گیرد کل نمره این می اما در صورتی که ارزشیابی فقط توسط اساتید صورت .نماید می باقیمانده را استاد ارزیابی سه چهارم دهد و می نمره دانشجو در این قسمت را تشکیل یک چهارم شود و می میانگین آنها گرفته
 نماید. می قسمت را استاد منظور

 (دومین جدول) ها فعالیت -2مورد

اسکراب، کارآموزی کارآموزی اصول و فنون فرد گردد: کارآموزی رفتار در اتاق عمل، کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد سیار و  می (: این نمره فقط شامل کارآموزیهای زیرسومین جدولتجارب بالینی )-3مورد

 د.گرد می اضافه 0و  5نمره این قسمت به نمره مورد  ها ، کارآموزی در عرصه، کارآموزی اتاق عمل اورژانس. در سایر کارآموزی0و  5 تاق عملتکنیک ا

 .آمده است چهارمین جدول دهد.که فرم ارزشیابی آن در می % کل نمره را تشکیل7در هر دوره کارآموزی ارزشیابی عمومی -4مورد

 شود اختصاص دارد. می د نمره به موارد زیر و هر تکلیف دیگری که به دانشجو ارائهدرص 5-5مورد

به  رانسفرم ثبت کنف نماید. نحوه تهیه کنفرانس و فرم ارزشیابی آن در فصل ضمیمه آمده است. می کارآموزی هر دانشجو به ازای هر یک واحد کارآموزی، یک گزارش به صورت یک کنفرانس بالینی ارائههر در  -الف
 تواند کنفرانس دوم و سوم را به صورت کتبی تحویل دهد. می شود. ارائه یک کنفرانس به صورت شفاهی الزامی است و دانشجو می ازای هر کنفرانس پر

 -الف گیرند که سه طبقه اول منحصراً به کارآموزیهای در عرصه تعلق دارد: می طبقه قرار 1در ی علمی ها فعالیتشود.  می ی علمی دانشجو و نیز سایر تکالیف و وظایف او ثبتها فعالیت: مهارتهای علمی -ب
در  مثالًشامل ارائه مقاله به صورت پوستر یا سخنرانی ) پژوهشی:-ی علمیها فعالیت -ب .ی آموزشی استها و کارگاه ها ، همایشها شامل شرکت در سمینارها، کنگره ها این فعالیت آموزشی:-ی علمیها فعالیت

مانند همکاری در انتشار کتاب، چاپ مقاله در مجالت و ... است. ممکن است کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی امکان و  :انتشاراتی-ی علمیها فعالیت -ج ارهای در عرصه، سمینارهای دانشجویی و غیره( است.سمین
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نداشته باشند، در این صورت اساتید محترم با توجه به شناخت از دانشجو و شرایط و امکانات دانشکده خود برای اجرای این نوع  انتشاراتی( را-پژوهشی و به ویژه علمی–توانایی فعالیت در مورد دوم و سوم )علمی
 تکلیف دیگری برای دانشجو منظور نمایند. ها فعالیتتوانند به جای این  ها می فعالیت

و  جو بایستی از آن کپی تهیه نموده و در موعد مقرر آنها را تحویل دهد. نمونه فرم در سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاریی زیر که نمونه آنها در فصل ضمایم آمده و دانشها پر کردن فرم -ج
 مامایی نیز موجود است.

 شود. می شود و به مربی مربوطه تحویل داده می به ازای هر کارآموزی پر :ه است(ضمیمه آمد فصلپر کردن فرم ارزیابی محیط بالینی در انتهای هر دوره کارآموزی و تحویل به استاد )نمونه فرم در  -5
 شود. می شود و به مدیر گروه مربوطه تحویل داده می به ازای هر کارآموزی پر :ضمیمه آمده است( فصلپر کردن فرم ارزیابی مربی در انتهای هر دوره کارآموزی و تحویل به مدیر گروه )نمونه فرم در  -0
 شود. می شود و به مربی مربوطه تحویل داده می به ازای هر کارآموزی پر :ضمیمه آمده است( فصلارزشیابی در انتهای هر دوره کارآموزی و تحویل به استاد )نمونه فرم در –پر کردن فرم خود -9
 شود. می شود و به مربی مربوطه تحویل داده می به ازای هر کارآموزی پر :ضمیمه آمده است( فصلدر پر کردن فرم اهداف دانشجو در انتهای هر دوره کارآموزی و تحویل به استاد )نمونه فرم  -1
انشجو برای هر مورد به این مفهوم که هر د شود، می به ازای هر مورد جراحی، این فرم توسط دانشجو به طور ذهنی یا عینی پر :ضمیمه آمده است( فصلپر کردن فرم گزارش روزانه کارآموزی )نمونه فرم در  -1

 باشد. نمی جراحی باید موارد مندرج در این فرم را بداند، نیاز به پر کردن واقعی آن و تحویل دادن آن به مربی

اهشمند است که چنانچه اساتید محترم تکلیف خاصی مد نظر دارند و طراحی نمایند. همانند سایر موارد خویی ها تکالیف دیگری نیز ارائه نموده و بر حسب نوع تکلیف فرم ها توانند برای کارآموزی می اساتید محترم -د
 ان این مجموعه ارسال نمایند.کنندگ نمایند و یا در مورد موارد جاری نظر و پیشنهادی دارند آن را به آدرس تهیه می یا فرمی برای آن طراحی

 

  فرم اهداف دانشجو، ارزیابی محیط بالینی ،فرم گزارش روزانه کارآموزی، نمونه فرم ارزشیابی کنفرانس ،مونه فرم گزارش کارآموزیارائه شده است که شامل ن ی مورد نیاز دانشجوها بوک فرم الگدر انتهای، 
 باشد. می ارزشیابی مربی، فرم خود ارزشیابی دانشجو

 .ه است که شامل ارائه شد ی مورد نیاز دانشجوها بی فعالیت( اختصاص دارد و در فصل دوم سایر فرمفرم )چک لیست ارزیا 79در کتابچه ضمیمه فصل اول به ارائه  یک کتابچه ضمیمه نیز طراحی شده است
، م خود ارزشیابی دانشجوفر، فرم اهداف دانشجو، ارزیابی محیط بالینیی، فرم گزارش روزانه کارآموز، انسنمونه فرم ارزشیابی کنفری، نمونه فرم گزارش کارآموز، نمونه کارت ترجیهات جراح )جهت استفاده دانشجو(

 باشد. می نردبان ترقی بالینیارزشیابی مربی، 
 
 
 

باشیم.میدرموردنحوهاستفادهازکارنامهبایکیازآدرسهایزیرتماسبگیرید.منتظرنظراتسازندهشماهمکارانگرامینیزسؤالیصورتهرگونهابهامویادر

email: doosti@nm.mui.ac.irایرانیمهریدوستیدکتر

email: farahmand@nm.mui.ac.irحسنفرهمند

email: aarabi@nm.mui.ac.irاکرماعرابیدکتر
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 سخنی با دانشجو

 دانشجوی محترم
« یادگیری-دهی یاد» فرآیندد ابزار مناسبی جهت ارائه بازخورد به شما و استاد در ارتباط با دهد و اگر به دقت نسبت به تکمیل آن اقدام شو می ی بالینی، آموزشی و پژوهشی شما را نشانها فعالیتاین کارنامه نیمرخی از 

 اقدام فرمایید. ها فعالیتباشد، بنابراین خواهشمند است ضمن تالش در حفظ و نگهداری کارنامه، نسبت به انجام و ثبت  می در طول دوره
 

 دانشجو باید: 
 نماید. س سیاست دانشکده( از استاد مربوطه بخواهد که او را ارزیابی کند. قبل از دادن فرم ارزیابی به استاد مربوطه موارد زیر را در فرم درجبه صورت روزانه / هفتگی )بر اسا -

 * نام دانشجو
 * نام دانشکده

 * نام بیمارستان 
 * تاریخ 

 ی انجام شده ها * نوع پروسیجر
ارزشیابی را تحویل  کنند نیز فرم در اختیار پرسنل قرار داده شده و دانشجو فرم ارزشیابی پر شده را امضاء نموده و تحویل استاد مربوطه دهد. چنانچه پرسنل می کاریدر صورتی که پرسنل در ارزشیابی دانشجو هم -

 ندهند دانشجو بایستی به مربی مربوطه گزارش دهد.
 

 شود. می کنند. اگر عملکرد دانشجو غیرقابل قبول باشد و یا پیشنهاد خاصی مطرح باشد نوشته می ارزیابینکته: پرسنل عملکرد دانشجو را با تیک زدن در ستون مناسب  **
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 فصل سوم

 کارنامه عملکرد
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 مشخصات دانشجو
 











نامونامخانوادگی

نامپدر

تاریختولد

شمارهشناسنامه

شمارهکارتملی





شمارهنظامپرستاری

تاریخشروعدوره

دانشجوییشماره

دانشگاهمحلتحصیل

دانشکدهمحلتحصیل

 محل الصاق عکس
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 ی رفتار در اتاق عملکارآموز

 

 

 



 32 

 

یرفتاردراتاقعملکارآموز

مهـــارت
سطحشایستگیموردانتظار

(1)(2)(3)(4)(5)

 آراستگی مناسب در اتاق عملارائه  5
      گر هدر نقش مشاهد رعایت اصول آسپتیک توانایی 0

      تجهیز و آماده نمودن اتاق )در شروع شیفت(توانایی  9

      تهیه وسایل مورد نیاز برای پروسیجر )در نقش فرد سیار(توانایی  1

      پذیرش و انتقال بیمار )در نقش فرد سیار(توانایی انجام  1

      )در نقش فرد سیار( توانایی آماده نمودن فیلد استریل 7

      ز کردن وسایل استریل در نقش فرد سیارباتوانایی  7

      )در نقش فرد سیار( مانند بتادین، نرمال سالین و ...( به میدان استریلتوانایی اضافه کردن مایعات ) 5

      مراقبت از نمونه )در نقش فرد سیار و اسکراب(توانایی  3

      وسایل جراحیگیری به کارتوانایی  50

 
 
 

*مرحلهدومارزیابی     *بازخوردبهدانشجو       اولارزیابی*مرحله

درسطحهاتمامیمهارت

شایستگیموردانتظارانجامشد.

–ناماستاد

امضاءومهر
تاریخ

ییکهبهسطحمطلوبوموردانتظارنرسیدهاستهامهارت

رویشمارهموردنظرمشخصشود.باعالمت


هدرمرحلهدومارزیابیبهحدییکهامهارتشماره

شایستگیموردانتظاررسیدهاست.



5 7 



 7 5تاریخناماستاد)مهروامضاء(



0 7 



0 7 

9 5 9 5 

1 3 1 3 

1 50 1 50 

  هآندستیابد.سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقرردردورهآموزشیب

یتکمیلنشدههامهارتشماره
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یرفتاردراتاقعملکارآموز

مهـــارت
سطحشایستگیموردانتظار

(1)(2)(3)(4)(5)

 گیری لوازم و تجهیزاتبه کارتوانایی  55
      پانسمان زخمتوانایی  50

      رد سیار(رعایت اصول اسپتیک حین عمل )در نقش فتوانایی  59

      اختتام عمل جراحیتوانایی انجام فعالیت در  51

      ضد عفونی نمودن اتاق )به عنوان فرد سیار و اسکراب(توانایی  51

 
 
 
 
 

 

 

 

*مرحلهدومارزیابی    *بازخوردبهدانشجو      *مرحلهاولارزیابی

هاتمامیمهارت

درسطح

شایستگیمورد

امشد.انتظارانج

تاریخامضاءومهر–ناماستاد

ییکهبهسطحمطلوبوموردهامهارت

رویشمارهانتظارنرسیدهاستباعالمت

موردنظرمشخصشود.



ییکهدرمرحلهدومارزیابیبهحدشایستگیموردهامهارتشماره

انتظاررسیدهاست.



55 



 55تاریخناماستاد)مهروامضاء(



50 



50 

59 59 

51 51 

51 51 

  سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقرردردورهآموزشیبهآندستیابد.

یتکمیلنشدههامهارتشماره
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یرفتاردراتاقعملکارآموزدرهافعالیتثبت
ف
ردی



بیمارستانتاریختشخیصشمارهپروندهمخانوادگیبیمارنامونانامفعالیت
 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

         نقش سیار() آماده نمودن فیلد استریل 5

         نقش سیار() آماده نمودن فیلد استریل 0

         سیار( )نقش آماده نمودن فیلد استریل 9

         نقش سیار() یلد استریلآماده نمودن ف 1

         نقش سیار() آماده نمودن فیلد استریل 1

         باز کردن وسایل استریل 7

         باز کردن وسایل استریل 7

         باز کردن وسایل استریل 5
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 یرفتاردراتاقعملکارآموزثبتتجارببالینیدر
ف
ردی



 بیمارنامونامخانوادگی
ارهشم

 پرونده
 تاریخنامعملجراحی تشخیص بیمارستان

نقش

 دانشجو

 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

5           

0           

9           

1           

1           

7           

7           

5           

3           

50           

55           

50           

.ی دانشجو کمک سیار استکارآموزدر این نکته: 
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 یرفتاردراتاقعملکارآموزارزشیابیعمومی

 بیمارستان:     تاریخ:

 5 575 57.5 1 آیتمتحتارزشیابی

     ی کارآموزحضور به موقع و آماده شدن در محل  5

     انجام وظایف با حداقل وابستگی 0

     عضوی از تیمفعالیت به عنوان  9

     به اصول مؤسسه و دانشکده جهت نحوه لباس پوشیدن پایبندی 1

     ی مؤسسه و دانشکدهها سیاسترعایت قوانین و  1

     ابتکار در حین کار 7

     رفتن به استراحت با اجازه و بدون تلف نمودن وقت 7

     داشتن اعتماد به نفس 5

     ارتباط مناسب با پزشک 3

     ارتباط مناسب با سر پرستار و پرسنل 50

     و دانش خود و درخواست کمک و پرسش ها بینش نسبت به توانایی 55

     حمایت از بیمار 50

     با عالقه ها مسئولیتپذیرش  59

     و مدیریت زمان ها فعالیتمهارت سازماندهی  51

     ای هنگرش حرف 51

     قیمت  گرانن کار جهت مراقبت از تجهیزات رعایت اصول ایمنی حی 57

     ها انجام به موقع فعالیت 57

     ی بیمارها یی در کاربرد وسایل به منظور کاهش هزینهجو صرفه 55

     پیروی از دستورات 53

     انجام کار با سرعت و دقت مناسب 00

     دانشجویان و پرسنل بعد از اتمام کار خود سایرکمک به  05

     قبول پیشنهادات و انتقادات 00

 پیشنهادات

  امضاء مربی



 37 

 فرمارزشیابیدروندانشگاهیدانشجو

یرفتاردراتاقعملکارآموزبازخورد
 

 مهمترین نقاط قوت دانشجو: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 مهمترین نقاط ضعف دانشجو: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 برنامه پیشنهادی برای رفع نقاط ضعف و استفاده از نقاط قوت: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 توضیحات: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

نامونامخانوادگیدانشجو

امضاء

تاریخ

 ناموامضاءاستاد
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 درکارآموزیرفتاردراتاقعملهاکنفرانسثبت

 بوکالگنمرهبراساسفرمانتهای عنوانکنفرانس بیمارستان تاریخ نامدوره ردیف

     کارآموزی رفتار در اتاق عمل )کنفرانس اول( 5




یرفتاردراتاقعملزکارآمودرهامهارتفرمسنجش
 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره قابل قبولهای انجام شده  تعداد مهارت غیرقابل قبول های شماره مهارت تعداد کل مهارت

51   
نمره کل مهارت ها 10  ………= )تعداد مهارت انجام شده قابل قبول= ......(

51 
 

 

یرفتاردراتاقعملکارآموزدرهافعالیتنجشفرمس
 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره تعداد فعالیت انجام شده قابل قبول تعداد فعالیت انجام شده تعداد کل فعالیت مورد انتظار

5   
نمره کل فعالیت ها 51  ………= )تعداد فعالیت انجام شده قابل قبول= ......(

5 
 

 

یرفتاردراتاقعملکارآموزفرمسنجشتجارببالینیدر
 قابل قبولتعداد تجارب انجام شده  تعداد کل تجارب مورد انتظار

 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره
FA SA SS PS SO C O FA SA SS PS SO C O 

0 0 0 0 0 7 1        
نمره کل تجارب 90  ………= )تعداد تجارب انجام شده قابل قبول= ......(

50 
 

 

راتاقعملیرفتاردکارآموزنهاییسنجش
 مالک سنجش

 جمع
نمره 

 00از 

نمره 
به 

 فوحر

امضاء 
 ها فعالیت مهارت استاد

تجارب 
 بالینی

ارزشیابی 
 عمومی

مانند ارائه هشی پژو-آموزشی و علمی-های علمی تکالیف و فعالیت
شرکت در سمینار، همایش، کنگره، ، گزارش به صورت کنفرانس بالینی

کارگاه، دوره و ... )با ذکر عنوان، تاریخ و محل برگزاری و موضوع و 
همکاری در چاپ مقاله ها،  ها و همایش در کنگره همکاران(، ارائه مقاله

 در مجالت، کتاب و ...

 ها تحویل فرم

فرم 
زیابی ار

محیط 
 بالینی

فرم 
اهداف 
 دانشجو

خود فرم 
ارزشیابی 
 دانشجو

فرم 
ارزشیابی 

 مربی

گزارش فرم 
روزانه 

 کارآموزی

10 51 90 7 5 500 00   
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 ی بخش استریل مرکزیکارآموز
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یبخشاستریلمرکزیکارآموز

 مهـــارت
 سطحشایستگیموردانتظار

(1) (2) (3) (4) (5) 

      بندی شمارش وسایل حین تحویل گرفتن و بستهتوانایی  5

      بررسی صحت عملکرد وسایلتوانایی  0

      ، دستگاه اولتراسونیک و ...(یشوی انتخاب روش مناسب برای تمیز کردن وسایل )با دست، ماشین وسیلهتوانایی  9

      لوبریکنت زدن به وسایلتوانایی  1

      دن صحیح وسایل با رعایت توزیع وزنچیتوانایی  1

      بندی داخل بسته نوار شاخصتوانایی قرار دادن  7

      (به کار برد. بندی الیه ضخیم در اندازه مناسب و سالم برای بسته 0حداقل )برای استریل کردن  ها آیتمکلیه  بندی توانایی بسته 7

      )شامل نام وسیله، نام خود فرد، تاریخ انقضاء( طور مناسب به برچسب زدن و بندی دور بستهنوار شاخص توانایی بستن  5

      هر آیتم بندی انتخاب روش مناسب برای استریل کردن و بستهتوانایی  3

      درب دستگاهبستن و قفل کردن و  وسیله به طور مناسب داخل دستگاهتوانایی قرار دادن هر  50

 
 
 

*مرحلهدومارزیابی    *بازخوردبهدانشجو      بی*مرحلهاولارزیا

هاتمامیمهارت

درسطح

شایستگیمورد

 انتظارانجامشد.

  تاریخ امضاءومهر–ناماستاد

ییکهبهسطحمطلوبوموردهامهارت

رویشمارهانتظارنرسیدهاستباعالمت

 موردنظرمشخصشود.

 

دومارزیابیبهحدشایستگیموردییکهدرمرحلههامهارتشماره

 انتظاررسیدهاست.

  

 5 7 

 

 7 5 تاریخ ناماستاد)مهروامضاء( 

 

 0 7  

  

0 7 

 9 5  9 5 

 1 3  1 3 

 1 50  1 50 

 ابد.سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقرردردورهآموزشیبهآندستی

        یتکمیلنشدههامهارتشماره
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یبخشاستریلمرکزیکارآموز

 مهـــارت
 سطحشایستگیموردانتظار

(1) (2) (3) (4) (5) 

      زمان و حرارت مورد نیازتوانایی روشن کردن دستگاه و تنظیم  55

      رم دستگاه به صدا در آمدکه زمان کامل شد و آال توانایی بررسی نمودار یا پرینت دستگاه وقتی 50

      دستگاه دربتوانایی باز کردن  59

      و فور یشوی وسیلهبا بخار، اولتراسوند،  کننده کار با سایر دستگاه استریل توانایی 51

      ذخیره مناسب وسایل استریلتوانایی  51

      ها جهت محاسبه هزینه ثبت صحیح وسایل توزیع شده و تحویل داده شده به بخشتوانایی  57

      )نام، عملکرد غلظت، زمان و اندازه مناسب( کننده و استریل کننده ی شیمیایی ضدعفونیها محلول توانایی کار با 57

      استفاده از اشعه و گاز اتیلن اکسیدتوانایی  55

 
 
 
 
 

مارزیابی*مرحلهدو    *بازخوردبهدانشجو      *مرحلهاولارزیابی

هاتمامیمهارت

درسطح

شایستگیمورد

 انتظارانجامشد.

 تاریخ امضاءومهر–ناماستاد

ییکهبهسطحمطلوبوموردهامهارت

رویشمارهانتظارنرسیدهاستباعالمت

 موردنظرمشخصشود.

 

ییکهدرمرحلهدومارزیابیبهحدشایستگیموردهامهارتشماره

 هاست.انتظاررسید

  

 55 57 

 

 57 55 تاریخ ناماستاد)مهروامضاء( 

 

 50 57  

  

50 57 

 59 55  59 55 

 51 
 

 51 
 

 51  51 

 سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقرردردورهآموزشیبهآندستیابد.

        یتکمیلنشدههامهارتشماره
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یبخشاستریلمرکزیکارآموزدرهافعالیتثبت
ف
ردی



نامفعالیت
نامونامخانوادگی

بیمار

شماره

پرونده
بیمارستانتاریختشخیص

 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

         بندی شمارش وسایل حین تحویل گرفتن و بسته 5

         بندی فتن و بستهشمارش وسایل حین تحویل گر 0

         بندی شمارش وسایل حین تحویل گرفتن و بسته 9

         صحت عملکرد وسایلبررسی  1

         بررسی صحت عملکرد وسایل 1

         بررسی صحت عملکرد وسایل 7

         انتخاب روش مناسب برای تمیز کردن وسایل 7

         کردن وسایلانتخاب روش مناسب برای تمیز  5

         انتخاب روش مناسب برای تمیز کردن وسایل 3

         لوبریکنت زدن به وسایل 50

         لوبریکنت زدن به وسایل 55

         لوبریکنت زدن به وسایل 50
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         با رعایت اصول صحیحوسایل  بندی بسته 59

         وسایل با رعایت اصول صحیح بندی بسته 51

         وسایل با رعایت اصول صحیح بندی بسته 51

         وسایل با رعایت اصول صحیح بندی بسته 57

         وسایل با رعایت اصول صحیح بندی بسته 57

         وسایل با رعایت اصول صحیح بندی بسته 55

         وسایل با رعایت اصول صحیح بندی بسته 53

         وسایل با رعایت اصول صحیح بندی بسته 00

         وسایل با رعایت اصول صحیح بندی بسته 05

         وسایل با رعایت اصول صحیح بندی بسته 00

         طبق نیازو تنظیم آن  دستگاه اتوکالوروشن کردن  09

         و تنظیم آن طبق نیاز روشن کردن دستگاه اتوکالو 01

         و تنظیم آن طبق نیاز دستگاه اتوکالوروشن کردن  01

         و تنظیم آن طبق نیاز روشن کردن دستگاه اتوکالو 07

         و تنظیم آن طبق نیاز روشن کردن دستگاه اتوکالو 07
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         و تنظیم آن طبق نیاز روشن کردن دستگاه اتوکالو 05

         ق نیازو تنظیم آن طب روشن کردن دستگاه اتوکالو 03

         و تنظیم آن طبق نیاز روشن کردن دستگاه اتوکالو 90

         و تنظیم آن طبق نیاز روشن کردن دستگاه اتوکالو 95

         و تنظیم آن طبق نیاز روشن کردن دستگاه اتوکالو 90

         با رعایت اصول صحیح داخل دستگاه ها چیدن بسته 99

         داخل دستگاه با رعایت اصول صحیح ها چیدن بسته 91

         داخل دستگاه با رعایت اصول صحیح ها چیدن بسته 91

         داخل دستگاه با رعایت اصول صحیح ها چیدن بسته 97

         داخل دستگاه با رعایت اصول صحیح ها چیدن بسته 97

         حداخل دستگاه با رعایت اصول صحی ها چیدن بسته 95

         داخل دستگاه با رعایت اصول صحیح ها چیدن بسته 93

         داخل دستگاه با رعایت اصول صحیح ها چیدن بسته 10

         داخل دستگاه با رعایت اصول صحیح ها چیدن بسته 15

         داخل دستگاه با رعایت اصول صحیح ها چیدن بسته 10
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19 
ه ب دربباز کردن و  زمان دستگاه نمودار تکمیلبررسی 

 آرامی
        

11 
و باز کردن درب به  بررسی نمودار تکمیل زمان دستگاه

 آرامی
        

11 
و باز کردن درب به  بررسی نمودار تکمیل زمان دستگاه

 آرامی
        

17 
و باز کردن درب به  بررسی نمودار تکمیل زمان دستگاه

 آرامی
        

17 
و باز کردن درب به  نمودار تکمیل زمان دستگاهبررسی 

 آرامی
        

15 
و باز کردن درب به  بررسی نمودار تکمیل زمان دستگاه

 آرامی
        

13 
و باز کردن درب به  بررسی نمودار تکمیل زمان دستگاه

 آرامی
        

10 
و باز کردن درب به  بررسی نمودار تکمیل زمان دستگاه

 آرامی
        

15 
و باز کردن درب به  بررسی نمودار تکمیل زمان دستگاه

 آرامی
        

10 
و باز کردن درب به  بررسی نمودار تکمیل زمان دستگاه

 آرامی
        

19 
)فور،  کننده ی استریلها کار کردن با سایر دستگاه

 اولتراسوند،...(
        

11 
)فور،  کننده ی استریلها کار کردن با سایر دستگاه

 اولتراسوند،...(
        

11 
)فور،  کننده ی استریلها کار کردن با سایر دستگاه

 اولتراسوند،...(
        

17 
)فور،  کننده ی استریلها کار کردن با سایر دستگاه

 اولتراسوند،...(
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17 
)فور،  کننده ی استریلها کار کردن با سایر دستگاه

 اولتراسوند،...(
        

15 
)فور،  کننده ی استریلها کار کردن با سایر دستگاه

 اولتراسوند،...(
        

13 
)فور،  کننده ی استریلها کار کردن با سایر دستگاه

 اولتراسوند،...(
        

70 
)فور،  کننده ی استریلها کار کردن با سایر دستگاه

 اولتراسوند،...(
        

75 
)فور،  کننده استریلی ها کار کردن با سایر دستگاه

 اولتراسوند،...(
        

70 
)فور،  کننده ی استریلها کار کردن با سایر دستگاه

 اولتراسوند،...(
        

         وسایل استریل به نحو صحیحذخیره کردن  79

         ذخیره کردن وسایل استریل به نحو صحیح  71

         ذخیره کردن وسایل استریل به نحو صحیح  71

         ذخیره کردن وسایل استریل به نحو صحیح  77

         ذخیره کردن وسایل استریل به نحو صحیح  77

         ذخیره کردن وسایل استریل به نحو صحیح  75

         ذخیره کردن وسایل استریل به نحو صحیح  73

         ذخیره کردن وسایل استریل به نحو صحیح  70
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         ذخیره کردن وسایل استریل به نحو صحیح  75

         ذخیره کردن وسایل استریل به نحو صحیح  70

         دستگاه گاز اتیلن اکسید گیری به کار 79

         دستگاه گاز اتیلن اکسید گیری به کار 71

         دستگاه گاز اتیلن اکسید گیری به کار 71

         اه گاز اتیلن اکسیددستگ گیری به کار 77

         دستگاه گاز اتیلن اکسید گیری به کار 77

         دستگاه گاز اتیلن اکسید گیری به کار 75

         دستگاه گاز اتیلن اکسید گیری به کار 73

         دستگاه گاز اتیلن اکسید گیری به کار 50

         دستگاه گاز اتیلن اکسید گیری به کار 55

         دستگاه گاز اتیلن اکسید گیری به کار 50
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 یبخشاستریلمرکزیکارآموزعمومیارزشیابی

 بیمارستان:     تاریخ:

 5 575 57.5 1 آیتمتحتارزشیابی

     ی کارآموزحضور به موقع و آماده شدن در محل  5

     انجام وظایف با حداقل وابستگی 0

     ی از تیمفعالیت به عنوان عضو 9

     به اصول مؤسسه و دانشکده جهت نحوه لباس پوشیدن پایبندی 1

     ی مؤسسه و دانشکدهها سیاسترعایت قوانین و  1

     ابتکار در حین کار 7

     رفتن به استراحت با اجازه و بدون تلف نمودن وقت 7

     داشتن اعتماد به نفس 5

     ارتباط مناسب با پزشک 3

     ارتباط مناسب با سر پرستار و پرسنل 50

     و دانش خود و درخواست کمک و پرسش ها بینش نسبت به توانایی 55

     حمایت از بیمار 50

     با عالقه ها مسئولیتپذیرش  59

     و مدیریت زمان ها فعالیتمهارت سازماندهی  51

     ای هنگرش حرف 51

     قیمت  گرانار جهت مراقبت از تجهیزات رعایت اصول ایمنی حین ک 57

     ها انجام به موقع فعالیت 57

     ی بیمارها یی در کاربرد وسایل به منظور کاهش هزینهجو صرفه 55

     پیروی از دستورات 53

     انجام کار با سرعت و دقت مناسب 00

     دانشجویان و پرسنل بعد از اتمام کار خود سایرکمک به  05

     قبول پیشنهادات و انتقادات 00

 پیشنهادات

 امضاء مربی 
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 فرمارزشیابیدروندانشگاهیدانشجو

یبخشاستریلمرکزیکارآموزبازخورد
 

 مهمترین نقاط قوت دانشجو: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 مهمترین نقاط ضعف دانشجو: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 برنامه پیشنهادی برای رفع نقاط ضعف و استفاده از نقاط قوت: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 توضیحات: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

نامونامخانوادگیدانشجو

امضاء

تاریخ

 ناموامضاءاستاد
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درکارآموزیبخشاستریلمرکزیهاکنفرانسثبت

 بوکالگنمرهبراساسفرمانتهای عنوانکنفرانس بیمارستان تاریخ نامدوره ردیف

     کارآموزی بخش استریل مرکزی )کنفرانس اول( 5

 


 بخشاستریلمرکزییکارآموزدرهامهارتفرمسنجش

 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره قابل قبولهای انجام شده  تعداد مهارت های غیرقابل قبول شماره مهارت تعداد کل مهارت

55   
نمره کل مهارت ها 11  ………= )تعداد مهارت انجام شده قابل قبول= ......(

55 
 

 
 

یبخشاستریلمرکزیکارآموزدرهافعالیتشفرمسنج
 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره تعداد فعالیت انجام شده قابل قبول تعداد فعالیت انجام شده تعداد کل فعالیت مورد انتظار

50   
نمره کل فعالیت ها 90  ………= )تعداد فعالیت انجام شده قابل قبول= ......(

50 
 







یبخشاستریلمرکزیکارآموزسنجشنهایی
 مالک سنجش

 جمع

نمره 
از 
00 

نمره 
به 

 فوحر
امضاء 
 استاد

 ها فعالیت مهارت
تجارب 
 بالینی

ارزشیابی 
 عمومی

مانند ارائه پژوهشی -آموزشی و علمی-های علمی تکالیف و فعالیت
ر، همایش، شرکت در سمینا، گزارش به صورت کنفرانس بالینی

کنگره، کارگاه، دوره و ... )با ذکر عنوان، تاریخ و محل برگزاری و 
همکاری ها،  ها و همایش در کنگره موضوع و همکاران(، ارائه مقاله

 در چاپ مقاله در مجالت، کتاب و ...

 ها تحویل فرم

ارزیابی فرم 
محیط 
 بالینی

اهداف فرم 
 دانشجو

خود فرم 
ارزشیابی 
 دانشجو

فرم 
ارزشیابی 

 مربی

گزارش فرم 
روزانه 

 کارآموزی

11 90 0 7 5 500 00  
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 ی اصول و فنون عملکرد فرد اسکرابکارآموز
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یاصولوفنونعملکردفرداسکرابکارآموز

 مهـــارت
 سطحشایستگیموردانتظار

(1) (2) (3) (4) (5) 

      رعایت اصول آسپتیک توانایی 5

      )در شروع شیفت( توانایی تجهیز و آماده نمودن اتاق 0

      ثانویه توانایی انجام پرپ 9

      ها توانایی اسکراب دست 1

      ها بعد از اسکراب توانایی خشک کردن دست 1

      توانایی پوشیدن گان و دستکش 7

      توانایی درپ اثاثیه )در نقش فرد اسکراب( 7

      نایی آماده نمودن فیلد استریل )در نقش فرد اسکراب(توا 5

      توانایی انجام فعالیت در شروع پروسیجر )در نقش فرد اسکراب( 3

      توانایی ایجاد اکسپوژر )در نقش کمک اول یا دوم جراح( 50

 
 
 

 *مرحلهدومارزیابی     *بازخوردبهدانشجو      *مرحلهاولارزیابی

هاتمامیمهارت

درسطح

شایستگیمورد

 انتظارانجامشد.

 تاریخ امضاءومهر–ناماستاد

ییکهبهسطحمطلوبوموردهامهارت

رویشمارهانتظارنرسیدهاستباعالمت

 موردنظرمشخصشود.

 

ییکهدرمرحلهدومارزیابیبهحدشایستگیموردهامهارتشماره

 انتظاررسیدهاست.

  

 5 7 

 

 7 5 تاریخ ناماستاد)مهروامضاء( 

 

 0 7  

  

0 7 

 9 5  9 5 

 1 3  1 3 

 1 50  1 50 

 سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقرردردورهآموزشیبهآندستیابد.

        یتکمیلنشدههامهارتشماره
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صولوفنونعملکردفرداسکرابیاکارآموز

 مهـــارت
 سطحشایستگیموردانتظار

(1) (2) (3) (4) (5) 

      اسکراب( توانایی مراقبت از نمونه )در نقش فرد 55

      گیری وسایل جراحیبه کارتوانایی  50

      گیری لوازم و تجهیزاتبه کارتوانایی  59

      توانایی بخیه زدن 51

      ایی شمارش )گاز، سوزن و وسایل( در نقش فرد اسکرابتوان 51

      توانایی پانسمان زخم 57

      توانایی انجام فعالیت در اختتام عمل جراحی 57

      توانایی ضد عفونی نمودن اتاق )به عنوان فرد اسکراب( 55

 
 
 
 
 

 دومارزیابی*مرحله    *بازخوردبهدانشجو      *مرحلهاولارزیابی

هاتمامیمهارت

درسطح

شایستگیمورد

 انتظارانجامشد.

 تاریخ امضاءومهر–ناماستاد

ییکهبهسطحمطلوبوموردهامهارت

رویشمارهانتظارنرسیدهاستباعالمت

 موردنظرمشخصشود.

 

ییکهدرمرحلهدومارزیابیبهحدشایستگیموردهامهارتشماره

 یدهاست.انتظاررس

  

 55 57 

 

 57 55 تاریخ ناماستاد)مهروامضاء( 

 

 50 57  

  

50 57 

 59 55  59 55 

 51 53  51  

 51 00  51  

 سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقرردردورهآموزشیبهآندستیابد.

