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 نام بيمارستان:

 

 



۲ 
 

 هاي كرده و رفتار روز هر پايان در انسانيهر مقدمه: 
 خود حسابهاي اصطالح به به و نموده آوري ياد را خود

 الزم انديشه وسعت و عميق بينش كنار در. نمايد مي رسيدگي
 در و نموده بازنگري را خود عملي تجربيات فرد هر است

 تدريج به عملي تجربيات آوري جمع و ثبت. گيرد بكار زندگي
 اي زمينه تواند مي اوردكه مي فراهم ارزشمند اي مجموعه

 دانشگاه اكثر در. آورد فراهم بعدي تحقيقات براي نيز را
 در را خود مهم عملكرد و تجربيات کارآموزان  جهان هاي

 ارزيابي اساس اين و رسانند مي ثبت به مجموعه اي
 . است آنان عملكرد

 خود پژوهشي آموزشي فعاليت نحوه از مناسبي بازخورد اگر
 كار نقائص طبيعتاً  باشيد نداشته مربوطه اساتيد طرف از
 مجموع در. شما مخفی خواهد ماند پيشرفت هاي زمينه و

 از مناسب عملي علمي كارنامه يك داشتن عالقمند اگر
لطفا  اين دفترچه را  هستيد خودبالينی هاي  فعاليت

 دفترچهاين  زيرا تکميل نمائيد نقادانه و دقيق
 .موقع است به و مناسب آموزش براي وسيله بهترين

تحت نظارت مستقيم استاد  شما ،كارآموزي واحد دراين
هاي عمومي و مربوطه اسكراب نموده و در فيلد جراحي

مانند زنان، هاي اختصاصي (يا برخي از جراحي
به  شما دوره،د. در اين ياورولوژي) وارد مي شو

 ؛د كرديعنوان اسكراب اول يا دوم ايفاي نقش خواه
جهت فعاليت در اعمال جراحي شما لذا توان عملي 

افزايش مي  (عرصه) اختصاصي در طي دوره هاي بعدي
يابد. همچنين وظايف يك فرد سيار را به نحو 

اد. به طوري كه مسئوليت د ديچشميگرتري انجام خواه
ورود و خروج بيمار از اتاق عمل و رفع كمبودهاي 

 .تد گرفيموجود را به عهده خواه

اميد  ،دوره كارآموزي اين آرزوي موفقيت در طيبا 
نمندي علمي عملي است بتوانيد در جهت ارتقاء توا

 خود كوشا باشيد.
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  هدف کلی:

 مهارت های تکنيکی در اتاق عملآشنايی با 
 اهداف رفتاری:

 پس از اتمام دوره دانشجو قادر خواهد بود.

 .عمل را جهت شروع جراحي آماده كند اتاق .۱
نظم و ترتيب و اولويتها را طبق آنچه بطور  .۲

 .كرده و انجام دهدنظري آموخته رعايت 
بيمار را تحويل گرفته و پرونده او را  .۳

 .كنترل و مطالعه نمايد
عمل را بطور  اتاقوسايل برقي و غير برقي  .٤

صحيح بكار گيرد و كاربرد هر يك را بيان 
 .كند

وسايل و تجهيزات اعمال جراحي عمومي را  .٥
 .ل)بكار گيرد ( استريل يا غير استري

 .ايددر مصرف وسايل صرفه جويي نم .٦
عنوان فرد استريل در تيم جراحي همكاري ه ب .۷

 .نمايد
ا ضد عفوني نمايد ( موضع عمل را پرپ ي .۸

 .نهايی) –اوليه 
  .به تيم استريل گان و دستكش بپوشاند .۹
 .اپينگ را بطور صحيح انجام دهددر .۱۰
اصول اسكرابينگ را رعايت و طبق يك تكنيك  .۱۱

 .علمي انجام دهد
وسايل و تجهيزات ميز عمل را بر اساس  .۱۲

در پايان جراحي  اولويت و استاندارد بچيند 
 .پوست را بخيه و ناحيه عمل را پانسمان كند

وسايل مورد نياز جراح را به موقع و صحيح 
 در اختيار وي قرار دهد

پس از اتمام عمل كليه وسايل داخل ست را  .۱۳
 .كنترل و به قسمت شستشو تحويل دهد

عفوني اتاق راقبل از عمل حين عمل و ضد  .۱٤
 .بعد از عمل انجام دهد

بعنوان فرد سير كولر در اتاق عمل فعاليت  .۱٥
  .نمايد

با انواع نخهاي جراحي آشنائي داشته و  .۱٦
 تفاوتها و كاربرد هر يك را توضيح دهد

 .اتاق را جهت عمل بعد آماده نمايد .۱۷
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 قوانين و مقرارت آموزشي

