
١

عملکردگزارش 

علوم پزشکیدفتر توسعه آموزش 

پزشکیپیرادانشکده 

92-93درسال 

یممهدوي کلیاحمد 



٢

مورد تصویب 7/10/92رخ   مودانشگاهاز آن جایی که دفتر مرکز مطالعات دانشکده پیراپزشکی درجلسه شوراي آموزشی
اقدامات زیر را انجام داده است ودرحال دراین مدتدفتر این دردانشکده فعال بود لذاEDOو سابق براین رابط . قرار گرفت

.شکل گیري اعضاي هر کمیته به صورت تخصصی می باشد

:رشد وبالندگی اعضا هیات علمی
پیراپزشکی  دانشکدهEDOسایت راه اندازي -
واعالم آن به مرکز مطالعاتدانشکدهودانشجویاننیاز سنجی کارگاه هاي آموزشی اعضاي هیات علمی-
همکاري در برگزاري کارگاه هاي شناسایی شده جهت اعضاي هیات علمی ودانشجویان-
مشارکت در اولویت بندي کارگاه هاي مورد نیاز اساتید دانشکده پیراپزشکی-
گاه نقشه مفهومیهمکاري در برگزاري کار-
همکاري وتدریس در کارگاه طب سنتی درعلوم پزشکی-
تشویق وترغیب همکاران جهت شرکت درکارگاه اصول فرایند نویسی-

:برنامه ریزي درسی
پیگیري بازنگري در دروس نظري وعملی رشته اتاق عمل واجراي بازنگري انجام شده توسط اساتید این رشته-
طراحی درس وطرح دوره مصوب مرکز مطالعات دانشگاه به اعضاي هیات علمی دانشکدهارسال فرمت جدید -
وارسال آن به شوراي پژوهشی مرکز مطالعات با آموزش مرتبط هاي وهش درآموزش جهت بررسیطرحتشکیل شوراي پژ-

دانشگاه
جمع آوري طرح درس وطرح دوره اساتید وبارگذاري آن در وب سایت دانشکده-
رسانی درخصوص استفاده همکاران دانشکده درخصوص کارگاه الکترونیکی اصول نگارش طرح درس وطرح دورهاطالع -

:پزشکیازنگري الگ بوك هاي دانشکده پیراب
:هوشبریشاملکارآموزي الگ بوك-

)ICU، کارآموزي در عرصه PACUکارآموزي در عرصه بیهوشی، کارآموزي در عرصه  ( 1کارآموزي در عرصه 
)کارآموزي در عرصه بیهوشی، کارآموزي در عرصه اورژانس، کارآموزي در عرصه سرویس درد( 2کارآموزي در عرصه 

:شاملالگ بوك کارآموزي اتاق عمل-
کارآموزي مهارت هاي پرستاري، کارآموزي رفتار در اتاق عمل، بخش استریل مرکزي، کارآموزي اصول و فنون فرد سیار و 

عمل، مدیریت در اتاق عمل، روش احیا قلبی ریوي، کارآموزي اصول مراقبت در اتاق عملاسکراب، تکنیک اتاق
سوختگی و ترمیمی، کارآموزي در عرصه –اعصاب، کارآموزي در عرصه –ارتوپدي، کارآموزي در عرصه - کارآموزي در عرصه

عرصه فک و صورت، کارآموزي در عرصه اورولوزي، کارآموزي در عرصه گوارش و غدد، کارآموزي در عرصه چشم، کارآموزي در
توراکس، کارآموزي در عرصهگوش و حلق و بینی، کارآموزي در عرصه اطفال، کارآموزي در عرصه قلب و عروق، کارآموزي در 

عرصه پیوند
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:ارزشیابی
بازخورد ارزشیابی اساتید به آنان و به مدیر گروه ها ي مربوطه-
ارزشیابی اساتیدهمکاري در طراحی فرمت جدید -
ارسال تعداي از آزمون هاي پایان ترم اساتید جهت ارزیابی آزمون وبازخوردآن به اساتید-

:ارزشیابی آزمون هاي زیر
هابانداژ آزمون آسکی -1
نوزاد و بزرگسالCPRآزمون آسکی -2
)Extentionو -Jaw thrust Head tilt-Chin lift(انواع مانورهاي باز کردن راه هواییآزمون آسکی -3
)مانور همیلیچ در نوزاد و کودك و بزرگسال(خارج کردن جسم خارجی آزمون آسکی-4
عالئم حیاتی آزمون آسکی-5
تزریقات آزمون آسکی- 6
سونداژ ادراري خانمآزمون آسکی-7
)گاواژ و الواژ (معده اي - سونداژ بینیآزمون آسکی-8
)مرطوب به خشک-خشک( پانسمان آزمون آسکی-9

شستن دستآزمون آسکی-10
)درب(یا پهن کردن شان) پرب(اسکراب ناحیه عملآزمون آسکی-11
پوشیدن دستکش و گانآزمون آسکی-12
بخیهآزمون آسکی-13
چیدن میز اتاق عملآزمون آسکی-14

