
 مفاد آزمون صالحیت بالینی جهت ورود به کارآموزی در عرصه

  اتاق عملکارشناسی پیوسته  6ترم محترم  قابل توجه دانشجویان

عملی آزمون  و مباحث تئوری. خواهد شدار ت تئوری و عملی )آزمون آسکی( برگزآزمون بصور 

به شرح ذیل برای شروع کارآموزی در عرصه ن آزمون آزمون و شرایط گذراند زمان ،صالحیت بالینی

 اعالم می گردد. 

 مباحث آزمون -

دروس تکنولوژی جراحی گوارش و غدد، زنان و ارولوژی، توراکس، قلب  شامل: مباحث تئوری -الف

، فک، صورت، دهان و دندان، چشم، اطفال و نوزادان، ترمیمی، ENTو عروق، اعصاب، ارتوپدی، 

پالستیک، پوست و سوختگی، اورژانس، تروما و حوادث غیرمترقبه با تاکید بر نقش اسکراب و 

و سیرکولیت و مراقبت های آن  می باشد که تعداد سواالت هر مبحث با توجه به ارزش واحدی دروس 

  .تعیین شده استمربوطه اهمیت مبحث 

 مباحث عملی شامل ایستگاه های پرستاری و اختصاصی اتاق عمل -ب

 مباحث پرستاری شامل: ایستگاه های  -1

 سوند ادراری: 1ایستگاه 

 NGTبرقرای  : 2ایستگاه 

 گرفتن راه وریدی  : 3ایستگاه 

 عالئم حیاتی : 4ایستگاه  

 :شامل اختصاصی اتاق عمل مباحث های ایستگاه --2

 گرفتن شرح حال از بیمار: پذیرش با تاکید بر برقراری ارتباط با بیمار و 1ایستگاه 

 ادین و دکوسپت(اسکراب جراحی )بت :2ایستگاه 

ش جراحی )بصورت باز و بسته(، دادن دستکش به باز کردن پک، پوشیدن گان، دستک :3ایستگاه 

 جراح



ستن پوزیشن لیتاتومی، ارتوپدی، جراحی بپرپ و درپ )در اعمال جراحی الپاراتومی،  :4ایستگاه 

 کلستومی یا سینوس پیلونیدال(

-vertical mattress-half buried vertical mattressبخیه زدن ) :5ایستگاه 

subcuticular ،) ،فیکس کردن درنگره زدن جراحی 

  باز کردن پک جراحی، شناخت ابزار و چیدمان میز جراحی :6ایستگاه 

 پانسمان محل جراحی انجام :7ایستگاه 

 منابع آزمون: -

رفرنس  2 رفرنس فارسی و 2جهت مطالعه دانشجویان )برای مباحث تئوری رفرنس  چهار -الف

 :انگلیسی( از رفرنس های موجود در کوریکولوم

1- Price P, Frey KB, Junge TL. Surgical technology for the surgical 

technologist: A positive care approach: Taylor & Francis. 

2- Berry & Kohn's. Operating Room Technique, publisher Mosby , 2113 .  

 یال،ل یسادات. ترجمه 2117تکنیک اتاق عمل بری و کهن اعمال جراحی جلد دوم نانسی ماری فیلیپس.  -1

  .1315احسان، نشر جامعه نگر.  ینیگلچ

نشر جامعه ... ،  حی گوارش و غدد، زنان و ارولوژی، اعصاب وجرا. تکنولوژی احسان ینیگلچ یال،ل یسادات -2

 .1313نگر. 

)فارسی و انگلیسی( جهت مطالعه دانشجویان از رفرنس چهار رفرنس برای مباحث عملی  -ب

 برای مباحث عملی های موجود کوریکولوم 

1- Perry AG, Potter PA, Ostendorf W. Clinical Nursing Skills and 

Techniques8: Clinical Nursing Skills and Techniques: Elsevier Health 

Sciences; 2113. 

 .1313. اندیشه رفیع پوتر و پری، ترجمه گروه مترجمین دانشگاه تهران، اصول و فنون پرستاری، -2 -

 ترجمه. اول( جلد 2117 کهن و بری عمل کار در اتاق )تکنیک اصول کار در اتاق عمل .فیلیپس ماری نانسی -3 -

. نگر جامعه نشر .علیرضا بیرامی، محبوبهموسوی ، ترانهتهمتنی ، شایستهحقیقی  احسان، گلچینی لیال، ساداتی

1315 . 

 .3131. نگر جامعه نشرفرد اسکراب و سیار.  عملکرد فنون و اصول احسان، گلچینی لیال، ساداتی -4 -

https://www.gisoom.com/search/book/nasher-6113/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%B9/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-6113/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%B9/


 زمان آزمون: -

ابتدا آزمون تئوری و سپس آزمون عملی آزمون یک هفته قبل از شروع ترم در دو روز متوالی  -

شهریور باشد( خواهد  31)اگر شروع ترم  24/6/1317شروع آزمون در تاریخ  برگزار خواهد شد.

خواهد بود. هر  17/6/1317شهریور اعالم شود، شروع آزمون در تاریخ  24بود. چنانچه شروع ترم 

 تعاقبا اعالم خواهد شد.نوع تغییر در تاریخ آزمون در سایت دانشکده پیراپزشکی م

 

 شرایط گذراندن آزمون برای شروع کارآموزی در عرصه -

می باشد. دانشجویان محترم جهت ورود به کارآموزی در عرصه،  51نمره آزمون تئوری  -الف

حد نصاب در صورت عدم کسب . ( را کسب نمایند35درصد نمره کل آزمون تئوری ) 71بایستی 

 دو هفته بعد آزمون مجدد برگزار خواهد شد.نمره قبولی از آزمون تئوری 

ایستگاه  2در صورتی که دانشجو نمره حد نصاب در کمتر از در مورد مباحث عملی  -ب

بایستی مجددا بعد از دو هفته این  ،پرستاری را کسب ننمایددو ایستگاه اختصاصی اتاق عمل، و 

 امتحان دهد.و پرستاری تکنیک ها را در پراتیک اتاق عمل 

نمره حد  ایستگاه پرستاری 2-4و  ایستگاه اختصاصی اتاق عمل، 3-5دانشجو در صورتی که  -ج

به مدت دو هفته کارآموزی در بیمارستان جهت مباحث اتاق عمل بایستی  ،نصاب را کسب ننماید

و برای مباحث  نمره کافی را کسب ننموده، طی نماید. ها امداد با تاکید بر مباحثی که در ایستگاه

با تاکید بر مباحثی که در واسعی بیمارستان اورژانس به مدت دو هفته کارآموزی در پرستاری 

. و سپس مجددا ارزیابی این ایستگاه ها انجام نمره کافی را کسب ننموده، طی نمایدها ایستگاه 

 خواهد شد.

نمره  ایستگاه پرستاری 4و  ایستگاه اختصاصی اتاق عمل 5در بیش از در صورتی که دانشجو  -د

تجدید دوره خواهد شد و جهت تعیین تکلیف کارآموزی در عرصه به  ،حد نصاب را کسب ننماید

 شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی ارجاع خواهد شد.

به هر دلیلی در آزمون شرکت ننماید، جهت تعیین تکلیف به شورای در صورتی که دانشجو  -ذ

 ارجاع خواهد شد. آموزشی دانشکده پیراپزشکی

 موفق باشد.


