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 :مقدمه

یوسته به هوشبری کارشناسی پ (2عرصه )موزی آدانشجوی گرامی دفترچه حاضر تحت عنوان دفترچه دوره کار

طالعات دوره ا بالینی شما در طول کارآموزی طراحی شده است. در پایان های آموزشیمنظور ثبت کلیه فعالیت

د. لذا گیریمموجود در دفترچه جهت تعیین نمرات بخش، ارزشیابی عملی و حضور و غیاب مورد استفاده قرار 

 خواهشمند است در تکمیل آن حداکثر دقت را مبذول بفرمایید.

 توجه:

 در تکمیل دفترچه نظم و دقت را درنظر داشته باشید. (1

 اری دفترچه به عمل آورید.نهایت سعی و تالش خود را در حفظ و نگهد (2

 هنگام تحویل دفترچه یک نسخه کپی نزد خود نگه دارید. (3

 دانشجویان گرامی:

مل ری شاضمن خوشامدگویی ورود شما به اتاق عمل در دفترچه حاضر خالصه ای از برنامه کارآموزی هوشب

 است. ی ارائه شدههای عملقوانین و مقررات مربوط به بیمارستان و کارآموزی، شرح وظایف و فعالیت

ر یید تا دل نمادر پایان دفترچه تکمیل شده را به همراه پیشنهادات و انتقادات به دفتر گروه هوشبری تحوی

 ارزیابی شما لحاظ شود.

 .ی استانجام تکالیف تعیین شده از طرف اساتید و گرفتن تاییدیه از اساتید و مربیان مربوطه ضرور
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 قوانین کارآموزی

ها با ی آنعت( و به منظور آشنایسا 255واحد ) 5دانشجویان هوشبری به میزان  2کارآموزی در عرصه  -

 شود.اجرا می 8های علمی و عملی مورد نیاز در ترم مهارت

 باشد.می 18:30تا  13:30و عصر ها از   13الی  7:30از ساعت  صبح ها  ساعات حضور در بیمارستان -

اعات وزها و سرروزها و ساعات تعیین شده ضروری است و دانشجو به هیچ عنوان در  حضور در اتاق عمل در -

برانی خواهد جروز شیفت کاری  2تواند غیبت نماید. در صورت غیبت غیرموجه به ازای هر روز غیبت فوق نمی

 داشت.

 رعایت لباس فرم دانشجویان برابر مقررات آموزشی و دانشجویی الزامی است. -

 باشد.آقایان روپوش و شلوار آبی و دمپایی مناسب اتاق عمل می لباس فرم -

اشتن ه همراه دب باشد.ها روپوش و شلوار آبی، مقنعه آبی و دمپایی مناسب اتاق عمل میلباس فرم خانم -

 باشد.زیورآالت و استفاده از الک ناخن ممنوع می

 الزامی است.نصب اتیکت با آرم دانشگاه علوم پزشکی اراک برای دانشجو  -

ده گوشی باشد. در صورت مشاهبه همراه داشتن موبایل حتی به صورت خاموش در اتاق عمل ممنوع می -

 بود. نمره الزامی خواهد 2مربوطه ضبط خواهد شد و به  گروه آموزشی تحویل داده خواهد شد و کسر 

محترم  مدیرگروه وع و اجازه مربی باشد مگر با اطالتاخیر در ورود و تعجیل در خروج بر خالف مقررات می -

 باشد.

نمره(  4)  رمتپایان  کتبینمره( و امتحان  16در دفترچه )  ارزشیابی به صورت عملی با چک لیست موجود -

 باشد. می

 گردد.در مواردی که دفترچه ناقص باشد نمره ناتمام است و به دانشکده گزارش نمی -
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 اهداف کارآموزی

 

 