 ه باشند:دانشجويان عزيز توجه داشت

 و شلوار و روپوششامل  عمل اتاق مخصوص يونيفرماز  •
 و كوتاه آستين پيراهنو  ها خانم براي سبز مقنعه
آقايان همچنين  براي عمل اتاق مخصوص سبز شلوار

 قابل ترجيحا جلو بسته، پالستيكي دمپاييداشتن 
 استفاده گردد. راحت و شستشو

  نصب اتيکت ضروری است. •
 ساعت و انگشتر هرگونه و جواهرات و زيورآالت داشتن •

 در اتاق عمل ممنوع است. مچي
 عمل اتاق در حضور ساعات در همراه تلفناستفاده از  •

 ممنوع است.
 جلوگيري به منظور كوتاه ناخن و موتوجه کافی در  •

 ، ضروری است.عفونت انتشار از
الزامی  عمل اتاق در حضور هنگام در ماسك و كاله داشتن •

 است.
لحاظ  عمل اتاق در موقع به حضوردقت و نظم کافی در  •

 گردد.
 -در برخورد با بيماران، همكاران، كادر آموزشي •

درماني در بخش رعايت اصول اخالقي و شئونات 
 اسالمي را نمايد.

تمام جلسات مربوط به  در حضور دانشجو  •
ک روز يدر هر دوره  کارآموزی الزامی است .

کسر يک روز لحاظ می غيبت موجه مجاز است که 
گردد. در صورت تخطی دانشجو در غيبت بيش از يک 

نمره  روز تعداد کسرها دوبرابر می گردد و
غيبت  می گردد. نمره) کم ۱( مربوط به انضباط

روز اول هر دوره نيز با کسر يک نمره تمام 
 همراه است.

موافقت نمی جابجايی بين گروهی به هيچ وجه با  •
 گردد.

، ارائه و مقررات آموزشي در بخش رعايت قوانين •
و مشارکت  ،شركت در بحث گروهيتکاليف يادگيری، 

فعال در يادگيری و يادگيری خودراهبر از 
 .مواردی هستند که در ارزشيابی لحاظ می شود

دانشجويان  ديگر آموزشي هاي فعاليت در مستمر حضور •
 .الزامی است
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موقع مربي به  توسط شده گرفته نظر در تكاليف كليه •
                 .انجام و تحويل گردد

 نکاتی که می بايست به آن دقت شود: 

 کارپوشهدر  را  خود علمي و عملي تجربيات کليه  •
 ثبت نماييد (و يا پيوست  شود).

و تحويل آن  کارآموزی دوره شروع از کارپوشه كميل ت •
کارآموزی مربوطه به مربی مربوطه در روز آخر 

 .الزامی است
 ديباش داشته به همراه ،اوقات تمامي دررا  کارپوشه •

شود  اقدام درآن اطالعات ثبت به نسبت لزوم موقع در تا
 حافظه به رجوع طريق از اطالعات ثبت از ترتيب اين به
 .شد خواهد پيشگيري باشد مي توام خطا با كه

 همان در كوتاهي زمان فعاليت هر پايان در است بهتر  •
 تا شود داده تخصيص ،تكميل به انجام فعاليت محل

 .باشد دسترس در سهولت به نياز مورد اطالعات
جدول حضور و غياب به طور روزانه توسط مربی و  •

 در ابتدای شيفت تکميل گردد.
 دهد تشخيص كه زمان هر در است مجاز آموزشي گروه •

 اختيار در برداري نسخه يا بررسي جهترا  کارپوشه
 .بگيرد

تکميل  نقادانه و دقيقلطفا  اين دفترچه را  •
.پيشنهادات ونظرات،کمبودها ومشکالت  خود  نمائيد

را در قسمت مالحظات در هر بخش ذکر کنيد چنانچه 
دانشجو بعضی از پروسيجر های نادر و يا ذکر 

در طی کارآموزی انجام داد در  کارپوشهنشده در 
 قيد شود و توسط استاد مربوطه کارپوشهذيل 

تأييد و امضاء گردد.
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 فعاليت های ضروری در بخش اتاق عمل

 

امضای                  تاريخ مهارت
 مربی

 و پذيرش
 انتقال
 بيمار

                  

پيگيری 
وسايل 
بيمار( 

گرافی، سی 
دی و يا 
ابزارهای 
 کارگذاری 

                  

چک کردن 
آزمايشات و 
تستهای 

 انجام شده 

                  

آماده 
نمودن ميز 
استريل 

متناسب با 
 نوع عمل

                  

