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دانشجويان گرامي:
دفترچه حاضر تحت عنوان الگ بوك دوره كارآموزي(مرتبط با واحد مربوطه) ،به منظور ثبت كليه فعاليتهاي
آموزشي – باليني شما طراحي شده است .در پايان دوره ،اطالعات موجود در الگ بوك جهت تعيين مهارتهاي
كسب شده بر اساس ارزشيابي اختصاصي و عمومي مورد استفاده قرار ميگيرد .لذا خواهشمند است در تكميل و
حفظ و نگهداري آن حداكثر دقت خود را مبذول فرماييد.در جدول فعاليتهاي عملي از مربي خود بخواهيد كه
قسمت مربوطه را مهر و امضا نمايد .در صورت صالحديد مربي ،كنفرانسي مرتبط با كارآموزي از شما خواسته
خواهد شد.
هدف كلي كارآموزي:
دانشجو بتواند با استفاده از دانش خود در واحد احياي بيمارستان مراحل عمليي احيياي بيمياران را
بياموزد و پس از همكاري در انجام احياي قلبي و ريوي ،مهارت الزم را كسب كند.
قوانين آموزش باليني
براي آموزش باليني نيازمنديها و مقرراتي طراحي شده است كه به دانشجويان كمک ميكند كه با مسائل مورد
نياز در حرفه تطبيق يابند .اين نيازمنديها به اختصار در زير اشاره شده است.
دانشجوي محترم بايد در نظر داشته باشد كه:
قبل از حضور در محيط باليني ،واكسيناسيون هپاتيت خود را كامل نموده باشد.
.1
در كليه مكانهاي آموزشي باليني مقرر ،حضور به موقع داشته باشد.
.2
چنانچه نتواند به موقع در محل حاضر شود به مربي خود اطالع دهد.
.6
دروس تئوري مورد نياز برنامه را گذرانده باشد.
.4
در كليه محلهاي كارآموزي شركت كرده و دانش عملكردي در مورد وسايل و تجهيزات و تكنيکهايي
.5
كه در آن محل انجام ميشود كسب كند.
قبل از اتمام هر نيمسال تحصيلي به اهداف باليني مورد نياز دست يابد.
.3
كليه ساعات كارآموزي خود را قبل از شروع نيمسال بعد به اتمام برساند.
.0
ارزشيابي باليني رضايتبخش از پرسنل واحد كارآموزي و مربي كسب نمايد.
.8
در كليه ساعات كارآموزي و به ويژه هنگام كار با بيمار مسائل حرفهاي را رعايت نمايد.
.9
 .11قادر باشد به طور مناسب با بيماران رابطه برقرار كند.
 .11قادر باشد با ساير دانشجويان و پرسنل ارتباط برقرار كرده و كار نمايد.
 .12بدون اجازه محل كارآموزي را ترك نكند.
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 .16در اتاق عمل تلفن همراه نداشته باشد و در صورتي كه منتظر يک پيام فوري است ميتواند تلفن خود را
در وضعيت بي صدا قرار دهد و براي صحبت از مربي اجازه گرفته و ترجيحا در محيط خارج از اتاق عمل صحبت
كوتاه خود را انجام داده و سريعا به اتاق عمل بازگردد
 .14موها بايستي كامالً زير كاله يا مقنعه پوشيده شود.
 .15ناخنها بايستي كوتاه و تميز باشد استفاده از ناخن مصنوعي و الك ناخن ممنوع است.
اتيكت خوانا داشته باشند.
.13
 .10استفاده از مواد و وسايل آرايشي در اتاق عمل ممنوع است.
 .18استفاده از لوسيون ،عطر و غيره بعد از شيو صورت مجاز نيست ،زيرا بسياري از بيماران به اين مواد
حساسيت دارند و در برخي افراد حالت تهوع ايجاد ميكند.
 .19موهاي صورت (آقايان) در صورت امكان كوتاه و در غير اين صورت كامالً پوشانده شوند.
 .21جواهرات نبايد با انجام وظايف فرد تداخل داشته باشد .استفاده از انگشتر ،ساعت و دستنبد و يا هر
وسيلهاي كه مانعي براي اسكراب دستها باشد ممنوع است .مگر در نواحي كه نياز به اسكراب ندارد.
 .21استفاده از گوشواره و زنجير گردن براي آقايان ممنوع است.
 .22استفاده از جواهراتي كه نياز به سوراخ نمودن محل دارند (مانند بيني و )...ممنوع است.
 .26بيمارستان و دانشكده جوابگوي گم شدن جواهرات و ساير وسايل دانشجو در اتاق عمل نميباشد.
بهترين حالت اين است كه دانشجو اينگونه وسايل را همراه خود نياورد.
 .24جويدن آدامس در هيچ كجاي اتاق عمل مجاز نميباشد.
 .25مصرف سيگار در هيچ كجاي اتاق عمل مجاز نميباشد.
چنانچه بيمارستان  X-Ray Badgesدر اختيار دانشجو قرار دهد بايد در كليه زمانها آن را به همراه
.23
داشته باشد.
 .20در طول پروسيجر جراحي و در فيلد استريل ،استفاده از شكالت و ساير خوراكيها ممنوع است.
 .28دانشجويان موظفند در اتاق عمل و هر جايي كه امكان تماس با مايعات بدن بيماران وجود دارد (مانند
 CSRو محل تميز كردن وسايل آلوده) از عينک محافظ استفاده كنند.
 .29صرف نظر از تشخيص بيمار ،كليه تجهيزات براي هر بيمار تميز و ضدعفوني شود.
 .61قبل و بعد از هر تماس با بيمار شستشوي مناسب دست انجام دهد.
در كليه مواردي كه احتمال تماس با خون و مايعات بدن وجود دارد دستكش يكبار مصرف پوشيده
.61
شود.
 .62در صورت تماس مستقيم با خون و مايعات به مربي خود اطالع دهد و پروتكل مؤسسه را دنبال نمايد و
مربي مربوطه يک فرم حادثه براي دانشجو تكميل نمايد.
 .66دانشجويان مبتال به بيماريهاي واگير دار بايد تا زمان بهبودي از تماس با بيمار اجتناب كنند.
 .64يک جفت كفش يا دمپايي سبک و كامالً راحت (كه بتواند با آن ساعتها بايستد) تهيه كند.
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 .65همواره يک جفت جوراب اضافه ،جهت مواردي كه جوراب با مايعات و خون و غيره خيس ميشود ،به
همراه داشته باشد.
قادر باشد با موقعيت پراسترس سازگاري يافته و در آن كار نمايد.
.63
 .60حتماً هنگام حضور در كارآموزي صبحانه خورده باشد.
 .68نظر به اينكه ظاهر فرد در  15-21ثانيه اول هر برخورد موجب شكلگيري تصوري ذهني از فرد
ميگردد داشتن ظاهر آراسته ضروري است.
 .69چنانچه كارآموزي در يک روز كامل باشد  45دقيقه وقت نهار و نماز در نظر گرفته شده است.
 .41به ازاي هر  4ساعت كارآموزي  15دقيقه زمان استراحت در نظر گرفته شده است.
 .41زمان استراحت برحسب شرايط كاري هر دانشجو متفاوت خواهد بود و دنبال كردن پروسيجر يا بيمار
محول شده نبايد به علت استراحت قطع شود.
 .42دانشجويان ميتوانند پرونده بيماران را مطالعه كنند اما عالوه بر حفظ اسرار بيمار ،هرگز نبايد آن را از
ايستگاه پرستاري خارج كنند.
 .46نبايد به هيچ عنوان از پرونده بيمار كپي گرفته و يا آن را در اختيار افراد متفرقه قرار دهند.
امضاء مربي