        نشدهیتکمیلهامهارتشماره
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اسکرابیاصولوفنونعملکردفردکارآموزدرهافعالیتثبت
ف
ردی



بیمارستانتاریختشخیصشمارهپروندهنامونامخانوادگیبیمارنامفعالیت
 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

 پذیرش و انتقال بیمار 5

 پذیرش و انتقال بیمار 0

 پذیرش و انتقال بیمار 9

 پذیرش و انتقال بیمار 1

 پذیرش و انتقال بیمار 1

7 
ها و  کتترها، درن گیری به کار
 آوری های جمع سیستم



7 
ها و  کتترها، درن گیری به کار
 آوری های جمع سیستم



5 
اماده نمودن فیلد استریل )فرد 

 ب(اسکرا


3 
اماده نمودن فیلد استریل )فرد 

 اسکراب(


50 
اماده نمودن فیلد استریل )فرد 

 اسکراب(


55 
اماده نمودن فیلد استریل )فرد 

 اسکراب(


50 
اماده نمودن فیلد استریل )فرد 

 اسکراب(
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59 
اماده نمودن فیلد استریل )فرد 

 اسکراب(


51 
اماده نمودن فیلد استریل )فرد 

 اسکراب(


51 
اماده نمودن فیلد استریل )فرد 

 اسکراب(


57 
اماده نمودن فیلد استریل )فرد 

 اسکراب(


57 
اماده نمودن فیلد استریل )فرد 

 اسکراب(


 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 55

 شروع پروسیجرانجام فعالیت در  53

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 00

انجام فعالیت در شروع پروسیجر 05

انجام فعالیت در شروع پروسیجر 00

 مراقبت از نمونه 09

مراقبت از نمونه 01

مراقبت از نمونه 01

مراقبت از نمونه 07
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 مراقبت از نمونه 07

 شمارش )گاز، سوزن، وسایل( 05

 شمارش )گاز، سوزن، وسایل( 03

 شمارش )گاز، سوزن، وسایل( 90

 شمارش )گاز، سوزن، وسایل( 95

 شمارش )گاز، سوزن، وسایل( 90

 ضد عفونی نمودن اتاق 99



 57 

 یاصولوفنونعملکردفرداسکرابکارآموزبالینیدرثبتتجارب
ف
ردی



 بیمارنامونامخانوادگی
شماره

 پرونده
 تاریخنامعملجراحی تشخیص بیمارستان

نقش

 دانشجو

 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

5           

0           

9           

1           

1           

7           

7           

5           

3           

50           

55           

50           
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یاصولوفنونعملکردفرداسکرابکارآموزثبتتجارببالینیدر
ف
ردی



 بیمارنامونامخانوادگی
شماره

 پرونده
 تاریخنامعملجراحی تشخیص بیمارستان

نقش

 دانشجو

 اءاستادوامضتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

59           

51           

51           

57           

57           

55           

53           

00           

05           

00           

09           

01           
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 اسکرابیاصولوفنونعملکردفردکارآموزعمومیارزشیابی

 بیمارستان:     تاریخ:

 5 575 57.5 1 آیتمتحتارزشیابی

     ی کارآموزحضور به موقع و آماده شدن در محل  5

     انجام وظایف با حداقل وابستگی 0

     فعالیت به عنوان عضوی از تیم 9

     به اصول مؤسسه و دانشکده جهت نحوه لباس پوشیدن پایبندی 1

     ی مؤسسه و دانشکدهها سیاستو  رعایت قوانین 1

     ابتکار در حین کار 7

     رفتن به استراحت با اجازه و بدون تلف نمودن وقت 7

     داشتن اعتماد به نفس 5

     ارتباط مناسب با پزشک 3

     ارتباط مناسب با سر پرستار و پرسنل 50

     کمک و پرسش و دانش خود و درخواست ها بینش نسبت به توانایی 55

     حمایت از بیمار 50

     با عالقه ها مسئولیتپذیرش  59

     و مدیریت زمان ها فعالیتمهارت سازماندهی  51

     ای هنگرش حرف 51

     قیمت  گرانرعایت اصول ایمنی حین کار جهت مراقبت از تجهیزات  57

     ها انجام به موقع فعالیت 57

     ی بیمارها کاربرد وسایل به منظور کاهش هزینه یی درجو صرفه 55

     پیروی از دستورات 53

     انجام کار با سرعت و دقت مناسب 00

     دانشجویان و پرسنل بعد از اتمام کار خود سایرکمک به  05

     قبول پیشنهادات و انتقادات 00

 پیشنهادات

 امضاء مربی 
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 دانشجوفرمارزشیابیدروندانشگاهی

یاصولوفنونعملکردفرداسکرابکارآموزبازخورد
 

 مهمترین نقاط قوت دانشجو: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 مهمترین نقاط ضعف دانشجو: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 برنامه پیشنهادی برای رفع نقاط ضعف و استفاده از نقاط قوت: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 توضیحات: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

نامونامخانوادگیدانشجو

امضاء

تاریخ

 ناموامضاءاستاد
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 کارآموزیاصولوفنونعملکردفرداسکرابدرهاکنفرانسثبت

 بوکالگنمرهبراساسفرمانتهای عنوانکنفرانس بیمارستان تاریخ نامدوره ردیف

     کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب )کنفرانس اول( 5

     آموزی اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب )کنفرانس دوم(کار 0
 

یاصولوفنونعملکردفرداسکرابکارآموزدرهامهارتفرمسنجش
 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره قابل قبولهای انجام شده  تعداد مهارت های غیرقابل قبول شماره مهارت تعداد کل مهارت

55   
نمره کل مهارت ها 10  ………= )تعداد مهارت انجام شده قابل قبول= ......(

55 
 

 

یاصولوفنونعملکردفرداسکرابکارآموزدرهافعالیتفرمسنجش
 ضاء استادام نحوه محاسبه نمره تعداد فعالیت انجام شده قابل قبول تعداد فعالیت انجام شده تعداد کل فعالیت مورد انتظار

99   
نمره کل فعالیت ها 51  ………= )تعداد فعالیت انجام شده قابل قبول= ......(

99 
 

 

 یاصولوفنونعملکردفرداسکرابکارآموزفرمسنجشتجارببالینیدر

 قابل قبولتعداد تجارب انجام شده  تعداد کل تجارب مورد انتظار
 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره

FA SA SS PS SO C O FA SA SS PS SO C O 

0 0 0 59 0 1 0        
نمره کل تجارب 90  ………= )تعداد تجارب انجام شده قابل قبول= ......(

00 
 

 
 

یاصولوفنونعملکردفرداسکرابکارآموزسنجشنهایی
 مالک سنجش

 جمع

نمره 
از 
00 

نمره 
به 

 حروف
امضاء 
 استاد

 ها فعالیت مهارت
تجارب 
 بالینی

ارزشیابی 
 عمومی

مانند ارائه گزارش به پژوهشی -آموزشی و علمی-های علمی تکالیف و فعالیت
شرکت در سمینار، همایش، کنگره، کارگاه، دوره و ... ، صورت کنفرانس بالینی

در  حل برگزاری و موضوع و همکاران(، ارائه مقاله)با ذکر عنوان، تاریخ و م
 همکاری در چاپ مقاله در مجالت، کتاب و ...ها،  ها و همایش کنگره

 ها تحویل فرم

ارزیابی فرم 
محیط 
 بالینی

اهداف فرم 
 دانشجو

خود فرم 
ارزشیابی 
 دانشجو

فرم 
ارزشیابی 

 مربی

گزارش فرم 
روزانه 

 کارآموزی

10 51 90 7 5 500 00  
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 سیاراصول و فنون عملکرد فرد کارآموزی 
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سیاراصولوفنونعملکردفردکارآموزی

 مهـــارت
 سطحشایستگیموردانتظار

(1) (2) (3) (4) (5) 

      توانایی رعایت اصول آسپتیک 5

      توانایی تجهیز و آماده نمودن اتاق )در شروع شیفت( 0

      توانایی تهیه وسایل مورد نیاز برای پروسیجر )در نقش فرد سیار( 9

      توانایی انجام پذیرش و انتقال بیمار )در نقش فرد سیار( 1

      توانایی پوزیشن دادن به بیمار روی تخت )در نقش فرد سیار( 1

      توانایی قرار دادن پد کوتر )در نقش فرد سیار( 7

      م پرپ اولیهتوانایی انجا 7

      توانایی آماده نمودن فیلد استریل )در نقش فرد سیار( 5

      توانایی باز کردن وسایل استریل در نقش فرد سیار 3

      توانایی اضافه کردن مایعات )مانند بتادین، نرمال سالین و ...( به میدان استریل )در نقش فرد سیار( 50

 
 
 

 *مرحلهدومارزیابی     *بازخوردبهدانشجو      ی*مرحلهاولارزیاب

هاتمامیمهارت

درسطح

شایستگیمورد

 انتظارانجامشد.

  تاریخ امضاءومهر–ناماستاد

هاییکهبهسطحمطلوبوموردمهارت

رویشمارهانتظارنرسیدهاستباعالمت

 موردنظرمشخصشود.

 

دومارزیابیبهحدشایستگیموردهاییکهدرمرحلهشمارهمهارت

 انتظاررسیدهاست.

  

 5 7 

 

 7 5 تاریخ ناماستاد)مهروامضاء( 

 

 0 7  

  

0 7 

 9 5  9 5 

 1 3  1 3 

 1 50  1 50 

 ابد.سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقرردردورهآموزشیبهآندستی

        هایتکمیلنشدهشمارهمهارت
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سیاراصولوفنونعملکردفردکارآموزی

 مهـــارت
 سطحشایستگیموردانتظار

(1) (2) (3) (4) (5) 

      )در نقش فرد سیار( آوری های جمع ها و سیستم کتترها، درن گیری به کارتوانایی  55

      رد سیار(توانایی مراقبت از نمونه )در نقش ف 50

      گیری لوازم و تجهیزاتبه کارتوانایی  59

      توانایی شمارش )گاز، سوزن و وسایل( در نقش فرد سیار 51

      توانایی پانسمان زخم 51

      توانایی رعایت اصول اسپتیک حین عمل )در نقش فرد سیار( 57

      توانایی انجام فعالیت در اختتام عمل جراحی 57

      توانایی ضد عفونی نمودن اتاق )به عنوان فرد سیار( 55

 
 
 
 
 

 *مرحلهدومارزیابی    *بازخوردبهدانشجو      *مرحلهاولارزیابی

هاتمامیمهارت

درسطح

شایستگیمورد

 انتظارانجامشد.

 تاریخ امضاءومهر–ناماستاد

هاییکهبهسطحمطلوبوموردمهارت

رویشمارهنرسیدهاستباعالمتانتظار

 موردنظرمشخصشود.

 

هاییکهدرمرحلهدومارزیابیبهحدشایستگیموردشمارهمهارت

 انتظاررسیدهاست.

  

 55 57 

 

 57 55 تاریخ ناماستاد)مهروامضاء( 

 

 50 57  

  

50 57 

 59 55  59 55 

 51 53  51  

 51 00  51  

 سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقرردردورهآموزشیبهآندستیابد.

        هایتکمیلنشدهشمارهمهارت
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هادرکارآموزیاصولوفنونعملکردفردسیارثبتفعالیت
ف
ردی



بیمارستانیختارتشخیصشمارهپروندهنامونامخانوادگیبیمارنامفعالیت
 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

 پذیرش و انتقال بیمار 5

 پذیرش و انتقال بیمار 0

 پذیرش و انتقال بیمار 9

 پذیرش و انتقال بیمار 1

 پذیرش و انتقال بیمار 1

 یار(آماده نمودن فیلد استریل )فرد س 7

 آماده نمودن فیلد استریل )فرد سیار( 7

 آماده نمودن فیلد استریل )فرد سیار( 5

 آماده نمودن فیلد استریل )فرد سیار( 3

 آماده نمودن فیلد استریل )فرد سیار( 50

 آماده نمودن فیلد استریل )فرد سیار( 55

 مودن فیلد استریل )فرد سیار(آماده ن 50
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 آماده نمودن فیلد استریل )فرد سیار( 59

 آماده نمودن فیلد استریل )فرد سیار( 51

 آماده نمودن فیلد استریل )فرد سیار( 51

 باز کردن وسایل استریل 57

 باز کردن وسایل استریل 57

 ن وسایل استریلباز کرد 55

 باز کردن وسایل استریل 53

 باز کردن وسایل استریل 00

 باز کردن وسایل استریل 05

 باز کردن وسایل استریل 00

 باز کردن وسایل استریل 09

 باز کردن وسایل استریل 01

 باز کردن وسایل استریل 01

07 
اضافه کردن مایعات به میدان 

 استریل


07 
اضافه کردن مایعات به میدان 

 استریل
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05 
اضافه کردن مایعات به میدان 

 استریل


03 
اضافه کردن مایعات به میدان 

 استریل


90 
اضافه کردن مایعات به میدان 

 استریل


95 
به میدان  اضافه کردن مایعات

 استریل


90 
اضافه کردن مایعات به میدان 

 استریل


99 
اضافه کردن مایعات به میدان 

 استریل


91 
اضافه کردن مایعات به میدان 

 استریل


91 
اضافه کردن مایعات به میدان 

 استریل


 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 97

 جام فعالیت در شروع پروسیجران 97

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 95

انجام فعالیت در شروع پروسیجر 93

انجام فعالیت در شروع پروسیجر 10

 مراقبت از نمونه 15
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مراقبت از نمونه 10

مراقبت از نمونه 19

نمونهمراقبت از  11

 مراقبت از نمونه 11

 شمارش )گاز، سوزن، وسایل( 17

 شمارش )گاز، سوزن، وسایل( 17

 شمارش )گاز، سوزن، وسایل( 15

 شمارش )گاز، سوزن، وسایل( 13

 شمارش )گاز، سوزن، وسایل( 10

 ضد عفونی نمودن اتاق 15
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 سیاراصولوفنونعملکردفردثبتتجارببالینیدرکارآموزی
ف
ردی



 بیمارنامونامخانوادگی
شماره

 پرونده
 تاریخنامعملجراحی تشخیص بیمارستان

نقش

 دانشجو

 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

5           

0           

9           

1           

1           

7           

7           

5           

3           

50           

55           

50           
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سیاراصولوفنونعملکردفردثبتتجارببالینیدرکارآموزی
ف
ردی



 بیمارنامونامخانوادگی
شماره

 پرونده
 تاریخنامعملجراحی تشخیص بیمارستان

نقش

 دانشجو

 وامضاءاستادأییدت

 مردود مشروط قابلقبول

59           

51           

51           

57           

57           

55           

53           

00           

05           

00           

09           

01           
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 سیارعملکردفرداصولوفنونارزشیابیعمومیکارآموزی

 بیمارستان:     تاریخ:

 5 575 57.5 1 آیتمتحتارزشیابی

     حضور به موقع و آماده شدن در محل کارآموزی  5

     انجام وظایف با حداقل وابستگی 0

     فعالیت به عنوان عضوی از تیم 9

     پایبندی به اصول مؤسسه و دانشکده جهت نحوه لباس پوشیدن 1

     های مؤسسه و دانشکده ت قوانین و سیاسترعای 1

     ابتکار در حین کار 7

     رفتن به استراحت با اجازه و بدون تلف نمودن وقت 7

     داشتن اعتماد به نفس 5

     ارتباط مناسب با پزشک 3

     ارتباط مناسب با سر پرستار و پرسنل 50

     درخواست کمک و پرسش ها و دانش خود و بینش نسبت به توانایی 55

     حمایت از بیمار 50

     ها با عالقه پذیرش مسئولیت 59

     ها و مدیریت زمان مهارت سازماندهی فعالیت 51

     ای هنگرش حرف 51

     قیمت  گرانرعایت اصول ایمنی حین کار جهت مراقبت از تجهیزات  57

     ها انجام به موقع فعالیت 57

     های بیمار جویی در کاربرد وسایل به منظور کاهش هزینه صرفه 55

     پیروی از دستورات 53

     انجام کار با سرعت و دقت مناسب 00

     دانشجویان و پرسنل بعد از اتمام کار خود سایرکمک به  05

     قبول پیشنهادات و انتقادات 00

 پیشنهادات

 امضاء مربی 
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 انشگاهیدانشجوفرمارزشیابیدروند

سیارفنونعملکردفردکارآموزیاصولوبازخورد
 

 مهمترین نقاط قوت دانشجو: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 مهمترین نقاط ضعف دانشجو: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 برنامه پیشنهادی برای رفع نقاط ضعف و استفاده از نقاط قوت: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 توضیحات: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

نامونامخانوادگیدانشجو

امضاء

تاریخ

 ناموامضاءاستاد
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 سیاراصولوفنونعملکردفردکارآموزیدرهاثبتکنفرانس

 بوکالگنمرهبراساسفرمانتهای عنوانکنفرانس بیمارستان تاریخ نامدوره ردیف

     سیار )کنفرانس اول( اصول و فنون عملکرد فرد کارآموزی 5

     سیار )کنفرانس دوم(اصول و فنون عملکرد فرد ی کارآموز 0
 

سیاراصولوفنونعملکردفردهادرکارآموزیفرمسنجشمهارت
 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره قابل قبولهای انجام شده  تعداد مهارت های غیرقابل قبول شماره مهارت تعداد کل مهارت

55   
نمره کل مهارت ها 10  ………= )تعداد مهارت انجام شده قابل قبول= ......(

55 
 

 

سیاراصولوفنونعملکردفردهادرکارآموزیفرمسنجشفعالیت
 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره تعداد فعالیت انجام شده قابل قبول تعداد فعالیت انجام شده تعداد کل فعالیت مورد انتظار

15   
نمره کل فعالیت ها 51  ………= )تعداد فعالیت انجام شده قابل قبول= ......(

15 
 

 

 سیاریاصولوفنونعملکردفردفرمسنجشتجارببالینیدرکارآموز

 قابل قبولتعداد تجارب انجام شده  تعداد کل تجارب مورد انتظار
 امضاء استاد نمرهنحوه محاسبه 

FA SA SS PS SO C O FA SA SS PS SO C O 

0 0 0 59 0 1 0        
نمره کل تجارب 51  ………= )تعداد تجارب انجام شده قابل قبول= ......(

00 
 

 
 

سیاراصولوفنونعملکردفردسنجشنهاییکارآموزی
 مالک سنجش

 جمع
نمره از 

00 

نمره 
به 

 فوحر

امضاء 
 ها فعالیت مهارت استاد

تجارب 
 بالینی

ارزشیابی 
 عمومی

مانند ارائه گزارش به پژوهشی -آموزشی و علمی-های علمی تکالیف و فعالیت
شرکت در سمینار، همایش، کنگره، کارگاه، دوره و ... ، صورت کنفرانس بالینی

در  وضوع و همکاران(، ارائه مقاله)با ذکر عنوان، تاریخ و محل برگزاری و م
 همکاری در چاپ مقاله در مجالت، کتاب و ...ها،  ها و همایش کنگره

 ها تحویل فرم

فرم ارزیابی 
محیط 
 بالینی

فرم اهداف 
 دانشجو

فرم خود 
ارزشیابی 
 دانشجو

فرم 
ارزشیابی 

 مربی

فرم گزارش 
روزانه 

 کارآموزی

10 51 90 7 5 500 00   
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 1 ی تکنیک اتاق عملکارآموز
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1یتکنیکاتاقعملکارآموز

 مهـــارت
 سطحشایستگیموردانتظار

(1) (2) (3) (4) (5) 

      توانایی رعایت اصول آسپتیک 5

      )در شروع شیفت( توانایی تجهیز و آماده نمودن اتاق 0

      )در نقش فرد سیار( سیجرتوانایی تهیه وسایل مورد نیاز برای پرو 9

      )در نقش فرد سیار( توانایی انجام پذیرش و انتقال بیمار 1

      )در نقش فرد سیار( توانایی پوزیشن دادن به بیمار روی تخت 1

      قرار دادن پد کوتر )در نقش فرد سیار(توانایی  7

      پرپ اولیه و ثانویهتوانایی  7

      )در نقش فرد سیار( نمودن فیلد استریلتوانایی آماده  5

      )در نقش فرد سیار( آوری ی جمعها و سیستم ها کتترها، درن گیری به کارتوانایی  3

      ها اسکراب دستتوانایی  50

 
 
 

 *مرحلهدومارزیابی    *بازخوردبهدانشجو      *مرحلهاولارزیابی

هاتمامیمهارت

درسطح

تگیموردشایس

 انتظارانجامشد.

  تاریخ امضاءومهر–ناماستاد

ییکهبهسطحمطلوبوموردهامهارت

رویشمارهانتظارنرسیدهاستباعالمت

 موردنظرمشخصشود.

 

ییکهدرمرحلهدومارزیابیبهحدشایستگیموردهامهارتشماره

 انتظاررسیدهاست.

  

 5 7 

 

 7 5 تاریخ مضاء(ناماستاد)مهروا 

 

 0 7  

  

0 7 

 9 5  9 5 

 1 3  1 3 

 1 50  1 50 

 سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقرردردورهآموزشیبهآندستیابد.

        یتکمیلنشدههامهارتشماره
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1یتکنیکاتاقعملکارآموز

 مهـــارت
 سطحشایستگیموردانتظار

(1) (2) (3) (4) (5) 

      بعد از اسکراب ها دستخشک کردن توانایی  55

      پوشیدن گان و دستکشتوانایی  50

      پوشاندن گان و دستکش به اعضاء تیمتوانایی  59

      درپ اثاثیه )در نقش فرد اسکراب(توانایی  51

      فرد اسکراب( توانایی درپ بیمار )در نقش 51

      )در نقش فرد اسکراب( توانایی آماده نمودن فیلد استریل 57

      )در نقش فرد اسکراب( توانایی انجام فعالیت در شروع پروسیجر 57

      در نقش کمک اول یا دوم جراح(توانایی ایجاد اکسپوژر ) 55

      هموستاز )در نقش فرد اسکراب(توانایی ایجاد  53

      )در نقش فرد سیار و اسکراب( توانایی مراقبت از نمونه 00

 
 
 

 *مرحلهدومارزیابی    *بازخوردبهدانشجو      *مرحلهاولارزیابی

هاتمامیمهارت

درسطح

شایستگیمورد

 انتظارانجامشد.

 تاریخ امضاءومهر–ناماستاد

ییکهبهسطحمطلوبوموردهامهارت

رویشمارهرنرسیدهاستباعالمتانتظا

 موردنظرمشخصشود.

 

ییکهدرمرحلهدومارزیابیبهحدشایستگیموردهامهارتشماره

 انتظاررسیدهاست.

  

 55 57 

 

 57 55 تاریخ ناماستاد)مهروامضاء( 

 

 50 57  

  

50 57 

 59 55  59 55 

 51 53  51 53 

 51 00  51 00 

 سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقرردردورهآموزشیبهآندستیابد.

        یتکمیلنشدههامهارتشماره
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1یتکنیکاتاقعملکارآموز

 مهـــارت
 سطحشایستگیموردانتظار

(1) (2) (3) (4) (5) 

      راحیگیری وسایل جبه کارتوانایی  05

      گیری لوازم و تجهیزاتبه کارتوانایی  00

      توانایی بخیه زدن 09

      توانایی شمارش )گاز، سوزن و وسایل( در نقش فرد سیار و اسکراب 01

      توانایی پانسمان زخم 01

      )در نقش فرد سیار( توانایی رعایت اصول اسپتیک حین عمل 07

      فعالیت در اختتام عمل جراحیتوانایی انجام  07

      )به عنوان فرد سیار و اسکراب( توانایی ضد عفونی نمودن اتاق 05

      در پرونده ثبتتوانایی  03

 
 
 
 

*مرحلهدومارزیابی     *بازخوردبهدانشجو      *مرحلهاولارزیابی

هاتمامیمهارت

درسطح

شایستگیمورد

 .انتظارانجامشد

 تاریخ امضاءومهر–ناماستاد

ییکهبهسطحمطلوبوموردهامهارت

رویشمارهانتظارنرسیدهاستباعالمت

 موردنظرمشخصشود.

 

ییکهدرمرحلهدومارزیابیبهحدشایستگیموردهامهارتشماره

 انتظاررسیدهاست.

  

 05 07 

 

 07 05 تاریخ ناماستاد)مهروامضاء( 

 

 00 07  

  

00 07 

 09 05  09 05 

 01 
03 

 01 
03 

 01  01 

 سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقرردردورهآموزشیبهآندستیابد.

        یتکمیلنشدههامهارتشماره
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 5 یتکنیکاتاقعملکارآموزدرهافعالیتثبت
ف
ردی



بیمارستانتاریختشخیصشمارهپروندهنامونامخانوادگیبیمارنامفعالیت
 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

 پذیرش و انتقال بیمار 5

 پذیرش و انتقال بیمار 0

 پذیرش و انتقال بیمار 9

 پذیرش و انتقال بیمار 1

 رش و انتقال بیمارپذی 1

 پذیرش و انتقال بیمار 7

 پذیرش و انتقال بیمار 7

 پذیرش و انتقال بیمار 5

 پذیرش و انتقال بیمار 3

 پذیرش و انتقال بیمار 50

 پوزیشن دادن به بیمار روی تخت 55

 تخت پوزیشن دادن به بیمار روی 50
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 پوزیشن دادن به بیمار روی تخت 59

 پوزیشن دادن به بیمار روی تخت 51

 پوزیشن دادن به بیمار روی تخت 51

 قرار دادن پد کوتر 57

 قرار دادن پد کوتر 57

 قرار دادن پد کوتر 55

 (رد سیارف) آماده نمودن فیلد استریل 53

 (فرد سیار) آماده نمودن فیلد استریل 00

 (فرد سیار) آماده نمودن فیلد استریل 05

 (فرد سیار) آماده نمودن فیلد استریل 00

 (فرد سیار) آماده نمودن فیلد استریل 09

 (فرد سیار) آماده نمودن فیلد استریل 01

 (فرد سیار) آماده نمودن فیلد استریل 01

 (فرد سیار) آماده نمودن فیلد استریل 07

 (فرد سیار) آماده نمودن فیلد استریل 07
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 (فرد سیار) آماده نمودن فیلد استریل 05

 (فرد سیار) آماده نمودن فیلد استریل 03

 (فرد سیار) یلآماده نمودن فیلد استر 90

 (فرد سیار) آماده نمودن فیلد استریل 95

 (فرد سیار) آماده نمودن فیلد استریل 90

 (فرد سیار) آماده نمودن فیلد استریل 99

 باز کردن وسایل استریل 91

 باز کردن وسایل استریل 91

 باز کردن وسایل استریل 97

 باز کردن وسایل استریل 97

 باز کردن وسایل استریل 95

 باز کردن وسایل استریل 93

 باز کردن وسایل استریل 10

 باز کردن وسایل استریل 15

 باز کردن وسایل استریل 10
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 باز کردن وسایل استریل 19

 ردن وسایل استریلباز ک 11

 باز کردن وسایل استریل 11

 باز کردن وسایل استریل 17

 باز کردن وسایل استریل 17

 باز کردن وسایل استریل 15

13 
به میدان کردن مایعات اضافه 

 استریل


10 
به میدان کردن مایعات اضافه 

 استریل


15 
به میدان کردن مایعات اضافه 

 استریل


10 
به میدان کردن مایعات اضافه 

 استریل


19 
به میدان کردن مایعات اضافه 

 استریل


11 
به میدان کردن مایعات اضافه 

 استریل


11 
به میدان کردن مایعات اضافه 

 استریل


17 
ن به میداکردن مایعات اضافه 

 استریل
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17 
به میدان کردن مایعات اضافه 

 استریل


15 
به میدان کردن مایعات اضافه 

 استریل


13 
به میدان کردن مایعات اضافه 

 استریل


70 
به میدان کردن مایعات اضافه 

 استریل


75 
به میدان کردن مایعات اضافه 

 استریل


70 
به میدان کردن مایعات  اضافه

 استریل


79 
به میدان کردن مایعات اضافه 

 استریل


71 
و  ها کتترها، درنگیری به کار
 آوری ی جمعها سیستم



71 
و  ها کتترها، درن گیری به کار
 آوری ی جمعها سیستم



77 
و  ها کتترها، درنگیری به کار
 آوری ی جمعها سیستم



77 
و  ها کتترها، درن گیری به کار
 آوری ی جمعها سیستم



75 
و  ها کتترها، درن گیری به کار
 آوری ی جمعها سیستم



73 
پوشاندن گان و دستکش به اعضاء 

 تیم
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70 
پوشاندن گان و دستکش به اعضاء 

 تیم


75 
پوشاندن گان و دستکش به اعضاء 

 تیم


70 
پوشاندن گان و دستکش به اعضاء 

 تیم


79 
پوشاندن گان و دستکش به اعضاء 

 تیم


71 
پوشاندن گان و دستکش به اعضاء 

 تیم


71 
پوشاندن گان و دستکش به اعضاء 

 تیم


77 
پوشاندن گان و دستکش به اعضاء 

 تیم


77 
اعضاء پوشاندن گان و دستکش به 

 تیم


75 
پوشاندن گان و دستکش به اعضاء 

 تیم


73 
فرد ) اماده نمودن فیلد استریل

 (اسکراب


50 
فرد ) اماده نمودن فیلد استریل

 (اسکراب


55 
فرد ) اماده نمودن فیلد استریل

 (اسکراب


50 
فرد ) اماده نمودن فیلد استریل

 (اسکراب


59 
فرد ) اماده نمودن فیلد استریل

 (اسکراب
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51 
فرد ) اماده نمودن فیلد استریل

 (اسکراب


51 
فرد ) اماده نمودن فیلد استریل

 (اسکراب


57 
فرد ) اماده نمودن فیلد استریل

 (اسکراب


57 
فرد ) اماده نمودن فیلد استریل

 (اسکراب


55 
فرد ) ه نمودن فیلد استریلاماد

 (اسکراب


53 
فرد ) اماده نمودن فیلد استریل

 (اسکراب


30 
فرد ) اماده نمودن فیلد استریل

 (اسکراب


35 
فرد ) اماده نمودن فیلد استریل

 (اسکراب


30 
فرد ) اماده نمودن فیلد استریل

 (اسکراب


39 
فرد ) د استریلاماده نمودن فیل

 (اسکراب


31 
فرد ) اماده نمودن فیلد استریل

 (اسکراب


31 
فرد ) اماده نمودن فیلد استریل

 (اسکراب


37 
فرد ) اماده نمودن فیلد استریل

 (اسکراب


37 
فرد ) اماده نمودن فیلد استریل

 (اسکراب
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35 
رد ف) اماده نمودن فیلد استریل

 (اسکراب


33 
فرد ) اماده نمودن فیلد استریل

 (اسکراب


500 
فرد ) اماده نمودن فیلد استریل

 (اسکراب


505 
فرد ) اماده نمودن فیلد استریل

 (اسکراب


500 
فرد ) اماده نمودن فیلد استریل

 (اسکراب


509 
فرد ) اماده نمودن فیلد استریل

 (اباسکر


501 
فرد ) اماده نمودن فیلد استریل

 (اسکراب


501 
فرد ) اماده نمودن فیلد استریل

 (اسکراب


507 
فرد ) اماده نمودن فیلد استریل

 (اسکراب


507 
فرد ) اماده نمودن فیلد استریل

 (اسکراب


505 
فرد ) اماده نمودن فیلد استریل

 (اسکراب


 شروع پروسیجرانجام فعالیت در  503

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 550

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 555
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 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 550

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 559

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 551

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 551

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 557

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 557

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 555

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 553

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 500

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 505

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 500

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 509

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 501

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 501

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 507
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 نجام فعالیت در شروع پروسیجرا 507

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 505

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 503

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 590

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 595

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 590

 فعالیت در شروع پروسیجر انجام 599

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 591

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 591

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 597

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 597

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 595

 نمونه مراقبت از 593

 مراقبت از نمونه 510

 مراقبت از نمونه 515
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 مراقبت از نمونه 510

 مراقبت از نمونه 519

 مراقبت از نمونه 511

 مراقبت از نمونه 511

 مراقبت از نمونه 517

 مراقبت از نمونه 517

 بت از نمونهمراق 515

 مراقبت از نمونه 513

 مراقبت از نمونه 510

 بخیه زدن 515

 بخیه زدن 510

 شمارش )گاز، سوزن و وسایل( 519

 شمارش )گاز، سوزن و وسایل( 511

 شمارش )گاز، سوزن و وسایل( 511

 سوزن و وسایل(شمارش )گاز،  517
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 شمارش )گاز، سوزن و وسایل( 517

 شمارش )گاز، سوزن و وسایل( 515

 شمارش )گاز، سوزن و وسایل( 513

 شمارش )گاز، سوزن و وسایل( 570

 پانسمان زخم 575

 پانسمان زخم 570

 پانسمان زخم 579

 پانسمان زخم 571

 پانسمان زخم 571

 پانسمان زخم 577

--- ضد عفونی نمودن اتاق 577

--- ضد عفونی نمودن اتاق 575

 ثبت 573

 ثبت 570

 ثبت 575



 90 

 1یتکنیکاتاقعملکارآموزثبتتجارببالینیدر
ف
ردی



 بیمارمخانوادگینامونا
شماره

 پرونده
 تاریخنامعملجراحی تشخیص بیمارستان

نقش

 دانشجو

 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

5           

0           

9           

1           

1           

7           

7           

5           

3           

50           

55           

50           
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1یتکنیکاتاقعملکارآموزثبتتجارببالینیدر
ف
ردی



 بیمارنامونامخانوادگی
شماره

 پرونده
 تاریخنامعملجراحی تشخیص بیمارستان

نقش

 دانشجو

 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

59           

51           

51           

57           

57           

55           

53           

00           

05           

00           

09           

01           
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1یتکنیکاتاقعملکارآموزثبتتجارببالینیدر
ف
ردی



 بیمارنامونامخانوادگی
شماره

 پرونده
 یختارنامعملجراحی تشخیص بیمارستان

نقش

 دانشجو

 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

01           

07           

07           

05           

03           

90           

95           

90           

99           

91           

91           

97           
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 1یتکنیکاتاقعملزکارآموعمومیارزشیابی

 بیمارستان:     تاریخ:

 5 575 57.5 1 آیتمتحتارزشیابی

     ی کارآموزحضور به موقع و آماده شدن در محل  5

     انجام وظایف با حداقل وابستگی 0

     فعالیت به عنوان عضوی از تیم 9

     به اصول مؤسسه و دانشکده جهت نحوه لباس پوشیدن پایبندی 1

     ی مؤسسه و دانشکدهها سیاسترعایت قوانین و  1

     ابتکار در حین کار 7

     رفتن به استراحت با اجازه و بدون تلف نمودن وقت 7

     داشتن اعتماد به نفس 5

     ارتباط مناسب با پزشک 3

     ارتباط مناسب با سر پرستار و پرسنل 50

     ود و درخواست کمک و پرسشو دانش خ ها بینش نسبت به توانایی 55

     حمایت از بیمار 50

     با عالقه ها مسئولیتپذیرش  59

     و مدیریت زمان ها فعالیتمهارت سازماندهی  51

     ای هنگرش حرف 51

     قیمت  گرانرعایت اصول ایمنی حین کار جهت مراقبت از تجهیزات  57

     ها انجام به موقع فعالیت 57

     ی بیمارها یی در کاربرد وسایل به منظور کاهش هزینهجو صرفه 55

     پیروی از دستورات 53

     انجام کار با سرعت و دقت مناسب 00

     دانشجویان و پرسنل بعد از اتمام کار خود سایرکمک به  05

     قبول پیشنهادات و انتقادات 00

 پیشنهادات

 امضاء مربی 
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 وندانشگاهیدانشجوفرمارزشیابیدر

1یتکنیکاتاقعملکارآموزبازخورد
 

 مهمترین نقاط قوت دانشجو: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 مهمترین نقاط ضعف دانشجو: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 برنامه پیشنهادی برای رفع نقاط ضعف و استفاده از نقاط قوت: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 توضیحات: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

نامونامخانوادگیدانشجو

امضاء

تاریخ

 ناموامضاءاستاد
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 1درکارآموزیتکنیکاتاقعملهاکنفرانسثبت

 بوکالگنمرهبراساسفرمانتهای عنوانکنفرانس بیمارستان تاریخ نامدوره ردیف

     )کنفرانس اول( 5 کارآموزی تکنیک اتاق عمل 5

     فرانس دوم()کن 5کارآموزی تکنیک اتاق عمل  0
 

1یتکنیکاتاقعملکارآموزدرهامهارتفرمسنجش
 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره قابل قبولهای انجام شده  تعداد مهارت های غیرقابل قبول شماره مهارت تعداد کل مهارت

03 
نمره کل مهارت ها   10  ………= )تعداد مهارت انجام شده قابل قبول= ......(

03 
 



1یتکنیکاتاقعملکارآموزدرهافعالیتفرمسنجش
 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره تعداد فعالیت انجام شده قابل قبول تعداد فعالیت انجام شده تعداد کل فعالیت مورد انتظار

575   
نمره کل فعالیت ها 51  ………= )تعداد فعالیت انجام شده قابل قبول= ......(

575 
 



1یتکنیکاتاقعملکارآموزفرمسنجشتجارببالینیدر
 قابل قبولتعداد تجارب انجام شده  تعداد کل تجارب مورد انتظار

 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره
FA SA SS PS SO C O FA SA SS PS SO C O 

5 5 9 51 0 50 0        
نمره کل تجارب 90  ………= )تعداد تجارب انجام شده قابل قبول= ......(

90 
 



1تکنیکاتاقعملیکارآموزسنجشنهایی
 مالک سنجش

 جمع

نمره 
از 
00 

نمره 
به 

 فوحر

امضاء 
 ها فعالیت مهارت استاد

تجارب 
 بالینی

ارزشیابی 
 ومیعم

مانند ارائه گزارش به صورت پژوهشی -آموزشی و علمی-های علمی تکالیف و فعالیت
شرکت در سمینار، همایش، کنگره، کارگاه، دوره و ... )با ذکر عنوان، ، کنفرانس بالینی

ها،  ها و همایش در کنگره تاریخ و محل برگزاری و موضوع و همکاران(، ارائه مقاله
 جالت، کتاب و ...همکاری در چاپ مقاله در م

 ها تحویل فرم

ارزیابی فرم 
محیط 
 بالینی

اهداف فرم 
 دانشجو

خود فرم 
ارزشیابی 
 دانشجو

فرم 
ارزشیابی 

 مربی

گزارش فرم 
روزانه 

 کارآموزی

10 51 90 7 5 500 00   
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 2 کارآموزی تکنیک اتاق عمل
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2کارآموزیتکنیکاتاقعمل

 رتمهـــا
 سطحشایستگیموردانتظار

(1) (2) (3) (4) (5) 

      توانایی رعایت اصول آسپتیک 5

      توانایی تجهیز و آماده نمودن اتاق )در شروع شیفت( 0

      توانایی تهیه وسایل مورد نیاز برای پروسیجر )در نقش فرد سیار( 9

      سیار( توانایی انجام پذیرش و انتقال بیمار )در نقش فرد 1

      توانایی پوزیشن دادن به بیمار روی تخت )در نقش فرد سیار( 1

      توانایی قرار دادن پد کوتر )در نقش فرد سیار( 7

      توانایی پرپ اولیه و ثانویه 7

      توانایی آماده نمودن فیلد استریل )در نقش فرد سیار( 5

      )در نقش فرد سیار( آوری های جمع ا و سیستمه کتترها، درن گیری به کارتوانایی  3

      ها توانایی اسکراب دست 50

 
 
 

 *مرحلهدومارزیابی    *بازخوردبهدانشجو      *مرحلهاولارزیابی

هاتمامیمهارت

درسطح

شایستگیمورد

 انتظارانجامشد.