پوزيشن 
دادن به 
 بيمار 

                  

آموزش به 
 بيمار 

                  

تهيه وسايل 
مورد نياز 

برای 
 پروسيجر 

                  

کردن  باز
وسايل به 
صورت 
 استريل

                  

قرار دادن 
 پد کوتر

                  

شمارش گاز، 
 لنگاز 

                  

                  مراقبت از 
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 نمونه 
 ضد و تجهيز

 عفونی
 اتاق نمودن
 در( عمل
 )شيفت شروع

                  

اسکراب دست 
 ها 

                  

خشک کردن 
دست ها پس 
 از اسکراب 

                  

پوشيدن گان 
 و دستکش 

                  

آماده کردن 
فيلد 
 استريل

                  

چيدن ابزار 
متناسب با 
نوع عمل و 
از جهت 
 صحيح 

                  

پرپ اوليه 
 و ثانويه

                  

                   درپ بيمار
فيکس کردن 
سر ساکشن، 
قلم کوتر 
 در محل عمل 

                  

کمک به 
اکسپوژر 
 محل عمل 

                  

شمارش گاز، 
لنگاز، 
ابزار و 
 سوزن ها 

                  

شناسايی 
انواع نخ 
 های بخيه

                  

بخيه زدن 
محل 

 انسيزيون 

                  

                  پانسمان 
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 محل عمل
کار با 
تجهيزات 
برقی و 
 غيربرقی

                  

انتقال ميز 
با وسايل 
به اتاق 
 شستشو 

                  

آماده سازی 
اتاق جهت 
 عمل بعدی 

                  

 های ارزشيابی چک ليست 

 :  ارزشيابی عمومی ۱جدول

                                  موارد                        
 امتياز

۵/۰ 
 نمره

    حضور منظم و به موقع ۱
  رعايت يونيفرم و مقررات تعيين شده ۲

   برقراری ارتباط مناسب با تيم درمان  ۳
  برقراری ارتباط مناسب و صحيح با بيمار  ۴
  ای          مسئوليت  پذيری وداشتن نگرش حرفه   ۵
  پذيری و عدم تکرار اشتباهاتانتقاد  ۶
  انجام کارها با سرعت و دقت مناسب  ۷
  انجام کارها با حداقل وابستگی ۸
رعايت اصول ايمنی حين کار جهت مراقبت از  ۹

 خود، بيمار و تجهيزات گران قيمت
 

  صرفه جويی در کاربرد وسايل ۱۰
 نمره) ۵نمره نهايی (
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 نمره) ۲۵/۰(بارم هر آيتم های تکنيکی نمونه چک ليست ارزيابی مهارت

ف
ي
د
ر

 

 مهارت

توضيحا ارزيابی
 ت

مستق
 ل

با 
کم
 ک

انجا
م 
 نشد

 

۱ 
شرح حال بيمار را 
مطالعه و از بيمار 

 ميپرسد

    

۲ 

 MRI از روی گرافی و
پی به مشکل بيمار می 

(ارتوپدی و برد
 اعصاب)

    

۳ 
طبيعی بودن تستهای 
هماتولوژی را می 

 داند

    

انواع تستهای  ٤
 سرولوژی را می شناسد

    

٥ 

تستهای که از طريق 
ادرار بدست می آيد 
را به طور کامل می 

 شناسد

    

٦ 
مشکالت اصلی قلبی را 

 می داند ECGاز روی 
    

۷ 

قبل از باز کردن ست 
های جراحی، به تاريخ 
روی پک ها توجه می 

 کند.

    

۸ 

قبل از شروع عمل، از 
مطابقت دستبند هويت 
و محل عمل با پرونده 
بيمار اطمينان حاصل 

 می کند.

    

۹ 

از مهارت های 
برقراری ارتباط با 
بيمار استفاده می 
کند (بيمار را با 
نام خانوادگی خطاب 

 می کند، ...)

    

    تا حد امکان از روش ۱
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های کاستن استرس و  ۰
اضطراب استفاده می 

 کند.

۱
۱ 

آموزش به بيمار را 
به درستی انجام می 

 دهد.

    

۱
۲ 

پس از بيهوش شدن 
بيمار، چراغ 
سياليتيک را روشن و 
بر روی فيلد عمل 

 فوکوس می کند.

    

۱
۳ 

پليت کوتر را در محل 
مناسب و خشک و بدو ن 

 مو نصب می کند.

    

۱
٤ 

در هنگام پرپ کردن و 
تا زمان پوشاندن 

ها، بيمار با شان  
از رفت آمدهای 
غيرضروری ديگران يا 
رفتارهايی که منجر 
به از بين رفتن حريم 
خصوصی بيمار می شود 

 ممانعت می کند.