امضا دانشجو

تاريخ

تاريخ
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دستور العمل استفاده و
تكميل كارنامه
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سخني با اساتيد
اين كارنامه به ارزشيابي دانشجو اختصاص دارد.
در «اولين جدول» فرم ارزشيابي مهارتها در هر دوره كارآموزي ارائه شده است .اين فرمها در انتهاي

هر دوره كارآموزي توسط استاد مربوطه پر ميشود .در اين فرمها مهارتهاي مورد انتظار در هر كارآموزي
مشخص شده است .هر مهارت بر اساس يک مقياس درجهبندي تحت عنوان «سطح شايستگي مورد انتظار» در
 5سطح زير مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
سطح  :1مشاهده مهارت
سطح  :2كمکكننده در انجام مهارت
سطح  :6انجام مهارت تحت نظارت مستقيم
سطح  :4انجام مهارت تحت نظارت غير مستقيم

)O (Observe
)A (Assist
)DS (Direct Supervision
)Ids (Indirect Supervision

سطح  :5انجام مهارت به صورت مستقل

)I (Independent

در اين جداول سطحي كه دانشجو بايد متناسب با هر مهارت در انتهاي دوره كارآموزي به آن دست يابد ،بر
اساس نظر متخصصان رشته تكنولوژي اتاق عمل از سراسر كشور ،توسط هاشور مشخص شده است.
در «دومين جدول» تعداد فعاليتهاي مورد انتظار در هر كارآموزي ارائه شده است .بنابراين دانشجو هر