  تاریخ امضاءومهر–ناماستاد

طلوبوموردهاییکهبهسطحممهارت

رویشمارهانتظارنرسیدهاستباعالمت

 موردنظرمشخصشود.

 

هاییکهدرمرحلهدومارزیابیبهحدشایستگیموردشمارهمهارت

 انتظاررسیدهاست.

  

 5 7 

 

 7 5 تاریخ ناماستاد)مهروامضاء( 

 

 0 7  

  

0 7 

 9 5  9 5 

 1 3  1 3 

 1 50  1 50 

 سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقرردردورهآموزشیبهآندستیابد.

        هایتکمیلنشدهشمارهمهارت
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2کارآموزیتکنیکاتاقعمل

 مهـــارت
 سطحشایستگیموردانتظار

(1) (2) (3) (4) (5) 

      از اسکراب ها بعد توانایی خشک کردن دست 55

      توانایی پوشیدن گان و دستکش 50

      توانایی پوشاندن گان و دستکش به اعضاء تیم 59

      توانایی درپ اثاثیه )در نقش فرد اسکراب( 51

      توانایی درپ بیمار )در نقش فرد اسکراب( 51

      توانایی آماده نمودن فیلد استریل )در نقش فرد اسکراب( 57

      توانایی انجام فعالیت در شروع پروسیجر )در نقش فرد اسکراب( 57

      توانایی ایجاد اکسپوژر )در نقش کمک اول یا دوم جراح( 55

      توانایی ایجاد هموستاز )در نقش فرد اسکراب( 53

      توانایی مراقبت از نمونه )در نقش فرد سیار و اسکراب( 00

 
 
 

 *مرحلهدومارزیابی    *بازخوردبهدانشجو      ارزیابی*مرحلهاول

هاتمامیمهارت

درسطح

شایستگیمورد

 انتظارانجامشد.

 تاریخ امضاءومهر–ناماستاد

هاییکهبهسطحمطلوبوموردمهارت

رویشمارهانتظارنرسیدهاستباعالمت

 موردنظرمشخصشود.

 

مرحلهدومارزیابیبهحدشایستگیموردهاییکهدرشمارهمهارت

 انتظاررسیدهاست.

  

 55 57 

 

 57 55 تاریخ ناماستاد)مهروامضاء( 

 

 50 57  

  

50 57 

 59 55  59 55 

 51 53  51 53 

 51 00  51 00 

 دورهآموزشیبهآندستیابد.سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقرردر

        هایتکمیلنشدهشمارهمهارت
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2کارآموزیتکنیکاتاقعمل

 مهـــارت
 سطحشایستگیموردانتظار

(1) (2) (3) (4) (5) 

      گیری وسایل جراحیبه کارتوانایی  05

      گیری لوازم و تجهیزاتبه کارتوانایی  00

      توانایی بخیه زدن 09

      توانایی شمارش )گاز، سوزن و وسایل( در نقش فرد سیار و اسکراب 01

      توانایی پانسمان زخم 01

      توانایی رعایت اصول اسپتیک حین عمل )در نقش فرد سیار( 07

      توانایی انجام فعالیت در اختتام عمل جراحی 07

      سیار و اسکراب( توانایی ضد عفونی نمودن اتاق )به عنوان فرد 05

      توانایی ثبت در پرونده 03

 
 
 
 

*مرحلهدومارزیابی     *بازخوردبهدانشجو      *مرحلهاولارزیابی

هاتمامیمهارت

درسطح

شایستگیمورد

 انتظارانجامشد.

 تاریخ امضاءومهر–ناماستاد

هاییکهبهسطحمطلوبوموردمهارت

رویشمارههاستباعالمتانتظارنرسید

 موردنظرمشخصشود.

 

هاییکهدرمرحلهدومارزیابیبهحدشایستگیموردشمارهمهارت

 انتظاررسیدهاست.

  

 05 07 

 

 07 05 تاریخ ناماستاد)مهروامضاء( 

 

 00 07  

  

00 07 

 09 05  09 05 

 01 
03 

 01 
03 

 01  01 

 سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقرردردورهآموزشیبهآندستیابد.

        هایتکمیلنشدهشمارهمهارت
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 0 هادرکارآموزیتکنیکاتاقعملثبتفعالیت
ف
ردی



بیمارستانتاریختشخیصشمارهپروندهنامونامخانوادگیبیمارنامفعالیت
 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

 پذیرش و انتقال بیمار 5

 پذیرش و انتقال بیمار 0

 پذیرش و انتقال بیمار 9

 پذیرش و انتقال بیمار 1

 پذیرش و انتقال بیمار 1

 پذیرش و انتقال بیمار 7

 یمارپذیرش و انتقال ب 7

 پذیرش و انتقال بیمار 5

 پذیرش و انتقال بیمار 3

 پذیرش و انتقال بیمار 50

 پوزیشن دادن به بیمار روی تخت 55

 پوزیشن دادن به بیمار روی تخت 50
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 پوزیشن دادن به بیمار روی تخت 59

 ر روی تختپوزیشن دادن به بیما 51

 پوزیشن دادن به بیمار روی تخت 51

 قرار دادن پد کوتر 57

 قرار دادن پد کوتر 57

 قرار دادن پد کوتر 55

 آماده نمودن فیلد استریل )فرد سیار( 53

 آماده نمودن فیلد استریل )فرد سیار( 00

 دن فیلد استریل )فرد سیار(آماده نمو 05

 آماده نمودن فیلد استریل )فرد سیار( 00

 آماده نمودن فیلد استریل )فرد سیار( 09

 آماده نمودن فیلد استریل )فرد سیار( 01

 آماده نمودن فیلد استریل )فرد سیار( 01

 یار(آماده نمودن فیلد استریل )فرد س 07

 آماده نمودن فیلد استریل )فرد سیار( 07
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 آماده نمودن فیلد استریل )فرد سیار( 05

 آماده نمودن فیلد استریل )فرد سیار( 03

 آماده نمودن فیلد استریل )فرد سیار( 90

 آماده نمودن فیلد استریل )فرد سیار( 95

 ه نمودن فیلد استریل )فرد سیار(آماد 90

 آماده نمودن فیلد استریل )فرد سیار( 99

 باز کردن وسایل استریل 91

 باز کردن وسایل استریل 91

 باز کردن وسایل استریل 97

 باز کردن وسایل استریل 97

 باز کردن وسایل استریل 95

 باز کردن وسایل استریل 93

 باز کردن وسایل استریل 10

 باز کردن وسایل استریل 15

 باز کردن وسایل استریل 10
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 باز کردن وسایل استریل 19

 باز کردن وسایل استریل 11

 باز کردن وسایل استریل 11

 استریل باز کردن وسایل 17

 باز کردن وسایل استریل 17

 باز کردن وسایل استریل 15

13 
به میدان کردن مایعات اضافه 

 استریل


10 
به میدان کردن مایعات اضافه 

 استریل


15 
به میدان کردن مایعات اضافه 

 استریل


10 
به میدان کردن مایعات اضافه 

 ریلاست


19 
به میدان کردن مایعات اضافه 

 استریل


11 
به میدان کردن مایعات اضافه 

 استریل


11 
به میدان کردن مایعات اضافه 

 استریل


17 
به میدان کردن مایعات اضافه 

 استریل




 015 

17 
به میدان کردن مایعات اضافه 

 استریل


15 
به میدان مایعات  کردناضافه 

 استریل


13 
به میدان کردن مایعات اضافه 

 استریل


70 
به میدان کردن مایعات اضافه 

 استریل


75 
به میدان کردن مایعات اضافه 

 استریل


70 
به میدان کردن مایعات اضافه 

 استریل


79 
به میدان کردن مایعات اضافه 

 استریل


71 
ها و  گیری کتترها، درنبه کار
 آوری های جمع سیستم



71 
ها و  کتترها، درن گیری به کار
 آوری های جمع سیستم



77 
ها و  گیری کتترها، درنبه کار
 آوری های جمع سیستم



77 
ها و  کتترها، درن گیری به کار
 آوری های جمع سیستم



75 
ها و  کتترها، درن یریگ به کار
 آوری های جمع سیستم



73 
پوشاندن گان و دستکش به اعضاء 

 تیم
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70 
پوشاندن گان و دستکش به اعضاء 

 تیم


75 
پوشاندن گان و دستکش به اعضاء 

 تیم


70 
پوشاندن گان و دستکش به اعضاء 

 تیم


79 
عضاء پوشاندن گان و دستکش به ا

 تیم


71 
پوشاندن گان و دستکش به اعضاء 

 تیم


71 
پوشاندن گان و دستکش به اعضاء 

 تیم


77 
پوشاندن گان و دستکش به اعضاء 

 تیم


77 
پوشاندن گان و دستکش به اعضاء 

 تیم


75 
پوشاندن گان و دستکش به اعضاء 

 تیم


73 
ن فیلد استریل )فرد اماده نمود

 اسکراب(


50 
اماده نمودن فیلد استریل )فرد 

 اسکراب(


55 
اماده نمودن فیلد استریل )فرد 

 اسکراب(


50 
اماده نمودن فیلد استریل )فرد 

 اسکراب(


59 
اماده نمودن فیلد استریل )فرد 

 اسکراب(
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51 
یل )فرد اماده نمودن فیلد استر

 اسکراب(


51 
اماده نمودن فیلد استریل )فرد 

 اسکراب(


57 
اماده نمودن فیلد استریل )فرد 

 اسکراب(


57 
اماده نمودن فیلد استریل )فرد 

 اسکراب(


55 
اماده نمودن فیلد استریل )فرد 

 اسکراب(


53 
اماده نمودن فیلد استریل )فرد 

 راب(اسک


30 
اماده نمودن فیلد استریل )فرد 

 اسکراب(


35 
اماده نمودن فیلد استریل )فرد 

 اسکراب(


30 
اماده نمودن فیلد استریل )فرد 

 اسکراب(


39 
اماده نمودن فیلد استریل )فرد 

 اسکراب(


31 
اماده نمودن فیلد استریل )فرد 

 اسکراب(


31 
اماده نمودن فیلد استریل )فرد 

 اسکراب(


37 
اماده نمودن فیلد استریل )فرد 

 اسکراب(


37 
اماده نمودن فیلد استریل )فرد 

 اسکراب(
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35 
اماده نمودن فیلد استریل )فرد 

 اسکراب(


33 
اماده نمودن فیلد استریل )فرد 

 اسکراب(


500 
ه نمودن فیلد استریل )فرد اماد

 اسکراب(


505 
اماده نمودن فیلد استریل )فرد 

 اسکراب(


500 
اماده نمودن فیلد استریل )فرد 

 اسکراب(


509 
اماده نمودن فیلد استریل )فرد 

 اسکراب(


501 
اماده نمودن فیلد استریل )فرد 

 اسکراب(


501 
ن فیلد استریل )فرد اماده نمود

 اسکراب(


507 
اماده نمودن فیلد استریل )فرد 

 اسکراب(


507 
اماده نمودن فیلد استریل )فرد 

 اسکراب(


505 
اماده نمودن فیلد استریل )فرد 

 اسکراب(


 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 503

 سیجرانجام فعالیت در شروع پرو 550

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 555
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 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 550

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 559

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 551

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 551

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 557

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 557

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 555

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 553

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 500

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 505

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 500

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 509

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 501

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 501

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 507



 001 

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 507

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 505

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 503

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 590

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 595

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 590

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 599

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 591

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 591

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 597

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 597

 انجام فعالیت در شروع پروسیجر 595

 مراقبت از نمونه 593

 مراقبت از نمونه 510

 مراقبت از نمونه 515



 000 

 مراقبت از نمونه 510

 مراقبت از نمونه 519

 مراقبت از نمونه 511

 مراقبت از نمونه 511

 مراقبت از نمونه 517

 مراقبت از نمونه 517

 مراقبت از نمونه 515

 مراقبت از نمونه 513

 مراقبت از نمونه 510

 بخیه زدن 515

 بخیه زدن 510

 شمارش )گاز، سوزن و وسایل( 519

 شمارش )گاز، سوزن و وسایل( 511

 شمارش )گاز، سوزن و وسایل( 511

 شمارش )گاز، سوزن و وسایل( 517



 002 

 شمارش )گاز، سوزن و وسایل( 517

 سوزن و وسایل( شمارش )گاز، 515

 شمارش )گاز، سوزن و وسایل( 513

 شمارش )گاز، سوزن و وسایل( 570

 پانسمان زخم 575

 پانسمان زخم 570

 پانسمان زخم 579

 پانسمان زخم 571

 پانسمان زخم 571

 پانسمان زخم 577

--- ضد عفونی نمودن اتاق 577

--- ضد عفونی نمودن اتاق 575

 ثبت 573

 ثبت 570

 ثبت 575
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 2ثبتتجارببالینیدرکارآموزیتکنیکاتاقعمل
ف
ردی



 بیمارنامونامخانوادگی
شماره

 پرونده
 تاریخنامعملجراحی تشخیص بیمارستان

نقش

 دانشجو

 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

5           

0           

9           

1           

1           

7           

7           

5           

3           

50           

55           

50           
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2ثبتتجارببالینیدرکارآموزیتکنیکاتاقعمل
ف
ردی



 بیمارنامونامخانوادگی
شماره

 پرونده
 تاریخنامعملجراحی تشخیص بیمارستان

نقش

 دانشجو

 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

59           

51           

51           

57           

57           

55           

53           

00           

05           

00           

09           

01           
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2ثبتتجارببالینیدرکارآموزیتکنیکاتاقعمل
ف
ردی



 بیمارنامونامخانوادگی
شماره

 پرونده
 تاریخنامعملجراحی تشخیص بیمارستان

نقش

 دانشجو

 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

01           

07           

07           

05           

03           

90           

95           

90           

99           

91           

91           

97           
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 2ارزشیابیعمومیکارآموزیتکنیکاتاقعمل

 بیمارستان:     تاریخ:

 5 575 57.5 1 آیتمتحتارزشیابی

     ضور به موقع و آماده شدن در محل کارآموزی ح 5

     انجام وظایف با حداقل وابستگی 0

     فعالیت به عنوان عضوی از تیم 9

     پایبندی به اصول مؤسسه و دانشکده جهت نحوه لباس پوشیدن 1

     های مؤسسه و دانشکده رعایت قوانین و سیاست 1

     ابتکار در حین کار 7

     به استراحت با اجازه و بدون تلف نمودن وقت رفتن 7

     داشتن اعتماد به نفس 5

     ارتباط مناسب با پزشک 3

     ارتباط مناسب با سر پرستار و پرسنل 50

     ها و دانش خود و درخواست کمک و پرسش بینش نسبت به توانایی 55

     حمایت از بیمار 50

     قهها با عال پذیرش مسئولیت 59

     ها و مدیریت زمان مهارت سازماندهی فعالیت 51

     ای هنگرش حرف 51

     قیمت  گرانرعایت اصول ایمنی حین کار جهت مراقبت از تجهیزات  57

     ها انجام به موقع فعالیت 57

     های بیمار جویی در کاربرد وسایل به منظور کاهش هزینه صرفه 55

     راتپیروی از دستو 53

     انجام کار با سرعت و دقت مناسب 00

     دانشجویان و پرسنل بعد از اتمام کار خود سایرکمک به  05

     قبول پیشنهادات و انتقادات 00

 پیشنهادات

 امضاء مربی 



 007 

 فرمارزشیابیدروندانشگاهیدانشجو

2کارآموزیتکنیکاتاقعملبازخورد
 

 : مهمترین نقاط قوت دانشجو

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 نقاط ضعف دانشجو: مهمترین 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 برنامه پیشنهادی برای رفع نقاط ضعف و استفاده از نقاط قوت: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 توضیحات: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

نامونامخانوادگیدانشجو

امضاء

تاریخ

 ناموامضاءاستاد
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 2هادرکارآموزیتکنیکاتاقعملثبتکنفرانس

 بوکالگنمرهبراساسفرمانتهای عنوانکنفرانس بیمارستان تاریخ نامدوره ردیف

     )کنفرانس اول( 0 کارآموزی تکنیک اتاق عمل 5

     فرانس دوم()کن 0 کارآموزی تکنیک اتاق عمل 0
 

2هادرکارآموزیتکنیکاتاقعملفرمسنجشمهارت
 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره قابل قبولهای انجام شده  تعداد مهارت های غیرقابل قبول شماره مهارت تعداد کل مهارت

03 
نمره کل مهارت ها   10  ………= )تعداد مهارت انجام شده قابل قبول= ......(

03 
 



2هادرکارآموزیتکنیکاتاقعملفرمسنجشفعالیت
 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره تعداد فعالیت انجام شده قابل قبول تعداد فعالیت انجام شده تعداد کل فعالیت مورد انتظار

575   
نمره کل فعالیت ها 51  ………= )تعداد فعالیت انجام شده قابل قبول= ......(

575 
 



2فرمسنجشتجارببالینیدرکارآموزیتکنیکاتاقعمل
 قابل قبولتعداد تجارب انجام شده  تعداد کل تجارب مورد انتظار

 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره
FA SA SS PS SO C O FA SA SS PS SO C O 

5 5 9 51 0 50 0        
نمره کل تجارب 90  ………= )تعداد تجارب انجام شده قابل قبول= ......(

90 
 



2تکنیکاتاقعملسنجشنهاییکارآموزی
 مالک سنجش

 جمع
نمره از 

00 

نمره 
به 

 حروف

امضاء 
 ها فعالیت مهارت استاد

تجارب 
 بالینی

ارزشیابی 
 ومیعم

مانند ارائه گزارش به پژوهشی -آموزشی و علمی-های علمی تکالیف و فعالیت
شرکت در سمینار، همایش، کنگره، کارگاه، دوره و ... ، صورت کنفرانس بالینی

در  )با ذکر عنوان، تاریخ و محل برگزاری و موضوع و همکاران(، ارائه مقاله
 جالت، کتاب و ...همکاری در چاپ مقاله در مها،  ها و همایش کنگره

 ها تحویل فرم

فرم ارزیابی 
محیط 
 بالینی

فرم اهداف 
 دانشجو

فرم خود 
ارزشیابی 
 دانشجو

فرم 
ارزشیابی 

 مربی

فرم گزارش 
روزانه 

 کارآموزی

10 51 90 7 5 500 00   
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 کارآموزی اصول مراقبت در اتاق بهبودی
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تاقبهبودیکارآموزیاصولمراقبتدرا

مهـــارت
سطحشایستگیموردانتظار

(1)(2)(3)(4)(5)

 قرار دادن وسایل مورد نیاز کنار تخت بیمار )راه هوایی، اکسیژن، ساکشن، مانیتور، رسیور، فشارسنج، گوشی، و ...( 5
      به ارزیابی بعد از عمل کمک کند  PACUبه پرسنل  0

      به بیمارکمک به پوزیشن دادن  9

      تامین راحتی و آسایش بیمار )پتوی گرم، تغییر پوزیشن( 1

      سینی تراکئوتومی، دستگاه شوک و دفیبریالتور، سایر موارد شناسایی محل وسایل اورژانس شامل، 1

      ن، آمبوبگ، ماسکها، ..پتوها، وارمر، نگاتوسکوپ، یخچال دارویی، اکسیژ شناسایی محل سایر وسایل مانند چراغهای خطر، 7

      ی رایج مددجو شامل درد، تهوع و استفراغ، تشنگی، نفخ شکم، احتباس ادراریها مدیریت ناراحتی 7

      (DVTمدیریت عوارض )خونریزی، شوک، مشکالت تنفسی، آمبولی ریوی،  5

      مدیریت گچ و آتل در زمان اقامت بیمار در ریکاوری 3

      و هموواک در زمان اقامت بیمار در ریکاوری باتل چستز مراقبت ا 50

 
 

*مرحلهدومارزیابی    *بازخوردبهدانشجو      *مرحلهاولارزیابی

هاتمامیمهارت

درسطح

شایستگیمورد

انتظارانجامشد.

تاریخامضاءومهر–ناماستاد

ییکهبهسطحمطلوبوموردهامهارت

رویشمارهیدهاستباعالمتانتظارنرس

موردنظرمشخصشود.



ییکهدرمرحلهدومارزیابیبهحدشایستگیموردهاشمارهمهارت

انتظاررسیدهاست.



5 7 



 7 5تاریخناماستاد)مهروامضاء(



0 7 



0 7 

9 5 9 5 

1 3 1 3 

1 50 1 50 

  یستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقرردردورهآموزشیبهآندستیابد.سطحشا

یتکمیلنشدههاشمارهمهارت
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کارآموزیاصولمراقبتدراتاقبهبودی

مهـــارت
سطحشایستگیموردانتظار

(1)(2)(3)(4)(5)

 در ریکاوری و ... در زمان اقامت بیمار CVPمراقبت از  55

 مدیریت بیمار تحت ترانسفوزیون خون  50

 توانایی تهیه و ارسال خون وریدی به طور مناسب 59

 در پرونده توانایی ثبت 51

 کمک به انتقال بیمار و نیز تحویل بیمار به پرستار بخش 51
 
 
 
 
 

*مرحلهدومارزیابی    جو*بازخوردبهدانش      *مرحلهاولارزیابی

هاتمامیمهارت

درسطح

شایستگیمورد

انتظارانجامشد.

تاریخامضاءومهر–ناماستاد

ییکهبهسطحمطلوبوموردهامهارت

رویشمارهانتظارنرسیدهاستباعالمت

موردنظرمشخصشود.



موردییکهدرمرحلهدومارزیابیبهحدشایستگیهاشمارهمهارت

انتظاررسیدهاست.



55 



 55تاریخناماستاد)مهروامضاء(



50 



50 

59 59 

51 51 

51 51 

  سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقرردردورهآموزشیبهآندستیابد.

یتکمیلنشدههاشمارهمهارت
 



 022 

درکارآموزیاصولمراقبتدراتاقبهبودیهاثبتفعالیت
ف
ردی



بیمارستانتاریختشخیصشمارهپروندهنامونامخانوادگیبیمارنامفعالیت
 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

 ارزیابی بعد از عمل 5

0 
 ارزیابی بعد از عمل



9 
 د از عملارزیابی بع



1 
 ارزیابی بعد از عمل



1 
 ارزیابی بعد از عمل



7 
 ارزیابی بعد از عمل



7 
 ارزیابی بعد از عمل



5 
 ارزیابی بعد از عمل



3 
 ارزیابی بعد از عمل



50 
 ارزیابی بعد از عمل



55 
 ارزیابی بعد از عمل



50 
 ارزیابی بعد از عمل
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 پوزیشن دادن به بیمار 59

 پوزیشن دادن به بیمار 51

 پوزیشن دادن به بیمار 51

 پوزیشن دادن به بیمار 57

 پوزیشن دادن به بیمار 57

 پوزیشن دادن به بیمار 55

 پوزیشن دادن به بیمار 53

 پوزیشن دادن به بیمار 00

 پوزیشن دادن به بیمار 05

 پوزیشن دادن به بیمار 00

 رایج مددجو یها اداره ناراحتی 09

 رایج مددجو یها ناراحتی اداره 01

 رایج مددجو یها ناراحتی اداره 01

 ج مددجورای یها ناراحتی اداره 07

 رایج مددجو یها ناراحتی اداره 07
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 رایج مددجو یها ناراحتی اداره 05

 رایج مددجو یها ناراحتی اداره 03

 رایج مددجو یها ناراحتی اداره 90

 رایج مددجو یها ناراحتی اداره 95

 رایج مددجو یها ناراحتی اداره 90

 بعد از عمل عوارضاداره  99

91 
 اداره عوارض بعد از عمل



91 
 اداره عوارض بعد از عمل



97 
 اداره عوارض بعد از عمل



97 
 اداره عوارض بعد از عمل



95 
 اداره عوارض بعد از عمل



93 
 اداره عوارض بعد از عمل



10 
 داره عوارض بعد از عملا



15 
 اداره عوارض بعد از عمل



10 
 اداره عوارض بعد از عمل
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 مراقبت از گچ و آتل 19

 مراقبت از گچ و آتل 11

 مراقبت از گچ و آتل 11

 مراقبت از گچ و آتل 17

 مراقبت از گچ و آتل 17

 و هموواک باتل چستمراقبت از  15

 و هموواک باتل چستمراقبت از  13

 و هموواک باتل چستمراقبت از  10

 و هموواک باتل چستمراقبت از  15

 و هموواک باتل چستمراقبت از  10
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 ارزشیابیعمومیکارآموزیاصولمراقبتدراتاقبهبودی

 بیمارستان:     خ:تاری

 5 575 57.5 1 آیتمتحتارزشیابی

     حضور به موقع و آماده شدن در محل کارآموزی  5

     انجام وظایف با حداقل وابستگی 0

     فعالیت به عنوان عضوی از تیم 9

     به اصول مؤسسه و دانشکده جهت نحوه لباس پوشیدن پایبندی 1

     مؤسسه و دانشکده یها رعایت قوانین و سیاست 1

     ابتکار در حین کار 7

     رفتن به استراحت با اجازه و بدون تلف نمودن وقت 7

     داشتن اعتماد به نفس 5

     ارتباط مناسب با پزشک 3

     ارتباط مناسب با سر پرستار و پرسنل 50

     و دانش خود و درخواست کمک و پرسش ها بینش نسبت به توانایی 55

     حمایت از بیمار 50

     با عالقه ها پذیرش مسئولیت 59

     و مدیریت زمان ها مهارت سازماندهی فعالیت 51

     ای هنگرش حرف 51

     قیمت  گرانرعایت اصول ایمنی حین کار جهت مراقبت از تجهیزات  57

     ها انجام به موقع فعالیت 57

     ی بیمارها ل به منظور کاهش هزینهیی در کاربرد وسایجو صرفه 55

     پیروی از دستورات 53

     انجام کار با سرعت و دقت مناسب 00

     دانشجویان و پرسنل بعد از اتمام کار خود سایرکمک به  05

     قبول پیشنهادات و انتقادات 00

 پیشنهادات

 امضاء مربی 
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 فرمارزشیابیدروندانشگاهیدانشجو

کارآموزیاصولمراقبتدراتاقبهبودیردبازخو
 

 مهمترین نقاط قوت دانشجو: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 مهمترین نقاط ضعف دانشجو: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 برنامه پیشنهادی برای رفع نقاط ضعف و استفاده از نقاط قوت: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 توضیحات: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

نامونامخانوادگیدانشجو

امضاء

تاریخ

 ناموامضاءاستاد
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درکارآموزیاصولمراقبتدراتاقبهبودیهاکنفرانسثبت

 بوکالگنمرهبراساسفرمانتهای عنوانکنفرانس بیمارستان تاریخ نامدوره ردیف

     کارآموزی اصول مراقبت در اتاق بهبودی )کنفرانس اول( 5

     اصول مراقبت در اتاق بهبودی )کنفرانس دوم(کارآموزی  0



درکارآموزیاصولمراقبتدراتاقبهبودیهافرمسنجشمهارت
 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره قابل قبولهای انجام شده  تعداد مهارت های غیرقابل قبول شماره مهارت تعداد کل مهارت

51   
نمره کل مهارت ها 11  ………= )تعداد مهارت انجام شده قابل قبول= ......(

51 
 



درکارآموزیاصولمراقبتدراتاقبهبودیهافرمسنجشفعالیت
 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره تعداد فعالیت انجام شده قابل قبول تعداد فعالیت انجام شده تعداد کل فعالیت مورد انتظار

10   
نمره کل فعالیت ها 90  ………= )تعداد فعالیت انجام شده قابل قبول= ......(

10 
 



اصولمراقبتدراتاقبهبودیسنجشنهاییکارآموزی
 مالک سنجش

 جمع

نمره 
از 
00 

نمره 
به 

 حروف

امضاء 
 ها فعالیت مهارت استاد

تجارب 
 بالینی

ارزشیابی 
 یعموم

مانند ارائه پژوهشی -آموزشی و علمی-های علمی تکالیف و فعالیت
شرکت در سمینار، همایش، ، گزارش به صورت کنفرانس بالینی

کنگره، کارگاه، دوره و ... )با ذکر عنوان، تاریخ و محل برگزاری و 
همکاری در ها،  ها و همایش در کنگره موضوع و همکاران(، ارائه مقاله

 ت، کتاب و ...چاپ مقاله در مجال

 ها تحویل فرم

ارزیابی فرم 
محیط 
 بالینی

اهداف فرم 
 دانشجو

خود فرم 
ارزشیابی 
 دانشجو

فرم 
ارزشیابی 

 مربی

گزارش فرم 
روزانه 

 کارآموزی

11 90 0 7 5 500 00   
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 ی احیاء قلبی ریویها روشکارآموزی 
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یوییاحیاءقلبیرهاروشکارآموزی

مهـــارت
سطحشایستگیموردانتظار

(1)(2)(3)(4)(5)

 صحیح به شکلباز کردن دهان بیمار  5
      Chin liftانجام صحیح مانور  0

      head tilteانجام صحیح مانور  9

      انجام صحیح ساکشن کردن دهان و حلق و بینی 1

      داخل دهان Air wayگذاشتن صحیح  1

      قرار دادن مصدوم بر روی یک سطح سفت 7

      قرار گرفتن صحیح در کنار مصدوم 7

      بر روی سینه جهت ماساژ قلبی ها دستقرار دادن مناسب  5

      کمر( حین ماساژ)استفاده صحیح از مقاصل شانه و لگن  3

      انجام ماساژ قلبی صحیح با عمق و تعداد مناسب 50
 
 
 
 
 

*مرحلهدومارزیابی    *بازخوردبهدانشجو      *مرحلهاولارزیابی

هاتمامیمهارت

درسطح

شایستگیمورد

انتظارانجامشد.

تاریخامضاءومهر–ناماستاد

ییکهبهسطحمطلوبوموردهامهارت

رویشمارهانتظارنرسیدهاستباعالمت

موردنظرمشخصشود.



ییکهدرمرحلهدومارزیابیبهحدشایستگیموردهاشمارهمهارت

انتظاررسیدهاست.



5 7 



 7 5تاریخناماستاد)مهروامضاء(



0 7 



0 7 

9 5 9 5 

1 3 1 3 

1 50 1 50 

  موزشیبهآندستیابد.سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقرردردورهآ

یتکمیلنشدههاشمارهمهارت
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یاحیاءقلبیریویهاروشکارآموزی

مهـــارت
سطحشایستگیموردانتظار

(1)(2)(3)(4)(5)

 صحیح به شکلانجام تنفس مصنوعی  55
      ی کاروتید یا براکیال یا فمورالها کنترل صحیح نبض 50

      صحیح به شکلیکنفره  CPRانجام  59

      صحیح به شکل هدو نفر CPRانجام  51

      گرفتن رگ خوب از مصدوم 51

      ی پوزیشن مناسب به بیمار دهد.سکوپقبل از الرنگو 57

      در دست سکوپقرار دادن صحیح الرنگو 57

      در دهان سکوپوارد کردن صحیح الرنگو 55

      وله تراشهصحیح ل جایگذاری 53

      اتصال صحیح آمبوبگ به لوله تراشه و منبع گاز اکسیژن 00
 
 
 

*مرحلهدومارزیابی    *بازخوردبهدانشجو      *مرحلهاولارزیابی

هاتمامیمهارت

درسطح

شایستگیمورد

انتظارانجامشد.

تاریخامضاءومهر–ناماستاد

بوموردییکهبهسطحمطلوهامهارت

رویشمارهانتظارنرسیدهاستباعالمت

موردنظرمشخصشود.



ییکهدرمرحلهدومارزیابیبهحدشایستگیموردهاشمارهمهارت

انتظاررسیدهاست.



55 57 



 57 55تاریخناماستاد)مهروامضاء(



50 57 



50 57 

59 55 59 55 

51 53 51 53 

51 00 51 00 

  سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقرردردورهآموزشیبهآندستیابد.

یتکمیلنشدههاشمارهمهارت
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یاحیاءقلبیریویهاروشکارآموزی

مهـــارت
سطحشایستگیموردانتظار

(1)(2)(3)(4)(5)

 صحیح آمبوبگ با عمق و تعداد مناسب فشردن 05
00  Expansion قفسه سینه حین تنفس دادن      

      طریقه استفاده صحیح از دفیبریالتور را بداند. 09

      صحیح پدالهای دفیبریالتور بر روی سینه جایگذاری 01

      هشدار به پرسنل اطراف قبل از انجام دفیبریالسیون 01

      ب ولتاژ مناسب برای احیاء یک فرد بالغانتخا 07

      ی بعد از احیاء را انجام دهد.ها مراقبت 07

 
 
 
 
 

*مرحلهدومارزیابی    *بازخوردبهدانشجو      *مرحلهاولارزیابی

هاتمامیمهارت

درسطح

شایستگیمورد

انتظارانجامشد.

تاریخامضاءومهر–ناماستاد

ییکهبهسطحمطلوبوموردهامهارت

رویشمارهانتظارنرسیدهاستباعالمت

موردنظرمشخصشود.



ییکهدرمرحلهدومارزیابیبهحدشایستگیموردهاشمارهمهارت

انتظاررسیدهاست.



05 07 



 07 05تاریخناماستاد)مهروامضاء(



00 07 



00 07 

09 

 

09 

 01 01 

01 01 

  سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقرردردورهآموزشیبهآندستیابد.

یتکمیلنشدههاشمارهمهارت
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ریوی-یاحیاءقلبیهادرکارآموزیروشهاثبتفعالیت
ف
ردی



بیمارستانتاریختشخیصرهپروندهشمانامونامخانوادگیبیمارنامفعالیت
 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

5 
باز کردن دهان بیمار به شکل 

 صحیح


0 
باز کردن دهان بیمار به شکل 

 صحیح


 Chin liftانجام صحیح مانور  9

 Chin liftانجام صحیح مانور  1

 head tilteح مانور انجام صحی 1

 head tilteانجام صحیح مانور  7

 ساکشن دهان و حلق و بینی 7

 ساکشن دهان و حلق و بینی 5

 داخل دهان Air wayگذاشتن  3

 داخل دهان Air wayگذاشتن  50

 داخل دهان Air wayگذاشتن  55

50 
در ماساژ قلبی با رعایت  همکاری

 تمام اصول
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59 
همکاری در ماساژ قلبی با رعایت 

 تمام اصول


51 
همکاری در ماساژ قلبی با رعایت 

 تمام اصول


51 
همکاری در انجام تنفس مصنوعی 

 به شکل صحیح


57 
همکاری در انجام تنفس مصنوعی 

 به شکل صحیح


57 
کاری در انجام تنفس مصنوعی هم

 به شکل صحیح


55 
ی کاروتید یا براکیال ها کنترل نبض

 یا فمورال


53 
ی کاروتید یا براکیال ها کنترل نبض

 یا فمورال


00 
ی کاروتید یا براکیال ها کنترل نبض

 یا فمورال


 CPRانجام  05

 CPRانجام  00

 CPRانجام  09

 CPRانجام  01

 CPRانجام  01

 CPRانجام  07
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 صحیح لوله تراشه جایگذاری 07

 صحیح لوله تراشه جایگذاری 05

 صحیح لوله تراشه جایگذاری 03

90 
اتصال صحیح آمبوبگ و اکسیژن 

 به لوله تراشه


95 
تصال صحیح آمبوبگ و اکسیژن ا

 به لوله تراشه


90 
اتصال صحیح آمبوبگ و اکسیژن 

 به لوله تراشه


99 
فشردن آمبوبگ با عمق و تعداد 

 مناسب


91 
فشردن آمبوبگ با عمق و تعداد 

 مناسب


91 
فشردن آمبوبگ با عمق و تعداد 

 مناسب


97 
به طور  فیبریالتورد گیری به کار
 صحیح



97 
به طور  دفیبریالتور گیری به کار
 صحیح



95 
به طور  دفیبریالتور گیری به کار
 صحیح



93 
به ترتیب  پیشرفته CPRانجام 
 صحیح



10 
به ترتیب  پیشرفته CPRانجام 
 صحیح
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15 
به ترتیب  پیشرفته CPRانجام 
 صحیح



 ی بعد از احیاءها انجام مراقبت 10

 ی بعد از احیاءها انجام مراقبت 19

 ی بعد از احیاءها انجام مراقبت 11
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 یاحیاءقلبیریویهاارزشیابیعمومیکارآموزیروش

 بیمارستان:     تاریخ:

 5 575 57.5 1 آیتمتحتارزشیابی

     شدن در محل کارآموزی حضور به موقع و آماده  5

     انجام وظایف با حداقل وابستگی 0

     فعالیت به عنوان عضوی از تیم 9

     به اصول مؤسسه و دانشکده جهت نحوه لباس پوشیدن پایبندی 1

     ی مؤسسه و دانشکدهها رعایت قوانین و سیاست 1

     ابتکار در حین کار 7

     و بدون تلف نمودن وقت رفتن به استراحت با اجازه 7

     داشتن اعتماد به نفس 5

     ارتباط مناسب با پزشک 3

     ارتباط مناسب با سر پرستار و پرسنل 50

     و دانش خود و درخواست کمک و پرسش ها بینش نسبت به توانایی 55

     حمایت از بیمار 50

     با عالقه ها پذیرش مسئولیت 59

     و مدیریت زمان ها زماندهی فعالیتمهارت سا 51

     ای هنگرش حرف 51

     قیمت  گرانرعایت اصول ایمنی حین کار جهت مراقبت از تجهیزات  57

     ها انجام به موقع فعالیت 57

     ی بیمارها یی در کاربرد وسایل به منظور کاهش هزینهجو صرفه 55

     پیروی از دستورات 53

     ر با سرعت و دقت مناسبانجام کا 00

     دانشجویان و پرسنل بعد از اتمام کار خود سایرکمک به  05

     قبول پیشنهادات و انتقادات 00

 پیشنهادات

 امضاء مربی 
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 فرمارزشیابیدروندانشگاهیدانشجو

یاحیاءقلبیریویهاکارآموزیروشبازخورد
 

 مهمترین نقاط قوت دانشجو: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 جو: مهمترین نقاط ضعف دانش
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 برنامه پیشنهادی برای رفع نقاط ضعف و استفاده از نقاط قوت: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 توضیحات: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

نامونامخانوادگیدانشجو

امضاء

تاریخ

 ناموامضاءاستاد



 039 

هایاحیاءقلبیریویدرکارآموزیروشهاکنفرانسثبت

 بوکالگنمرهبراساسفرمانتهای عنوانکنفرانس بیمارستان تاریخ نامدوره ردیف

     ریوی )کنفرانس اول(-های احیاء قلبی کارآموزی روش 5









یاحیاءقلبیریویهاروشدرکارآموزیهاتفرمسنجشمهار
 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره قابل قبولهای انجام شده  تعداد مهارت های غیرقابل قبول شماره مهارت تعداد کل مهارت

07 
نمره کل مهارت ها   11  ………= )تعداد مهارت انجام شده قابل قبول= ......(

07 
 





یاحیاءقلبیریویهاروشدرکارآموزیهافرمسنجشفعالیت
 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره تعداد فعالیت انجام شده قابل قبول تعداد فعالیت انجام شده تعداد کل فعالیت مورد انتظار

11   
نمره کل فعالیت ها 90  ………= )تعداد فعالیت انجام شده قابل قبول= ......(

11 
 



هایاحیاءقلبیریویروشسنجشنهاییکارآموزی
 مالک سنجش

 جمع

نمره 
از 
00 

نمره 
به 

 حروف

امضاء 
 ها فعالیت مهارت استاد

تجارب 
 بالینی

ارزشیابی 
 عمومی

مانند ارائه پژوهشی -آموزشی و علمی-های علمی تکالیف و فعالیت
شرکت در سمینار، همایش، ، صورت کنفرانس بالینی گزارش به

کنگره، کارگاه، دوره و ... )با ذکر عنوان، تاریخ و محل برگزاری و 
همکاری در ها،  ها و همایش در کنگره موضوع و همکاران(، ارائه مقاله

 چاپ مقاله در مجالت، کتاب و ...