    

۱
٥ 

تا پايان عمل در 
اتاق عمل حضور دارد. 
در صورت لزوم به ترک 
اتاق، به پرسنل اتاق 
و مربی  حتمًا اطالع 

 می دهد.

    

۱
٦ 

در اعمال ارتوپدی 
تورنيکه را در قسمت 
فوقانی اندام بسته و 
پس از دستور جراح با 
تنظيم فشار آن را 

 روشن می کند.

    

۱
۷ 

دستگاه کوتر و ساکشن 
را در شروع عمل 
آماده و روشن می 

 کند.

    

۱
۸ 

نمونه را در محلول 
فرمالدئيد گذاشته و 
پس از ثبت در دفتر 
روی قفسه مربوطه جهت 
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 ارسال قرار می دهد.

۱
۹ 

سانتی متر  ٥۰حداقل 
از فيلد عمل، تخت 
جراحی و ميز استريل 

 فاصله می گيرد.

    

۲
۰ 

در پايان عمل در 
پانسمان محل عمل کمک 

 می کند.

    

۲
۱ 

به نحو صحيح دست ها 
را اسکراب و خشک می 

 کند.

    

۲
۲ 

دستکش را کامال صحيح 
و ترجيحًا به روش 

 پوشد.بسته می 

    

۲
۳ 

از مهارت های صحيح 
برقراری ارتباط با 
کادر جراحی استفاده 

 می کند.

    

۲
٤ 

گازها و لنگازها با 
صدای بلند در حضور 
پرستار سيار می 

 شمارد.

    

۲
٥ 

هنگام حرکت، توجه 
کافی در استريل 
ماندن معطوف می 

 دارد.

    

۲
٦ 

پرپ و درپ را کامالً 
 صحيح انجام می دهد.

    

۲
۷ 

در طول جراحی 
نيازهای جراحی را 
صحيح و به موقع 

 تشخيص می دهد.

    

۲
۸ 

ابزارها را با جهت 
صحيح در اختيار جراح 

 قرار می دهد.

    

۲
۹ 

انواع تجهيزات اتاق 
عمل و ابزارهای 
جراحی را به خوبی می 
شناسد و به کار می 

 برد.

    

۳
۰ 

تکنيک های صحيح کمک 
جراح را در مورد هر 
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-جراحی بکار می نوع
 برد.

۳
۱ 

فيلد عمل را به خوبی 
 اکسپوز می دهد.

    

۳
۲ 

در اعمال جراحی شکم 
گازها و لنگازها را 
با صدای بلند قبل و 
بعد از بستن پريتوئن 

 می شمارد.

    

۳
۳ 

در پايان عمل سوزن 
ها راجداگانه در 
سفتی باکس های 

 مربوطه قرار می دهد.

    

۳
٤ 

بخيه زدن پوست را با 
دقت و سرعت عمل 
 انجام می دهد. 

    

۳
٥ 

محل عمل را به درستی 
ضدعفونی و پانسمان 

 می کند.

    

۳
٦ 

در پايان عمل، 
ابزارهای جراحی را 
از نظر تعداد بررسی 

 می کند.

    

۳
۷ 

در مصرف وسايل صرفه 
 جويی می کند.

    

۳
۸ 

به جابجايی بيمار بر 
می روی برانکارد کمک 

 کند.

    

۳
۹ 

پس از اتمام عمل  
کليه وسايل داخل ست 
را کنترل و به قسمت 

 .شستشو تحويل دهد

    

٤
۰ 

در آماده سازی اتاق، 
جهت عمل بعدی مشارکت 

 دارد.

    

      ۱۰نمره نهايی  

 

 تکاليف
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 :است موظف دانشجو

 و مطالعه ،)۱( شماره پيوست مطابق را بيمار سه پرونده .۱
 .نمايد گزارش را آن نتيجه

 آنها از يکی و گزارش را استفاده مورد های بخيه انواع .۲
 .کند ارائه ،)۲( شماره پيوست مطابق را

 پيوست با مطابق آموزشی نکات با همراه را دوره گزارش .۳
 .کند تکميل ،)۳( شماره

 حضور بيمارستان، در شده برگزار آموزشی های کارگاه در .٤
 .باشد داشته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۱۴ 
 

 ):۱پيوست شماره (
نوع عمل          :سن                نام و نام خانوادگی:

 :جراحی عمل تاريخ                جراحی:

 

شرح حال مختصر( علت مراجعه، تاريخچه بيماری فعلی، تاريخچه 
 بيماريهای قبلی و......