يک از فعاليتهاي انجام شده را وارد برگههاي ارزشيابي مينمايد .سپس استاد يا هسته آموزشي گروه براي هر
يک از كارآموزيها تعداد فعاليت انجام شده و ثبت شده در جدول را شمارش نموده و در جدول وارد ميكنند و
بر اساس فرم تكميل شده نظر خود را در مورد وضعيت دانشجو (قبول/مشروط/مردود) اعالم مينمايند .نكته قابل
ذكر اينكه در اين فصل فعاليتهايي مد نظر قرار گرفتهاند كه دفعات انجام آنها به داليلي خاص حائز اهميت بوده
و در ساير فصلها امكان توجه به تعداد آنها نبوده است (در واقع ميتوان مطرح نمود كه جدول اول به ارزشيابي
كيفيت كليه فعاليتها ميپردازد و دومين جدول به ارزيابي كميت برخي از فعاليتها اختصاص دارد ،بدين معني
كه از بين دفعات انجام فعاليت ،فعاليتهايي پذيرفته ميشوند كه از كيفيت مناسب و كافي برخوردار باشند.
اساتيد محترم در نظر داشته باشند كه به دانشجوي خود يادآوري كنند كه بالفاصله پس از ثبت فعاليت از استاد
خود بخواهند كه در ستون مالحظات نظر خود را در مورد كيفيت فعاليت انجام شده يادداشت كند تا بتوان
ارزيابي را انجام داد.
در «جدول سوم» دانشجو تجارب باليني خود را ثبت مينمايد و اين تجارب ارزشيابي ميگردد .در اين

زمينه دانشجو ميتواند در  0نقش فعاليت نمايد كه اين نقشها در جدول زير ارائه و تعريف شده است.
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راهنما و دستور العمل ثبت نقش دانشجو
 Oمشاهدهگر ((Observer

دانشجو تنها به مشاهده فعاليتها ميپردازد

 Cسيار ()Circulator

دانشجو در فراهم كردن وسايل و تجهيزات و لوازم اضافي كه در حين
عمل الزم ميشوند كمک ميكند .او بايد از شرايط اتاق عمل و محل
وسايل و نياز تيم جراحي آگاهي داشته باشد.

 Sمشاهده()Scrub Observe
O

دانشجو اسكراب ميشود اما فقط به مشاهده فيلد جراحي ميپردازد.
هدف اين است كه بياموزد كه در طول پروسيجر خود و ديگران را آلوده
و غيراستريل ننمايد.

دانشجو بين  %91-01وظايف فرد اسكراب اول را با كمک پرسنل انجام
 Pاسكراب اول با كمک Primary
ميدهد .پرسنل در طول عمل براي كمک به دادن وسايل ،بخيه زدن،
 )Scrub) Sيا اسكراب دوم
شمارش و  ...حضور دارند.
در اين حالت دانشجو مسئوليت بيش از  %91وظايف فرد اسكراب اول را
به عهده ميگيرد (شامل كنترل وسايل و تجهيزات قبل از عمل،
 Sاسكراب اول به تنهايي  soloشمارش ،انتقال دادن وسايل به جراح و كمک جراح ،تميز كردن وسايل
بعد از عمل) .در اين مرحله ممكن است پرسنل بسته به سياست
)Scrub) S
بيمارستان اسكراب نشوند ،اما بايستي جهت حمايت (در صورت لزوم)
به طور مداوم در طي عمل جراحي در اتاق حاضر باشند.
 Sكمک دوم ((Second Assist
A

دانشجو به وسيله انجام وظايف تكنيكي مانند تراكشن ،تنظيم دوربين و
ميكروسكوپ ،ساكشن كردن به كمک جراح (رزيدنت يا كمک اول) در
طول عمل جراحي كمک ميكند.

 Fكمک اول ))First Assist
A

دانشجو به وسيله انجام وظايف تكنيكي مانند تراكشن ،تنظيم دوربين و
ميكروسكوپ ،ساكشن كردن ،بخيه زدن و ......به جراح در طول عمل
جراحي كمک ميكند.

* نظر به اينكه در حال حاضر در ايران دانشجويان و پرسنل اتاق عمل بين دو نقش كمک جراح (اعم از كمک
اول يا دوم) و نقش اسكراب تمايز قائل نميشوند و فردي كه دست شسته و وارد فيلد ميشود همزمان در هر دو
نقش ايفاء وظيفه ميكند ،لذا اساتيد محترم در نظر داشته باشند كه چنانچه ميتوانند در محيط باليني خود،
حداقل در مورد دانشجويان اين تمايز نقش را قائل شوند (به عنوان مثال يک دانشجو را به عنوان فرد اسكراب و
دانشجوي ديگري را به عنوان كمک همزمان در يک فيلد جراحي وارد كنند) فرمها را نيز بر همين مبنا پر
نمايند ولي چنانچه اين كار در شرايط باليني آنان امكانپذير نميباشد دو نقش آخر (كمک اول و كمک دوم) را
حذف نموده و تنها به چارت نمودن  5نقش ديگر بپردازند.
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نكته مهم :در مواردي كه دانشجو اسكراب نموده اما كمتر از  %01كار را انجام ميدهد به عنوان يک مورد
اسكراب او ( PSو  )SSمحسوب نميگردد.
** مربي مسئوليت دارد آمادگي دانشجو را براي پيشرفت در هر يک از موارد فوق و ورود از يک مرحله به
مرحله ديگر سنجيده و برنامه او را مشخص نمايد.
*** نكته ديگر اينكه تجارب باليني در برخي از كارآموزيها مانند مديريت در اتاق عمل ،كارآموزي در اتاق
بهبودي و غيره منظور نشده است.
«چهارمين جدول» ،به ارزشيابي عمومي دانشجو در هر دوره كارآموزي اختصاص دارد.