     ق را رعایت کند.و اصول اخال یاسالم نیمواز -

      کند. تیرعافردی در محیط اتاق عمل را  و بهداشت یآراستگ -

    به موقع داشته باشد. حضور یدر محل کارآموز  -

    اشد.کافی داشته ب اعتماد به نفس در انجام امور محوله -

    باشد.محوله داشته  وظایف انجام در عمل سرعت -

     کند. تیاحساس مسئول محوله فیدر انجام وظا -

     داشته باشد. محوله فینظم و انضباط در انجام وظا -

     یی داشته باشد.دقت و صرفه جو لیدر استفاده از وسا -

     داشته باشد. ماریب انیو اطراف ماریارتباط مناسب با ب -

     داشته باشد. ارتباط مناسب با پرسنل و همکاران -

عوارض  تزریق و ی )دوزاژ، نحوه آماده سازی، نحوه نگهداری، نحوههوشیب یدر مورد داروها یاطالعات کاف -

     مربوطه( داشته باشد.

 ه باشد.داشتی هوشیمرتبط با ب زاتیتجه توانایی کار با -

     ریدی و کاربرد آن ها آشنایی کافی داشته باشند.با محلول های و -

 را بداند. های مختلفنحوه صحیح محاسبه مایع درمانی در جراحی -

    توانایی داشته باشد. هاخونی و کنترل عوارض آن در به کارگیری و تزریق محصوالت -

  مهارت داشته باشد. هانگهداری آندر آماده سازی وسایل و تجهیزات بیهوشی و رعایت اصول ضد عفونی و  -

پایان دوره کارآموزی باید در موارد زیر توانمند شوند.دانشجویان در   
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     داشته باشد. مشارکت اق عملتدر ا ماریو انتقال ب ماریب رشیدر پذ -

    یی داشته باشد.توانای و نگیتوریو مان ماریب یدرآماده ساز -

 د.داشته باش مشارکت نامناسب شنیاز عوارض پوز یریشگیو پ ماریمناسب به ب شنیدر دادن پوز -

   دستگاه های مانیتورینگ بیهوشی کار کند. بتواند با -

     کند.  تیرعارا  درقبل از عمل و گرفتن شرح حال کامل ماریب یابیاصول ارز -

      ی داشته باشد.آگاهی هوشیقبل از ب ماریب ییراه هوا تیاز وضع -

     ی داشته باشد.هوشیمناسب  جهت ب یدیخط ور یبرقرار ییتوانا -

     را داشته باشد. مداوم ونیانفوز لیکار با وسا ییتوانا -

    ی مهارت داشته باشد.هوشیب نیو  انجام کار با ماش یآماده سازدر  -  

    تبحر داشته باشد. ماریو مناسب ب حیصح هیو تهو یریماسک گدر  -

   توانا باشد. در مدیریت راه هوایی و اینتوباسیون -

   باشد. ی کوشاا هیناح یحس یو ب یعموم یهوشیدر مراحل ب ماریاز ب مراقبتدر پایش و  -

 توانایی کافی داشته باشد. در اکستوباسیون صحیح و موفق -

 ت نماید.در انتقال بیمار به بخش ریکاوری مشارک -

 ی را انجام دهد.کاوریدر ر ماریاز ب حیکامل و صح مراقبت -

    اصول کلی ترخیص از ریکاوری را بداند. -

 را داشته باشد. توانایی شناسایی در ترخیص به موقع بیمار و ثبت گزارش آن -

 اشته باشد.با خطرات شغلی و حفاظت فردی آشنایی د -

 توانایی کنترل و پیشگیری از انتقال عفونت های بیمارستانی را داشته باشد. -
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 (اتاق عمل) 2 عرصه کارآموزی حضور و غیاب دانشجویان جدول  

 عصر صبح عصر صبح عصر صبح کارآموزیمحل  هفته

 اول

 

       

 ومد

 

       

 ومس

 

       

 هارمچ

 

       

 نجمپ

 

       

 شمش

 

       

 فتمه

 

       

  شتمه
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        همن

        همد

        ازدهمی

        وازدهمد

        سیزدهم

        چهاردهم

        انزدهمپ

        شانزدهم

 

 

 لیست فعالیت های اختصاصی روزانه:

ال یرنژلوله و ال ی مختلفمورد نیاز  ) الرنگوسکوپ و انواع تیغه، محلول داخل وریدی، سایزها هیز کردن اتاق با تمامی وسایلتج -1