 

 

 يافته مهم در معاينات فيزيکی:

  

 

 شده:های تشخيصی انجام  نتيجه تست

  

 

های تشخيصی استفاده شده برای بيمار( راديو  نتيجه ساير روش
کن، ام آر آی، نوارقلب و گرافی، سونوگرافی، سی تی اس

(...... 

 

 



۱۵ 
 

  

 ):۲پيوست شماره (
 انواع بخيه هايی که با آنها آشنا شده ايد.

 

يکی از انواع بخيه ها را با ذکر منبع مورد استفاده و درج 
 دهيد.تصوير توضيح 

 
 
 
 
 

 ):۳پيوست شماره (
 

لطفا خالصه ای از فعاليت های آموزشی انجام شده خود را در 
 .ثبت نمائيداتاق عمل 

 
 
 
 
 

 نکات آموزشی ياد گرفته شده :
 نکات آموزشی که از مربی خود يادگرفتيد.

 
 
 
 
 

 .نکات آموزشی که از پرسنل ياد گرفتيد 

 

  آموزی ياد نکات آموزشی که از دوستان خود در کار
 گرفتيد.

 

  
 ت آموزشی که از پزشکان ياد گرفتيد.نکا 

    

 



۱۶ 
 

 نحوه ارزشيابی 

 نمره ٥ :ارزشيابی عمومی .۱
و  مشارکت فعال در ارائه کنفرانس های بالينی .۲

 نمره  ٥/۱: آزمون پايان دوره
 نمره ۳ :تکاليف( پيوست ها)تکميل  .۳
 ۵/۰کارگاه های آموزشی: % ۷۰حداقل حضور در  .٤

 نمره
عملکرد در اتاق عمل بر اساس چک ليست های  .٥

 نمره ۱۰ارزشيابی: 
ارائه گزارش مورد يا يک پروپوزال در حيطه  .٦

نمره مازاد درنظر گرفته  ۱اتاق عمل هر کدام 
 می شود.

  :جدول حضور و غياب

 تاريخ روزهای حضور در اتاق عمل را تيک دانشجوی گرامی لطفاً 
 امداد بيمارستان ( .بگيريد خط را غيبت روزهای دور و زده
 )مبينی و واسعی ،)بهشتی شهيد(

 

 تاريخ ماه

 ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ بهمن

۱۶ ۱
۷ 

۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ 

 ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ اسفند

۱۶ ۱
۷ 

۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ 

 ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ فروردين

۱۶ ۱
۷ 

۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ 

 ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ارديبهشت

۱۶ ۱
۷ 

۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ 

 ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ خرداد

۱۶ ۱
۷ 

۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ 

 ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ تير

۱۶ ۱
۷ 

۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ 



۱۷ 
 

 

 :بيمار به آموزش

 :عزير دانشجوی

 بيهوش از قبل و عمل اتاق به بيمار ورود محض به
 و کالمی ارتباط برقراری از پس است الزم او، شدن

 با ذيل های آموزش ،)احوالپرسی مانند( دوستانه
 .گردد انجام ساده زبان

 ....آقای/خانم

 گرفت، خواهيد قرار حسی بی يا بيهوشی تحت شما
 .داشت نخواهيد جراحی حين دردری هيچ بنابراين

 عمل محل بتادين مانند کننده ضدعفونی محلول با
 بين از پوست روی های ميکروب تا شود می تميز

 .بروند

 جز به شما بدن های قسمت تمام تميز های پارچه با
 .شود می پوشانده عمل، محل

 هم پرسنل فقط ،)هموروئيد مانند هايی جراحی در(
 آمدهای و رفت و دارند حضور اتاق در شما با جنس

 .شود نمی انجام اتاق به اضافی

 صورت در و شويد می منتقل بخش به عمل از پس
 .کرد خواهيد دريافت مسکن درد، داشتن

 و خوردن اجازه شما به که زمانی تا عمل از بعد
 .نخوريد چيزی است؛ نشده داده آشاميدن

 هرچه عوارض از پيشگيری منظور به عمل از بعد
 .کنيد حرکت سريعتر

 از ماه دو تا ،)هرنی مانند هايی جراحی در(
 .کنيد خودداری سنگين اجسام برداشتن

 عمل از بعد روز، ۷-۱۴ بين ها بخيه کشيدن برای
 مراجعه درمانگاه يا مطب به پزشک، نظر به بسته
 .کنيد



۱۸ 
 

 و آ ويتامين و پروتئين از سرشار غذايی مواد از
 انواع( کنيد استفاده زخم سريعتر التيام برای سی

 ).نارنجی و زرد های ميوه لبنيات،جگر، گوشت،
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