قسمت انتهايي به ارزشيابي نهايي دانشجو اختصاص دارد .در طول دوره كارآموزي (آموزش باليني)

دانشجو از لحاظ وظايف عمومي و تخصصي يک تكنولوژيست جراحي ارزيابي ميشود .ارزشيابي عملي دانشجو
توسط استاد مربوطه در فواصل معين صورت ميگيرد و بر حسب سياست دانشكده ميتوان از ارزشيابي توسط
پرسنل استفاده نمود .مربي كليه ارزشيابيها را با دانشجو مرور ميكند .آنها را در پرونده دانشجو نگهداري
ميكند و هر گونه عملكرد نامطلوب را با دانشجو مورد بحث قرار ميدهد.
در واقع كارنامه عملكرد باليني به شرح زير به عنوان يک ابزار سنجش مورد استفاده قرار خواهد گرفت:

سنجش مهارت دانشجويان بر اساس «رويكرد مالك–مرجع» انجام ميشود .ضروريات يادگيري حيطه رواني-
حركتي (مهارتي) در قالب اهداف آموزشي ،مالك مطلق اين رويكرد در نظر گرفته شده است .در شرايطي كه
محيط آموزشي مطلوبي فراهم باشد انتظار داريم دانشجو به تمامي مهارتهاي تعيين شده در هر كارآموزي بر
اساس «سطوح تعريف شده شايستگي» دست پيدا كند تا مجوز ورود به دوره بعدي را داشته باشد اما از آنجا كه
محيط آموزش باليني و فرآيند ياددهي–يادگيري داراي كاستيها و محدوديتهايي است ،مالك قبولي با توجه
به اجماع نظران تخصصي و فني در حد تسلط تعيين شده است .البته همانطور ،كه قبالً نيز اشاره شد ضروري
است در مورد مهارتهايي كه دانشجو در انجام آن ضعف دارد بازخورد مناسب داده شود و اساتيد محترم براي
رفع ضعفهاي مهارتي دانشجو را راهنمايي و تشويق كنند .آنچه در اين كارنامه مورد سنجش قرار ميگيرد و
نمرهدهي ميشود شامل  5مورد (آيتم) به شرح زير ميباشد:
** در اين قسمت حداقلهاي قابل قبول مشخص شدهاند .دقت شود كه در كليه كارآموزيها اعداد مذكور
(تعداد فعاليتها ،مهارتها و تجارب باليني مورد انتظار) تنها بيانگر حداقلها ميباشد و چنانچه دانشجو پس از
رسيدن به حد نصابهاي مذكور در جداول ،مجدداً با هر يک از موارد مذكور در جدول برخورد نمود موظف
خواهد بود در آن حيطه انجام وظيفه نمايد (و براي ثبت آنها از فرمهاي كپي شده استفاده نموده و آن را به
ضميمه كارنامه عملكرد خود به گروه تحويل دهد).
مورد  -1مهارتهاي عملي (اولين جدول) :در اين قسمت چنانچه ارزشيابي توسط پرسنل نيز صورت ميگيرد،
ارزشيابيهاي جمعآوري شده از پرسنل در طول يک دوره كارآموزي جمعآوري شده و بعد از جمعبندي،
ميانگين آنها گرفته ميشود و يک چهارم نمره دانشجو در اين قسمت را تشكيل ميدهد و سه چهارم باقيمانده را
8