 ها تحویل فرم

ارزیابی فرم 
محیط 
 بالینی

داف اهفرم 
 دانشجو

خود فرم 
ارزشیابی 
 دانشجو

فرم 
ارزشیابی 

 مربی

گزارش فرم 
روزانه 

 کارآموزی

11 90 0 7 5 500 00   
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 کارآموزی مدیریت در اتاق عمل
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کارآموزیمدیریتدراتاقعمل

مهـــارت
سطحشایستگیموردانتظار

(1)(2)(3)(4)(5)

 ی آن در نوبت کاری فعلیها ی کاری قبل و رفع نارسائیها نوبتاطالع از گزارش  5
      ها تقسیم کار روزانه با توجه به نوع بیماران و تعداد آن 0

      شناخت کامل از بیماران و کنترل اعمال انجام شده یا درحال انجام 9

      ی روزانه بخشها جهت فعالیت ریزی برنامه 1

      سلسله مراتب و ایجاد ارتباط جهت رفع نیازهای بخش آشنایی کامل با 1

      تعیین نیازهای روزانه بخش از قبیل لیست دارو و غیره 7

      ی بیمارستانها همکاری با سایر قسمت 7

      ها کنترل و نظارت و ارزشیابی کمی و کیفی فعالیت 5

      نوشتن گزارشات روزانه و تحویل بخش 3

      ندن نوبت کاری صبح و عصر با دفتر پرستاری و گزارش مربوطهگذرا 50
 
 
 
 

*مرحلهدومارزیابی    *بازخوردبهدانشجو      *مرحلهاولارزیابی

هاتمامیمهارت

درسطح

شایستگیمورد

انتظارانجامشد.

تاریخامضاءومهر–ناماستاد

ییکهبهسطحمطلوبوموردهامهارت

رویشمارهارنرسیدهاستباعالمتانتظ

موردنظرمشخصشود.



ییکهدرمرحلهدومارزیابیبهحدشایستگیموردهاشمارهمهارت

انتظاررسیدهاست.



5 7 



 7 5تاریخناماستاد)مهروامضاء(



0 7 



0 7 

9 5 9 5 

1 3 1 3 

1 50 1 50 

  سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقرردردورهآموزشیبهآندستیابد.

یتکمیلنشدههاشمارهمهارت
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کارآموزیمدیریتدراتاقعمل

مهـــارت
سطحشایستگیموردانتظار

(1)(2)(3)(4)(5)

 ، بکارگیری حداقل در مورد یک مشکلگشائی مشکلیند بررسی وضعیت بخش، تعیین مشکالت بر اساس فرآ 55
      آموزش به کارکنان و تهیه جزوه الزم )حداقل یک مورد براساس نیازها( 50

      فعالیت کارکنان بخش برای یک ماه با توجه به شرایط و استانداردها ریزی برنامه 59

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

*مرحلهدومارزیابی    بهدانشجو*بازخورد      *مرحلهاولارزیابی

هاتمامیمهارت

درسطح

شایستگیمورد

انتظارانجامشد.

تاریخامضاءومهر–ناماستاد

ییکهبهسطحمطلوبوموردهامهارت

رویشمارهانتظارنرسیدهاستباعالمت

موردنظرمشخصشود.



شایستگیموردییکهدرمرحلهدومارزیابیبهحدهاشمارهمهارت

انتظاررسیدهاست.



55 



 55تاریخناماستاد)مهروامضاء(



50 



50 

59 59 


 


 



  سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقرردردورهآموزشیبهآندستیابد.

یتکمیلنشدههاشمارهمهارت
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درکارآموزیمدیریتدراتاقعملهاثبتفعالیت
ف
ردی



بیمارستانتاریختشخیصشمارهپروندهنامونامخانوادگیبیمارنامفعالیت
 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

5 
تقسیم کار روزانه با توجه به نوع بیماران و 

 تعداد آنها


0 
نه با توجه به نوع بیماران و تقسیم کار روزا

 تعداد آنها


9 
تقسیم کار روزانه با توجه به نوع بیماران و 

 تعداد آنها


1 
تقسیم کار روزانه با توجه به نوع بیماران و 

 تعداد آنها


1 
تقسیم کار روزانه با توجه به نوع بیماران و 

 تعداد آنها


7 
نه با توجه به نوع بیماران و تقسیم کار روزا

 تعداد آنها


7 
تقسیم کار روزانه با توجه به نوع بیماران و 

 تعداد آنها


5 
تعیین نیازهای روزانه بخش از قبیل لیست 

 دارو و غیره


3 
تعیین نیازهای روزانه بخش از قبیل لیست 

 دارو و غیره


50 
ه بخش از قبیل لیست تعیین نیازهای روزان

 دارو و غیره


55 
تعیین نیازهای روزانه بخش از قبیل لیست 

 دارو و غیره


50 
تعیین نیازهای روزانه بخش از قبیل لیست 

 دارو و غیره
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59 
کنترل و نظارت و ارزشیابی کمی و کیفی 

 ها فعالیت


 شنوشتن گزارشات روزانه و تحویل بخ 51

 نوشتن گزارشات روزانه و تحویل بخش 51

 نوشتن گزارشات روزانه و تحویل بخش 57

 نوشتن گزارشات روزانه و تحویل بخش 57

 نوشتن گزارشات روزانه و تحویل بخش 55

 نوشتن گزارشات روزانه و تحویل بخش 53

 انه و تحویل بخشنوشتن گزارشات روز 00

05 
گذراندن نوبت کاری صبح و عصر با دفتر 

 پرستاری و گزارش مربوطه


00 
گذراندن نوبت کاری صبح و عصر با دفتر 

 پرستاری و گزارش مربوطه


 آموزش به کارکنان و تهیه جزوه الزم 09

 آموزش به کارکنان و تهیه جزوه الزم 01

01 
فعالیت کارکنان یک بخش  ریزی برنامه

 برای یک ماه


07 
ارائه یک مقاله در رابطه با مدیریت در اتاق 

 عمل
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 ارزشیابیعمومیکارآموزیمدیریتدراتاقعمل

 بیمارستان:     تاریخ:

 5 575 57.5 1 آیتمتحتارزشیابی

     وزی حضور به موقع و آماده شدن در محل کارآم 5

     انجام وظایف با حداقل وابستگی 0

     فعالیت به عنوان عضوی از تیم 9

     به اصول مؤسسه و دانشکده جهت نحوه لباس پوشیدن پایبندی 1

     ی مؤسسه و دانشکدهها رعایت قوانین و سیاست 1

     ابتکار در حین کار 7

     ن وقترفتن به استراحت با اجازه و بدون تلف نمود 7

     داشتن اعتماد به نفس 5

     ارتباط مناسب با پزشک 3

     ارتباط مناسب با سر پرستار و پرسنل 50

     و دانش خود و درخواست کمک و پرسش ها بینش نسبت به توانایی 55

     حمایت از بیمار 50

     با عالقه ها پذیرش مسئولیت 59

     و مدیریت زمان اه مهارت سازماندهی فعالیت 51

     ای هنگرش حرف 51

     قیمت  گرانرعایت اصول ایمنی حین کار جهت مراقبت از تجهیزات  57

     ها انجام به موقع فعالیت 57

     ی بیمارها یی در کاربرد وسایل به منظور کاهش هزینهجو صرفه 55

     پیروی از دستورات 53

     مناسبانجام کار با سرعت و دقت  00

     دانشجویان و پرسنل بعد از اتمام کار خود سایرکمک به  05

     قبول پیشنهادات و انتقادات 00

 پیشنهادات

 امضاء مربی 
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 فرمارزشیابیدروندانشگاهیدانشجو

کارآموزیمدیریتدراتاقعملبازخورد
 

 مهمترین نقاط قوت دانشجو: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 مهمترین نقاط ضعف دانشجو: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 اط ضعف و استفاده از نقاط قوت: برنامه پیشنهادی برای رفع نق

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 توضیحات: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

نامونامخانوادگیدانشجو

امضاء

تاریخ

 ناموامضاءاستاد
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درکارآموزیمدیریتدراتاقعملهاکنفرانسثبت

 بوکالگنمرهبراساسفرمانتهای عنوانکنفرانس بیمارستان تاریخ نامدوره ردیف

     کارآموزی مدیریت در اتاق عمل )کنفرانس اول( 5

     مل )کنفرانس دوم(کارآموزی مدیریت در اتاق ع 0





درکارآموزیمدیریتدراتاقعملهافرمسنجشمهارت
 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره قابل قبولهای انجام شده  تعداد مهارت های غیرقابل قبول شماره مهارت تعداد کل مهارت

59 
نمره کل مهارت ها   11  ………= )تعداد مهارت انجام شده قابل قبول= ......(

59 
 





درکارآموزیمدیریتدراتاقعملهافرمسنجشفعالیت
 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره تعداد فعالیت انجام شده قابل قبول تعداد فعالیت انجام شده تعداد کل فعالیت مورد انتظار

07   
نمره کل فعالیت ها 90  ………= )تعداد فعالیت انجام شده قابل قبول= ......(

07 
 





مدیریتدراتاقعملسنجشنهاییکارآموزی
 مالک سنجش

 جمع

نمره 
از 
00 

نمره 
به 

 حروف

امضاء 
 ها فعالیت مهارت استاد

تجارب 
 بالینی

ارزشیابی 
 عمومی

مانند ارائه شی پژوه-آموزشی و علمی-های علمی تکالیف و فعالیت
شرکت در سمینار، همایش، ، گزارش به صورت کنفرانس بالینی

کنگره، کارگاه، دوره و ... )با ذکر عنوان، تاریخ و محل برگزاری و 
همکاری در ها،  ها و همایش در کنگره موضوع و همکاران(، ارائه مقاله

 چاپ مقاله در مجالت، کتاب و ...

 ها تحویل فرم

یابی ارزفرم 
محیط 
 بالینی

اهداف فرم 
 دانشجو

خود فرم 
ارزشیابی 
 دانشجو

فرم 
ارزشیابی 

 مربی

گزارش فرم 
روزانه 

 کارآموزی

11 90 0 7 5 500 00   
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 بالینیی ها کارآموزی مهارت
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بالینییهاکارآموزیمهارت

مهـــارت
سطحشایستگیموردانتظار

(1)(2)(3)(4)(5)

 ساکشن تراکئوستومی 5
      ساکشن ترشحات دهان، حلق و بینی  0

      تراپی اکسیژن 9

      دهانشویه بیمار بیهوش و وابسته 1

      تزریق عضالنی 1

      تزریق زیر جلدی 7

      داروهای موضعی چشمی 7

      داروهای بینی 5

      تجویز داروهای پوستی 3

      ی خوراکیداروها 50
 
 
 
 

*مرحلهدومارزیابی    *بازخوردبهدانشجو      *مرحلهاولارزیابی

هاتمامیمهارت

درسطح

شایستگیمورد

انتظارانجامشد.

تاریخامضاءومهر–ناماستاد

ییکهبهسطحمطلوبوموردهامهارت

رویشمارهانتظارنرسیدهاستباعالمت

خصشود.موردنظرمش



ییکهدرمرحلهدومارزیابیبهحدشایستگیموردهاشمارهمهارت

انتظاررسیدهاست.



5 7 



 7 5تاریخناماستاد)مهروامضاء(



0 7 



0 7 

9 5 9 5 

1 3 1 3 

1 50 1 50 

  لزمانمقرردردورهآموزشیبهآندستیابد.سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطو

یتکمیلنشدههاشمارهمهارت
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بالینییهاکارآموزیمهارت

مهـــارت
سطحشایستگیموردانتظار

(1)(2)(3)(4)(5)

 سرم درمانی 55
      تزریق وریدی 50

      پوزیشنهای درمانی 59

      انتقال بیمار 51

      درست کردن تخت با بیمار 51

      درست کردن تخت با بیمار از طرف پهلو به پهلو 57

      درست کردن تخت بدون بیمار 57

      درست کردن تخت بعد از عمل 55

      اسپانج بت یا حمام آب ولرم 53

      انمای برگشتی 00
 
 
 
 
 

*مرحلهدومارزیابی    جو*بازخوردبهدانش      *مرحلهاولارزیابی

هاتمامیمهارت

درسطح

شایستگیمورد

انتظارانجامشد.

تاریخامضاءومهر–ناماستاد

ییکهبهسطحمطلوبوموردهامهارت

رویشمارهانتظارنرسیدهاستباعالمت

موردنظرمشخصشود.



موردییکهدرمرحلهدومارزیابیبهحدشایستگیهاشمارهمهارت

انتظاررسیدهاست.



55 57 



 57 55تاریخناماستاد)مهروامضاء(



50 57 



50 57 

59 55 59 55 

51 53 51 53 

51 00 51 00 

  سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقرردردورهآموزشیبهآندستیابد.

یتکمیلنشدههاارهمهارتشم
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بالینییهاکارآموزیمهارت

مهـــارت
سطحشایستگیموردانتظار

(1)(2)(3)(4)(5)

 ای هانمای تخلی 05
      انمای ماندنی 00

      و انواع شستشو )بیمار زن( سونداژ 09

      ادراری بیمار مرد سونداژ 01

      NGT قرار دادن 01

      NGTغذا دادن از راه  07

      غذا دادن از طریق گاستروستومی و ژژنوستومی 07

      خارج کردن لوله معده 05

      کوتاه کردن درن 03

      پانسمان 90
 
 
 

*مرحلهدومارزیابی    *بازخوردبهدانشجو      *مرحلهاولارزیابی

هاتمامیمهارت

درسطح

گیموردشایست

انتظارانجامشد.

تاریخامضاءومهر–ناماستاد

ییکهبهسطحمطلوبوموردهامهارت

رویشمارهانتظارنرسیدهاستباعالمت

موردنظرمشخصشود.



ییکهدرمرحلهدومارزیابیبهحدشایستگیموردهاشمارهمهارت

انتظاررسیدهاست.



05 07 



 07 05تاریخامضاء(ناماستاد)مهرو



00 07 



00 07 

09 07 09 07 

01 03 01 03 

01 90 01 90 

  سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقرردردورهآموزشیبهآندستیابد.

یتکمیلنشدههاشمارهمهارت
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بالینییهاکارآموزیمهارت

مهـــارت
سطحشایستگیموردانتظار

(1)(2)(3)(4)(5)

 عالیم حیاتی 95
      مراقبت از پشت 90

      محل عمل )شیو( سازی آماده 99

      استفاده از گرما 91

      استفاده از سرما 91

      مراقبت از جسد 97

 
 
 
 
 
 

*مرحلهدومارزیابی    ردبهدانشجو*بازخو      *مرحلهاولارزیابی

هاتمامیمهارت

درسطح

شایستگیمورد

انتظارانجامشد.

تاریخامضاءومهر–ناماستاد

ییکهبهسطحمطلوبوموردهامهارت

رویشمارهانتظارنرسیدهاستباعالمت

موردنظرمشخصشود.



حدشایستگیموردییکهدرمرحلهدومارزیابیبههاشمارهمهارت

انتظاررسیدهاست.



95 97 



 97 95تاریخناماستاد)مهروامضاء(



90 







90 


99 99 

91 91 

91 91 

  سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقرردردورهآموزشیبهآندستیابد.

یتکمیلنشدههاارتشمارهمه
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بالینییهادرکارآموزیمهارتهاثبتفعالیت
ف
ردی



بیمارستانتاریختشخیصشمارهپروندهنامونامخانوادگیبیمارنامفعالیت
 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

 ساکشن تراکئوستومی 5

 ساکشن تراکئوستومی 0

9 
ساکشن ترشحات دهان، حلق و 

 بینی


1 
ساکشن ترشحات دهان، حلق و 

 بینی


 تراپی اکسیژن 1

 تراپی اکسیژن 7

 تراپی اکسیژن 7

 تراپی اکسیژن 5

 تراپی اکسیژن 3

 تراپی اکسیژن 50

 تزریق عضالنی 55

 زریق عضالنیت 50



 055 

 تزریق عضالنی 59

 تزریق عضالنی 51

 تزریق عضالنی 51

 تزریق عضالنی 57

 تزریق عضالنی 57

 تزریق عضالنی 55

 تزریق عضالنی 53

 تزریق عضالنی 00

 تزریق زیر جلدی 05

 زیر جلدی تزریق 00

 تزریق زیر جلدی 09

 تزریق زیر جلدی 01

 تزریق زیر جلدی 01

 داروهای موضعی چشمی 07

 داروهای موضعی چشمی 07
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 داروهای موضعی چشمی 05

 داروهای خوراکی 03

 داروهای خوراکی 90

 ی خوراکیداروها 95

 داروهای خوراکی 90

 داروهای خوراکی 99

 سرم درمانی 91

 سرم درمانی 91

 سرم درمانی 97

 سرم درمانی 97

 سرم درمانی 95

 سرم درمانی 93

 سرم درمانی 10

 سرم درمانی 15

 سرم درمانی 10
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 سرم درمانی 19

 تزریق وریدی 11

 تزریق وریدی 11

 تزریق وریدی 17

 تزریق وریدی 17

 تزریق وریدی 15

 و انواع شستشو سونداژ 13

 و انواع شستشو سونداژ 10

 NGTقرار دادن  15

 NGTقرار دادن  10

 خارج کردن لوله معده 19

 خارج کردن لوله معده 11

 کوتاه کردن درن 11

 کوتاه کردن درن 17

 کوتاه کردن درن 17
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 پانسمان 15

 پانسمان 13

 پانسمان 70

 پانسمان 75

 پانسمان 70

 پانسمان 79

 پانسمان 71

 پانسمان 71

 پانسمان 77

 پانسمان 77

 عالیم حیاتی 75

 عالیم حیاتی 73

 عالیم حیاتی 70

 عالیم حیاتی 75

 عالیم حیاتی 70
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 عالیم حیاتی 79

 عالیم حیاتی 71

 عالیم حیاتی 71

 عالیم حیاتی 77

 عالیم حیاتی 77

 محل عمل )شیو( سازی آماده 75

 محل عمل )شیو( سازی آماده 73

 محل عمل )شیو( سازی آماده 50

 محل عمل )شیو( سازی آماده 55

 اده از گرمااستف 50

 استفاده از گرما 59

 استفاده از سرما 51

 استفاده از سرما 51
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 بالینییهاارزشیابیعمومیکارآموزیمهارت

 بیمارستان:     تاریخ:

 5 575 57.5 1 آیتمتحتارزشیابی

     حضور به موقع و آماده شدن در محل کارآموزی  5

     ام وظایف با حداقل وابستگیانج 0

     فعالیت به عنوان عضوی از تیم 9

     به اصول مؤسسه و دانشکده جهت نحوه لباس پوشیدن پایبندی 1

     ی مؤسسه و دانشکدهها رعایت قوانین و سیاست 1

     ابتکار در حین کار 7

     رفتن به استراحت با اجازه و بدون تلف نمودن وقت 7

     شتن اعتماد به نفسدا 5

     ارتباط مناسب با پزشک 3

     ارتباط مناسب با سر پرستار و پرسنل 50

     و دانش خود و درخواست کمک و پرسش ها بینش نسبت به توانایی 55

     حمایت از بیمار 50

     با عالقه ها پذیرش مسئولیت 59

     و مدیریت زمان ها مهارت سازماندهی فعالیت 51

     ای هنگرش حرف 51

     قیمت  گرانرعایت اصول ایمنی حین کار جهت مراقبت از تجهیزات  57

     ها انجام به موقع فعالیت 57

     ی بیمارها یی در کاربرد وسایل به منظور کاهش هزینهجو صرفه 55

     پیروی از دستورات 53

     انجام کار با سرعت و دقت مناسب 00

     دانشجویان و پرسنل بعد از اتمام کار خود سایرمک به ک 05

     قبول پیشنهادات و انتقادات 00

 پیشنهادات

 امضاء مربی 
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 فرمارزشیابیدروندانشگاهیدانشجو

بالینییهاکارآموزیمهارتبازخورد
 

 مهمترین نقاط قوت دانشجو: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 مهمترین نقاط ضعف دانشجو: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 از نقاط قوت: برنامه پیشنهادی برای رفع نقاط ضعف و استفاده 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 توضیحات: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

نامونامخانوادگیدانشجو

امضاء

تاریخ

 ناموامضاءاستاد
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بالینیهایدرکارآموزیمهارتهاکنفرانسثبت

 بوکالگنمرهبراساسفرمانتهای عنوانکنفرانس بیمارستان تاریخ نامدوره ردیف

     )کنفرانس اول( بالینیهای  کارآموزی مهارت 5

     )کنفرانس دوم( بالینیهای  کارآموزی مهارت 0



بالینییهادرکارآموزیمهارتهافرمسنجشمهارت
 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره قابل قبولهای انجام شده  تعداد مهارت های غیرقابل قبول شماره مهارت تعداد کل مهارت

97 
نمره کل مهارت ها   11  ………= )تعداد مهارت انجام شده قابل قبول= ......(

97 

 



بالینییهادرکارآموزیمهارتهافرمسنجشفعالیت
 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره تعداد فعالیت انجام شده قابل قبول تعداد فعالیت انجام شده تعداد کل فعالیت مورد انتظار

51   
نمره کل فعالیت ها 90  ………= )تعداد فعالیت انجام شده قابل قبول= ......(

51 
 

 

بالینیهایمهارتسنجشنهاییکارآموزی
 مالک سنجش

 جمع

نمره 
از 
00 

نمره 
به 

 حروف

امضاء 
 ها فعالیت مهارت استاد

تجارب 
 بالینی

ارزشیابی 
 عمومی

مانند ارائه پژوهشی -آموزشی و علمی-های علمی تکالیف و فعالیت
رکت در سمینار، همایش، ش، گزارش به صورت کنفرانس بالینی

کنگره، کارگاه، دوره و ... )با ذکر عنوان، تاریخ و محل برگزاری و 
همکاری در ها،  ها و همایش در کنگره موضوع و همکاران(، ارائه مقاله

 چاپ مقاله در مجالت، کتاب و ...

 ها تحویل فرم

ارزیابی فرم 
محیط 
 بالینی

اهداف فرم 
 دانشجو

خود فرم 
یابی ارزش

 دانشجو

فرم 
ارزشیابی 

 مربی

گزارش فرم 
روزانه 

 کارآموزی

11 90 0 7 5 500 00   
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 کارآموزی اتاق عمل اورژانس
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کارآموزیاتاقعملاورژانس

مهـــارت
سطحشایستگیموردانتظار

(1)(2)(3)(4)(5)

 شیفت(توانایی تجهیز و آماده نمودن اتاق )در شروع  5
      توانایی تهیه وسایل مورد نیاز برای پروسیجر )در نقش فرد سیار( 0

      توانایی پوزیشن دادن به بیمار روی تخت )در نقش فرد سیار( 9

      توانایی قرار دادن پد کوتر )در نقش فرد سیار( 1

      توانایی پرپ اولیه و ثانویه 1

      استریل )در نقش فرد سیار( توانایی آماده نمودن فیلد 7

      )در نقش فرد سیار( آوری های جمع ها و سیستم کتترها، درن گیری به کارتوانایی  7

      توانایی پوشاندن گان و دستکش به اعضاء تیم 5

      توانایی درپ اثاثیه )در نقش فرد اسکراب( 3

      توانایی درپ بیمار )در نقش فرد اسکراب( 50
 

*مرحلهدومارزیابی    *بازخوردبهدانشجو      *مرحلهاولارزیابی

هاتمامیمهارت

درسطح

شایستگیمورد

انتظارانجامشد.

تاریخامضاءومهر–ناماستاد

هاییکهبهسطحمطلوبوموردمهارت

رویشمارهانتظارنرسیدهاستباعالمت

موردنظرمشخصشود.



هاییکهدرمرحلهدومارزیابیبهحدشایستگیموردهارتشمارهم

انتظاررسیدهاست.



5 7 



 7 5تاریخناماستاد)مهروامضاء(



0 7 



0 7 

9 5 9 5 

1 3 1 3 

1 50 1 50 

  رهآموزشیبهآندستیابد.سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقرردردو

هایتکمیلنشدهشمارهمهارت
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کارآموزیاتاقعملاورژانس

مهـــارت
سطحشایستگیموردانتظار

(1)(2)(3)(4)(5)

 توانایی آماده نمودن فیلد استریل )در نقش فرد اسکراب( 55

      فرد اسکراب(توانایی انجام فعالیت در شروع پروسیجر )در نقش  50

      توانایی ایجاد اکسپوژر )در نقش کمک اول یا دوم جراح( 59

      توانایی ایجاد هموستاز )در نقش فرد اسکراب( 51

      گیری وسایل جراحیبه کارتوانایی  51

      گیری لوازم و تجهیزاتبه کارتوانایی  57

      توانایی بخیه زدن 57

      )گاز، سوزن و وسایل( در نقش فرد سیار و اسکرابتوانایی شمارش  55

      توانایی پانسمان زخم 53

      توانایی انجام فعالیت در اختتام عمل جراحی 00
 

*مرحلهدومارزیابی    *بازخوردبهدانشجو      *مرحلهاولارزیابی

هاتمامیمهارت

درسطح

شایستگیمورد

انتظارانجامشد.

تاریخامضاءومهر–اماستادن

هاییکهبهسطحمطلوبوموردمهارت

رویشمارهانتظارنرسیدهاستباعالمت

موردنظرمشخصشود.



هاییکهدرمرحلهدومارزیابیبهحدشایستگیموردشمارهمهارت

انتظاررسیدهاست.



55 57 



 57 55تاریخناماستاد)مهروامضاء(



50 57 



50 57 

59 55 59 55 

51 53 51 53 

51 00 51 00 

  سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقرردردورهآموزشیبهآندستیابد.

هایتکمیلنشدهشمارهمهارت
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کارآموزیاتاقعملاورژانس

مهـــارت
گیموردانتظارسطحشایست

(1)(2)(3)(4)(5)

 توانایی ثبت در پرونده 05
      محل عمل)شیو( سازی آماده 00

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

*مرحلهدومارزیابی    *بازخوردبهدانشجو      *مرحلهاولارزیابی

هاتمامیمهارت

درسطح

شایستگیمورد

انتظارانجامشد.

تاریخمهرامضاءو–ناماستاد

هاییکهبهسطحمطلوبوموردمهارت

رویشمارهانتظارنرسیدهاستباعالمت

موردنظرمشخصشود.



هاییکهدرمرحلهدومارزیابیبهحدشایستگیموردشمارهمهارت

انتظاررسیدهاست.



05 



 05تاریخناماستاد)مهروامضاء(



00 



00 



 



 



  سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقرردردورهآموزشیبهآندستیابد.

هایتکمیلنشدهشمارهمهارت
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هادرکارآموزیاتاقعملاورژانسثبتفعالیت
ف
ردی



بیمارستاناریختتشخیصشمارهپروندهنامونامخانوادگیبیمارنامفعالیت
 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

 پوزیشن دادن به بیمار روی تخت 5

 پوزیشن دادن به بیمار روی تخت 0

 قرار دادن پد کوتر 9

 قرار دادن پد کوتر 1

 قرار دادن پد کوتر 1

 قرار دادن پد کوتر 7

 قرار دادن پد کوتر 7

 هموستاز 5

 هموستاز 3

 بخیه زدن 50

 بخیه زدن 55

 پانسمان زخم 50
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 پانسمان زخم 59

--- ضد عفونی نمودن اتاق 51

--- ضد عفونی نمودن اتاق 51

--- ضد عفونی نمودن اتاق 57
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ثبتتجارببالینیدرکارآموزیاتاقعملاورژانس
ف
ردی



 بیمارنامونامخانوادگی
شماره

 پرونده
 تاریخنامعملجراحی تشخیص بیمارستان

نقش

 دانشجو

 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

5           

0           

9           

1           

1           

7           

7           

5           

3           

50           

55           

50           
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ثبتتجارببالینیدرکارآموزیاتاقعملاورژانس
ف
ردی



 بیمارنامونامخانوادگی
شماره

 پرونده
 تاریخنامعملجراحی تشخیص بیمارستان

نقش

 دانشجو

 ستادوامضاءاتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

59           

51           

51           

57           

57           

55           

53           

00           

05           

00           

09           

01           

 ارزشیابیعمومیکارآموزیاتاقعملاورژانس
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 بیمارستان:     تاریخ:

 5 575 57.5 1 آیتمتحتارزشیابی

     حضور به موقع و آماده شدن در محل کارآموزی  5

     انجام وظایف با حداقل وابستگی 0

     فعالیت به عنوان عضوی از تیم 9

     پایبندی به اصول مؤسسه و دانشکده جهت نحوه لباس پوشیدن 1

     و دانشکده های مؤسسه رعایت قوانین و سیاست 1

     ابتکار در حین کار 7

     رفتن به استراحت با اجازه و بدون تلف نمودن وقت 7

     داشتن اعتماد به نفس 5

     ارتباط مناسب با پزشک 3

     ارتباط مناسب با سر پرستار و پرسنل 50

     ها و دانش خود و درخواست کمک و پرسش بینش نسبت به توانایی 55

     حمایت از بیمار 50

     ها با عالقه پذیرش مسئولیت 59

     ها و مدیریت زمان مهارت سازماندهی فعالیت 51

     ای هنگرش حرف 51

     قیمت  گرانرعایت اصول ایمنی حین کار جهت مراقبت از تجهیزات  57

     ها انجام به موقع فعالیت 57

     های بیمار نظور کاهش هزینهجویی در کاربرد وسایل به م صرفه 55

     پیروی از دستورات 53

     انجام کار با سرعت و دقت مناسب 00

     دانشجویان و پرسنل بعد از اتمام کار خود سایرکمک به  05

     قبول پیشنهادات و انتقادات 00

 پیشنهادات

 امضاء مربی 
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 فرمارزشیابیدروندانشگاهیدانشجو

آموزیاتاقعملاورژانسکاربازخورد
 

 مهمترین نقاط قوت دانشجو: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 مهمترین نقاط ضعف دانشجو: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 برنامه پیشنهادی برای رفع نقاط ضعف و استفاده از نقاط قوت: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 توضیحات: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

نامونامخانوادگیدانشجو

امضاء

تاریخ

 ناموامضاءاستاد
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هادرکارآموزیاتاقعملاورژانسثبتکنفرانس

 بوکالگنمرهبراساسفرمانتهای عنوانکنفرانس بیمارستان تاریخ نامدوره ردیف

     کارآموزی ااتاق عمل اورژانس )کنفرانس اول( 5



اتاقعملاورژانسهادرکارآموزیفرمسنجشمهارت
 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره قابل قبولهای انجام شده  تعداد مهارت های غیرقابل قبول شماره مهارت تعداد کل مهارت

00   
نمره کل مهارت ها 10  ………= )تعداد مهارت انجام شده قابل قبول= ......(

00 
 

 

هادرکارآموزیاتاقعملاورژانسفعالیتفرمسنجش
 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره تعداد فعالیت انجام شده قابل قبول تعداد فعالیت انجام شده تعداد کل فعالیت مورد انتظار

57   
نمره کل فعالیت ها 51  ………= )تعداد فعالیت انجام شده قابل قبول= ......(

57 
 

 

فرمسنجشتجارببالینیدرکارآموزیاتاقعملاورژانس
 قابل قبولتعداد تجارب انجام شده  تعداد کل تجارب مورد انتظار

 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره
FA SA SS PS SO C O FA SA SS PS SO C O 

0 0 0 5 0 1 0        
نمره کل تجارب 90  ………= )تعداد تجارب انجام شده قابل قبول= ......(

51 
 



اتاقعملاورژانسکارآموزیسنجشنهایی
 مالک سنجش

 جمع
نمره 

 00از 

نمره 
به 

 حروف

امضاء 
 ها فعالیت مهارت استاد

تجارب 
 بالینی

ارزشیابی 
 عمومی

مانند ارائه پژوهشی -آموزشی و علمی-های علمی تکالیف و فعالیت
شرکت در سمینار، همایش، کنگره، ، گزارش به صورت کنفرانس بالینی

کارگاه، دوره و ... )با ذکر عنوان، تاریخ و محل برگزاری و موضوع و 
همکاری در چاپ مقاله ها،  ها و همایش در کنگره همکاران(، ارائه مقاله

 در مجالت، کتاب و ...

 ها تحویل فرم

فرم 
ی ارزیاب

محیط 
 بالینی

فرم 
اهداف 
 دانشجو

خود فرم 
ارزشیابی 
 دانشجو

فرم 
ارزشیابی 

 مربی

گزارش فرم 
روزانه 

 کارآموزی

10 51 90 7 5 500 00   
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 075 

 

 

 

 گوارش و غدداتاق عمل ی در عرصه کارآموز
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گوارشوغدداتاقعملیدرعرصهکارآموز

مهـــارت
رسطحشایستگیموردانتظا

(1)(2)(3)(4)(5)

 )در شروع شیفت( توانایی تجهیز و آماده نمودن اتاق 5
      )در نقش فرد سیار( توانایی تهیه وسایل مورد نیاز برای پروسیجر 0

      )در نقش فرد سیار( توانایی پوزیشن دادن به بیمار روی تخت 9

      (توانایی قرار دادن پد کوتر )در نقش فرد سیار 1

      توانایی پرپ اولیه و ثانویه 1

      )در نقش فرد سیار( توانایی آماده نمودن فیلد استریل 7

      )در نقش فرد سیار( آوری ی جمعها و سیستم ها کتترها، درن گیری به کارتوانایی  7

      توانایی پوشاندن گان و دستکش به اعضاء تیم 5

      نقش فرد اسکراب( درپ اثاثیه )درتوانایی  3

      توانایی درپ بیمار )در نقش فرد اسکراب( 50
 
 
 

*مرحلهدومارزیابی    *بازخوردبهدانشجو      *مرحلهاولارزیابی

هاتمامیمهارت

درسطح

شایستگیمورد

انتظارانجامشد.

تاریخامضاءومهر–ناماستاد

وردییکهبهسطحمطلوبومهامهارت

رویشمارهانتظارنرسیدهاستباعالمت

موردنظرمشخصشود.



ییکهدرمرحلهدومارزیابیبهحدشایستگیموردهامهارتشماره

انتظاررسیدهاست.



5 7 



 7 5تاریخناماستاد)مهروامضاء(



0 7 



0 7 

9 5 9 5 

1 3 1 3 

1 50 1 50 

  سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقرردردورهآموزشیبهآندستیابد.

یتکمیلنشدههامهارتشماره
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گوارشوغدداتاقعملیدرعرصهکارآموز

مهـــارت
سطحشایستگیموردانتظار

(1)(2)(3)(4)(5)

 )در نقش فرد اسکراب( د استریلتوانایی آماده نمودن فیل 55
      )در نقش فرد اسکراب( توانایی انجام فعالیت در شروع پروسیجر 50

      در نقش کمک اول یا دوم جراح(توانایی ایجاد اکسپوژر ) 59

      توانایی ایجاد هموستاز )در نقش فرد اسکراب( 51

      گیری وسایل جراحیبه کارتوانایی  51

      گیری لوازم و تجهیزاتبه کاروانایی ت 57

      توانایی بخیه زدن 57

      توانایی شمارش )گاز، سوزن و وسایل( در نقش فرد سیار و اسکراب 55

      توانایی پانسمان زخم 53

      توانایی انجام فعالیت در اختتام عمل جراحی 00
 
 
 
 
 

*مرحلهدومارزیابی    هدانشجو*بازخوردب      *مرحلهاولارزیابی

هاتمامیمهارت

درسطح

شایستگیمورد

انتظارانجامشد.