 ماسک، محلول های داخل وریدی، آنژیوکت در سایزهای مختلف، کاتتر ساکشن و ....(

 توانایی چک و کار با دستگاه بیهوشی، ساکشن و مانیتورینگ -2

 آماده سازی ویال ها و سرنگ های دارویی -3

 حال کامل از بیمارشرح  -4

 بررسی راه هوایی بیمار قبل از بیهوشی -5

 آماده سازی بیمار و مانیتور کردن وی -6

 برقرراری خط وریدی مناسب -7

 توانایی در محاسبه ی مایع درمانی -8

 مربوطه عوارض از بیمار پایش و خونی محصوالت سازی آماده توانایی -9

 مشارکت در القا بیهوشی -10

 بیمارماسک گیری و تهویه مناسب  -11
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 گذاشتن صحیح و اصولی ایروی -12

 تعبیه الرنژیال ماسک به طور صحیح -13

 توانایی  لوله گذاری داخل تراشه و حفظ راه هوایی -14

 مشارکت در خارج سازی راه هوایی -15

 توانایی کار با دستگاه انفوزیون مداوم -16

 حفظ و مراقبت از پوزیشن بیمار -17

 ی حسی و بی حسی نخاعیمانیتورینگ و مراقبت از بیمار حین بیهوشی عمومی و ب -18

 مشارکت در بی حسی نخاعی -19

 توانایی در انتقال بیمار به ریکاوری -20

 الکتریکی شوک دستگاه و اورژانس ترالی آماده سازی ریکاوری، چک -21

 مراقبت از بیمار در ریکاوری و پایش عوارض -22

 توانایی در گزارش نویسی در ریکاوری -23

 توانایی در اداره بیهوشی در جراحی های اختصاصی -24

 پاسخگویی به سواالت مربی مربوطه -25
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 امضا مربی تاریخ ارزیابی فعالیت نام مرکز فعالیت ردیف

بسیار  ضعیف متوسط خوب عالی

 ضعیف

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          
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 امضا مربی تاریخ ارزیابی فعالیت نام مرکز فعالیت ردیف

بسیار  ضعیف متوسط خوب عالی

 ضعیف

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          

26          

27          

28          
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 امضا مربی تاریخ ارزیابی فعالیت نام مرکز فعالیت ردیف

بسیار  ضعیف متوسط خوب عالی

 ضعیف

29          

30          

31          

32          

33          

34          

35          

36          

37          

38          

39          

40          

41          

42          
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 امضا مربی تاریخ ارزیابی فعالیت نام مرکز فعالیت ردیف

بسیار  ضعیف متوسط خوب عالی

 ضعیف

43          

44          

45          

46          

47          

48          

49          

50          

51          

52          

53          

54          

55          

56          
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 امضا مربی تاریخ ارزیابی فعالیت نام مرکز فعالیت ردیف

بسیار  ضعیف متوسط خوب عالی

 ضعیف

57          

58          

59          

60          

61          

62          

63          

64          

65          

66          

67          

68          

69          

70          
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 امضا مربی تاریخ ارزیابی فعالیت نام مرکز فعالیت ردیف

بسیار  ضعیف متوسط خوب عالی

 ضعیف

71          

72          

73          

74          

75          

76          

77          

78          

79          

80          

81          

82          

83          

84          
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 امضا مربی تاریخ ارزیابی فعالیت نام مرکز فعالیت ردیف

بسیار  ضعیف متوسط خوب عالی

 ضعیف

85          

86          

87          

88          

89          

90          

91          

92          

93          

94          

95          

96          

97          

98          
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  ربی :م                                                        ارزشیابی مهارت های عمومی                         ارستان :                 بیم

خیلی  ارزشیابی  تحت آیتم ردیف

 0ضعیف 

 ضعیف

25/0 

 متوسط 

5/0 

 خوب

75/0 

 عالی

1 

      وقت شناسی و حضور به موقع در محل کارآموزی 1

      وابستگی حداقل با وظایف انجام 2

آرایش و  و پوشش نحوه با ارتباط در دانشكده قوانین رعایت 3

 نصب اتیكت

     