استاد ارزيابي مينمايد .اما در صورتي كه ارزشيابي فقط توسط اساتيد صورت ميگيرد كل نمره اين قسمت را
استاد منظور مينمايد.
مورد  -2فعاليتها (دومين جدول)
مورد  -3تجارب باليني (سومين جدول) :اين نمره فقط شامل كارآموزيهاي زير ميگردد :كارآموزي رفتار در
اتاق عمل ،كارآموزي اصول و فنون عملكرد فرد سيار و كارآموزي اصول و فنون فرد اسكراب ،كارآموزي تكنيک
اتاق عمل  1و  ،2كارآموزي در عرصه ،كارآموزي اتاق عمل اورژانس .در ساير كارآموزيها نمره اين قسمت به
نمره مورد  1و  2اضافه ميگردد.
مورد  -4در هر دوره كارآموزي ارزشيابي عمومي  %0كل نمره را تشكيل ميدهد.كه فرم ارزشيابي آن در
چهارمين جدول آمده است.
مورد  8 -5درصد نمره به موارد زير و هر تكليف ديگري كه به دانشجو ارائه ميشود اختصاص دارد.
الف -در هر كارآموزي هر دانشجو به ازاي هر يک واحد كارآموزي ،يک گزارش به صورت يک كنفرانس باليني
ارائه مينمايد .ارائه يک كنفرانس به صورت شفاهي الزامي است و دانشجو ميتواند كنفرانس دوم و سوم را به
صورت كتبي تحويل دهد.
ب -مهارتهاي علمي :فعاليتهاي علمي دانشجو و نيز ساير تكاليف و وظايف او ثبت ميشود .فعاليتهاي علمي
در  4طبقه قرار ميگيرند كه سه طبقه اول منحصراً به كارآموزيهاي در عرصه تعلق دارد :الف -فعاليتهاي
علمي-آموزشي :اين فعاليتها شامل شركت در سمينارها ،كنگرهها ،همايشها و كارگاههاي آموزشي است .ب-
فعاليتهاي علمي-پژوهشي :شامل ارائه مقاله به صورت پوستر يا سخنراني (مثالً در سمينارهاي در عرصه،
سمينارهاي دانشجويي و غيره) است .ج -فعاليتهاي علمي-انتشاراتي :مانند همكاري در انتشار كتاب ،چاپ
مقاله در مجالت و  ...است .ممكن است كليه دانشجويان مقطع كارشناسي امكان و توانايي فعاليت در مورد دوم و
سوم (علمي–پژوهشي و به ويژه علمي-انتشاراتي) را نداشته باشند ،در اين صورت اساتيد محترم با توجه به
شناخت از دانشجو و شرايط و امكانات دانشكده خود براي اجراي اين نوع فعاليتها ميتوانند به جاي اين
فعاليتها تكليف ديگري براي دانشجو منظور نمايند.
ج -پر كردن فرمهاي زير كه نمونه آنها در انتهاي الگ بوك آمده است و دانشجو بايستي از آن كپي تهيه نموده
و در موعد مقرر آنها را تحويل دهد.
 -1پر كردن فرم ارزيابي مربي در انتهاي هر دوره كارآموزي و تحويل به مدير گروه (نمونه فرم در انتهاي الگ
بوك آمده است) :به ازاي هر كارآموزي پر ميشود و به مدير گروه مربوطه تحويل داده ميشود.
 -2پر كردن فرم گزارش روزانه كارآموزي (در انتهاي الگ بوك آمده است) :به ازاي هر مورد جراحي ،اين فرم
توسط دانشجو تكميل شده و به مربي تحويل داده مي شود.
در انتهاي الگ بوک آيين نامه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در مورد حضور غياب
دانشجويان آمده است.
9

سخني با دانشجو
دانشجوي محترم
اين كارنامه نيمرخي از فعاليتهاي باليني ،آموزشي و پژوهشي شما را نشان ميدهد و اگر به دقت نسبت به
تكميل آن اقدام شود ابزار مناسبي جهت ارائه بازخورد به شما و استاد در ارتباط با فرآيند «ياددهي-يادگيري»
در طول دوره ميباشد ،بنابراين خواهشمند است ضمن تالش در حفظ و نگهداري كارنامه ،نسبت به انجام و ثبت
فعاليتها اقدام فرماييد.
دانشجو بايد:
 به صورت روزانه  /هفتگي از استاد مربوطه بخواهد كه او را ارزيابي كند .قبل از دادن فرم ارزيابي به استادمربوطه موارد زير را در فرم درج نمايد.
* نام دانشجو
* نام دانشكده
* نام بيمارستان
* تاريخ
* نوع پروسيجرهاي انجام شده
 در صورتي كه پرسنل در ارزشيابي دانشجو همكاري ميكنند نيز فرم در اختيار پرسنل قرار داده شده ودانشجو فرم ارزشيابي پر شده را امضاء نموده و تحويل استاد مربوطه دهد .چنانچه پرسنل ارزشيابي را تحويل
ندهند دانشجو بايستي به مربي مربوطه گزارش دهد.
** نكته :پرسنل عملكرد دانشجو را با تيک زدن در ستون مناسب ارزيابي ميكنند .اگر عملكرد دانشجو غيرقابل
قبول باشد و يا پيشنهاد خاصي مطرح باشد نوشته ميشود.
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کارآموزی روشهای احیاء قلبي ریوی
سطح شایستگي مورد انتظار