:المپیاد دانشجویی واستعدادهاي درخشان
ودانشجویان دانشکده جهت شرکت درمراسم قدردانی ازدانشجویان برگزیده المپیاد دانشجوییدعوت از اساتید -
94همکاري جهت جذب ومعرفی دانشجویات دانشکده پیراپزشکی جهت شرکت درمسابقات المپیاد دانشجویی درسال -
ارسال اسامی دانشجویان متقاضی المپیاد به کمیته المپیاد دانشجویی درمرکز مطالعات-
سال اسامی دانشجویان استعدادهاي درخشان به مرکز مطالعات دانشگاهار-
دعوت از مسئول کمیته استعداد هاي درخشان در مراسم روز دانشجو جهت توضیحات الزم درخصوص تسهیالت استعدادهاي -

درخشان
اطالع رسانی به دانشجویان استعدادهاي درخشان دانشکده درخصوص دریافت بن کتاب -
مقدمات جشن روپوش سفید دانشجویان دانشکده پیراپزشکی از ترم آتی قبل از ورود به بالینفراهم سازي-

:آموزش پاسخگو
بازدید از مرکز آموزش پاسخگو دانشگاه علوم پزشکی مشهد -
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ارائه گزارش  بازدید  انجام شده درمرکز مطالعات دانشگاه-
درمانی شهید الداغی-بهداشتی رایزنی درخصوص راه اندازي  واحد آموزش پاسخگو درمرکز-
هوشبري وعلوم آزمایشگاهی با رشته هاي مربوطه  وارسال یک نسخه ازآن - تهیه  کتابچه آشنایی دانشجویان رشته اتاق عمل-

به مرکز مطالعات جهت تایید نهایی  
توزیع کتابچه تهیه شده بین دانشجویان  دانشکده پیراپزشکی  -

:کمیته مشورتی دانشجویی

تخاب ومعرفی  نمایندگان دانشجویان رشته هاي مختلف دانشکده جهت شرکت در کمیته مشورتی مرکز مطالعات ان-

تشکیل جلسه بررسی مشکالت دانشجویان این رشته با حضور رئیس دانشکده، مدیر گروه ها ومدیر مرکز مطالعات -

ران گروه جهت ایجاد رشته کارشناسی ناپیوسته تشکیل جلسه با حضور معاون محترم آموزش، ریاست محترم دانشکده و مدی-
هوشبري

پیگیري  مصوبه جلسه فوق و برگزاري جلسه بعدي درخصوص نقطه نظرات دانشجویان  -

:مرکز مهارت هاي بالینی
نیاز سنجی درخصوص خرید  موالژهاي مورد نطر دانشکده وارسال لیست به مرکز مهارت هاي بالینی-

:درزمینه يSkill Labدر آموزش هاي داده شده به دانشجویان رشته اتاق عمل وهوشبري 

 اصول و فنون اسکراب شامل مهارتهاي:
 به روش باز و بسته ( نحوه پوشیدن و خارج کردن دستکش گان و ماسک(
شستشوي دست به روش طبی و جراحی
 درب(و پهن کردن شان) پرب(اسکراب ناحیه عمل(
 کشیدن بخیهزدن و
چیدن میز اتاق عمل
اصول و فنون فرد سیار

 نبض و تنفس -درجه حرارت- فشار خون( ثبت و کنترل عالئم حیاتی(
 نحوه انجام تزریق عضالنی، زیر جلدي، داخل جلدي، تزریق وریدي، آنژیوکت زدن، اسکالپ، گرفتن نمونه خون، روشهاي دادن

دارو از طریق ورید، ترانسفوزیون خون
ذاشتن سوند ادراري خانمگ
مفهوم سوند در مراقبت از مددجویان
 سوند گذاريNGT و نحوه خارج کردنNGT

گاواژ و الواژ معده
مراقبت از جسد و نحوه پیچیدن جسد
 مرطوب به خشک- خشک(انواع پانسمانها(
گذاشتن سوند رکتال و انماي تخلیه اي



٥

اصول کمکهاي اولیه
انواع زخمها و پانسمانها
 زانو و مچ پا و کف &بانداژ- بانداژ انگشت شست و سایر انگشتان-سر با دستمال سه گوش و باند و سرجیفیکس(انواع بانداژها

)Reverseآمپوتاسیون و -دست و شانه
CPRنوزاد و بزرگسال
انواع مانورهاي باز کردن راه هوایی)Jaw thrust Head tilt-Chin lift- وExtention(
مانور همیلیچ در نوزاد و کودك و بزرگسال(ن جسم خارجی خارج کرد(
تهاي پزشکییفور

CPRپایه نوزاد و بزرگسال
مانور همیلیچ
آشنایی با آمبوبگ و افتالموسکوپ
انتوباسیون اطفال و بزرگسال