تاریخامضاءومهر–ناماستاد

ییکهبهسطحمطلوبوموردهامهارت

رویشمارهانتظارنرسیدهاستباعالمت

موردنظرمشخصشود.



ایستگیموردییکهدرمرحلهدومارزیابیبهحدشهامهارتشماره

انتظاررسیدهاست.



55 57 



 57 55تاریخناماستاد)مهروامضاء(



50 57 



50 57 

59 55 59 55 

51 53 51 53 

51 00 51 00 

  د.سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقرردردورهآموزشیبهآندستیاب

یتکمیلنشدههامهارتشماره
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گوارشوغدداتاقعملیدرعرصهکارآموز

مهـــارت
سطحشایستگیموردانتظار

(1)(2)(3)(4)(5)

 توانایی ثبت در پرونده 05
 





















*مرحلهدومارزیابی    *بازخوردبهدانشجو      *مرحلهاولارزیابی

هاهارتتمامیم

درسطح

شایستگیمورد

انتظارانجامشد.

تاریخامضاءومهر–ناماستاد

ییکهبهسطحمطلوبوموردهامهارت

رویشمارهانتظارنرسیدهاستباعالمت

موردنظرمشخصشود.



ییکهدرمرحلهدومارزیابیبهحدشایستگیموردهامهارتشماره

انتظاررسیدهاست.



05 



 05تاریخناماستاد)مهروامضاء(





 



 






  سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقرردردورهآموزشیبهآندستیابد.

یتکمیلنشدههامهارتشماره
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رشوغددگوااتاقعملیدرعرصهکارآموزدرهافعالیتثبت
ف
ردی



بیمارستانتاریختشخیصشمارهپروندهنامونامخانوادگیبیمارنامفعالیت
 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

 پرپ اولیه و ثانویه 5

 پرپ اولیه و ثانویه 0

 پرپ اولیه و ثانویه 9

 درپ بیمار 1

 اردرپ بیم 1

 درپ بیمار 7

 هموستاز 7

 هموستاز 5

 بخیه زدن 3

 بخیه زدن 50

 پانسمان زخم 55

 پانسمان زخم 50
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--- ضد عفونی نمودن اتاق 59

 ثبت 51



 080 

 گوارشوغددلاتاقعمیدرعرصهکارآموزثبتتجارببالینیدر
ف
ردی



 بیمارنامونامخانوادگی
شماره

 پرونده
 تاریخنامعملجراحی تشخیص بیمارستان

نقش

 دانشجو

 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

5           

0           

9           

1           

1           

7           

7           

5           

3           

50           

55           

50           
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 گوارشوغدداتاقعملیدرعرصهکارآموزثبتتجارببالینیدر
ف
ردی



 بیمارنامونامخانوادگی
شماره

 پرونده
 تاریخنامعملجراحی تشخیص بیمارستان

نقش

 دانشجو

 وامضاءاستادتأیید

 ودمرد مشروط قابلقبول

59           

51           

51           

57           

57           

55           

53           

00           

05           

00           

09           

01           
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 گوارشوغدداتاقعملیدرعرصهکارآموزثبتتجارببالینیدر
ف
ردی



 یماربنامونامخانوادگی
شماره

 پرونده
تاریخنامعملجراحی تشخیص بیمارستان

نقش

 دانشجو

 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

01           

07           

07           

05           

03           

90           

95           

90           

99           

91           

91           

97           



 084 

 گوارشوغدداتاقعملیدرعرصهکارآموزارزشیابیعمومی

 بیمارستان:     تاریخ:

 5 575 57.5 1 آیتمتحتارزشیابی

     ی کارآموزحضور به موقع و آماده شدن در محل  5

     انجام وظایف با حداقل وابستگی 0

     فعالیت به عنوان عضوی از تیم 9

     به اصول مؤسسه و دانشکده جهت نحوه لباس پوشیدن پایبندی 1

     ی مؤسسه و دانشکدهها سیاسترعایت قوانین و  1

     ابتکار در حین کار 7

     رفتن به استراحت با اجازه و بدون تلف نمودن وقت 7

     داشتن اعتماد به نفس 5

     ارتباط مناسب با پزشک 3

     ب با سر پرستار و پرسنلارتباط مناس 50

     و دانش خود و درخواست کمک و پرسش ها بینش نسبت به توانایی 55

     حمایت از بیمار 50

     با عالقه ها مسئولیتپذیرش  59

     و مدیریت زمان ها فعالیتمهارت سازماندهی  51

     ای هنگرش حرف 51

     قیمت  گراناز تجهیزات  رعایت اصول ایمنی حین کار جهت مراقبت 57

     ها انجام به موقع فعالیت 57

     ی بیمارها یی در کاربرد وسایل به منظور کاهش هزینهجو صرفه 55

     پیروی از دستورات 53

     انجام کار با سرعت و دقت مناسب 00

     دانشجویان و پرسنل بعد از اتمام کار خود سایرکمک به  05

     شنهادات و انتقاداتقبول پی 00

 پیشنهادات

 امضاء مربی 
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 فرمارزشیابیدروندانشگاهیدانشجو

گوارشوغدداتاقعملیدرعرصهکارآموزبازخورد
 

 مهمترین نقاط قوت دانشجو: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 مهمترین نقاط ضعف دانشجو: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 برنامه پیشنهادی برای رفع نقاط ضعف و استفاده از نقاط قوت: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 توضیحات: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

نامونامخانوادگیدانشجو

امضاء

تاریخ

 ناموامضاءاستاد
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گوارشوغدداتاقعملدرکارآموزیدرعرصههاکنفرانسثبت

 بوکالگنمرهبراساسفرمانتهای عنوانکنفرانس بیمارستان تاریخ نامدوره ردیف

     )کنفرانس اول( گوارش و غدداتاق عمل کارآموزی در عرصه  5

     )کنفرانس دوم( گوارش و غدداتاق عمل وزی در عرصه کارآم 0
 

گوارشوغدداتاقعملیدرعرصهکارآموزدرهامهارتفرمسنجش
 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره قابل قبولهای انجام شده  تعداد مهارت های غیرقابل قبول شماره مهارت تعداد کل مهارت

05 
نمره کل مهارت ها   10  ………= )تعداد فعالیت انجام شده قابل قبول= ......(

05 

 

 

گوارشوغدداتاقعملیدرعرصهکارآموزدرهافعالیتفرمسنجش
 تادامضاء اس نحوه محاسبه نمره تعداد فعالیت انجام شده قابل قبول تعداد فعالیت انجام شده تعداد کل فعالیت مورد انتظار

51   
نمره کل فعالیت ها 51  ………= )تعداد فعالیت انجام شده قابل قبول= ......(

51 
 



گوارشوغدداتاقعملیدرعرصهکارآموزفرمسنجشتجارببالینیدر
 امضاء استاد اسبه نمرهنحوه مح قابل قبولتعداد تجارب انجام شده  تعداد کل تجارب مورد انتظار

FA SA SS PS SO C O FA SA SS PS SO C O 

9 9 1 50 0 0 0        
نمره کل تجارب 90  ………= )تعداد تجارب انجام شده قابل قبول= ......(

01 

 

 

گوارشوغدداتاقعملیدرعرصهکارآموزسنجشنهایی
 مالک سنجش

 جمع
نمره 

 00از 

نمره 
به 

 حروف

امضاء 
 ها فعالیت مهارت استاد

تجارب 
 بالینی

ارزشیابی 
 عمومی

مانند ارائه گزارش به پژوهشی -آموزشی و علمی-های علمی تکالیف و فعالیت
شرکت در سمینار، همایش، کنگره، کارگاه، دوره و ... ، صورت کنفرانس بالینی

در  ی و موضوع و همکاران(، ارائه مقاله)با ذکر عنوان، تاریخ و محل برگزار
 همکاری در چاپ مقاله در مجالت، کتاب و ...ها،  ها و همایش کنگره

 ها تحویل فرم

فرم ارزیابی 
محیط 
 بالینی

فرم اهداف 
 دانشجو

فرم خود 
ارزشیابی 
 دانشجو

فرم ارزشیابی 
 مربی

فرم گزارش 
 روزانه کارآموزی

10 51 90 7 5 500 00   
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 زناناتاق عمل ی در عرصه کارآموز
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زناناتاقعملیدرعرصهکارآموز

مهـــارت
سطحشایستگیموردانتظار

(1)(2)(3)(4)(5)

 )در شروع شیفت( توانایی تجهیز و آماده نمودن اتاق 5
      ار()در نقش فرد سی توانایی تهیه وسایل مورد نیاز برای پروسیجر 0

      )در نقش فرد سیار( توانایی پوزیشن دادن به بیمار روی تخت 9

      توانایی قرار دادن پد کوتر )در نقش فرد سیار( 1

      توانایی پرپ اولیه و ثانویه 1

      )در نقش فرد سیار( توانایی آماده نمودن فیلد استریل 7

      )در نقش فرد سیار( آوری ی جمعها سیستم و ها کتترها، درن گیری به کارتوانایی  7

      توانایی پوشاندن گان و دستکش به اعضاء تیم 5

      درپ اثاثیه )در نقش فرد اسکراب(توانایی  3

      توانایی درپ بیمار )در نقش فرد اسکراب( 50
 
 
 

زیابی*مرحلهدومار    *بازخوردبهدانشجو      *مرحلهاولارزیابی

هاتمامیمهارت

درسطح

شایستگیمورد

انتظارانجامشد.

تاریخامضاءومهر–ناماستاد

ییکهبهسطحمطلوبوموردهامهارت

رویشمارهانتظارنرسیدهاستباعالمت

موردنظرمشخصشود.



ییکهدرمرحلهدومارزیابیبهحدشایستگیموردهامهارتشماره

ت.انتظاررسیدهاس



5 7 



 7 5تاریخناماستاد)مهروامضاء(



0 7 



0 7 

9 5 9 5 

1 3 1 3 

1 50 1 50 

  سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقرردردورهآموزشیبهآندستیابد.

یتکمیلنشدههامهارتشماره
 



 089 

 

زناناتاقعملیدرعرصهموزکارآ

مهـــارت
سطحشایستگیموردانتظار

(1)(2)(3)(4)(5)

 )در نقش فرد اسکراب( توانایی آماده نمودن فیلد استریل 55
      )در نقش فرد اسکراب( توانایی انجام فعالیت در شروع پروسیجر 50

      وم جراح(در نقش کمک اول یا دتوانایی ایجاد اکسپوژر ) 59

      توانایی ایجاد هموستاز )در نقش فرد اسکراب( 51

      گیری وسایل جراحیبه کارتوانایی  51

      بر الپاراسکوپی تأکیدبا  گیری لوازم و تجهیزاتبه کارتوانایی  57

      توانایی بخیه زدن 57

      سکرابتوانایی شمارش )گاز، سوزن و وسایل( در نقش فرد سیار و ا 55

      توانایی پانسمان زخم 53

      توانایی انجام فعالیت در اختتام عمل جراحی 00
 
 
 
 
 
 

*مرحلهدومارزیابی    *بازخوردبهدانشجو      *مرحلهاولارزیابی

هاتمامیمهارت

درسطح

شایستگیمورد

انتظارانجامشد.

تاریخامضاءومهر–ناماستاد

ییکهبهسطحمطلوبوموردهامهارت

رویشمارهانتظارنرسیدهاستباعالمت

موردنظرمشخصشود.



ییکهدرمرحلهدومارزیابیبهحدشایستگیموردهامهارتشماره

انتظاررسیدهاست.



55 57 



 57 55تاریخناماستاد)مهروامضاء(



50 57 



50 57 

59 55 59 55 

51 53 51 53 

51 00 51 00 

  سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقرردردورهآموزشیبهآندستیابد.

یتکمیلنشدههامهارتشماره
 



 091 

 

زناناتاقعملیدرعرصهکارآموز

مهـــارت
سطحشایستگیموردانتظار

(1)(2)(3)(4)(5)

 مراقبت از نوزاد تازه متولد شدهتوانایی  05
      توانایی ثبت در پرونده 00

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

*مرحلهدومارزیابی    *بازخوردبهدانشجو      *مرحلهاولارزیابی

هاتمامیمهارت

درسطح

شایستگیمورد

انتظارانجامشد.

تاریخامضاءومهر–ناماستاد

ییکهبهسطحمطلوبوموردهاارتمه

رویشمارهانتظارنرسیدهاستباعالمت

موردنظرمشخصشود.

ییکهدرمرحلهدومارزیابیبهحدشایستگیموردانتظارهامهارتشماره

رسیدهاست.



05 



 05تاریخناماستاد)مهروامضاء(



00 



00 



 



 



  سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقرردردورهآموزشیبهآندستیابد.

یتکمیلنشدههامهارتشماره
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زناناتاقعملیدرعرصهکارآموزدرهافعالیتثبت
ف
ردی



تانبیمارستاریختشخیصشمارهپروندهنامونامخانوادگیبیمارنامفعالیت
 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

 پوزیشن دادن به بیمار روی تخت 5

 پوزیشن دادن به بیمار روی تخت 0

 پرپ اولیه و ثانویه 9

 پرپ اولیه و ثانویه 1

 پرپ اولیه و ثانویه 1

 درپ بیمار 7

 ردرپ بیما 7

 درپ بیمار 5

 هموستاز 3

 هموستاز 50

 بخیه زدن 55

 بخیه زدن 50



 092 

 پانسمان زخم 59

 پانسمان زخم 51

--- ضد عفونی نمودن اتاق 51

 مراقبت از نوزاد تازه متولد شده 57

 د تازه متولد شدهمراقبت از نوزا 57

 مراقبت از نوزاد تازه متولد شده 55

 مراقبت از نوزاد تازه متولد شده 53

 مراقبت از نوزاد تازه متولد شده 00

 ثبت 05



 093 

 زناناتاقعملیدرعرصهکارآموزبتتجارببالینیدرث
ف
ردی



 بیمارنامونامخانوادگی
رهشما

 پرونده
 تاریخنامعملجراحی تشخیص بیمارستان

نقش

 دانشجو

 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

5           

0           

9           

1           

1           

7           

7           

5           

3           

50           

55           

50           



 094 

 زناناتاقعملیدرعرصهکارآموزثبتتجارببالینیدر
ف
ردی



 بیمارنامونامخانوادگی
شماره

 پرونده
 تاریخنامعملجراحی تشخیص بیمارستان

نقش

 دانشجو

 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

59           

51           

51           

57           

57           

55           

53           

00           

05           

00           

09           

01           
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 زناناتاقعملیدرعرصهکارآموزعمومیارزشیابی

 بیمارستان:     تاریخ:

 5 575 57.5 1 آیتمتحتارزشیابی

     ی رآموزکاحضور به موقع و آماده شدن در محل  5

     انجام وظایف با حداقل وابستگی 0

     فعالیت به عنوان عضوی از تیم 9

     به اصول مؤسسه و دانشکده جهت نحوه لباس پوشیدن پایبندی 1

     ی مؤسسه و دانشکدهها سیاسترعایت قوانین و  1

     ابتکار در حین کار 7

     مودن وقترفتن به استراحت با اجازه و بدون تلف ن 7

     داشتن اعتماد به نفس 5

     ارتباط مناسب با پزشک 3

     ارتباط مناسب با سر پرستار و پرسنل 50

     و دانش خود و درخواست کمک و پرسش ها بینش نسبت به توانایی 55

     حمایت از بیمار 50

     با عالقه ها مسئولیتپذیرش  59

     و مدیریت زمان ها تفعالیمهارت سازماندهی  51

     ای هنگرش حرف 51

     قیمت  گرانرعایت اصول ایمنی حین کار جهت مراقبت از تجهیزات  57

     ها انجام به موقع فعالیت 57

     ی بیمارها یی در کاربرد وسایل به منظور کاهش هزینهجو صرفه 55

     پیروی از دستورات 53

     قت مناسبانجام کار با سرعت و د 00

     دانشجویان و پرسنل بعد از اتمام کار خود سایرکمک به  05

     قبول پیشنهادات و انتقادات 00

 پیشنهادات

 امضاء مربی 
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 فرمارزشیابیدروندانشگاهیدانشجو

زناناتاقعملیدرعرصهکارآموزبازخورد
 

 مهمترین نقاط قوت دانشجو: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 مهمترین نقاط ضعف دانشجو: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 رفع نقاط ضعف و استفاده از نقاط قوت: برنامه پیشنهادی برای 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 توضیحات: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

مخانوادگیدانشجونامونا

 امضاء

تاریخ

 ناموامضاءاستاد
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زناناتاقعملدرکارآموزیدرعرصههاکنفرانسثبت

 بوکالگنمرهبراساسفرمانتهای عنوانکنفرانس بیمارستان تاریخ نامدوره ردیف

     )کنفرانس اول( زناناتاق عمل کارآموزی در عرصه  5
 

زناناتاقعملیدرعرصهکارآموزدرهامهارتفرمسنجش
 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره قابل قبولهای انجام شده  تعداد مهارت های غیرقابل قبول شماره مهارت تعداد کل مهارت

00 
نمره کل مهارت ها   10  ………= )تعداد مهارت انجام شده قابل قبول= ......(

00 
 



زناناتاقعملیدرعرصهکارآموزدرهافعالیتمسنجشفر
 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره تعداد فعالیت انجام شده قابل قبول تعداد فعالیت انجام شده تعداد کل فعالیت مورد انتظار

05   
نمره کل فعالیت ها 51  ………= )تعداد فعالیت انجام شده قابل قبول= ......(

05 
 



زناناتاقعملیدرعرصهکارآموزفرمسنجشتجارببالینیدر
جنس 
 دانشجو

 قابل قبولتعداد تجارب انجام شده  تعداد کل تجارب مورد انتظار
 نحوه محاسبه نمره

امضاء 
 FA SA SS PS SO C O FA SA SS PS SO C O استاد

نمره کل تجارب        0 1 0 1 1 0 9 مونث 90  ………= )تعداد تجارب انجام شده قابل قبول= ......(

55 
 

        0 50 0 1 0 5 5 مذکر
 

زناناتاقعملدرعرصهکارآموزیسنجشنهایی
 مالک سنجش

 جمع
نمره 

 00از 

نمره 
به 

 حروف
امضاء 
 استاد

 ها فعالیت مهارت
تجارب 
 بالینی

ارزشیابی 
 عمومی

مانند ارائه گزارش به پژوهشی -آموزشی و علمی-های علمی تکالیف و فعالیت
شرکت در سمینار، همایش، کنگره، کارگاه، دوره و ... ، صورت کنفرانس بالینی

در  )با ذکر عنوان، تاریخ و محل برگزاری و موضوع و همکاران(، ارائه مقاله
 در چاپ مقاله در مجالت، کتاب و ... همکاریها،  ها و همایش کنگره

 ها تحویل فرم

ارزیابی فرم 
محیط 
 بالینی

اهداف فرم 
 دانشجو

خود فرم 
ارزشیابی 
 دانشجو

فرم 
ارزشیابی 

 مربی

گزارش فرم 
روزانه 

 کارآموزی

10 51 90 7 5 500 00  
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 ارتوپدی اتاق عمل ی در عرصهکارآموز
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ارتوپدیاتاقعملیدرعرصهزکارآمو

مهـــارت
سطحشایستگیموردانتظار

(1)(2)(3)(4)(5)

 )در شروع شیفت( توانایی تجهیز و آماده نمودن اتاق 5
      )در نقش فرد سیار( توانایی تهیه وسایل مورد نیاز برای پروسیجر 0

      فرد سیار()در نقش  توانایی پوزیشن دادن به بیمار روی تخت 9

      توانایی قرار دادن پد کوتر )در نقش فرد سیار( 1

      توانایی پرپ اولیه و ثانویه 1

      )در نقش فرد سیار( توانایی آماده نمودن فیلد استریل 7

      )در نقش فرد سیار( آوری ی جمعها و سیستم ها کتترها، درن گیری به کارتوانایی  7

      اثاثیه )در نقش فرد اسکراب( درپتوانایی  5

      توانایی درپ بیمار )در نقش فرد اسکراب( 3

      )در نقش فرد اسکراب( توانایی آماده نمودن فیلد استریل 50
 
 
 

*مرحلهدومارزیابی    *بازخوردبهدانشجو      *مرحلهاولارزیابی

هاتمامیمهارت

درسطح

شایستگیمورد

رانجامشد.انتظا

تاریخامضاءومهر–ناماستاد

ییکهبهسطحمطلوبوموردهامهارت

رویشمارهانتظارنرسیدهاستباعالمت

موردنظرمشخصشود.



ییکهدرمرحلهدومارزیابیبهحدشایستگیموردهامهارتشماره

انتظاررسیدهاست.



5 7 



 7 5تاریخناماستاد)مهروامضاء(



0 7 



0 7 

9 5 9 5 

1 3 1 3 

1 50 1 50 

  سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقرردردورهآموزشیبهآندستیابد.

یتکمیلنشدههامهارتشماره
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ارتوپدیاتاقعملیدرعرصهکارآموز

مهـــارت
یستگیموردانتظارسطحشا

(1)(2)(3)(4)(5)

 )در نقش فرد اسکراب( توانایی انجام فعالیت در شروع پروسیجر 55
      در نقش کمک اول یا دوم جراح(توانایی ایجاد اکسپوژر ) 50

      بر تورنیکت تأکیدبا توانایی ایجاد هموستاز )در نقش فرد اسکراب( 59

      ری وسایل جراحیگیبه کارتوانایی  51

      یسکوپبر آرترو تأکیدبا  گیری لوازم و تجهیزاتبه کارتوانایی  51

      توانایی بخیه زدن 57

      توانایی شمارش )گاز، سوزن و وسایل( در نقش فرد سیار و اسکراب 57

      توانایی پانسمان زخم 55

      توانایی انجام فعالیت در اختتام عمل جراحی 53

      توانایی ثبت در پرونده 00
 
 
 

*مرحلهدومارزیابی    *بازخوردبهدانشجو      *مرحلهاولارزیابی

هاتمامیمهارت

درسطح

شایستگیمورد

انتظارانجامشد.

تاریخامضاءومهر–ناماستاد

ییکهبهسطحمطلوبوموردهامهارت

رویشمارهانتظارنرسیدهاستباعالمت

موردنظرمشخصشود.



ییکهدرمرحلهدومارزیابیبهحدشایستگیموردهامهارتشماره

انتظاررسیدهاست.



55 57 



 57 55تاریخناماستاد)مهروامضاء(



50 57 



50 57 

59 55 59 55 

51 53 51 53 

51 00 51 00 

  یستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقرردردورهآموزشیبهآندستیابد.سطحشا

یتکمیلنشدههامهارتشماره
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ارتوپدیاتاقعملیدرعرصهکارآموزدرهافعالیتثبت
ف
ردی



بیمارستانتاریختشخیصشمارهپروندهنامونامخانوادگیبیمارنامفعالیت
 مضاءاستادواتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

 پوزیشن دادن به بیمار روی تخت 5

 پوزیشن دادن به بیمار روی تخت 0

 پرپ اولیه و ثانویه 9

 پرپ اولیه و ثانویه 1

 پرپ اولیه و ثانویه 1

 پرپ اولیه و ثانویه 7

 ثانویهپرپ اولیه و  7

 پرپ اولیه و ثانویه 5

 درپ اثاثیه 3

 درپ اثاثیه 50

 درپ اثاثیه 55

 درپ بیمار 50
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 درپ بیمار 59

 درپ بیمار 51

 درپ بیمار 51

 درپ بیمار 57

 درپ بیمار 57

 هموستاز 55

 هموستاز 53

 بخیه زدن 00

 بخیه زدن 05

 پانسمان زخم 00

 پانسمان زخم 09

--- ضد عفونی نمودن اتاق 01

 ثبت 01



 214 

ارتوپدیاتاقعملیدرعرصهکارآموزدرثبتتجارببالینی
ف
ردی



 بیمارنامونامخانوادگی
شماره

 پرونده
 تاریخنامعملجراحی تشخیص بیمارستان

نقش

 دانشجو

 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

5           

0           

9           

1           

1           

7           

7           

5           

3           

50           

55           

50           
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 ارتوپدیاتاقعملیدرعرصهکارآموزثبتتجارببالینیدر
ف
ردی



 بیمارنامونامخانوادگی
شماره

 پرونده
 تاریخنامعملجراحی تشخیص بیمارستان

نقش

 دانشجو

 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

59           

51           

51           

57           

57           

55           

53           

00           

05           

00           

09           

01           
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 ارتوپدیاتاقعملیدرعرصهکارآموزثبتتجارببالینیدر
ف
ردی



 بیمارنامونامخانوادگی
شماره

 پرونده
ختارینامعملجراحی تشخیص بیمارستان

نقش

 دانشجو

 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

01           

07           

07           

05           

03           

90           

95           

90           

99           

91           

91           

97           
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 ارتوپدیاتاقعملیدرعرصهکارآموزعمومیارزشیابی

 بیمارستان:     تاریخ:

 0 0.1 0.71 5 آیتم تحت ارزشیابی

     ی کارآموزحضور به موقع و آماده شدن در محل  5

     انجام وظایف با حداقل وابستگی 0

     فعالیت به عنوان عضوی از تیم 9

     به اصول مؤسسه و دانشکده جهت نحوه لباس پوشیدن پایبندی 1

     ی مؤسسه و دانشکدهها سیاسترعایت قوانین و  1

     ابتکار در حین کار 7

     رفتن به استراحت با اجازه و بدون تلف نمودن وقت 7

     داشتن اعتماد به نفس 5

     ارتباط مناسب با پزشک 3

     ارتباط مناسب با سر پرستار و پرسنل 50

     دانش خود و درخواست کمک و پرسش و ها بینش نسبت به توانایی 55

     حمایت از بیمار 50

     با عالقه ها مسئولیتپذیرش  59

     و مدیریت زمان ها فعالیتمهارت سازماندهی  51

     ای هنگرش حرف 51

     قیمت  گرانرعایت اصول ایمنی حین کار جهت مراقبت از تجهیزات  57

     ها انجام به موقع فعالیت 57

     ی بیمارها یی در کاربرد وسایل به منظور کاهش هزینهجو صرفه 55

     پیروی از دستورات 53

     انجام کار با سرعت و دقت مناسب 00

     دانشجویان و پرسنل بعد از اتمام کار خود سایرکمک به  05

     قبول پیشنهادات و انتقادات 00

 پیشنهادات

 امضاء مربی 
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 یابیدروندانشگاهیدانشجوفرمارزش

ارتوپدیاتاقعملیدرعرصهکارآموزبازخورد
 

 مهمترین نقاط قوت دانشجو: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 مهمترین نقاط ضعف دانشجو: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 برنامه پیشنهادی برای رفع نقاط ضعف و استفاده از نقاط قوت: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 توضیحات: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

نامونامخانوادگیدانشجو

امضاء

تاریخ

 ناموامضاءاستاد
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ارتوپدیاتاقعملدرکارآموزیدرعرصههاکنفرانسثبت

 بوکالگنمرهبراساسفرمانتهای کنفرانسعنوان بیمارستان تاریخ نامدوره ردیف

     )کنفرانس اول( ارتوپدیاتاق عمل کارآموزی در عرصه  5

     )کنفرانس دوم( ارتوپدیاتاق عمل کارآموزی در عرصه  0
 

ارتوپدیاتاقعملیدرعرصهکارآموزدرهامهارتفرمسنجش
 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره قابل قبولهای انجام شده  د مهارتتعدا های غیرقابل قبول شماره مهارت تعداد کل مهارت

00   
نمره کل مهارت ها 10  ………= )تعداد مهارت انجام شده قابل قبول= ......(

00 
 

 

ارتوپدیاتاقعملیدرعرصهکارآموزدرهافعالیتفرمسنجش
 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره تعداد فعالیت انجام شده قابل قبول تعداد فعالیت انجام شده رد انتظارتعداد کل فعالیت مو

01   
نمره کل فعالیت ها 51  ………= )تعداد فعالیت انجام شده قابل قبول= ......(

01 
 

 

ارتوپدیاتاقعملرصهیدرعکارآموزفرمسنجشتجارببالینیدر
 قابل قبولتعداد تجارب انجام شده  تعداد کل تجارب مورد انتظار

 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره
FA SA SS PS SO C O FA SA SS PS SO C O 

0 9 1 55 0 1 0        
نمره کل تجارب 90  ………= )تعداد تجارب انجام شده قابل قبول= ......(

01 
 

 

ارتوپدیاتاقعملدرعرصهکارآموزیسنجشنهایی
 مالک سنجش

 جمع

نمره 
از 
00 

نمره 
به 

 حروف
امضاء 
 استاد

 ها فعالیت مهارت
تجارب 
 بالینی

ارزشیابی 
 عمومی

مانند ارائه پژوهشی -آموزشی و علمی-های علمی تکالیف و فعالیت
شرکت در سمینار، همایش، کنگره،  ،گزارش به صورت کنفرانس بالینی

کارگاه، دوره و ... )با ذکر عنوان، تاریخ و محل برگزاری و موضوع و 
همکاری در چاپ مقاله ها،  ها و همایش در کنگره همکاران(، ارائه مقاله

 در مجالت، کتاب و ...

 ها تحویل فرم

ارزیابی فرم 
محیط 
 بالینی

اهداف فرم 
 دانشجو

خود فرم 
زشیابی ار

 دانشجو

فرم 
ارزشیابی 

 مربی

گزارش فرم 
روزانه 

 کارآموزی

10 51 90 7 5 500 00  
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 توراکساتاق عمل ی در عرصه کارآموز
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توراکساتاقعملیدرعرصهکارآموز

مهـــارت
سطحشایستگیموردانتظار

(1)(2)(3)(4)(5)

 )در شروع شیفت( ودن اتاقتوانایی تجهیز و آماده نم 5
      )در نقش فرد سیار( توانایی تهیه وسایل مورد نیاز برای پروسیجر 0

      )در نقش فرد سیار( توانایی پوزیشن دادن به بیمار روی تخت 9

      توانایی قرار دادن پد کوتر )در نقش فرد سیار( 1

      توانایی پرپ اولیه و ثانویه 1

      )در نقش فرد سیار( ی آماده نمودن فیلد استریلتوانای 7

      chest tubeبر  تأکید)در نقش فرد سیار( با  آوری ی جمعها و سیستم ها کتترها، درن گیری به کارتوانایی  7

      درپ اثاثیه )در نقش فرد اسکراب(توانایی  5

      توانایی درپ بیمار )در نقش فرد اسکراب( 3

      )در نقش فرد اسکراب( یی آماده نمودن فیلد استریلتوانا 50
 
 
 
 

*مرحلهدومارزیابی    *بازخوردبهدانشجو      *مرحلهاولارزیابی

هاتمامیمهارت

درسطح

شایستگیمورد

انتظارانجامشد.

تاریخامضاءومهر–ناماستاد

ییکهبهسطحمطلوبوموردهامهارت

رویشمارههاستباعالمتانتظارنرسید

موردنظرمشخصشود.



ییکهدرمرحلهدومارزیابیبهحدشایستگیموردهامهارتشماره

انتظاررسیدهاست.



5 7 



 7 5تاریخناماستاد)مهروامضاء(



0 7 



0 7 

9 5 9 5 

1 3 1 3 

1 50 1 50 

  تگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقرردردورهآموزشیبهآندستیابد.سطحشایس

یتکمیلنشدههامهارتشماره
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توراکساتاقعملیدرعرصهکارآموز

مهـــارت
سطحشایستگیموردانتظار

(1)(2)(3)(4)(5)

 فرد اسکراب( )در نقش توانایی انجام فعالیت در شروع پروسیجر 55
      در نقش کمک اول یا دوم جراح(توانایی ایجاد اکسپوژر ) 50

      توانایی ایجاد هموستاز )در نقش فرد اسکراب( 59

      گیری وسایل جراحیبه کارتوانایی  51

      گیری لوازم و تجهیزاتبه کارتوانایی  51

      توانایی بخیه زدن 57

      )گاز، سوزن و وسایل( در نقش فرد سیار و اسکراب توانایی شمارش 57

      توانایی پانسمان زخم 55

      توانایی انجام فعالیت در اختتام عمل جراحی 53

      توانایی ثبت در پرونده 00
 
 
 
 

*مرحلهدومارزیابی    *بازخوردبهدانشجو      *مرحلهاولارزیابی

هاتمامیمهارت

سطحدر

شایستگیمورد

انتظارانجامشد.

تاریخامضاءومهر–ناماستاد

ییکهبهسطحمطلوبوموردهامهارت

رویشمارهانتظارنرسیدهاستباعالمت

موردنظرمشخصشود.



ییکهدرمرحلهدومارزیابیبهحدشایستگیموردهامهارتشماره

انتظاررسیدهاست.



55 57 



 57 55تاریخد)مهروامضاء(ناماستا



50 57 



50 57 

59 55 59 55 

51 53 51 53 

51 00 51 00 

  سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقرردردورهآموزشیبهآندستیابد.

یتکمیلنشدههامهارتشماره
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توراکساتاقعملیدرعرصهکارآموزدرهافعالیتثبت
ف
ردی



بیمارستانتاریختشخیصشمارهپروندهنامونامخانوادگیبیمارنامفعالیت
 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

 پوزیشن دادن به بیمار روی تخت 5

 پوزیشن دادن به بیمار روی تخت 0

 ه و ثانویهپرپ اولی 9

 پرپ اولیه و ثانویه 1

1 
و  ها کتترها، درن گیری به کار
 آوری ی جمعها سیستم



7 
و  ها کتترها، درن گیری به کار
 آوری ی جمعها سیستم



7 
و  ها کتترها، درن گیری به کار
 آوری ی جمعها سیستم



 درپ بیمار 5

 ماردرپ بی 3

 هموستاز 50

 هموستاز 55

 پانسمان زخم 50
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 پانسمان زخم 59

--- ضد عفونی نمودن اتاق 51

 ثبت 51
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 توراکساتاقعملیدرعرصهکارآموزثبتتجارببالینیدر
ف
ردی



 بیمارنامونامخانوادگی
شماره

 پرونده
 تاریخنامعملجراحی تشخیص انبیمارست

نقش

 دانشجو

 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

5           

0           

9           

1           

1           

7           

7           

5           

3           

50           

55           

50           
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 توراکساتاقعملیدرعرصهکارآموزتجارببالینیدرثبت
ف
ردی



 بیمارنامونامخانوادگی
شماره

 پرونده
 تاریخنامعملجراحی تشخیص بیمارستان

نقش

 دانشجو

 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

59           

51           

51           

57           

57           

55           

53           

00           

05           

00           

09           

01           



 208 

 توراکساتاقعملیدرعرصهکارآموزعمومیارزشیابی

 بیمارستان:     تاریخ:

 5 575 57.5 1 آیتمتحتارزشیابی

     ی کارآموزحضور به موقع و آماده شدن در محل  5

     انجام وظایف با حداقل وابستگی 0

     فعالیت به عنوان عضوی از تیم 9

     به اصول مؤسسه و دانشکده جهت نحوه لباس پوشیدن پایبندی 1

     ی مؤسسه و دانشکدهها سیاسترعایت قوانین و  1

     ابتکار در حین کار 7

     رفتن به استراحت با اجازه و بدون تلف نمودن وقت 7

     داشتن اعتماد به نفس 5

     ارتباط مناسب با پزشک 3

     ارتباط مناسب با سر پرستار و پرسنل 50

     و دانش خود و درخواست کمک و پرسش ها بینش نسبت به توانایی 55

     حمایت از بیمار 50

     با عالقه ها مسئولیتپذیرش  59

     زمانو مدیریت  ها فعالیتمهارت سازماندهی  51

     ای هنگرش حرف 51

     قیمت  گرانرعایت اصول ایمنی حین کار جهت مراقبت از تجهیزات  57

     ها انجام به موقع فعالیت 57

     ی بیمارها یی در کاربرد وسایل به منظور کاهش هزینهجو صرفه 55

     پیروی از دستورات 53

     انجام کار با سرعت و دقت مناسب 00

     دانشجویان و پرسنل بعد از اتمام کار خود سایرکمک به  05

     قبول پیشنهادات و انتقادات 00

 پیشنهادات

 امضاء مربی 
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 فرمارزشیابیدروندانشگاهیدانشجو

توراکساتاقعملیدرعرصهکارآموزبازخورد
 

 مهمترین نقاط قوت دانشجو: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 مهمترین نقاط ضعف دانشجو: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 و استفاده از نقاط قوت:  برنامه پیشنهادی برای رفع نقاط ضعف

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 توضیحات: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

انشجونامونامخانوادگید

امضاء

تاریخ

 ناموامضاءاستاد
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توراکساتاقعملدرکارآموزیدرعرصههاکنفرانسثبت

 بوکالگنمرهبراساسفرمانتهای عنوانکنفرانس بیمارستان تاریخ نامدوره ردیف

     )کنفرانس اول( توراکساتاق عمل کارآموزی در عرصه  5
 

توراکساتاقعملهیدرعرصکارآموزدرهامهارتفرمسنجش
 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره قابل قبولهای انجام شده  تعداد مهارت های غیرقابل قبول شماره مهارت تعداد کل مهارت

00 
نمره کل مهارت ها   10  ………= )تعداد مهارت انجام شده قابل قبول= ......(

00 

 

 

توراکساتاقعملیدرعرصهکارآموزدرهافعالیتفرمسنجش
 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره تعداد فعالیت انجام شده قابل قبول تعداد فعالیت انجام شده تعداد کل فعالیت مورد انتظار

51   
نمره کل فعالیت ها 51  ………= )تعداد فعالیت انجام شده قابل قبول= ......(

51 
 



توراکساتاقعملیدرعرصهکارآموزفرمسنجشتجارببالینیدر
 قابل قبولتعداد تجارب انجام شده  تعداد کل تجارب مورد انتظار

 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره
FA SA SS PS SO C O FA SA SS PS SO C O 

5 0 1 7 0 1 0        
نمره کل تجارب 90  ………= )تعداد تجارب انجام شده قابل قبول= ......(

55 
 



توراکساتاقعملدرعرصهکارآموزیسنجشنهایی
 مالک سنجش

 جمع
نمره 

 00از 

نمره 
به 

 حروف
امضاء 
 استاد

 ها فعالیت مهارت
تجارب 
 بالینی

ارزشیابی 
 عمومی

مانند ارائه گزارش به پژوهشی -آموزشی و علمی-های علمی تکالیف و فعالیت
شرکت در سمینار، همایش، کنگره، کارگاه، دوره و ... ، صورت کنفرانس بالینی

در  )با ذکر عنوان، تاریخ و محل برگزاری و موضوع و همکاران(، ارائه مقاله
 همکاری در چاپ مقاله در مجالت، کتاب و ...ها،  ها و همایش کنگره

 ها تحویل فرم

فرم ارزیابی 
محیط 
 بالینی

فرم اهداف 
 دانشجو

فرم خود 
ارزشیابی 
 دانشجو

فرم ارزشیابی 
 مربی

فرم گزارش 
 روزانه کارآموزی

10 51 90 7 5 500 00  
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 قلب و عروق اتاق عمل ی در عرصهکارآموز
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قلبوعروقاتاقعملیدرعرصهکارآموز

مهـــارت
شایستگیموردانتظارسطح

(1)(2)(3)(4)(5)

 )در شروع شیفت( توانایی تجهیز و آماده نمودن اتاق 5
      )در نقش فرد سیار( توانایی تهیه وسایل مورد نیاز برای پروسیجر 0

      )در نقش فرد سیار( توانایی پوزیشن دادن به بیمار روی تخت 9

      ر )در نقش فرد سیار(توانایی قرار دادن پد کوت 1

      توانایی پرپ اولیه و ثانویه 1

      )در نقش فرد سیار( توانایی آماده نمودن فیلد استریل 7

      chest tubeبر  تأکید)در نقش فرد سیار( با  آوری ی جمعها و سیستم ها کتترها، درن گیری به کارتوانایی  7

      اسکراب( درپ اثاثیه )در نقش فردتوانایی  5

      توانایی درپ بیمار )در نقش فرد اسکراب( 3

      )در نقش فرد اسکراب( توانایی آماده نمودن فیلد استریل 50
 
 
 
 
 

*مرحلهدومارزیابی    *بازخوردبهدانشجو      *مرحلهاولارزیابی

هاتمامیمهارت

درسطح

شایستگیمورد

انتظارانجامشد.