مهـــارت

()1

1

باز کردن دهان بیمار به شکل صحیح

2

انجام صحیح مانور Chin lift

3

انجام صحیح مانور head tilte

4

انجام صحیح ساکشن کردن دهان و حلق و بینی

5

گذاشتن صحیح  Air wayداخل دهان

6
7

قرار دادن مصدوم بر روی یک سطح سفت
قرار گرفتن صحیح در کنار مصدوم

8

قرار دادن مناسب دستها بر روی سینه جهت ماساژ قلبی

9

انجام ماساژ قلبی صحیح با عمق و تعداد مناسب

* مرحله اول ارزیابي

* بازخورد به دانشجو

()2

()4

()3

()5

* مرحله دوم ارزیابي

مهارتهایي که به سطح
نام استاد–
تمامي
مهارتها
در سطح

امضاء و مهر

مطلوب و مورد انتظار نرسیده
است با عالمت  روی

تاریخ

شماره مورد نظر مشخص

شماره مهارتهایي که در مرحله دوم ارزیابي
به حد شایستگي مورد انتظار رسیده است.

شود.
نام استاد (مهر

شایستگي

1

6

مورد انتظار

2

7

2

3

8

3

8

4

9

4

9

انجام شد.

و امضاء)

تاریخ

5

1

6
7

5

سطح شایستگي مورد انتظار که بایستي دانشجو در طول زمان مقرر در دوره آموزشي به آن دست یابد.
شماره
مهارتهای
تکمیل نشده
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کارآموزی روشهای احیاء قلبي ریوی
سطح شایستگي مورد انتظار

مهـــارت

()1

11

کنترل صحیح نبضهای کاروتید یا براکیال یا فمورال

11

گرفتن رگ خوب از مصدوم

12

قبل از الرنگوسکوپی پوزیشن مناسب به بیمار دهد.

13

قرار دادن صحیح الرنگوسکوپ در دست

14

وارد کردن صحیح الرنگوسکوپ در دهان

15

جایگذاری صحیح لوله تراشه

16

اتصال صحیح آمبوبگ به لوله تراشه و منبع گاز اکسیژن

* مرحله اول ارزیابي

* بازخورد به دانشجو

()2

()3

()4

()5

* مرحله دوم ارزیابي

مهارتهایي که به سطح
نام استاد–
تمامي
مهارتها
در سطح

امضاء و مهر

مطلوب و مورد انتظار نرسیده
است با عالمت  روی

تاریخ

شماره مورد نظر مشخص

شماره مهارتهایي که در مرحله دوم ارزیابي
به حد شایستگي مورد انتظار رسیده است.

شود.
نام استاد (مهر

شایستگي

11

مورد انتظار

12

12

13

13

14

14

15

15

انجام شد.

16

و امضاء)

سطح شایستگي مورد انتظار که بایستي دانشجو در طول زمان مقرر در دوره آموزشي به آن دست یابد.
شماره
مهارتهای
تکمیل نشده

12

تاریخ

11

16

کارآموزی روشهای احیاء قلبي ریوی
سطح شایستگي مورد انتظار

مهـــارت
17

فشردن صحیح آمبوبگ با عمق و تعداد مناسب

18

طریقه استفاده صحیح از دفیبریالتور را بداند.

19

جایگذاری صحیح پدالهای دفیبریالتور بر روی سینه

21

هشدار به پرسنل اطراف قبل از انجام دفیبریالسیون

21

مراقبتهای بعد از احیاء را انجام دهد.

* مرحله اول ارزیابي

()1

* بازخورد به دانشجو

()2

()3

()4

()5

* مرحله دوم ارزیابي

مهارتهایي که به سطح
نام استاد–
تمامي
مهارتها
در سطح

امضاء و مهر

مطلوب و مورد انتظار نرسیده
است با عالمت  روی

تاریخ

شماره مورد نظر مشخص

شماره مهارتهایي که در مرحله دوم ارزیابي
به حد شایستگي مورد انتظار رسیده است.

شود.
نام استاد (مهر

شایستگي

17

مورد انتظار

18

18

19

19

21

21

21

21

انجام شد.

و امضاء)

تاریخ

سطح شایستگي مورد انتظار که بایستي دانشجو در طول زمان مقرر در دوره آموزشي به آن دست یابد.
شماره
مهارتهای
تکمیل
نشده

13

17

ردیف

ثبت فعالیتها در کارآموزی روشهای احیاء قلبي-ریوی
نام و نام
نام فعالیت

خانوادگي
بیمار

1
2

3
4
5
6
7
8
9

11

11

12
13
14
15

شماره
پرونده

تأیید و امضاء استاد
تشخیص

تاریخ

بیمارستان

قابل
قبول

باز کردن دهان بیمار
به شکل صحیح
باز کردن دهان بیمار
به شکل صحیح
انجام صحیح مانور
Chin lift
انجام صحیح مانور
head tilte
ساکشن دهان و
حلق و بینی
ساکشن دهان و
حلق و بینی
گذاشتن Air way
داخل دهان
گذاشتن Air way
داخل دهان
همکاری در ماساژ
قلبی با رعایت تمام
اصول
کنترل نبضهای
کاروتید یا براکیال یا
فمورال
کنترل نبضهای
کاروتید یا براکیال یا
فمورال
کنترل نبضهای
کاروتید یا براکیال یا
فمورال
انجام CPR
صحیح