      ارتباط و رفتار مناسب با بیمار 4

      پزشك با مناسب ارتباط و رفتار 5

      پرسنل و پرستار سر با و رفتار مناسب ارتباط 6

      همگروهی با مناسب رفتار و ارتباط 7

      وظایف محوله انجام در مسئولیت احساس 8

      وظایف انجام در عمل سرعتداشتن  9

      محوله امور انجام در نفس به اعتماد داشتن 10

 های هزینه کاهش منظور به وسایل کاربرد در جویی صرفه 11

 بیمار

     

      مربیان دستورات از پیروی 12

      وظایف محوله داشتن نظم و انضباط در انجام 13

      سازنده پیشنهادات ارائه و انتقادات و پیشنهادات قبول 14

      تجهیزات از مراقبت جهت کار حین ایمنی اصول رعایت 15

      رعایت نكات ضدعفونی و استریلیزاسیون 16
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 ارزشیابی مهارت های اختصاصی

 عالی 

1 

 خوب
75/0 

 متوسط 

5/0 

 ضعیف

25/ 

خیلی 

 0ضعیف 

 

 مهارت 

 

 ردیف

 سرم ست هواگیری و گیری) سرم رگ تجهیزات کلیه نمودن اماده     

 مناسب( سایز انژیوکت الكل، چسب، تورنیكه،پنبه میكروست، یا

1 

 سودوالیم، تاریخ نشتی، بیهوشی از نظر عدم ماشین کردن چك     

 کننده تبخیر محفظه بیهوشی گازهای

2 

 3 نیتروس اکساید و اکسیژن کپسول کردن چك     

 4 ساکشن کردن چك     

 5 الرنگوسكوپ کردن چك     

 6 انفوزیون پمپ نمودن اماده     

      7 

 برای تراشه لوله کاف چك و مناسب سایز تراشه لوله کردن اماده     

 اطفال و بزرگسال بیمار

8 

 9 عمومی بیهوشی در نیاز مورد داروهای کردن اماده     

 ست و ای حیه نا حسی بی در نیاز مورد داروهای کردن اماده     

 مربوطه

10 

 11 احیا ترالی کنترل     

 12 الكتروشوك کنترل     

 13 عمل اتاق در بیمار ش پذیر و عمل تخت نمودن اماده     

 14 عمل محل چك و وی پرونده با بیمار دستبند چك     

 15 الك یا و االت زیور هرگونه وجود عدم جهت بیمار ظاهر به توجه     

 16 بیمار بودن ناشتا از اطمینان کسب     
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 17  صحیح گیری رگ     

 ان های فراورده و خون ترانسفوزیون در مشارکت و همكاری     

 

18 

 عالی

1 

 خوب

75/0 

 متوسط

5/0 

 ضعیف

25/0 

خیلی 

 0ضعیف 

 ردیف مهارت

 19 لوله گذاری دشوار تشخیص و ماالمپاتی تعیین هوایی راه ارزیابی     

 20 بیمار نمودن اکسیژنه پره و گیری ماسك     

 چسب، ، هوا سرنگ تراشه، گذاری)لوله لوله تجهیزات نمودن اماده     

 )مگیل فورسپس و ژل و گاید گوشی،

21 

 22  تراشه گذاری لوله و الرنگوسكوپی     

 23 کردن فیكس و تراشه لوله گیری قرار محل کردن چك     

 24 ونتیالتور به بیمار کردن وصل و بیهوشی  ونتیالتور تنظیم     

 25 ماسك تعبیه اصولی و صحیح الرنجیال     

 به توجه و بیمار به جراحی مناسب پوزیشن دادن در همكاری     

 ان عوارض

26 

 27 عمل حین مانیتورینگ     

     NGTube 28 گذاری و ساکشن محتویات معده 

 29 تراشهمشارکت در خارج سازی لوله      

 30 مشارکت در انتقال بیمار به ریكاوری و گزارش اطالعات بیمار     

 31 مراقبت و پایش کامل بیمار در ریكاوری     
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