تاریخامضاءومهر–ستادناما

ییکهبهسطحمطلوبوموردهامهارت

رویشمارهانتظارنرسیدهاستباعالمت

موردنظرمشخصشود.



ییکهدرمرحلهدومارزیابیبهحدشایستگیموردهامهارتشماره

انتظاررسیدهاست.



5 7 



 7 5تاریخناماستاد)مهروامضاء(



0 7 



0 7 

9 5 9 5 

1 3 1 3 

1 50 1 50 

  سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقرردردورهآموزشیبهآندستیابد.

یتکمیلنشدههامهارتشماره
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قلبوعروقاتاقعملیدرعرصهکارآموز

مهـــارت
ظارسطحشایستگیموردانت

(1)(2)(3)(4)(5)

 )در نقش فرد اسکراب( توانایی انجام فعالیت در شروع پروسیجر 55
      در نقش کمک اول یا دوم جراح(توانایی ایجاد اکسپوژر ) 50

      توانایی ایجاد هموستاز )در نقش فرد اسکراب( 59

      گیری وسایل جراحیبه کارتوانایی  51

      بر پمپ قلب و ریه تأکیدبا  گیری لوازم و تجهیزاته کاربتوانایی  51

      توانایی بخیه زدن 57

      توانایی شمارش )گاز، سوزن و وسایل( در نقش فرد سیار و اسکراب 57

      توانایی پانسمان زخم 55

      توانایی انجام فعالیت در اختتام عمل جراحی 53

      توانایی ثبت در پرونده 00
 
 
 

*مرحلهدومارزیابی    *بازخوردبهدانشجو      *مرحلهاولارزیابی

هاتمامیمهارت

درسطح

شایستگیمورد

انتظارانجامشد.

تاریخامضاءومهر–ناماستاد

ییکهبهسطحمطلوبوموردهامهارت

رویشمارهانتظارنرسیدهاستباعالمت

موردنظرمشخصشود.



ییکهدرمرحلهدومارزیابیبهحدشایستگیموردهامهارتشماره

انتظاررسیدهاست.



55 57 



 57 55تاریخناماستاد)مهروامضاء(



50 57 



50 57 

59 55 59 55 

51 53 51 53 

51 00 51 00 

  جودرطولزمانمقرردردورهآموزشیبهآندستیابد.سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانش

یتکمیلنشدههامهارتشماره
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قلبوعروقاتاقعملیدرعرصهکارآموزدرهافعالیتثبت
ف
ردی



بیمارستانتاریختشخیصشمارهپروندهنامونامخانوادگیبیمارنامفعالیت
 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

5 
و  ها کتترها، درن گیری به کار
 آوری ی جمعها سیستم



0 
و  ها کتترها، درن گیری به کار
 آوری ی جمعها سیستم



9 
و  ها کتترها، درن گیری به کار
 آوری ی جمعها سیستم



 پانسمان زخم 1

 پانسمان زخم 1

--- قضد عفونی نمودن اتا 7

ثبت 7
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 وعروققلباتاقعملیدرعرصهکارآموزثبتتجارببالینیدر
ف
ردی



 بیمارنامونامخانوادگی
شماره

 پرونده
 تاریخنامعملجراحی تشخیص بیمارستان

نقش

 ودانشج

 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

5           

0           

9           

1           

1           

7           

7           

5           

3           

50           

55           

50           
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 قلبوعروقاتاقعملیدرعرصهکارآموزثبتتجارببالینیدر
ف
ردی



 بیمارنامونامخانوادگی
شماره

 پرونده
 تاریخجراحینامعمل تشخیص بیمارستان

نقش

 دانشجو

 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

59           

51           

51           

57           

57           

55           

53           

00           

05           

00           

09           

01           
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 قلبوعروقاتاقعملیدرعرصهکارآموزمومیعارزشیابی

 بیمارستان:     تاریخ:

 5 575 57.5 1 آیتمتحتارزشیابی

     ی کارآموزحضور به موقع و آماده شدن در محل  5

     انجام وظایف با حداقل وابستگی 0

     فعالیت به عنوان عضوی از تیم 9

     وه لباس پوشیدنبه اصول مؤسسه و دانشکده جهت نح پایبندی 1

     ی مؤسسه و دانشکدهها سیاسترعایت قوانین و  1

     ابتکار در حین کار 7

     رفتن به استراحت با اجازه و بدون تلف نمودن وقت 7

     داشتن اعتماد به نفس 5

     ارتباط مناسب با پزشک 3

     ارتباط مناسب با سر پرستار و پرسنل 50

     و دانش خود و درخواست کمک و پرسش ها به تواناییبینش نسبت  55

     حمایت از بیمار 50

     با عالقه ها مسئولیتپذیرش  59

     و مدیریت زمان ها فعالیتمهارت سازماندهی  51

     ای هنگرش حرف 51

     قیمت  گرانرعایت اصول ایمنی حین کار جهت مراقبت از تجهیزات  57

     ها وقع فعالیتانجام به م 57

     ی بیمارها یی در کاربرد وسایل به منظور کاهش هزینهجو صرفه 55

     پیروی از دستورات 53

     انجام کار با سرعت و دقت مناسب 00

     دانشجویان و پرسنل بعد از اتمام کار خود سایرکمک به  05

     قبول پیشنهادات و انتقادات 00

 پیشنهادات

 مربی امضاء 
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 فرمارزشیابیدروندانشگاهیدانشجو

قلبوعروقاتاقعملیدرعرصهکارآموزبازخورد
 

 مهمترین نقاط قوت دانشجو: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 مهمترین نقاط ضعف دانشجو: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 برنامه پیشنهادی برای رفع نقاط ضعف و استفاده از نقاط قوت: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 توضیحات: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .........................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

نامونامخانوادگیدانشجو

امضاء

تاریخ

 ناموامضاءاستاد
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قلبوعروقاتاقعملدرکارآموزیدرعرصههاکنفرانسثبت

 بوکالگنمرهبراساسفرمانتهای عنوانکنفرانس بیمارستان تاریخ نامدوره ردیف

     قلب و عروق )کنفرانس اول( اتاق عمل کارآموزی در عرصه 5

 

  قلبوعروقاتاقعملیدرعرصهکارآموزدرهامهارتفرمسنجش

 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره قبولقابل های انجام شده  تعداد مهارت های غیرقابل قبول شماره مهارت تعداد کل مهارت

00 
نمره کل مهارت ها   10  ………= )تعداد مهارت انجام شده قابل قبول= ......(

00 

 

 

قلبوعروقاتاقعملیدرعرصهکارآموزدرهافعالیتفرمسنجش
 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره تعداد فعالیت انجام شده قابل قبول نجام شدهتعداد فعالیت ا تعداد کل فعالیت مورد انتظار

7   
نمره کل فعالیت ها 51  ………= )تعداد فعالیت انجام شده قابل قبول= ......(

7 
 

 

قلبوعروقاتاقعملیدرعرصهکارآموزفرمسنجشتجارببالینیدر
 قابل قبولتعداد تجارب انجام شده  داد کل تجارب مورد انتظارتع

 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره
FA SA SS PS SO C O FA SA SS PS SO C O 

0 0 5 5 5 7 5        
نمره کل تجارب 90  ………= )تعداد تجارب انجام شده قابل قبول= ......(

55 

 



قلبوعروقاتاقعملدرعرصهکارآموزیسنجشنهایی
 مالک سنجش

 جمع
نمره 

 00از 
نمره 
به 

 حروف

امضاء 
 استاد

 ها فعالیت مهارت
تجارب 
 بالینی

ارزشیابی 
 عمومی

مانند ارائه گزارش به پژوهشی -آموزشی و علمی-های علمی تکالیف و فعالیت
ش، کنگره، کارگاه، دوره و ... شرکت در سمینار، همای، صورت کنفرانس بالینی

در  )با ذکر عنوان، تاریخ و محل برگزاری و موضوع و همکاران(، ارائه مقاله
 همکاری در چاپ مقاله در مجالت، کتاب و ...ها،  ها و همایش کنگره

 ها تحویل فرم

فرم ارزیابی 
محیط 
 بالینی

فرم اهداف 
 دانشجو

فرم خود 
ارزشیابی 
 دانشجو

شیابی فرم ارز
 مربی

فرم گزارش 
 روزانه کارآموزی

10 51 90 7 5 500 00 
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 چشماتاق عمل ی در عرصه کارآموز
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چشماتاقعملیدرعرصهکارآموز

مهـــارت
سطحشایستگیموردانتظار

(1)(2)(3)(4)(5)

 )در شروع شیفت( توانایی تجهیز و آماده نمودن اتاق 5
      )در نقش فرد سیار( توانایی تهیه وسایل مورد نیاز برای پروسیجر 0

      )در نقش فرد سیار( توانایی پوزیشن دادن به بیمار روی تخت 9

      توانایی قرار دادن پد کوتر )در نقش فرد سیار( 1

      توانایی پرپ اولیه و ثانویه 1

      در نقش فرد سیار() توانایی آماده نمودن فیلد استریل 7

      درپ اثاثیه )در نقش فرد اسکراب(توانایی  7

      توانایی درپ بیمار )در نقش فرد اسکراب( 5

      )در نقش فرد اسکراب( توانایی آماده نمودن فیلد استریل 3

      )در نقش فرد اسکراب( توانایی انجام فعالیت در شروع پروسیجر 50
 
 
 
 

*مرحلهدومارزیابی    *بازخوردبهدانشجو      اولارزیابی*مرحله

هاتمامیمهارت

درسطح

شایستگیمورد

انتظارانجامشد.

تاریخامضاءومهر–ناماستاد

ییکهبهسطحمطلوبوموردهامهارت

رویشمارهانتظارنرسیدهاستباعالمت

موردنظرمشخصشود.



درمرحلهدومارزیابیبهحدشایستگیموردییکههامهارتشماره

انتظاررسیدهاست.



5 7 



 7 5تاریخناماستاد)مهروامضاء(



0 7 



0 7 

9 5 9 5 

1 3 1 3 

1 50 1 50 

  آندستیابد.سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقرردردورهآموزشیبه

یتکمیلنشدههامهارتشماره
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چشماتاقعملیدرعرصهکارآموز

مهـــارت
سطحشایستگیموردانتظار

(1)(2)(3)(4)(5)

 در نقش کمک اول یا دوم جراح(توانایی ایجاد اکسپوژر ) 55
      توانایی ایجاد هموستاز )در نقش فرد اسکراب( 50

      در نقش فرد سیار و اسکراب(نایی مراقبت از نمونه )توا 59

      گیری وسایل جراحیبه کارتوانایی  51

      بر فیکوامولسیفیکاسیون تأکیدبا  گیری لوازم و تجهیزاتبه کارتوانایی  51

      توانایی پانسمان زخم 57

      توانایی انجام فعالیت در اختتام عمل جراحی 57

      یی ثبت در پروندهتوانا 55

 
 
 
 

*مرحلهدومارزیابی    *بازخوردبهدانشجو      *مرحلهاولارزیابی

هاتمامیمهارت

درسطح

شایستگیمورد

انتظارانجامشد.

تاریخامضاءومهر–ناماستاد

ییکهبهسطحمطلوبوموردهامهارت

رویشمارهانتظارنرسیدهاستباعالمت

دنظرمشخصشود.مور



ییکهدرمرحلهدومارزیابیبهحدشایستگیموردهامهارتشماره

انتظاررسیدهاست.



55 57 



 57 55تاریخناماستاد)مهروامضاء(



50 57 



50 57 

59 55 59 55 

51 
 

51 
 

51 51 

  ایستیدانشجودرطولزمانمقرردردورهآموزشیبهآندستیابد.سطحشایستگیموردانتظارکهب

یتکمیلنشدههامهارتشماره
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چشماتاقعملدرعرصهیکارآموزدرهافعالیتثبت
ف
ردی



بیمارستانتاریختشخیصشمارهپروندهنامونامخانوادگیبیمارنامفعالیت
 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط ولقابلقب

 پرپ اولیه و ثانویه 5

 پرپ اولیه و ثانویه 0

 پرپ اولیه و ثانویه 9

 درپ بیمار 1

 درپ بیمار 1

 درپ بیمار 7

 هموستاز 7

 هموستاز 5

 پانسمان زخم 3

 پانسمان زخم 50

--- ضد عفونی نمودن اتاق 55

 ثبت 50
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 چشماتاقعملیدرعرصهکارآموزثبتتجارببالینیدر
ف
ردی



 بیمارنامونامخانوادگی
شماره

 پرونده
 تاریخنامعملجراحی تشخیص بیمارستان

نقش

 دانشجو

 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

5           

0           

9           

1           

1           

7           

7           

5           

3           

50           

55           

50           
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 چشماتاقعملیدرعرصهکارآموزثبتتجارببالینیدر
ف
ردی



 بیمارنامونامخانوادگی
شماره

 پرونده
 تاریخامعملجراحین تشخیص بیمارستان

نقش

 دانشجو

 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

59           

51           

51           

57           

57           

55           

53           

00           

05           

00           

09           

01           
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 چشماتاقعملیدرعرصهکارآموزعمومیابیارزشی

 بیمارستان:     تاریخ:

 5 575 57.5 1 آیتمتحتارزشیابی

     ی کارآموزحضور به موقع و آماده شدن در محل  5

     انجام وظایف با حداقل وابستگی 0

     فعالیت به عنوان عضوی از تیم 9

     لباس پوشیدن به اصول مؤسسه و دانشکده جهت نحوه پایبندی 1

     ی مؤسسه و دانشکدهها سیاسترعایت قوانین و  1

     ابتکار در حین کار 7

     رفتن به استراحت با اجازه و بدون تلف نمودن وقت 7

     داشتن اعتماد به نفس 5

     ارتباط مناسب با پزشک 3

     ارتباط مناسب با سر پرستار و پرسنل 50

     و دانش خود و درخواست کمک و پرسش ها توانایی بینش نسبت به 55

     حمایت از بیمار 50

     با عالقه ها مسئولیتپذیرش  59

     و مدیریت زمان ها فعالیتمهارت سازماندهی  51

     ای هنگرش حرف 51

     قیمت  گرانرعایت اصول ایمنی حین کار جهت مراقبت از تجهیزات  57

     ها ع فعالیتانجام به موق 57

     ی بیمارها یی در کاربرد وسایل به منظور کاهش هزینهجو صرفه 55

     پیروی از دستورات 53

     انجام کار با سرعت و دقت مناسب 00

     دانشجویان و پرسنل بعد از اتمام کار خود سایرکمک به  05

     قبول پیشنهادات و انتقادات 00

 پیشنهادات

 بی امضاء مر
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 فرمارزشیابیدروندانشگاهیدانشجو

چشماتاقعملیدرعرصهکارآموزبازخورد
 

 مهمترین نقاط قوت دانشجو: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 مهمترین نقاط ضعف دانشجو: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 برنامه پیشنهادی برای رفع نقاط ضعف و استفاده از نقاط قوت: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 توضیحات: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

نامونامخانوادگیدانشجو

امضاء

تاریخ

 ناموامضاءاستاد
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چشماتاقعملدرکارآموزیدرعرصههاکنفرانسثبت

 بوکالگنمرهبراساسفرمانتهای عنوانکنفرانس بیمارستان تاریخ نامدوره ردیف

     )کنفرانس اول( چشم اتاق عمل کارآموزی در عرصه 5


چشماتاقعملیدرعرصهکارآموزدرهامهارتفرمسنجش
 ادامضاء است نحوه محاسبه نمره قابل قبولهای انجام شده  تعداد مهارت های غیرقابل قبول شماره مهارت تعداد کل مهارت

55 
نمره کل مهارتت ها   10  ………= )تعداد مهارت انجام شده قابل قبول= ......(

55 

 

 

چشماتاقعملیدرعرصهکارآموزدرهافعالیتفرمسنجش
 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره قبولتعداد فعالیت انجام شده قابل  تعداد فعالیت انجام شده تعداد کل فعالیت مورد انتظار

50   
نمره کل فعالیت ها 51  ………= )تعداد فعالیت انجام شده قابل قبول= ......(

50 
 



چشماتاقعملیدرعرصهکارآموزفرمسنجشتجارببالینیدر
 قابل قبولشده  تعداد تجارب انجام تعداد کل تجارب مورد انتظار

 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره
FA SA SS PS SO C O FA SA SS PS SO C O 

5 0 0 5 0 1 5        
نمره کل تجارب 90  ………= )تعداد فعالیت انجام شده قابل قبول= ......(

55 
 

 

چشماتاقعملدرعرصهکارآموزیسنجشنهایی
 مالک سنجش

 جمع

نمره 
از 
00 

نمره 
به 

 حروف

امضاء 
 استاد

 ها فعالیت مهارت
تجارب 
 بالینی

ارزشیابی 
 عمومی

مانند ارائه پژوهشی -آموزشی و علمی-های علمی تکالیف و فعالیت
شرکت در سمینار، همایش، ، گزارش به صورت کنفرانس بالینی

خ و محل برگزاری و کنگره، کارگاه، دوره و ... )با ذکر عنوان، تاری
همکاری در ها،  ها و همایش در کنگره موضوع و همکاران(، ارائه مقاله

 چاپ مقاله در مجالت، کتاب و ...

 ها تحویل فرم

ارزیابی فرم 
محیط 
 بالینی

اهداف فرم 
 دانشجو

خود فرم 
ارزشیابی 
 دانشجو

فرم 
ارزشیابی 

 مربی

گزارش فرم 
روزانه 

 کارآموزی

10 51 90 7 5 500 00 
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 ENT اتاق عمل ی در عرصهکارآموز
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 ENTاتاقعملیدرعرصهکارآموز

مهـــارت
سطحشایستگیموردانتظار

(1)(2)(3)(4)(5)

 )در شروع شیفت( توانایی تجهیز و آماده نمودن اتاق 5
      در نقش فرد سیار() توانایی تهیه وسایل مورد نیاز برای پروسیجر 0

      )در نقش فرد سیار( توانایی پوزیشن دادن به بیمار روی تخت 9

      توانایی قرار دادن پد کوتر )در نقش فرد سیار( 1

      توانایی پرپ اولیه و ثانویه 1

      )در نقش فرد سیار( توانایی آماده نمودن فیلد استریل 7

      نقش فرد اسکراب(درپ اثاثیه )در توانایی  7

      توانایی درپ بیمار )در نقش فرد اسکراب( 5

      )در نقش فرد اسکراب( توانایی آماده نمودن فیلد استریل 3

      )در نقش فرد اسکراب( توانایی انجام فعالیت در شروع پروسیجر 50
 
 
 
 
 
 

حلهدومارزیابی*مر    *بازخوردبهدانشجو      *مرحلهاولارزیابی

هاتمامیمهارت

درسطح

شایستگیمورد

انتظارانجامشد.

تاریخامضاءومهر–ناماستاد

ییکهبهسطحمطلوبوموردهامهارت

رویشمارهانتظارنرسیدهاستباعالمت

موردنظرمشخصشود.



ییکهدرمرحلهدومارزیابیبهحدشایستگیموردهامهارتشماره

ررسیدهاست.انتظا



5 7 



 7 5تاریخناماستاد)مهروامضاء(



0 7 



0 7 

9 5 9 5 

1 3 1 3 

1 50 1 50 

  سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقرردردورهآموزشیبهآندستیابد.

یتکمیلنشدههامهارتشماره
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ENTاتاقعملیدرعرصهکارآموز

مهـــارت
سطحشایستگیموردانتظار

(1)(2)(3)(4)(5)

 در نقش کمک اول یا دوم جراح(توانایی ایجاد اکسپوژر ) 55
      توانایی ایجاد هموستاز )در نقش فرد اسکراب( 50

      گیری وسایل جراحیبه کارتوانایی  59

      گیری لوازم و تجهیزاته کاربتوانایی  51

      توانایی بخیه زدن 51

      توانایی شمارش )گاز، سوزن و وسایل( در نقش فرد سیار و اسکراب 57

      توانایی پانسمان زخم 57

      توانایی انجام فعالیت در اختتام عمل جراحی 55

      توانایی ثبت در پرونده 53

 
 
 

*مرحلهدومارزیابی    *بازخوردبهدانشجو      یابی*مرحلهاولارز

هاتمامیمهارت

درسطح

شایستگیمورد

انتظارانجامشد.

تاریخامضاءومهر–ناماستاد

ییکهبهسطحمطلوبوموردهامهارت

رویشمارهانتظارنرسیدهاستباعالمت

موردنظرمشخصشود.



لهدومارزیابیبهحدشایستگیموردییکهدرمرحهامهارتشماره

انتظاررسیدهاست.



55 57 



 57 55تاریخناماستاد)مهروامضاء(



50 57 



50 57 

59 55 59 55 

51 53 51 53 

51  51  

  وزشیبهآندستیابد.سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقرردردورهآم

یتکمیلنشدههامهارتشماره
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ENTاتاقعملیدرعرصهکارآموزدرهافعالیتثبت
ف
ردی



بیمارستانتاریختشخیصشمارهپروندهنامونامخانوادگیبیمارنامفعالیت
 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

 پرپ اولیه و ثانویه 5

 پرپ اولیه و ثانویه 0

 پرپ اولیه و ثانویه 9

 درپ اثاثیه 1

 درپ اثاثیه 1

 درپ اثاثیه 7

 درپ بیمار 7

 درپ بیمار 5

 درپ بیمار 3

 هموستاز 50

 هموستاز 55

 بخیه زدن 50
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 بخیه زدن 59

 پانسمان زخم 51

 پانسمان زخم 51

--- ضد عفونی نمودن اتاق 57

 ثبت 57
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 ENTاتاقعملیدرعرصهکارآموزثبتتجارببالینیدر
ف
ردی



 بیمارنامونامخانوادگی
شماره

 پرونده
 تاریخنامعملجراحی تشخیص بیمارستان

نقش

 نشجودا

 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

5           

0           

9           

1           

1           

7           

7           

5           

3           

50           

55           

50           
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 ENTاقعملاتیدرعرصهکارآموزثبتتجارببالینیدر
ف
ردی



 بیمارنامونامخانوادگی
شماره

 پرونده
 تاریخنامعملجراحی تشخیص بیمارستان

نقش

 دانشجو

 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

59           

51           

51           

57           

57           

55           

53           

00           

05           

00           

09           

01           
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 ENTاتاقعملیدرعرصهکارآموزعمومیارزشیابی

 بیمارستان:     تاریخ:

 5 575 57.5 1 آیتمتحتارزشیابی

     ی کارآموزحضور به موقع و آماده شدن در محل  5

     انجام وظایف با حداقل وابستگی 0

     یت به عنوان عضوی از تیمفعال 9

     به اصول مؤسسه و دانشکده جهت نحوه لباس پوشیدن پایبندی 1

     ی مؤسسه و دانشکدهها سیاسترعایت قوانین و  1

     ابتکار در حین کار 7

     رفتن به استراحت با اجازه و بدون تلف نمودن وقت 7

     داشتن اعتماد به نفس 5

     با پزشک ارتباط مناسب 3

     ارتباط مناسب با سر پرستار و پرسنل 50

     و دانش خود و درخواست کمک و پرسش ها بینش نسبت به توانایی 55

     حمایت از بیمار 50

     با عالقه ها مسئولیتپذیرش  59

     و مدیریت زمان ها فعالیتمهارت سازماندهی  51

     ای هنگرش حرف 51

     قیمت  گرانصول ایمنی حین کار جهت مراقبت از تجهیزات رعایت ا 57

     ها انجام به موقع فعالیت 57

     ی بیمارها یی در کاربرد وسایل به منظور کاهش هزینهجو صرفه 55

     پیروی از دستورات 53

     انجام کار با سرعت و دقت مناسب 00

     تمام کار خوددانشجویان و پرسنل بعد از ا سایرکمک به  05

     قبول پیشنهادات و انتقادات 00

 پیشنهادات

 امضاء مربی 
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 فرمارزشیابیدروندانشگاهیدانشجو

ENTاتاقعملیدرعرصهکارآموزبازخورد
 

 مهمترین نقاط قوت دانشجو: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 مهمترین نقاط ضعف دانشجو: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 برنامه پیشنهادی برای رفع نقاط ضعف و استفاده از نقاط قوت: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 توضیحات: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

نامونامخانوادگیدانشجو

امضاء

تاریخ

 ناموامضاءاستاد
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ENTاتاقعملدرکارآموزیدرعرصههارانسکنفثبت

 بوکالگنمرهبراساسفرمانتهای عنوانکنفرانس بیمارستان تاریخ نامدوره ردیف

     )کنفرانس اول( ENT اتاق عمل کارآموزی در عرصه 5
 

ENTاتاقعملیدرعرصهکارآموزدرهامهارتفرمسنجش
 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره قابل قبولهای انجام شده  تعداد مهارت ابل قبولهای غیرق شماره مهارت تعداد کل مهارت

53 
نمره کل مهارت ها   10  ………= )تعداد مهارت انجام شده قابل قبول= ......(

53 

 



ENTاتاقعملیدرعرصهکارآموزدرهافعالیتفرمسنجش
 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره تعداد فعالیت انجام شده قابل قبول تعداد فعالیت انجام شده فعالیت مورد انتظارتعداد کل 

57   
نمره کل فعالیت ها 51  ………= )تعداد فعالیت انجام شده قابل قبول= ......(

57 
 



ENTاتاقعملیدرعرصهموزکارآفرمسنجشتجارببالینیدر
 قابل قبولتعداد تجارب انجام شده  تعداد کل تجارب مورد انتظار

 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره
FA SA SS PS SO C O FA SA SS PS SO C O 

5 0 9 5 0 1 0        
نمره کل تجارب 90  ………= )تعداد تجارب انجام شده قابل قبول= ......(

55 
 

 

ENTاتاقعملدرعرصهکارآموزیسنجشنهایی
 مالک سنجش

 جمع

نمره 
از 
00 

نمره 
به 

 حروف

امضاء 
 استاد

 ها فعالیت مهارت
تجارب 
 بالینی

ارزشیابی 
 عمومی

مانند ارائه پژوهشی -آموزشی و علمی-های علمی تکالیف و فعالیت
شرکت در سمینار، همایش،  ،گزارش به صورت کنفرانس بالینی

کنگره، کارگاه، دوره و ... )با ذکر عنوان، تاریخ و محل برگزاری و 
همکاری در ها،  ها و همایش در کنگره موضوع و همکاران(، ارائه مقاله

 چاپ مقاله در مجالت، کتاب و ...

 ها تحویل فرم

ارزیابی فرم 
محیط 
 بالینی

اهداف فرم 
 دانشجو

خود فرم 
زشیابی ار

 دانشجو

فرم 
ارزشیابی 

 مربی

گزارش فرم 
روزانه 

 کارآموزی

10 51 90 7 5 500 00 
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 فک و صورتاتاق عمل ی در عرصه کارآموز
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فکوصورتاتاقعملیدرعرصهکارآموز

مهـــارت
سطحشایستگیموردانتظار

(1)(2)(3)(4)(5)

 )در شروع شیفت( ده نمودن اتاقتوانایی تجهیز و آما 5
      )در نقش فرد سیار( توانایی تهیه وسایل مورد نیاز برای پروسیجر 0

      )در نقش فرد سیار( توانایی پوزیشن دادن به بیمار روی تخت 9

      توانایی قرار دادن پد کوتر )در نقش فرد سیار( 1

      توانایی پرپ اولیه و ثانویه 1

      )در نقش فرد سیار( وانایی آماده نمودن فیلد استریلت 7

      درپ اثاثیه )در نقش فرد اسکراب(توانایی  7

      توانایی درپ بیمار )در نقش فرد اسکراب( 5

      )در نقش فرد اسکراب( توانایی آماده نمودن فیلد استریل 3

      فرد اسکراب()در نقش  توانایی انجام فعالیت در شروع پروسیجر 50
 
 
 

*مرحلهدومارزیابی    *بازخوردبهدانشجو      *مرحلهاولارزیابی

هاتمامیمهارت

درسطح

شایستگیمورد

انتظارانجامشد.

تاریخامضاءومهر–ناماستاد

ییکهبهسطحمطلوبوموردهامهارت

رویشمارهانتظارنرسیدهاستباعالمت

مشخصشود.موردنظر



ییکهدرمرحلهدومارزیابیبهحدشایستگیموردهامهارتشماره

انتظاررسیدهاست.



5 7 



 7 5تاریخناماستاد)مهروامضاء(



0 7 



0 7 

9 5 9 5 

1 3 1 3 

1 50 1 50 

 طولزمانمقرردردورهآموزشیبهآندستیابد.سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودر

یتکمیلنشدههامهارتشماره
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فکوصورتاتاقعملیدرعرصهکارآموز

مهـــارت
سطحشایستگیموردانتظار

(1)(2)(3)(4)(5)

 در نقش کمک اول یا دوم جراح(توانایی ایجاد اکسپوژر ) 55
      ستاز )در نقش فرد اسکراب(توانایی ایجاد همو 50

      گیری وسایل جراحیبه کارتوانایی  59

      گیری لوازم و تجهیزاتبه کارتوانایی  51

      توانایی بخیه زدن 51

      توانایی پانسمان زخم 57

      توانایی انجام فعالیت در اختتام عمل جراحی 57

      توانایی ثبت در پرونده 55

 
 
 
 

*مرحلهدومارزیابی    *بازخوردبهدانشجو      *مرحلهاولارزیابی

هاتمامیمهارت

درسطح

شایستگیمورد

انتظارانجامشد.

تاریخامضاءومهر–ناماستاد

ییکهبهسطحمطلوبوموردهامهارت

رویشمارهانتظارنرسیدهاستباعالمت

موردنظرمشخصشود.



ییکهدرمرحلهدومارزیابیبهحدشایستگیموردهاتمهارشماره

انتظاررسیدهاست.



55 57 



 57 55تاریخناماستاد)مهروامضاء(



50 57 



50 57 

59 55 59 55 

51 
 

51 
 

51 51 

  ردردورهآموزشیبهآندستیابد.سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقر

یتکمیلنشدههامهارتشماره
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فکوصورتاتاقعملیدرعرصهکارآموزدرهافعالیتثبت
ف
ردی



بیمارستانتاریختشخیصشمارهپروندهنامونامخانوادگیبیمارنامفعالیت
 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

 اولیه و ثانویهپرپ  5

 پرپ اولیه و ثانویه 0

 درپ بیمار 9

 درپ بیمار 1

 هموستاز 1

 هموستاز 7

 بخیه زدن 7

 بخیه زدن 5

 پانسمان زخم 3

 پانسمان زخم 50

--- ضد عفونی نمودن اتاق 55

ثبت 50
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 کوصورتفاتاقعملیدرعرصهکارآموزثبتتجارببالینیدر
ف
ردی



 بیمارنامونامخانوادگی
شماره

 پرونده
 تاریخنامعملجراحی تشخیص بیمارستان

نقش

 دانشجو

 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

5           

0           

9           

1           

1           

7           

7           

5           

3           

50           

55           

50           
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فکوصورتاتاقعملیدرعرصهکارآموزثبتتجارببالینیدر
ف
ردی



 بیمارنامونامخانوادگی
شماره

 پرونده
 تاریخنامعملجراحی تشخیص بیمارستان

شنق

 دانشجو

 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

59           

51           

51           

57           

57           

55           

53           

00           

05           

00           

09           

01           
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 فکوصورتاتاقعملعرصهیدرکارآموزعمومیارزشیابی

 بیمارستان:     تاریخ:

 5 575 57.5 1 آیتمتحتارزشیابی

     ی کارآموزحضور به موقع و آماده شدن در محل  5

     انجام وظایف با حداقل وابستگی 0

     فعالیت به عنوان عضوی از تیم 9

     به اصول مؤسسه و دانشکده جهت نحوه لباس پوشیدن پایبندی 1

     ی مؤسسه و دانشکدهها سیاسترعایت قوانین و  1

     ابتکار در حین کار 7

     رفتن به استراحت با اجازه و بدون تلف نمودن وقت 7

     داشتن اعتماد به نفس 5

     ارتباط مناسب با پزشک 3

     ارتباط مناسب با سر پرستار و پرسنل 50

     انش خود و درخواست کمک و پرسشو د ها بینش نسبت به توانایی 55

     حمایت از بیمار 50

     با عالقه ها مسئولیتپذیرش  59

     و مدیریت زمان ها فعالیتمهارت سازماندهی  51

     ای هنگرش حرف 51

     قیمت  گرانرعایت اصول ایمنی حین کار جهت مراقبت از تجهیزات  57

     ها انجام به موقع فعالیت 57

     ی بیمارها یی در کاربرد وسایل به منظور کاهش هزینهجو صرفه 55

     پیروی از دستورات 53

     انجام کار با سرعت و دقت مناسب 00

     دانشجویان و پرسنل بعد از اتمام کار خود سایرکمک به  05

     قبول پیشنهادات و انتقادات 00

 پیشنهادات

 امضاء مربی 
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 بیدروندانشگاهیدانشجوفرمارزشیا

فکوصورتاتاقعملیدرعرصهکارآموزبازخورد
 

 مهمترین نقاط قوت دانشجو: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 مهمترین نقاط ضعف دانشجو: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 برنامه پیشنهادی برای رفع نقاط ضعف و استفاده از نقاط قوت: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 توضیحات: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

نامونامخانوادگیدانشجو

امضاء

تاریخ

 ناموامضاءاستاد
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فکوصورتاتاقعملدرکارآموزیدرعرصههاکنفرانسثبت

 بوکالگنمرهبراساسفرمانتهای انکنفرانسعنو بیمارستان تاریخ نامدوره ردیف

     فک و صورت )کنفرانس اول(اتاق عمل کارآموزی در عرصه  5
 

فکوصورتاتاقعملیدرعرصهکارآموزدرهامهارتفرمسنجش
 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره قابل قبولهای انجام شده  تعداد مهارت های غیرقابل قبول شماره مهارت تعداد کل مهارت

55 
نمره کل مهارت ها   10  ………= )تعداد مهارت انجام شده قابل قبول= ......(

55 

 



فکوصورتاتاقعملیدرعرصهکارآموزدرهافعالیتفرمسنجش
 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره نجام شده قابل قبولتعداد فعالیت ا تعداد فعالیت انجام شده تعداد کل فعالیت مورد انتظار

50   
نمره کل فعالیت ها 51  ………= )تعداد فعالیت انجام شده قابل قبول= ......(

50 
 

 

فکوصورتاتاقعملیدرعرصهکارآموزفرمسنجشتجارببالینیدر
 قابل قبولتعداد تجارب انجام شده  ارتعداد کل تجارب مورد انتظ

 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره
FA SA SS PS SO C O FA SA SS PS SO C O 

0 5 9 3 0 1 5        
نمره کل تجارب 90  ………= )تعداد تجارب انجام شده قابل قبول= ......(

55 
 



فکوصورتاتاقعملدرعرصهزیکارآموسنجشنهایی
} 

 جمع
نمره 

 00از 
نمره 
به 

 حروف

امضاء 
 استاد

 ها فعالیت مهارت
تجارب 
 بالینی

ارزشیابی 
 عمومی

مانند ارائه گزارش به پژوهشی -آموزشی و علمی-های علمی تکالیف و فعالیت
شرکت در سمینار، همایش، کنگره، کارگاه، دوره و ... ، صورت کنفرانس بالینی

در  ا ذکر عنوان، تاریخ و محل برگزاری و موضوع و همکاران(، ارائه مقاله)ب
 همکاری در چاپ مقاله در مجالت، کتاب و ...ها،  ها و همایش کنگره

 ها تحویل فرم

فرم ارزیابی 
محیط 
 بالینی

فرم اهداف 
 دانشجو

فرم خود 
ارزشیابی 
 دانشجو

فرم ارزشیابی 
 مربی

فرم گزارش 
 آموزیروزانه کار

10 51 90 7 5 500 00 
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 اعصاباتاق عمل ی در عرصه کارآموز
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اعصاباتاقعملیدرعرصهکارآموز

مهـــارت
سطحشایستگیموردانتظار

(1)(2)(3)(4)(5)

 )در شروع شیفت( توانایی تجهیز و آماده نمودن اتاق 5
      )در نقش فرد سیار( د نیاز برای پروسیجرتوانایی تهیه وسایل مور 0

      )در نقش فرد سیار( توانایی پوزیشن دادن به بیمار روی تخت 9

      توانایی قرار دادن پد کوتر )در نقش فرد سیار( 1

      توانایی پرپ اولیه و ثانویه 1

      )در نقش فرد سیار( توانایی آماده نمودن فیلد استریل 7

      درپ اثاثیه )در نقش فرد اسکراب(انایی تو 7

      توانایی درپ بیمار )در نقش فرد اسکراب( 5

      )در نقش فرد اسکراب( توانایی آماده نمودن فیلد استریل 3

      )در نقش فرد اسکراب( توانایی انجام فعالیت در شروع پروسیجر 50
 
 
 
 
 

*مرحلهدومارزیابی    دبهدانشجو*بازخور      *مرحلهاولارزیابی

هاتمامیمهارت

درسطح

شایستگیمورد

انتظارانجامشد.