جایگذاری
لوله تراشه
صحیح
اتصال
آمبوبگ و اکسیژن
به لوله تراشه

14

مشروط

مردود

16
17
18
19
21
21
22

فشردن آمبوبگ با
عمق و تعداد مناسب
فشردن آمبوبگ با
عمق و تعداد مناسب
کارگیری
به
دفیبریالتور به طور
صحیح
انجام مراقبتهای
بعد از احیاء
انجام مراقبتهای
بعد از احیاء
گرفتن رگ خوب از
مصدوم
گرفتن رگ خوب از
مصدوم

15

تاریخ:

ارزشیابي عمومي کارآموزی روش احیای قلبي و ریوی
بیمارستان:
1

آیتم تحت ارزشیابي
 1حضور به موقع و آماده شدن در محل کارآموزی
 2انجام وظایف با حداقل وابستگی
 3فعالیت به عنوان عضوی از تیم
 4پایبندی به اصول مؤسسه و دانشکده جهت نحوه لباس پوشیدن
 5رعایت قوانین و سیاستهای مؤسسه و دانشکده
 6ابتکار در حین کار
 7رفتن به استراحت با اجازه و بدون تلف نمودن وقت
 8داشتن اعتماد به نفس
 9ارتباط مناسب با پزشک ،سر پرستار و پرسنل
 11بینش نسبت به تواناییها و دانش خود و درخواست کمک و پرسش
 11حمایت از بیمار
 12پذیرش مسئولیتها با عالقه
 13مهارت سازماندهی فعالیتها و مدیریت زمان
 14نگرش حرفهای
 15رعایت اصول ایمنی حین کار جهت مراقبت از تجهیزات گرانقیمت
 16انجام به موقع فعالیتها
 17صرفهجویی در کاربرد وسایل به منظور کاهش هزینههای بیمار
 18پیروی از دستورات
 19انجام کار با سرعت و دقت مناسب
 21کمک به سایر دانشجویان و پرسنل بعد از اتمام کار خود
 21قبول پیشنهادات و انتقادات
پیشنهادات

57.5

575

نمره به دست آمده از اين جدول تقسيم بر  6شده و در جدول نهايي ارزشيابي دانشجو وارد مي شود
امضاء مربی
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5

ثبت کنفرانسها در کارآموزی روشهای احیاء قلبي ریوی
نام دوره
کارآموزی روشهای احیاء قلبی-ریوی (کنفرانس اول)

ردیف
1

تعداد کل
مهارت

شماره مهارتهای
غیرقابل قبول

21

تعداد کل فعالیت
مورد انتظار
22

تاریخ

عنوان کنفرانس

بیمارستان

فرم سنجش مهارتها در کارآموزی روشهای احیاء قلبي ریوی
نحوه محاسبه نمره
تعداد مهارتهای انجام
شده قابل قبول
= (تعداد مهارت انجام شده قابل قبول=   55  )......نمره کل مهارتها
21

فرم سنجش فعالیتها در کارآموزی روشهای احیاء قلبي ریوی
تعداد فعالیت انجام
تعداد فعالیت
نحوه محاسبه نمره
شده قابل قبول
انجام شده
= (تعداد فعالیت انجام شده قابل قبول=   31  )......نمره کل فعالیتها
22

مهارت

فعالیتها

ارزشیابی
عمومی

55

31

7

سنجش نهایي کارآموزی روشهای احیاء قلبي ریوی
مالک سنجش
تکالیف و فعالیتهای علمی-آموزشی و
تحویل فرمها
علمی-پژوهشی مانند ارائه گزارش به
صورت کنفرانس بالینی ،شرکت در
سمینار ،همایش ،کنگره ،کارگاه ،دوره و
( ...با ذکر عنوان ،تاریخ و محل
فرم گزارش
برگزاری و موضوع و همکاران) ،ارائه
فرم ارزشیابی
روزانه
مقاله در کنگرهها و همایشها،
مربی
کارآموزی
همکاری در چاپ مقاله در مجالت،
کتاب و ...