تاریخامضاءومهر–ناماستاد

ییکهبهسطحمطلوبوموردهامهارت

رویشمارهانتظارنرسیدهاستباعالمت

موردنظرمشخصشود.



دشایستگیموردییکهدرمرحلهدومارزیابیبهحهامهارتشماره

انتظاررسیدهاست.



5 7 



 7 5تاریخناماستاد)مهروامضاء(



0 7 



0 7 

9 5 9 5 

1 3 1 3 

1 50 1 50 

  سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقرردردورهآموزشیبهآندستیابد.

یتکمیلنشدههامهارتشماره
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اعصاباتاقعملیدرعرصهکارآموز

مهـــارت
سطحشایستگیموردانتظار

(1)(2)(3)(4)(5)

 در نقش کمک اول یا دوم جراح(توانایی ایجاد اکسپوژر ) 55
      توانایی ایجاد هموستاز )در نقش فرد اسکراب( 50

      احیگیری وسایل جربه کارتوانایی  59

      گیری لوازم و تجهیزاتبه کارتوانایی  51

      توانایی بخیه زدن 51

      توانایی شمارش )گاز، سوزن و وسایل( در نقش فرد سیار و اسکراب 57

      توانایی پانسمان زخم 57

      توانایی انجام فعالیت در اختتام عمل جراحی 55

      توانایی ثبت در پرونده 53

 
 
 

*مرحلهدومارزیابی    *بازخوردبهدانشجو      *مرحلهاولارزیابی

هاتمامیمهارت

درسطح

شایستگیمورد

انتظارانجامشد.

تاریخامضاءومهر–ناماستاد

ییکهبهسطحمطلوبوموردهامهارت

رویشمارهانتظارنرسیدهاستباعالمت

موردنظرمشخصشود.



ییکهدرمرحلهدومارزیابیبهحدشایستگیموردهامهارتهشمار

انتظاررسیدهاست.



55 57 



 57 55تاریخناماستاد)مهروامضاء(



50 57 



50 57 

59 55 59 55 

51 53 51 53 

51  51  

  لزمانمقرردردورهآموزشیبهآندستیابد.سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطو

یتکمیلنشدههامهارتشماره
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 اعصاباتاقعملیدرعرصهکارآموزدرهافعالیتبتث
ف
ردی



بیمارستانتاریختشخیصشمارهپروندهنامونامخانوادگیبیمارنامفعالیت
 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

 پوزیشن دادن به بیمار روی تخت 5

 پوزیشن دادن به بیمار روی تخت 0

 پرپ اولیه و ثانویه 9

 پرپ اولیه و ثانویه 1

 پرپ اولیه و ثانویه 1

 درپ اثاثیه 7

 درپ اثاثیه 7

 درپ اثاثیه 5

 درپ بیمار 3

 درپ بیمار 50

 درپ بیمار 55

 هموستاز 50
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 هموستاز 59

 پانسمان زخم 51

 پانسمان زخم 51

--- ضد عفونی نمودن اتاق 57

 ثبت 57
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 اعصاباتاقعملیدرعرصهکارآموزثبتتجارببالینیدر
ف
ردی



 بیمارادگینامونامخانو
شماره

 پرونده
 تاریخنامعملجراحی تشخیص بیمارستان

نقش

 دانشجو

 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

5           

0           

9           

1           

1           

7           

7           

5           

3           

50           

55           

50           
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 اعصاباتاقعملیدرعرصهکارآموزثبتتجارببالینیدر
ف
ردی



 بیمارنامونامخانوادگی
شماره

 پرونده
 تاریخنامعملجراحی تشخیص بیمارستان

نقش

 دانشجو

 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

59           

51           

51           

57           

57           

55           

53           

00           

05           

00           

09           

01           



 268 

 اعصاباتاقعملیدرعرصهکارآموزثبتتجارببالینیدر
ف
ردی



 بیمارنامونامخانوادگی
شماره

 پرونده
تاریخحینامعملجرا تشخیص بیمارستان

نقش

 دانشجو

 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

01           

07           

07           

05           

03           

90           

95           

90           

99           

91           

91           

97           
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 اعصاباتاقعملیدرعرصهکارآموزعمومیرزشیابیا

 بیمارستان:     تاریخ:

 5 575 57.5 1 آیتمتحتارزشیابی

     ی کارآموزحضور به موقع و آماده شدن در محل  5

     انجام وظایف با حداقل وابستگی 0

     فعالیت به عنوان عضوی از تیم 9

     شیدنبه اصول مؤسسه و دانشکده جهت نحوه لباس پو پایبندی 1

     ی مؤسسه و دانشکدهها سیاسترعایت قوانین و  1

     ابتکار در حین کار 7

     رفتن به استراحت با اجازه و بدون تلف نمودن وقت 7

     داشتن اعتماد به نفس 5

     ارتباط مناسب با پزشک 3

     ارتباط مناسب با سر پرستار و پرسنل 50

     و دانش خود و درخواست کمک و پرسش ها بینش نسبت به توانایی 55

     حمایت از بیمار 50

     با عالقه ها مسئولیتپذیرش  59

     و مدیریت زمان ها فعالیتمهارت سازماندهی  51

     ای هنگرش حرف 51

     قیمت  گرانرعایت اصول ایمنی حین کار جهت مراقبت از تجهیزات  57

     ها انجام به موقع فعالیت 57

     ی بیمارها یی در کاربرد وسایل به منظور کاهش هزینهجو صرفه 55

     پیروی از دستورات 53

     انجام کار با سرعت و دقت مناسب 00

     دانشجویان و پرسنل بعد از اتمام کار خود سایرکمک به  05

     قبول پیشنهادات و انتقادات 00

 پیشنهادات

 امضاء مربی 
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 ارزشیابیدروندانشگاهیدانشجوفرم

اعصاباتاقعملیدرعرصهکارآموزبازخورد
 

 مهمترین نقاط قوت دانشجو: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 مهمترین نقاط ضعف دانشجو: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 برنامه پیشنهادی برای رفع نقاط ضعف و استفاده از نقاط قوت: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 توضیحات: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..........
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

نامونامخانوادگیدانشجو

امضاء

تاریخ

 ناموامضاءاستاد
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اعصاباتاقعملدرکارآموزیدرعرصههاکنفرانسثبت

 بوکالگنمرهبراساسفرمانتهای نکنفرانسعنوا بیمارستان تاریخ نامدوره ردیف

     )کنفرانس اول( اعصاب اتاق عمل کارآموزی در عرصه 5

     )کنفرانس دوم( اعصاباتاق عمل کارآموزی در عرصه  0
 

اعصاباتاقعملیدرعرصهکارآموزدرهامهارتفرمسنجش
 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره قابل قبولهای انجام شده  رتتعداد مها های غیرقابل قبول شماره مهارت تعداد کل مهارت

53   
نمره کل مهارت ها 10  ………= )تعداد مهارت انجام شده قابل قبول= ......(

53 
 

 

اعصاباتاقعملیدرعرصهکارآموزدرهافعالیتفرمسنجش
 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره تعداد فعالیت انجام شده قابل قبول تعداد فعالیت انجام شده ارتعداد کل فعالیت مورد انتظ

57   
نمره کل فعالیت ها 51  ………= )تعداد فعالیت انجام شده قابل قبول= ......(

57 
 

 

اعصابقعملاتایدرعرصهکارآموزفرمسنجشتجارببالینیدر
 قابل قبولتعداد تجارب انجام شده  تعداد کل تجارب مورد انتظار

 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره
FA SA SS PS SO C O FA SA SS PS SO C O 

5 0 9 5 0 7 0        
نمره کل تجارب 90  ………= )تعداد تجارب انجام شده قابل قبول= ......(

00 
 

 

اعصاباتاقعملدرعرصهکارآموزیسنجشنهایی
 مالک سنجش

 جمع
نمره 

 00از 
نمره 
به 

 حروف

امضاء 
 استاد

 ها فعالیت مهارت
تجارب 
 بالینی

ارزشیابی 
 عمومی

مانند ارائه گزارش به پژوهشی -آموزشی و علمی-های علمی تکالیف و فعالیت
نار، همایش، کنگره، کارگاه، دوره و ... شرکت در سمی، صورت کنفرانس بالینی

در  )با ذکر عنوان، تاریخ و محل برگزاری و موضوع و همکاران(، ارائه مقاله
 همکاری در چاپ مقاله در مجالت، کتاب و ...ها،  ها و همایش کنگره

 ها تحویل فرم

فرم ارزیابی 
محیط 
 بالینی

فرم اهداف 
 دانشجو

فرم خود 
ارزشیابی 

 ودانشج

فرم ارزشیابی 
 مربی

فرم گزارش 
 روزانه کارآموزی

10 51 90 7 5 500 00 
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 ترمیمی و جراحی پالستیک ارآموزی در عرصه اتاق عملک
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ترمیمیوجراحیپالستیککارآموزیدرعرصهاتاقعمل

مهـــارت
سطحشایستگیموردانتظار

(1)(2)(3)(4)(5)

 )در شروع شیفت( یی تجهیز و آماده نمودن اتاقتوانا 5
      )در نقش فرد سیار( توانایی تهیه وسایل مورد نیاز برای پروسیجر 0

      )در نقش فرد سیار( توانایی پوزیشن دادن به بیمار روی تخت 9

      توانایی قرار دادن پد کوتر )در نقش فرد سیار( 1

      نویهتوانایی پرپ اولیه و ثا 1

      )در نقش فرد سیار( توانایی آماده نمودن فیلد استریل 7

      درپ اثاثیه )در نقش فرد اسکراب(توانایی  7

      توانایی درپ بیمار )در نقش فرد اسکراب( 5

      )در نقش فرد اسکراب( توانایی آماده نمودن فیلد استریل 3

      )در نقش فرد اسکراب( وسیجرتوانایی انجام فعالیت در شروع پر 50
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

*مرحلهدومارزیابی    *بازخوردبهدانشجو      *مرحلهاولارزیابی

هاتمامیمهارت

درسطح

شایستگیمورد

انتظارانجامشد.

تاریخامضاءومهر–ناماستاد

ییکهبهسطحمطلوبوموردهامهارت

رویشمارهرسیدهاستباعالمتانتظارن

موردنظرمشخصشود.



ییکهدرمرحلهدومارزیابیبهحدشایستگیموردهامهارتشماره

انتظاررسیدهاست.



5 7 



 7 5تاریخناماستاد)مهروامضاء(



0 7 



0 7 

9 5 9 5 

1 3 1 3 

1 50 1 50 

 شایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقرردردورهآموزشیبهآندستیابد.سطح

یتکمیلنشدههامهارتشماره
 



 275 

 

ترمیمیوجراحیپالستیککارآموزیدرعرصهاتاقعمل

 مهـــارت
سطحشایستگیموردانتظار

(1)(2)(3)(4)(5)

 در نقش کمک اول یا دوم جراح(توانایی ایجاد اکسپوژر ) 55
      توانایی ایجاد هموستاز )در نقش فرد اسکراب( 50

      بر مراقبت از گرافت تأکیدبا  در نقش فرد سیار و اسکراب(توانایی مراقبت از نمونه ) 59

      گیری وسایل جراحیبه کارتوانایی  51

      گیری لوازم و تجهیزاتبه کارتوانایی  51

      توانایی بخیه زدن 57

      توانایی شمارش )گاز، سوزن و وسایل( در نقش فرد سیار و اسکراب 57

      توانایی پانسمان زخم 55

      توانایی انجام فعالیت در اختتام عمل جراحی 53

      توانایی ثبت در پرونده 00
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*مرحلهدومارزیابی    انشجو*بازخوردبهد      *مرحلهاولارزیابی

هاتمامیمهارت

درسطح

شایستگیمورد

انتظارانجامشد.

تاریخامضاءومهر–ناماستاد

ییکهبهسطحمطلوبوموردهامهارت

رویشمارهانتظارنرسیدهاستباعالمت

موردنظرمشخصشود.



تگیموردییکهدرمرحلهدومارزیابیبهحدشایسهامهارتشماره

انتظاررسیدهاست.



55 57 



 57 55تاریخناماستاد)مهروامضاء(



50 57 



50 57 

59 55 59 55 

51 53 51 53 

51 00 51 00 

  سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقرردردورهآموزشیبهآندستیابد.

یتکمیلنشدههامهارتشماره
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ترمیمیوجراحیپالستیککارآموزیدرعرصهاتاقعملدرهافعالیتثبت
ف
ردی



بیمارستانتاریختشخیصشمارهپروندهنامونامخانوادگیبیمارنامفعالیت
 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

 هموستاز 5

 ازهموست 0

 مراقبت از نمونه 9

 مراقبت از نمونه 1

 مراقبت از نمونه 1

 بخیه زدن 7

 بخیه زدن 7

 پانسمان زخم 5

 پانسمان زخم 3

--- ضد عفونی نمودن اتاق 50

 ثبت 55
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 ترمیمیوجراحیپالستیکوزیدرعرصهاتاقعملکارآمثبتتجارببالینیدر
ف
ردی



 بیمارنامونامخانوادگی
شماره

 پرونده
 تاریخنامعملجراحی تشخیص بیمارستان

نقش

 دانشجو

 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

5           

0           

9           

1           

1           

7           

7           

5           

3           

50           

55           

50           
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ترمیمیوجراحیپالستیکدرکارآموزیدرعرصهاتاقعملثبتتجارببالینی
ف
ردی



 بیمارنامونامخانوادگی
شماره

 پرونده
 تاریخنامعملجراحی تشخیص بیمارستان

نقش

 دانشجو

 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

59           

51           

51           

57           

57           

55           

53           

00           

05           

00           

09           

01           
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 ترمیمیوجراحیپالستیککارآموزیدرعرصهاتاقعملعمومیرزشیابیا

 بیمارستان:     تاریخ:

 5 575 57.5 1 آیتمتحتارزشیابی

     ی کارآموزحضور به موقع و آماده شدن در محل  5

     انجام وظایف با حداقل وابستگی 0

     فعالیت به عنوان عضوی از تیم 9

     به اصول مؤسسه و دانشکده جهت نحوه لباس پوشیدن پایبندی 1

     ی مؤسسه و دانشکدهها سیاسترعایت قوانین و  1

     ابتکار در حین کار 7

     رفتن به استراحت با اجازه و بدون تلف نمودن وقت 7

     داشتن اعتماد به نفس 5

     ارتباط مناسب با پزشک 3

     ارتباط مناسب با سر پرستار و پرسنل 50

     نش خود و درخواست کمک و پرسشو دا ها بینش نسبت به توانایی 55

     حمایت از بیمار 50

     با عالقه ها مسئولیتپذیرش  59

     و مدیریت زمان ها فعالیتمهارت سازماندهی  51

     ای هنگرش حرف 51

     قیمت  گرانرعایت اصول ایمنی حین کار جهت مراقبت از تجهیزات  57

     ها انجام به موقع فعالیت 57

     ی بیمارها یی در کاربرد وسایل به منظور کاهش هزینهجو صرفه 55

     پیروی از دستورات 53

     انجام کار با سرعت و دقت مناسب 00

     دانشجویان و پرسنل بعد از اتمام کار خود سایرکمک به  05

     قبول پیشنهادات و انتقادات 00

 پیشنهادات

 امضاء مربی 
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 یدروندانشگاهیدانشجوفرمارزشیاب

ترمیمیوجراحیپالستیککارآموزیدرعرصهاتاقعملبازخورد
 

 مهمترین نقاط قوت دانشجو: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 مهمترین نقاط ضعف دانشجو: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 برنامه پیشنهادی برای رفع نقاط ضعف و استفاده از نقاط قوت: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 توضیحات: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

نامونامخانوادگیدانشجو

امضاء

تاریخ

 ناموامضاءاستاد
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ترمیمیوجراحیپالستیککارآموزیدرعرصهاتاقعملدرهاکنفرانسثبت

 بوکالگنمرهبراساسفرمانتهای عنوانکنفرانس بیمارستان تاریخ دورهنام ردیف

     )کنفرانس اول( ترمیمی و جراحی پالستیک کارآموزی در عرصه اتاق عمل 5


ترمیمیوجراحیپالستیککارآموزیدرعرصهاتاقعملدرهامهارتفرمسنجش
 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره قابل قبولهای انجام شده  داد مهارتتع های غیرقابل قبول شماره مهارت تعداد کل مهارت

00 
نمره کل مهارت ها   10  ………= )تعداد مهارت انجام شده قابل قبول= ......(

00 

 

 

ترمیمیوجراحیپالستیککارآموزیدرعرصهاتاقعملدرهافعالیتفرمسنجش
 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره تعداد فعالیت انجام شده قابل قبول تعداد فعالیت انجام شده عداد کل فعالیت مورد انتظارت

55   
نمره کل فعالیت ها 51  ………= )تعداد فعالیت انجام شده قابل قبول= ......(

55 
 



ترمیمیوجراحیپالستیککارآموزیدرعرصهاتاقعملدرفرمسنجشتجارببالینی
 قابل قبولتعداد تجارب انجام شده  تعداد کل تجارب مورد انتظار

 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره
FA SA SS PS SO C O FA SA SS PS SO C O 

0 0 9 7 0 9 5        
نمره کل تجارب 90  ………= )تعداد تجارب انجام شده قابل قبول= ......(

55 
 



ترمیمیوجراحیپالستیککارآموزیدرعرصهاتاقعملدرسنجشنهایی
 مالک سنجش

 جمع

نمره 
از 
00 

نمره 
به 

 حروف

امضاء 
 استاد

 ها فعالیت مهارت
تجارب 
 بالینی

ارزشیابی 
 عمومی

مانند ارائه پژوهشی -آموزشی و علمی-های علمی تکالیف و فعالیت
شرکت در سمینار، همایش، کنگره، ، گزارش به صورت کنفرانس بالینی

کارگاه، دوره و ... )با ذکر عنوان، تاریخ و محل برگزاری و موضوع و 
همکاری در چاپ مقاله ها،  ها و همایش در کنگره همکاران(، ارائه مقاله

 در مجالت، کتاب و ...

 ها تحویل فرم

ارزیابی م فر
محیط 
 بالینی

اهداف فرم 
 دانشجو

خود فرم 
ارزشیابی 
 دانشجو

فرم 
ارزشیابی 

 مربی

گزارش فرم 
روزانه 

 کارآموزی

10 51 90 7 5 500 00 
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 اورولوژیاتاق عمل ی در عرصه کارآموز
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اورولوژیاتاقعملیدرعرصهکارآموز

مهـــارت
ظارسطحشایستگیموردانت

(1)(2)(3)(4)(5)

 )در شروع شیفت( توانایی تجهیز و آماده نمودن اتاق 5
      )در نقش فرد سیار( توانایی تهیه وسایل مورد نیاز برای پروسیجر 0

      )در نقش فرد سیار( توانایی پوزیشن دادن به بیمار روی تخت 9

      ار(توانایی قرار دادن پد کوتر )در نقش فرد سی 1

      توانایی پرپ اولیه و ثانویه 1

      )در نقش فرد سیار( توانایی آماده نمودن فیلد استریل 7

      درپ اثاثیه )در نقش فرد اسکراب(توانایی  7

      توانایی درپ بیمار )در نقش فرد اسکراب( 5

      )در نقش فرد اسکراب( توانایی آماده نمودن فیلد استریل 3

      )در نقش فرد اسکراب( توانایی انجام فعالیت در شروع پروسیجر 50
 
 

 
 

 
 
 

*مرحلهدومارزیابی    *بازخوردبهدانشجو      *مرحلهاولارزیابی

هاتمامیمهارت

درسطح

شایستگیمورد

انتظارانجامشد.

تاریخامضاءومهر–ناماستاد

وردییکهبهسطحمطلوبومهامهارت

رویشمارهانتظارنرسیدهاستباعالمت

موردنظرمشخصشود.



ییکهدرمرحلهدومارزیابیبهحدشایستگیموردهامهارتشماره

انتظاررسیدهاست.



5 7 



 7 5تاریخناماستاد)مهروامضاء(



0 7 



0 7 

9 5 9 5 

1 3 1 3 

1 50 1 50 

  سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقرردردورهآموزشیبهآندستیابد.

یتکمیلنشدههامهارتشماره
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اورولوژیاتاقعملیدرعرصهکارآموز

مهـــارت
سطحشایستگیموردانتظار

(1)(2)(3)(4)(5)

 نقش کمک اول یا دوم جراح(در توانایی ایجاد اکسپوژر ) 55
      توانایی ایجاد هموستاز )در نقش فرد اسکراب( 50

      گیری وسایل جراحیبه کارتوانایی  59

      پیوبر وسایل اسک تأکیدبا  گیری لوازم و تجهیزاتبه کارتوانایی  51

      توانایی بخیه زدن 51

      نقش فرد سیار و اسکراب توانایی شمارش )گاز، سوزن و وسایل( در 57

      توانایی پانسمان زخم 57

      توانایی انجام فعالیت در اختتام عمل جراحی 55

      توانایی ثبت در پرونده 53

 
 
 

*مرحلهدومارزیابی    *بازخوردبهدانشجو      *مرحلهاولارزیابی

هاتمامیمهارت

درسطح

شایستگیمورد

انجامشد.انتظار

تاریخامضاءومهر–ناماستاد

ییکهبهسطحمطلوبوموردهامهارت

رویشمارهانتظارنرسیدهاستباعالمت

موردنظرمشخصشود.



ییکهدرمرحلهدومارزیابیبهحدشایستگیموردهامهارتشماره

انتظاررسیدهاست.



55 57 



 57 55تاریخناماستاد)مهروامضاء(



50 57 



50 57 

59 55 59 55 

51 53 51 53 

51  51  

  سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقرردردورهآموزشیبهآندستیابد.

یتکمیلنشدههامهارتشماره
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اورولوژیعملاتاقیدرعرصهکارآموزدرهافعالیتثبت
ف
ردی



بیمارستانتاریختشخیصشمارهپروندهنامونامخانوادگیبیمارنامفعالیت
 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

 پوزیشن دادن به بیمار روی تخت 5

 پوزیشن دادن به بیمار روی تخت 0

 پرپ اولیه و ثانویه 9

 اولیه و ثانویهپرپ  1

 پرپ اولیه و ثانویه 1

 درپ بیمار 7

 درپ بیمار 7

 درپ بیمار 5

 هموستاز 3

 هموستاز 50

 بخیه زدن 55

 بخیه زدن 50



 287 

 پانسمان زخم 59

 پانسمان زخم 51

--- ی نمودن اتاقضد عفون 51

 ثبت 57
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اورولوژیاتاقعملیدرعرصهکارآموزثبتتجارببالینیدر
ف
ردی



 بیمارنامونامخانوادگی
شماره

 پرونده
 تاریخنامعملجراحی تشخیص بیمارستان

نقش

 دانشجو

 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

5           

0           

9           

1           

1           

7           

7           

5           

3           

50           

55           

50           
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اورولوژیاتاقعملیدرعرصهکارآموزثبتتجارببالینیدر
ف
ردی



 بیمارنامونامخانوادگی
شماره

 پرونده
 تاریخنامعملجراحی تشخیص بیمارستان

نقش

 دانشجو

 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

59           

51           

51           

57           

57           

55           

53           

00           

05           

00           

09           

01           
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 اورولوژیاتاقعملیدرعرصهکارآموزعمومیشیابیارز

 بیمارستان:     تاریخ:

 5 575 57.5 1 آیتمتحتارزشیابی

     ی کارآموزحضور به موقع و آماده شدن در محل  5

     انجام وظایف با حداقل وابستگی 0

     فعالیت به عنوان عضوی از تیم 9

     هت نحوه لباس پوشیدنبه اصول مؤسسه و دانشکده ج پایبندی 1

     ی مؤسسه و دانشکدهها سیاسترعایت قوانین و  1

     ابتکار در حین کار 7

     رفتن به استراحت با اجازه و بدون تلف نمودن وقت 7

     داشتن اعتماد به نفس 5

     ارتباط مناسب با پزشک 3

     ارتباط مناسب با سر پرستار و پرسنل 50

     و دانش خود و درخواست کمک و پرسش ها نسبت به تواناییبینش  55

     حمایت از بیمار 50

     با عالقه ها مسئولیتپذیرش  59

     و مدیریت زمان ها فعالیتمهارت سازماندهی  51

     ای هنگرش حرف 51

     قیمت  گرانرعایت اصول ایمنی حین کار جهت مراقبت از تجهیزات  57

     ها به موقع فعالیت انجام 57

     ی بیمارها یی در کاربرد وسایل به منظور کاهش هزینهجو صرفه 55

     پیروی از دستورات 53

     انجام کار با سرعت و دقت مناسب 00

     دانشجویان و پرسنل بعد از اتمام کار خود سایرکمک به  05

     قبول پیشنهادات و انتقادات 00

 پیشنهادات

 مضاء مربی ا
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 فرمارزشیابیدروندانشگاهیدانشجو

اورولوژیاتاقعملیدرعرصهکارآموزبازخورد
 

 مهمترین نقاط قوت دانشجو: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 مهمترین نقاط ضعف دانشجو: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 برنامه پیشنهادی برای رفع نقاط ضعف و استفاده از نقاط قوت: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 توضیحات: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

نامونامخانوادگیدانشجو

امضاء

تاریخ

 ناموامضاءاستاد
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ی(تناسل–اورولوژی)ادراریاتاقعملدرکارآموزیدرعرصههاکنفرانسثبت

 بوکالگنمرهبراساسفرمانتهای عنوانکنفرانس بیمارستان تاریخ نامدوره ردیف

     تناسلی( )کنفرانس اول(–اورولوژی )ادراریاتاق عمل کارآموزی در عرصه  5


تناسلی(–اورولوژی)ادراریاتاقعملیدرعرصهکارآموزدرهامهارتفرمسنجش
 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره قابل قبولهای انجام شده  تعداد مهارت غیرقابل قبولهای  شماره مهارت تعداد کل مهارت

53   
نمره کل مهارت ها 10  ………= )تعداد مهارت انجام شده قابل قبول= ......(

53 
 

 

تناسلی(–)ادراریاورولوژیاتاقعملیدرعرصهکارآموزدرهافعالیتفرمسنجش
 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره تعداد فعالیت انجام شده قابل قبول تعداد فعالیت انجام شده تعداد کل فعالیت مورد انتظار

57   
نمره کل فعالیت ها 51  ………= )تعداد فعالیت انجام شده قابل قبول= ......(

57 
 

 

تناسلی(–اورولوژی)ادراریاتاقعملیدرعرصهکارآموزسنجشتجارببالینیدرفرم

 جنس
 قابل قبولتعداد تجارب انجام شده  تعداد کل تجارب مورد انتظار

 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره
FA SA SS PS SO C O FA SA SS PS SO C O 

نمره کل تجارب        0 3 0 9 9 0 5 مونث 90  ………= )تعداد تجارب انجام شده قابل قبول= ......(

55 
 

        0 1 0 1 1 9 9 مذکر
 

تناسلی(–اورولوژی)ادراریاتاقعملدرعرصهکارآموزیسنجشنهایی
 مالک سنجش

 جمع
نمره 

 00از 
نمره 
به 

 حروف

امضاء 
 استاد

 ها فعالیت مهارت
تجارب 

 ینیبال

ارزشیابی 
 عمومی

مانند ارائه گزارش به پژوهشی -آموزشی و علمی-های علمی تکالیف و فعالیت
شرکت در سمینار، همایش، کنگره، کارگاه، دوره و ... ، صورت کنفرانس بالینی

در  )با ذکر عنوان، تاریخ و محل برگزاری و موضوع و همکاران(، ارائه مقاله
 چاپ مقاله در مجالت، کتاب و ... همکاری درها،  ها و همایش کنگره

 ها تحویل فرم

فرم ارزیابی 
محیط 
 بالینی

فرم اهداف 
 دانشجو

فرم خود 
ارزشیابی 
 دانشجو

فرم ارزشیابی 
 مربی

فرم گزارش 
 روزانه کارآموزی

10 51 90 7 5 500 00 
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 اطفالاتاق عمل ی در عرصه کارآموز
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اطفالاتاقعملعرصهیدرکارآموز

مهـــارت
سطحشایستگیموردانتظار

(1)(2)(3)(4)(5)

 )در شروع شیفت( توانایی تجهیز و آماده نمودن اتاق 5
      )در نقش فرد سیار( توانایی تهیه وسایل مورد نیاز برای پروسیجر 0

      ()در نقش فرد سیار توانایی پوزیشن دادن به بیمار روی تخت 9

      توانایی قرار دادن پد کوتر )در نقش فرد سیار( 1

      توانایی پرپ اولیه و ثانویه 1

      )در نقش فرد سیار( توانایی آماده نمودن فیلد استریل 7

      درپ اثاثیه )در نقش فرد اسکراب(توانایی  7

      توانایی درپ بیمار )در نقش فرد اسکراب( 5

      )در نقش فرد اسکراب( آماده نمودن فیلد استریلتوانایی  3

      )در نقش فرد اسکراب( توانایی انجام فعالیت در شروع پروسیجر 50
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

*مرحلهدومارزیابی    *بازخوردبهدانشجو      *مرحلهاولارزیابی

هاتمامیمهارت

درسطح

موردشایستگی

انتظارانجامشد.

تاریخامضاءومهر–ناماستاد
ییکهبهسطحمطلوبوموردانتظارنرسیدههامهارت

رویشمارهموردنظرمشخصشود.استباعالمت
ییکهدرمرحلهدومارزیابیبهحدشایستگیموردهامهارتشماره

انتظاررسیدهاست.



5 7 



 7 5تاریخء(ناماستاد)مهروامضا



0 7 



0 7 

9 5 9 5 

1 3 1 3 

1 50 1 50 

  سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقرردردورهآموزشیبهآندستیابد.

یتکمیلنشدههامهارتشماره
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اطفالاتاقعملیدرعرصهکارآموز

رتمهـــا
سطحشایستگیموردانتظار

(1)(2)(3)(4)(5)

 در نقش کمک اول یا دوم جراح(توانایی ایجاد اکسپوژر ) 55
      توانایی ایجاد هموستاز )در نقش فرد اسکراب( 50

      گیری وسایل جراحیبه کارتوانایی  59

       گیری لوازم و تجهیزاتبه کارتوانایی  51

      بخیه زدن توانایی 51

      توانایی شمارش )گاز، سوزن و وسایل( در نقش فرد سیار و اسکراب 57

      توانایی پانسمان زخم 57

      توانایی انجام فعالیت در اختتام عمل جراحی 55

      توانایی ثبت در پرونده 53

 
 
 

دومارزیابی*مرحله    *بازخوردبهدانشجو      *مرحلهاولارزیابی

هاتمامیمهارت

درسطح

شایستگیمورد

انتظارانجامشد.

تاریخامضاءومهر–ناماستاد

ییکهبهسطحمطلوبوموردهامهارت

رویشمارهانتظارنرسیدهاستباعالمت

موردنظرمشخصشود.



ییکهدرمرحلهدومارزیابیبهحدشایستگیموردهامهارتشماره

سیدهاست.انتظارر



55 57 



 57 55تاریخناماستاد)مهروامضاء(



50 57 



50 57 

59 55 59 55 

51 53 51 53 

51  51  

  سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقرردردورهآموزشیبهآندستیابد.

لنشدهیتکمیهامهارتشماره
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اطفالاتاقعملیدرعرصهکارآموزدرهافعالیتثبت
ف
ردی



بیمارستانتاریختشخیصشمارهپروندهنامونامخانوادگیبیمارنامفعالیت
 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

 هموستاز 5

 هموستاز 0

 بخیه زدن 9

 زدن بخیه 1

 پانسمان زخم 1

 پانسمان زخم 7

--- ضد عفونی نمودن اتاق 7

 ثبت 5
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 اطفالاتاقعملیدرعرصهکارآموزثبتتجارببالینیدر
ف
ردی



 بیمارنامونامخانوادگی
شماره

 پرونده
 تاریخنامعملجراحی تشخیص بیمارستان

نقش

 دانشجو

 وامضاءاستاددتأیی

 مردود مشروط قابلقبول

5           

0           

9           

1           

1           

7           

7           

5           

3           

50           

55           

50           
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 فالاطاتاقعملیدرعرصهکارآموزثبتتجارببالینیدر
ف
ردی



 بیمارنامونامخانوادگی
شماره

 پرونده
 تاریخنامعملجراحی تشخیص بیمارستان

نقش

 دانشجو

 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

59           

51           

51           

57           

57           

55           

53           

00           

05           

00           

09           

01           
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 اطفالاتاقعملیدرعرصهکارآموزعمومیرزشیابیا

 بیمارستان:     تاریخ:

 5 575 57.5 1 آیتمتحتارزشیابی

     ی کارآموزحضور به موقع و آماده شدن در محل  5

     انجام وظایف با حداقل وابستگی 0

     عنوان عضوی از تیم فعالیت به 9

     به اصول مؤسسه و دانشکده جهت نحوه لباس پوشیدن پایبندی 1

     ی مؤسسه و دانشکدهها سیاسترعایت قوانین و  1

     ابتکار در حین کار 7

     رفتن به استراحت با اجازه و بدون تلف نمودن وقت 7

     داشتن اعتماد به نفس 5

     زشکارتباط مناسب با پ 3

     ارتباط مناسب با سر پرستار و پرسنل 50

     و دانش خود و درخواست کمک و پرسش ها بینش نسبت به توانایی 55

     حمایت از بیمار 50

     با عالقه ها مسئولیتپذیرش  59

     و مدیریت زمان ها فعالیتمهارت سازماندهی  51

     ای هنگرش حرف 51

     قیمت  گرانیمنی حین کار جهت مراقبت از تجهیزات رعایت اصول ا 57

     ها انجام به موقع فعالیت 57

     ی بیمارها یی در کاربرد وسایل به منظور کاهش هزینهجو صرفه 55

     پیروی از دستورات 53

     انجام کار با سرعت و دقت مناسب 00

     کار خوددانشجویان و پرسنل بعد از اتمام  سایرکمک به  05

     قبول پیشنهادات و انتقادات 00

 پیشنهادات

 امضاء مربی 
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 فرمارزشیابیدروندانشگاهیدانشجو

طفالاتاقعملایدرعرصهکارآموزبازخورد
 

 مهمترین نقاط قوت دانشجو: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 مهمترین نقاط ضعف دانشجو: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 برنامه پیشنهادی برای رفع نقاط ضعف و استفاده از نقاط قوت: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 توضیحات: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

نامونامخانوادگیدانشجو

امضاء

تاریخ

 ناموامضاءاستاد
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اطفالاتاقعملدرکارآموزیدرعرصههاسکنفرانثبت

 بوکالگنمرهبراساسفرمانتهای عنوانکنفرانس بیمارستان تاریخ نامدوره ردیف

     اطفال )کنفرانس اول(اتاق عمل کارآموزی در عرصه  5


اطفالاتاقعملیدرعرصهکارآموزدرهامهارتفرمسنجش
 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره قابل قبولهای انجام شده  تعداد مهارت یرقابل قبولهای غ شماره مهارت تعداد کل مهارت

53   
نمره کل مهارت ها 10  ………= )تعداد مهارت انجام شده قابل قبول= ......(

53 
 



اطفالاتاقعملیدرعرصهکارآموزدرهافعالیتفرمسنجش
 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره تعداد فعالیت انجام شده قابل قبول تعداد فعالیت انجام شده د کل فعالیت مورد انتظارتعدا

5   
نمره کل فعالیت ها 51  ………= )تعداد فعالیت انجام شده قابل قبول= ......(

5 
 

 

اطفالاتاقعملیدرعرصهارآموزکفرمسنجشتجارببالینیدر
 قابل قبولتعداد تجارب انجام شده  تعداد کل تجارب مورد انتظار

 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره
FA SA SS PS SO C O FA SA SS PS SO C O 

0 9 1 1 0 9 0        
نمره کل تجارب 51  ………= )تعداد تجارب انجام شده قابل قبول= ......(

55 
 



اطفالاتاقعملدرعرصهکارآموزیسنجشنهایی
 مالک سنجش

 جمع

نمره 
از 
00 

نمره 
به 

 حروف

امضاء 
 استاد

 ها فعالیت مهارت
تجارب 
 بالینی

ارزشیابی 
 عمومی

مانند ارائه پژوهشی -آموزشی و علمی-های علمی تکالیف و فعالیت
شرکت در سمینار، همایش، کنگره، ، بالینیگزارش به صورت کنفرانس 

کارگاه، دوره و ... )با ذکر عنوان، تاریخ و محل برگزاری و موضوع و 
همکاری در چاپ مقاله ها،  ها و همایش در کنگره همکاران(، ارائه مقاله

 در مجالت، کتاب و ...

 ها تحویل فرم

ارزیابی فرم 
محیط 
 بالینی

اهداف فرم 
 دانشجو

خود  فرم
ارزشیابی 
 دانشجو

فرم 
ارزشیابی 

 مربی

گزارش فرم 
روزانه 

 کارآموزی

10 51 90 7 5 500 00 

       



 312 



 313 

 

 

 

کارآموزی در عرصه در یک حیطه جراحی انتخابی: کارآموزی در 

 عرصه تروما و کارآموزی در عرصه پیوند
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عرصهتروماوکارآموزیدرعرصهپیوندکارآموزیدر:کارآموزیدرعرصهدریکحیطهجراحیانتخابی

مهـــارت
سطحشایستگیموردانتظار

(1)(2)(3)(4)(5)

 )در شروع شیفت( توانایی تجهیز و آماده نمودن اتاق 5
      )در نقش فرد سیار( توانایی تهیه وسایل مورد نیاز برای پروسیجر 0

      )در نقش فرد سیار( توانایی پوزیشن دادن به بیمار روی تخت 9

      توانایی قرار دادن پد کوتر )در نقش فرد سیار( 1

      توانایی پرپ اولیه و ثانویه 1

      )در نقش فرد سیار( توانایی آماده نمودن فیلد استریل 7

      درپ اثاثیه )در نقش فرد اسکراب(توانایی  7

      توانایی درپ بیمار )در نقش فرد اسکراب( 5

      )در نقش فرد اسکراب( توانایی آماده نمودن فیلد استریل 3

      )در نقش فرد اسکراب( توانایی انجام فعالیت در شروع پروسیجر 50
 
 
 
 

*مرحلهدومارزیابی    *بازخوردبهدانشجو      *مرحلهاولارزیابی

هاتمامیمهارت

درسطح

شایستگیمورد

شد.انتظارانجام

تاریخامضاءومهر–ناماستاد

ییکهبهسطحمطلوبوموردهامهارت

رویشمارهانتظارنرسیدهاستباعالمت

موردنظرمشخصشود.



ییکهدرمرحلهدومارزیابیبهحدشایستگیموردهامهارتشماره

انتظاررسیدهاست.



5 7 



 7 5تاریخناماستاد)مهروامضاء(



0 7 



0 7 

9 5 9 5 

1 3 1 3 

1 50 1 50 

  سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقرردردورهآموزشیبهآندستیابد.

یتکمیلنشدههامهارتشماره
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صهتروماوکارآموزیدرعرصهپیوندکارآموزیدرعرصهدریکحیطهجراحیانتخابی:کارآموزیدرعر

مهـــارت
سطحشایستگیموردانتظار

(1)(2)(3)(4)(5)

 در نقش کمک اول یا دوم جراح(توانایی ایجاد اکسپوژر ) 55
      توانایی ایجاد هموستاز )در نقش فرد اسکراب( 50

      گیری وسایل جراحیبه کارتوانایی  59

       گیری لوازم و تجهیزاتکاربه توانایی  51

      توانایی بخیه زدن 51

      توانایی شمارش )گاز، سوزن و وسایل( در نقش فرد سیار و اسکراب 57

      توانایی پانسمان زخم 57

      توانایی انجام فعالیت در اختتام عمل جراحی 55

      توانایی ثبت در پرونده 53

 
 
 

*مرحلهدومارزیابی    *بازخوردبهدانشجو      ابی*مرحلهاولارزی

هاتمامیمهارت

درسطح

شایستگیمورد

انتظارانجامشد.

تاریخامضاءومهر–ناماستاد

ییکهبهسطحمطلوبوموردهامهارت

رویشمارهانتظارنرسیدهاستباعالمت

موردنظرمشخصشود.



هدومارزیابیبهحدشایستگیموردییکهدرمرحلهامهارتشماره

انتظاررسیدهاست.



55 57 



 57 55تاریخناماستاد)مهروامضاء(



50 57 



50 57 

59 55 59 55 

51 53 51 53 

51  51  

  زشیبهآندستیابد.سطحشایستگیموردانتظارکهبایستیدانشجودرطولزمانمقرردردورهآمو

یتکمیلنشدههامهارتشماره
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 کارآموزیدرعرصهدریکحیطهجراحیانتخابی:کارآموزیدرعرصهتروماوکارآموزیدرعرصهپیوندثبتتجارببالینیدر
ف
ردی



 بیمارنامونامخانوادگی
شماره

 پرونده
 تاریخنامعملجراحی تشخیص بیمارستان

نقش

 ودانشج

 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

5           

0           

9           

1           

1           

7           

7           

5           

3           

50           

55           

50           
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حیطهجراحیانتخابی:کارآموزیدرعرصهتروماوکارآموزیدرعرصهپیوندکارآموزیدرعرصهدریکثبتتجارببالینیدر
ف
ردی



 بیمارنامونامخانوادگی
شماره

 پرونده
 تاریخنامعملجراحی تشخیص بیمارستان

نقش

 دانشجو

 وامضاءاستادتأیید

 مردود مشروط قابلقبول

59           

51           

51           

57           

57           

55           

53           

00           

05           

00           

09           

01           
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 کارآموزیدرعرصهدریکحیطهجراحیانتخابی:کارآموزیدرعرصهتروماوکارآموزیدرعرصهپیوندعمومیارزشیابی

 بیمارستان:     تاریخ:

 5 575 57.5 1 تحتارزشیابیآیتم

     ی کارآموزحضور به موقع و آماده شدن در محل  5

     انجام وظایف با حداقل وابستگی 0

     فعالیت به عنوان عضوی از تیم 9

     به اصول مؤسسه و دانشکده جهت نحوه لباس پوشیدن پایبندی 1

     ی مؤسسه و دانشکدهها سیاسترعایت قوانین و  1

     ابتکار در حین کار 7

     رفتن به استراحت با اجازه و بدون تلف نمودن وقت 7

     داشتن اعتماد به نفس 5

     ارتباط مناسب با پزشک 3

     ارتباط مناسب با سر پرستار و پرسنل 50

     و دانش خود و درخواست کمک و پرسش ها بینش نسبت به توانایی 55

     حمایت از بیمار 50

     با عالقه ها مسئولیتپذیرش  59

     و مدیریت زمان ها فعالیتمهارت سازماندهی  51

     ای هنگرش حرف 51

     قیمت  گرانرعایت اصول ایمنی حین کار جهت مراقبت از تجهیزات  57

     ها انجام به موقع فعالیت 57

     ی بیمارها یی در کاربرد وسایل به منظور کاهش هزینهجو صرفه 55

     پیروی از دستورات 53

     انجام کار با سرعت و دقت مناسب 00

     دانشجویان و پرسنل بعد از اتمام کار خود سایرکمک به  05

     قبول پیشنهادات و انتقادات 00

 پیشنهادات

 امضاء مربی 
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 فرمارزشیابیدروندانشگاهیدانشجو

یکحیطهجراحیانتخابی:کارآموزیدرعرصهتروماوکارآموزیدرعرصهپیوندکارآموزیدرعرصهدربازخورد
 

 مهمترین نقاط قوت دانشجو: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 مهمترین نقاط ضعف دانشجو: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 برنامه پیشنهادی برای رفع نقاط ضعف و استفاده از نقاط قوت: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 توضیحات: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...........
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

نامونامخانوادگیدانشجو

امضاء

تاریخ

 ناموامضاءاستاد
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 وکارآموزیدرعرصهپیوندکارآموزیدرعرصهدریکحیطهجراحیانتخابی:کارآموزیدرعرصهترومادرهاکنفرانسثبت

 بوکالگنمرهبراساسفرمانتهای عنوانکنفرانس بیمارستان تاریخ نامدوره ردیف

5 
کارآموزی در عرصه در یک حیطه جراحی انتخابی: کارآموزی در عرصه تروما و کارآموزی در 

 )کنفرانس اول( عرصه پیوند

    



یکحیطهجراحیانتخابی:کارآموزیدرعرصهتروماوکارآموزیدرعرصهپیوندکارآموزیدرعرصهدردرهامهارتفرمسنجش
 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره قابل قبولهای انجام شده  تعداد مهارت های غیرقابل قبول شماره مهارت تعداد کل مهارت

53 
نمره کل مهارت ها   10  ………= )تعداد مهارت انجام شده قابل قبول= ......(

53 

 

 

کارآموزیدرعرصهدریکحیطهجراحیانتخابی:کارآموزیدرعرصهتروماوکارآموزیدرعرصهپیوندفرمسنجشتجارببالینیدر
 قابل قبولتعداد تجارب انجام شده  تعداد کل تجارب مورد انتظار

 امضاء استاد نحوه محاسبه نمره
FA SA SS PS SO C O FA SA SS PS SO C O 

0 9 9 7 0 9 0        
نمره کل تجارب 11  ………= )تعداد تجارب انجام شده قابل قبول= ......(

55 
 



 درعرصهپیوندکارآموزیدرعرصهدریکحیطهجراحیانتخابی:کارآموزیدرعرصهتروماوکارآموزینهاییسنجش

 مالک سنجش

 جمع

نمره 
از 
00 

نمره 
به 

 حروف

امضاء 
 استاد

 ها فعالیت مهارت
تجارب 
 بالینی

ارزشیابی 
 عمومی

مانند ارائه پژوهشی -آموزشی و علمی-های علمی تکالیف و فعالیت
شرکت در سمینار، همایش، ، گزارش به صورت کنفرانس بالینی
نوان، تاریخ و محل برگزاری و کنگره، کارگاه، دوره و ... )با ذکر ع

همکاری در ها،  ها و همایش در کنگره موضوع و همکاران(، ارائه مقاله
 چاپ مقاله در مجالت، کتاب و ...

 ها تحویل فرم

ارزیابی فرم 
محیط 
 بالینی

اهداف فرم 
 دانشجو

خود فرم 
ارزشیابی 
 دانشجو

فرم 
ارزشیابی 

 مربی

گزارش فرم 
روزانه 

 کارآموزی

10 0 11 7 5 500 00 
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 ی مورد نیاز دانشجوها فرم
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 یکارآموزفرم گزارش 
ظر استاد درس، یک مورد از باید بسته به ن «ی در عرصهکارآموز»و در طی  «0و  5 ی تکنیک اتاق عملکارآموز»و  «سیارکارآموزی اصول و فنون عمکرد فرد ی اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب و کارآموز» دانشجو از اواسط

تب مرجع گزارشی را تهیه نماید و به استاد مربوطه در حضور سایر دانشجویان ارائه یی که خود در طول هفته در آن شرکت داشته است را انتخاب نماید و بر اساس اطالعات به دست آمده از پرونده بیمار، اعضای تیم جراحی و کها جراحی
 دهد.

 تاریخ
 نام دانشجو 

 نام بیمارستان
 نام پروسیجر

 نام اسکراب اول
 نام اسکراب دوم

 نام سیار
 گر هنام مشاهد
 نام جراح

 نام کمک اول
 سایر موارد

 
 توصیف آناتومی مربوطه -5
 تشخیص قبل از عمل و بعد از عمل جراحی -0
 ی تشخیصی قبل از عملها نام پروسیجرها و تست -9
 قبل از عمل سازی یجر آمادهدر مورد هر گونه پروس توصیف و بحث -1
 نام و کاربرد وسایل، تجهیزات و داروها -1
 توصیف آناتومیک ناحیه پرپ بیمار -7
 توصیف پوزیشن بیمار و هر گونه وسیله مورد استفاده در پوزیشن دادن بیمار -7
 توصیف پروسیجر جراحی به همان نحوی که انجام شده است -5
 انتظار عمل جراحی بحث در مورد هدف و نتایج مورد -3

 ی انجام شده بالفاصله بعد از عمل و عوارض احتمالیها بحث در مورد مراقبت -50
 خروج از اتاق عمل تعیین وضعیت بیمار بالفاصله بعد از -الف
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  ............. اکستوبه ............. اینتوبه .............. خواب  ........... بیدار ......... هوشیار
 و سایر وسایل متصل به بیمار ها ، درنها انپانسم -ب
 مدت زمان حضور بیمار در ریکاوری -ج

 :تواند در کار من به عنوان یک تکنولوژیست جراحی مفید باشد می ** آنچه من از این مورد جراحی آموختم که
 

 نظر استاد مربوطه



*نکاتیدرموردپرکردنفرمگزارش
 شود. می ران شما پراین فرم در مورد یکی از بیما -
 توانید از منابع زیر استفاده کنید: پرونده بیمار، پرسش از جراح، و پرسنل می برای کامل کردن آن -
و با  اید او پروسیجر جراحی انجام شده و شما عضوی از تیم بوده ی مرجع استفاده نمائید. همانطور که قبالً ذکر شد مربوط به بیماری است که برایها باشد که بخواهید از کتاب نمی دقت کنید که گزارش شما یک گزارش تحقیقی -

 شود. می آورید و هر چه که به خاطر دارید پر می اطالعاتی که شما از منابع فوق به دست
 نویسید دقت کنید که به اطالعات مهم مانند عصب، عروق و عضالت اشاره کنید. می زمانی که در مورد آناتومی -
 اشاره کنید. ی مورد استفاده به ترتیب مصرف شده و محل مورد استفادهها مان نوشتن پروسیجر به وسایل و نخدقت کنید در ز -
 توانید از پرونده بیمار، فرد سیار یا پزشک بپرسید. می تشخیص قبل از عمل و بعد از عمل جراحی و پروسیجرهای تشخیصی قبل از عمل را -
 د تسکین عالیم مثالً به علت سرطان، اصالحی مانند ترمیم هرنی، برداشتن جنین و..... اشاره کنید.در قسمت هدف جراحی به مواردی مانن -
زندگی کند، یا قرار است در  اند ا رفع شدهرود که بیمار بدون تجربه عوارضی بهبودی کامل یابد، یا برای مدت زمانی مشخص با مشکالت و عوارض کنونی که برخی از آنه می در قسمت نتایج مورد انتظار مشخص کنید که آیا انتظار -

 بیمارستان برای حل شدن مشکالتی مانند عفونت و.... بستری شود. 
 است، اکتفا نشود.  stableبه مواردی مانند بیمار خوب است یا  PACUدر مورد شرایط بیمار در  -
رود یادداشت کنید این است که شما با انجام این پروسیجر  می شود. آنچه از شما انتظار می اید جلوتر از زمان باشم، یا اینکه من یاد گرفتم چگونه پروسیجر انجامدر آخرین قسمت به موارد زیر اشاره نکنید که مثالً: من یاد گرفتم که ب -

 ته و..... مانند نحوه کار با یک وسیله خاص، یا نحوه سوار کردن یک وسیله خاص مانند دریل و م ،اید واقعاً چه چیزی یاد گرفته
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 فرم ارزشیابی کنفرانس
نامدانشجو:

شمارهدانشجویی:

تاریخ:

بیمارستان:

 عنوانکنفرانس:

 نمراتهمتایان

نمره

 همتایان
 (.1-25)عالی

رضایتبخش

(11-14) 

نامناسب

(13-15) 

غیرقابلقبول

(9-1) 
 بهصورتکیفینظرهمتا

5      

0      

9      

1      

1      

7      

7      

5      

3      

50      

55      

 جمعنمراتهمتایان

نظراستاد


 

 نمرهاستاد

 نمرهکل
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 یکارآموزفرم گزارش روزانه 

ی در عرصه بایستی برای هر عمل جراحی که در آن کارآموزو در طی  «0و  5 ی تکنیک اتاق عملکارآموز»و  «سیارکارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد فنون عملکرد فرد اسکراب و  ی اصول وکارآموز» یکارآموزدانشجو از اواسط 
 را تهیه نماید. ها تواند شب قبل این فرم می گردد دانشجو می کند فرم زیر را پر نماید. چنانچه لیست اعمال جراحی اتاق عمل از روز قبل مشخص می ایفاء نقش

 تاریخ
 نام دانشجو

 پروسیجرنام 
 نقش دانشجو

 تعریف پروسیجر
 تشخیص قبل از عمل جراحی 

 پوزیشن حین عمل جراحی
 نوع ست مورد استفاده

 تجهیزات خاص مورد نیاز
 پرسنل  تأیید

 نظر استاد مربوطه
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 ارزیابی محیط بالینی
 و آن را ضمیمه نمایید. توانید از برگه اضافی استفاده کنید می اکتفا ننمایید. در صورت کمبود جا ها ارهنظرات خود را در مورد محیط بالینی نوشته و ترجیحاً به عالمت زدن بر روی شمآزادانه  لطفاً



 ناممحیطبالینی)بیمارستان(

نمره

 آیتم

 ضعیف طزیر متوس متوسط عالی

4 3 2 1 

     چه قدر محیط بالینی نیازهای شما را به عنوان یک دانشجو برآورده نمود: 5

     نگرش پرسنل نسبت به شما به عنوان یک دانشجو چگونه بود؟ 0

     نگرش پزشکان نسبت به شما به عنوان یک دانشجو چگونه بود؟ 9

     ناسبی برای شما فراهم کند؟بود که تجارب بالینی مای  آیا محیط به گونه 1

 
 بهترین ویژگی این محیط به نظر شما چه بود؟ -1
 
 
 بدترین ویژگی آن چه بود؟ -7
 
 بخشید تا یک محیط آموزشی مناسب باشد؟ ارتقاءتوان این محیط را  می به نظر شما چگونه -7
 

 
 بود را نام ببرید؟ رمؤثیکی از پرسنلی که به خوبی با شما همکاری نمود و در آموزش شما  -5
 
 

 پیشنهادات:
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 فرم اهداف دانشجو
 کنم باید در موارد زیر پیشرفت کنم و در آن تسلط کافی ندارم؟ می من احساس -5
 
 
 کنم به خوبی به موارد زیر مسلط هستم:  می من فکر -0
 
 
 توانید به من کمک کنید:  می شما به عنوان مربی با انجام کارهای زیر -9

 
 
 ی زیر را بیاموزم: ها من مایلم کارها و مهارتی بعدی کارآموزدر  -1

 
 
 ی: کارآموزبهترین تجربه من در این  -1

 
 
 کی از پرسنلی که من مایلم صادقانه از او تشکر کنم: ی -7
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 فرم خود ارزشیابی دانشجو
 نام دانشجو: 

 شماره دانشجویی: 
 ی: کارآموزنام دوره 

 تاریخ: 
 

  دهی راهنمایی نمره
 .ضعیف: نیاز به نظارت دارم -0   .ه نظارت زیادی دارم: نیاز ببخش رضایت -5
 .باالتر از متوسط: تنها در مورد تجارب جدید نیاز به نظارت دارم -1   .متوسط: گاهی نیاز به نظارت دارم -9
 .باشم می عالی: نیاز به کمک و نظارت ندارم و به طور مستقل و تنها قادر به کار -1
 
 
 1 1 9 0 5   .های کار خود را بچینمتوانم میز می من به راحتی -5
 1 1 9 0 5 .من دانش کافی در مورد وسایل به کار رفته در این پروسیجرها را دارم -0

 1 1 9 0 5   .شمارش من همیشه کامل و درست بوده است -9

 1 1 9 0 5   .کنم می بینی من نیازهای جراح را به خوبی پیش -1

 1 1 9 0 5    .مهارت من در درپ کردن خوب است -1

 1 1 9 0 5   .اطالعات من در مورد تکنیکهای آسپتیک خوب است -7

 1 1 9 0 5  .توانایی من برای ایفای نقش در نقش کمک اول/ دوم خوب است -7

 1 1 9 0 5 .کنم تجربه بالینی من در این دوره خوب بود می به طور کلی من فکر -5

 به نظرم بهترین تجربه من:  -3
 :به نظرم در مورد/ موارد زیر ضعف دارم -50
 :هدف من برای دوره بعد -55

 :پیشنهادات -50

 
 امضاء دانشجو
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 ارزشیابی مربی
 آن را دقیق و صادقانه کامل نمایید لطفاًباشد.  می هدف از این برگه ارائه فرصتی به شما جهت ارزشیابی مربی

یرآموزکاناممحیطبالینی)بیمارستان(تاریخ

 ناممربی

نمره

 ضعیف زیر متوسط متوسط عالی آیتم

     .داردای  دانش حرفه 5

     .نگرش و احساسات مثبت نسبت به برنامه دارد 0

     .نگرش و احساسات مثبت نسبت به حرفه دارد 9

     .خالق است 1

     .کند می به خوبی کارها را سازماندهی 1

     .دهد می به دانشجو انگیزه 7

     .کند می ادگیری دانشجو را تسهیلی 7

     .کند می ت وی فراهمسؤاالمحیط امن و راحتی برای دانشجو جهت پرسیدن  5

     .کند می با دانشجو ارتباط خوبی برقرار 3

     .نشجو داردتمایل به کمک به دا 50

     .کند می با دانشجویان عادالنه برخورد 55

     .مشخص است کامالًنحوه ارزشیابی او  50

     .الگوی خوبی برای دانشجو است 59

     .در آموزش مهارت دارد 51

     .نباشد کننده قادر است محیط کاری را به نحوی تنظیم کند که برای دانشجو تهدید 51

     .دانم می کند که من خودم را عضوی از تیم می حوی برخوردبه ن 57

     .کند می در موقعی که نیاز دارم به من کمک 57

 بهترین خصوصیت او
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 منابع
ق عمل در سطح بین المملی و پیشنهاد یک برنامه آموزشی متناسب جهت این بررسی برنامه درسی دوره کارشناسی اتا»عرابی اکرم، دوستی ایرانی مهری، رفیعیان محسن، زارع زهرا، فرهمند حسن، قدمی احمد و همکاران. ا .5

 5957. دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.057037طرح تحقیقاتی شماره «. دوره در ایران

. دانشکده پرستاری و 057551طرح تحقیقاتی شماره «. 5957ه درسی پیشنهادی رشته کارشناسی اتاق عمل در ایران تدوین برنام»و همکاران.  اعرابی اکرم، دوستی ایرانی مهری، رفیعیان محسن، زارع زهرا، فرهمند حسن .0
 5957مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

 5957ت اسمان نگار. چاپ اول. انتشارا«. بیماریهای زنان و زایمان کارنامه عملکرد بالینی دستیاران پزشکی،» شایان شهرام، صالحی احمد. صبوری مسیح، .9

 5957چاپ اول. انتشارات اسمان نگار. «. کارنامه عملکرد بالینی دستیاران پزشکی، بیهوشی» شایان شهرام، صالحی احمد. صبوری مسیح، .1

5. Clinical Preceptor Eval ation. available at: http://www.ast.org/pdf/EvalbySt _ClinPrecep_Eval.pdf 
6. Learner Eval ation of Preceptor and Preceptor Experience. available at: http://www.ast.org/pdf/EvalbySt _LearnEval_PrecepandPrecepExp.pdf 
7. Preceptor Eval ation. available at: http://www.ast.org/pdf/EvalbySt _PrecepEval.pdf 
8. St dent Self-Eval ation. available at: http://www.ast.org/pdf/EvalbySt _St _SelfEval.pdf 
9. St dent Goal Sheet. available at: http://www.ast.org/pdf/EvalbySt _GoalSht.pdf 
10. St dent Eval ation of Clinical Site . available at: http://www.ast.org/pdf/EvalbySt _St Eval_ClinSite.pdf 
11. St dent Eval ation of Clinical Sites and Preceptors . available at: http://www.ast.org/pdf/EvalybySt _St Eval_ClinSiteandPrecep.pdf 
12. Case Preparation Record. available at: http://www.ast.org/ed cators/doc ments/Case_Preparation_Record.pdf 
13. Circ lating S rgical Technologist. available at: http://www.ast.org/pdf/Circ lating_S rgTech.pdf 
14. Circ lating Eval ation. available at: http://www.ast.org/pdf/Circ lating_Circ latEval.pdf 
15. Eq ipment Check-Off. available at: http://www.ast.org/pdf/ClinComp_Eq ip_ChkOff.pdf 
16. End of Program Clinical Performance Competency Checklist. available at: http://www.ast.org/pdf/ClinComp_EndofPro_Chklst.pdf 
17. Clinical Competencies. available at: http://www.ast.org/pdf/ClinComp_ClinComp.pdf 

18. Assessing the Effectiveness of Clinical Performance Eval ation Doc ments. available at: http://www.ast.org/pdf/ClinPerf_AssessEffect.pdf 

19. St dent Case Preparation Records. available at: http://www.ast.org/pdf/ClinPerf_St CasePrep.pdf 

20. Clinical Experience Record. available at: http://www.ast.org/pdf/ClinPerf_ClinExpRecord.pdf 

21. St dent Clinical Experience Records . available at: http://www.ast.org/pdf/ClinPerf_St ClinExpRecord.pdf 

22. First Scr b Role Eval ation. available at: http://www.ast.org/pdf/ClinPerf_FirstScr bRole.pdf 

23. Clinical Instr ctors Job Description. available at: http://www.ast.org/pdf/ClinPerf_InstJobDesc.pdf 

24. Performance Eval ation Record. available at: http://www.ast.org/pdf/ClinPerf_PerfEvalRecord.pdf 

http://www.ast.org/pdf/EvalbyStu_ClinPrecep_Eval.pdf
http://www.ast.org/pdf/EvalbyStu_ClinPrecep_Eval.pdf
http://www.ast.org/pdf/EvalbyStu_LearnEval_PrecepandPrecepExp.pdf
http://www.ast.org/pdf/EvalbyStu_LearnEval_PrecepandPrecepExp.pdf
http://www.ast.org/pdf/EvalbyStu_PrecepEval.pdf
http://www.ast.org/pdf/EvalbyStu_PrecepEval.pdf
http://www.ast.org/pdf/EvalbyStu_Stu_SelfEval.pdf
http://www.ast.org/pdf/EvalbyStu_Stu_SelfEval.pdf
http://www.ast.org/pdf/EvalbyStu_GoalSht.pdf
http://www.ast.org/pdf/EvalbyStu_GoalSht.pdf
http://www.ast.org/pdf/EvalbyStu_StuEval_ClinSite.pdf
http://www.ast.org/pdf/EvalbyStu_StuEval_ClinSite.pdf
http://www.ast.org/pdf/EvalybyStu_StuEval_ClinSiteandPrecep.pdf
http://www.ast.org/pdf/EvalybyStu_StuEval_ClinSiteandPrecep.pdf
http://www.ast.org/educators/documents/Case_Preparation_Record.pdf
http://www.ast.org/educators/documents/Case_Preparation_Record.pdf
http://www.ast.org/pdf/Circulating_SurgTech.pdf
http://www.ast.org/pdf/Circulating_SurgTech.pdf
http://www.ast.org/pdf/Circulating_CirculatEval.pdf
http://www.ast.org/pdf/Circulating_CirculatEval.pdf
http://www.ast.org/pdf/ClinComp_Equip_ChkOff.pdf
http://www.ast.org/pdf/ClinComp_EndofPro_Chklst.pdf
http://www.ast.org/pdf/ClinComp_ClinComp.pdf
http://www.ast.org/pdf/ClinComp_ClinComp.pdf
http://www.ast.org/pdf/ClinPerf_AssessEffect.pdf
http://www.ast.org/pdf/ClinPerf_AssessEffect.pdf
http://www.ast.org/pdf/ClinPerf_StuCasePrep.pdf
http://www.ast.org/pdf/ClinPerf_StuCasePrep.pdf
http://www.ast.org/pdf/ClinPerf_ClinExpRecord.pdf
http://www.ast.org/pdf/ClinPerf_ClinExpRecord.pdf
http://www.ast.org/pdf/ClinPerf_StuClinExpRecord.pdf
http://www.ast.org/pdf/ClinPerf_StuClinExpRecord.pdf
http://www.ast.org/pdf/ClinPerf_FirstScrubRole.pdf
http://www.ast.org/pdf/ClinPerf_FirstScrubRole.pdf
http://www.ast.org/pdf/ClinPerf_InstJobDesc.pdf
http://www.ast.org/pdf/ClinPerf_InstJobDesc.pdf
http://www.ast.org/pdf/ClinPerf_PerfEvalRecord.pdf
http://www.ast.org/pdf/ClinPerf_PerfEvalRecord.pdf
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25. Clinical Eval ation I. available at: http://www.ast.org/pdf/ClinPerf_ClinEval1.pdf 

26. Clinical Eval ation II. available at: http://www.ast.org/pdf/ClinPerf_ClinEval2.pdf 

27. Daily Eval ation of St dents. available at: http://www.ast.org/pdf/ClinPerf_DailyEval.pdf 

28. St dent Goal Sheet. available at: http://www.ast.org/pdf/ClinPerf_St Goal.pdf 

29. Scr b Skills Checklist. available at: http://www.ast.org/pdf/ClinPerf_Scr bSkls.pdf 

30. St dent Weekly Goals and Objectives. available at: http://www.ast.org/pdf/ClinPerf_St WklyGoals.pdf 

31. St dent Progress Jo rnal. available at: http://www.ast.org/pdf/CaseLogs_St Progress.pdf 

32. St dent Master File. available at: http://www.ast.org/pdf/CaseLogs_St Master.pdf 

33. Establishing Clinical Contracts. available at: http://www.ast.org/pdf/AffiliationAgree_ClinContract.pdf 

34. Clinical Probation. available at: http://www.ast.org/pdf/Policies_Probation.pdf 

35. Cath Lab Daily Eval ation. available at: http://www.ast.org/pdf/ObjAncillaryRot_CathLab_DailyCathLabEval.pdf 

36. Cath Lab Objectives. available at: http://www.ast.org/pdf/ObjAncillaryRot_CathLab_Object.pdf 

37. Endoscopy Objectives. available at: http://www.ast.org/pdf/ObjAncillaryRot_Endo_Object.pdf 

38. L & D Objectives. available at: http://www.ast.org/pdf/ObjAncillaryRot_L&D_Object.pdf 

39. Objectives for Rotation in Ancillary Areas. available at: http://www.ast.org/pdf/ObjAncillaryRot_ObjectforRot.pdf 

40. Central S pply Eval ation. available at: http://www.ast.org/pdf/ObjAncillaryRot_CenS pply_Eval.pdf 

41. St dent Handbook. available at: http://www.ast.org/pdf/ProgHand_St Hand_Ex1.pdf 

42. Example of a Policy and Proced re Man al for S rgical Rotation. available at: http://www.ast.org/pdf/ProgHand_Poland%20ProcMan al.pdf 

43. DIVISION OF HEALTH SCIENCES & H MAN PERFORMANCE, S RGICAL TECHNOLOGY PROGRAM. available at: 

http://www.ast.org/pdf/PerfEval_Laboratory.pdf 

44. S rgical Proced re Project. available at: Patient Case St dy  

45. Proced re Checklist Instr ctions. available at: Case Co nt Sheet  

46. Cadiothoracic Cases Checklist. available at: http://arcst.org/pdfs/cardiothoracic_cases_checklist.pdf 

47. Endoscopic Cases Checklist. available at: http://arcst.org/pdfs/endoscopic_cases_checklist.pdf 

48. ENT Cases Checklist. available at: ENT Cases Checklist 
49. Genito rinary Cases Checklist. available at: http://arcst.org/pdfs/genito rinary_cases_checklist.pdf 

50. Ne ros rgical Cases Checklist. available at: http://arcst.org/pdfs/ne ros rgical_cases_checklist.pdf 

51. Ophthalmic Checklist. available at: http://arcst.org/pdfs/ophthalmic_cases_checklist.pdf 

52. Oral & Maxillofacial Cases Checklist. available at: http://arcst.org/pdfs/oral_maxillofacial_cases_checklist.pdf 

53. Orthopedic Checklist. available at: http://arcst.org/pdfs/orthopedic_cases_checklist.pdf 

54. Plastic and Reconstr ctive Cases Checklist. available at: http://arcst.org/pdfs/plastic_reconstr ctive_cases_checklist.pdf 

55. Peripheral and Vasc lar Cases Checklist . available at: http://arcst.org/pdfs/peripheral_vasc lar_cases_checklist.pdf 

http://www.ast.org/pdf/ClinPerf_ClinEval1.pdf
http://www.ast.org/pdf/ClinPerf_ClinEval1.pdf
http://www.ast.org/pdf/ClinPerf_ClinEval2.pdf
http://www.ast.org/pdf/ClinPerf_ClinEval2.pdf
http://www.ast.org/pdf/ClinPerf_DailyEval.pdf
http://www.ast.org/pdf/ClinPerf_DailyEval.pdf
http://www.ast.org/pdf/ClinPerf_StuGoal.pdf
http://www.ast.org/pdf/ClinPerf_StuGoal.pdf
http://www.ast.org/pdf/ClinPerf_ScrubSkls.pdf
http://www.ast.org/pdf/ClinPerf_ScrubSkls.pdf
http://www.ast.org/pdf/ClinPerf_StuWklyGoals.pdf
http://www.ast.org/pdf/ClinPerf_StuWklyGoals.pdf
http://www.ast.org/pdf/CaseLogs_StuProgress.pdf
http://www.ast.org/pdf/CaseLogs_StuProgress.pdf
http://www.ast.org/pdf/CaseLogs_StuMaster.pdf
http://www.ast.org/pdf/CaseLogs_StuMaster.pdf
http://www.ast.org/pdf/AffiliationAgree_ClinContract.pdf
http://www.ast.org/pdf/AffiliationAgree_ClinContract.pdf
http://www.ast.org/pdf/Policies_Probation.pdf
http://www.ast.org/pdf/Policies_Probation.pdf
http://www.ast.org/pdf/ObjAncillaryRot_CathLab_DailyCathLabEval.pdf
http://www.ast.org/pdf/ObjAncillaryRot_CathLab_DailyCathLabEval.pdf
http://www.ast.org/pdf/ObjAncillaryRot_CathLab_Object.pdf
http://www.ast.org/pdf/ObjAncillaryRot_CathLab_Object.pdf
http://www.ast.org/pdf/ObjAncillaryRot_Endo_Object.pdf
http://www.ast.org/pdf/ObjAncillaryRot_Endo_Object.pdf
http://www.ast.org/pdf/ObjAncillaryRot_L&D_Object.pdf
http://www.ast.org/pdf/ObjAncillaryRot_L&D_Object.pdf
http://www.ast.org/pdf/ObjAncillaryRot_ObjectforRot.pdf
http://www.ast.org/pdf/ObjAncillaryRot_ObjectforRot.pdf
http://www.ast.org/pdf/ObjAncillaryRot_CenSupply_Eval.pdf
http://www.ast.org/pdf/ProgHand_StuHand_Ex1.pdf
http://www.ast.org/pdf/ProgHand_Poland%20ProcManual.pdf
http://www.ast.org/pdf/ProgHand_Poland%20ProcManual.pdf
http://arcst.org/pdfs/surgical_procedure_project.pdf
http://arcst.org/pdfs/patient_case_study.pdf
http://arcst.org/pdfs/procedure_checklist_instructions.pdf
http://arcst.org/pdfs/case_count_sheet.pdf
http://arcst.org/pdfs/cardiothoracic_cases_checklist.pdf
http://arcst.org/pdfs/cardiothoracic_cases_checklist.pdf
http://arcst.org/pdfs/endoscopic_cases_checklist.pdf
http://arcst.org/pdfs/endoscopic_cases_checklist.pdf
http://arcst.org/pdfs/ent_cases_checklist.pdf
http://arcst.org/pdfs/ent_cases_checklist.pdf
http://arcst.org/pdfs/genitourinary_cases_checklist.pdf
http://arcst.org/pdfs/genitourinary_cases_checklist.pdf
http://arcst.org/pdfs/neurosurgical_cases_checklist.pdf
http://arcst.org/pdfs/neurosurgical_cases_checklist.pdf
http://arcst.org/pdfs/ophthalmic_cases_checklist.pdf
http://arcst.org/pdfs/ophthalmic_cases_checklist.pdf
http://arcst.org/pdfs/oral_maxillofacial_cases_checklist.pdf
http://arcst.org/pdfs/oral_maxillofacial_cases_checklist.pdf
http://arcst.org/pdfs/orthopedic_cases_checklist.pdf
http://arcst.org/pdfs/orthopedic_cases_checklist.pdf
http://arcst.org/pdfs/plastic_reconstructive_cases_checklist.pdf
http://arcst.org/pdfs/plastic_reconstructive_cases_checklist.pdf
http://arcst.org/pdfs/peripheral_vascular_cases_checklist.pdf