2

4

17

2

نمره نمره
به
جمع از
 21حروف

111

21

امضاء
استاد

امضاء
استاد

امضاء
استاد

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی ،کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی

ماده 15
(ازآيين نامه ها)

حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و ساعات
غيبت د انشجو در هر درس نظري از چهارهفدهم ،عملي و آزمايشگاهي از
دوهفدهم وكاراموزي و كارآموزي در عرصه از يكدهم مجموع ساعات آن
درس نبايد تجاوز كند ،در غير اين صورت نمره دانشجو در آن درس صفر
محسوب ميشود .نحوه برخورد با غيبت دانشجو (موجه يا غير موجه) بر عهده
استاد و با تأييد دانشكده خواهد بود .تبصره  -2در صورتي كه غيبت دانشجو
در هر درس بيش از ميزان تعيين شده در ماده  15باشد ولي غيبت او با
تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه موجه تشخيص داده شود ،آن درس حذف
مي شود.
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دانشگاه علوم پزشکی آزاداسالمی تهران
دانشکده پيراپزشکی

فرم نظر خواهي از دانشجويان دانشكده پيراپزشكي در مورد كيفيت آموزش اساتيد /مربيان باليني و محيط آموزش باليني

دانشجوي عزيز:اين پرسشنامه جهت آگاهي از كيفيت تدريس اساتيد محترم باليني و محيط آموزش باليني با
هدف ارتقاء كيفي آموزشي تهيه گرديده است لطفا در كمال دقت پاسخ دهيد.
رشته تحصيلي:
نام كارآموزي:

بيمارستان:

رديف

بخش:
تاريخ:

عنوان

نام استاد/مربي:

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

1

قدرت بيان،تفهيم و انتقال مطالب درسي توسط استاد/مربي

4

6

2

1

2

شركت دادن دانشجو در مباحث علمي و ايجاد خالقيت ذهني

4

6

2

1

6

ايجاد انگيزه و رغبت در دانشجو جهت مطالعه و تحقيق

4

6

2

1

4

كيفيت برگزاري و مطالب ارائه شده درگزارش صبحگاهي(دانشجويان اتاق عمل و
هوشبري)

4

6

2

1

5

كيفيت برگزاري و كارآيي كنفرانس ها

4

6

2

1

3

نحوه حضور به موقع حضور استاد/مربي در بخش ويا آزمايشگاه

4

6

2

1

0

رعايت اخالق پزشكي و حرفه اي توسط استاد/مربي

4

6

2

1

8

رفتار اجتماعي استاد/مربي با دانشجو،بيماران و پرسنل همكارن و ايجاد عالقه و
احترام متقابل

4

6

2

1

9

ميزان مشاركت استاد/مربي در حل مشكالت علمي و آموزشي

4

6

2

1

11

رعايت نظم و مقررات آموزشي از سوي استاد/مربي

4

6

2

1

11

ميزان تالش استاد/مربي در آموزش مهارت هاي باليني /عملي و يا آزمايشگاهي

4

6

2

1

12

رفع نيازهاي آموزشي دانشجو در اين مركز درماني

4

6

2

1

16

پاسخگويي پرسنل بخش /اتاق عمل ويا آزمايشگاه به سواالت علمي و عملي دانشجو

4

6

2

1

14

در دسترس بودن منابع آموزشي مورد نياز(كتاب يا مجله) در كتابخانه بيمارستان و
محيط هاي آموزشي جهت دانشجويان

4

6

2

1

15

وجود امكانات سمعي و بصري مناسب وفضاي آموزشي كافي جهت آموزش
دانشجويان

4

6

2

1

13

مناسب بودن تجهيزات و امكانات محيط آموزشي بخش

4

6

2

1

19

10

متناسب بودن محتواي آموزشي باليني با سرفصل هاي دروس مربوطه

4

6

2

1

18

مناسب بودن امكانات رفاهي در اين مركز درماني

4

6

2

1

19

ارزيابي كلي شما از اين مركز درماني

4

6

2

1

جمع نمرات
لطفا چنانچه به جز موارد فوق نظرات يا پيشنهاداتي داريد بنويسيد

21

فرم گزارش روزانه كارآموزي
دانشجو از اواسط كارآموزي «كارآموزي اصول و فنون عملكرد فرد اسكراب و كارآموزي اصول و فنون عملكرد فرد
سيار» و «كارآموزي تكنيک اتاق عمل  1و  »2و در طي كارآموزي در عرصه بايستي براي هر عمل جراحي كه
در آن ايفاء نقش ميكند فرم زير را پر نمايد .چنانچه ليست
اعمال جراحي اتاق عمل از روز قبل مشخص ميگردد دانشجو ميتواند شب قبل اين فرمها را تهيه نمايد.
تاريخ
نام دانشجو
نام پروسيجر
نقش دانشجو
تعريف پروسيجر
تشخيص قبل از عمل جراحي
پوزيشن حين عمل جراحي
نوع ست مورد استفاده
تجهيزات خاص مورد نياز
تأييد پرسنل
نظر استاد مربوطه
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