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 حوزه معاونت آموزشی

 تبریز مامایی و پرستاری دانشکده

******* 

 اتاق عمل کارشناسی دانشجویان بالینی مهارتهای دفترچه

 5961 -69تحصیلی سالدر تهیه و تدوین 

 
 مشخصات دانشجو:

 نام و نام خانوادگی:

 

 شماره دانشجویی:

 
 دانشگاه محل تحصیل:

 
 تاریخ شروع دوره تحصیلی:

 
 

  

 محل الصاق

 عکس
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 فهرست مطالب 

 عنوان

  اهداف 

 مقررات 

 هااصول کلی تکمیل دفترچه مهارت 

  الگ بوکجداول راهنمای نحوه تکمیل 

  عملی مورد انتظارلیست مهارت های 

کلیه مراحل تدوین، تنظیم و تهیه مجموعه حاضر توسط حوزه معاونت آموزشی 

 دانشکده و حاصل کار گروهی افراد زیر می باشد:

 علیزاده)رئیس دانشکده(کینه محمدسرکار خانم دکتر س

 جناب آقای دکتر روشنگر )معاون آموزشی( 

 جناب آقای دکتر آزاد رحمانی)مدیر گروه داخلی جراحی(

 سرکارخانم ال ناز اصغری ) دانشجوی دکترای آموزش پرستاری(

 سرکار خانم اسما اسمعیل زاده)مربی اتاق عمل(

ای دانشجویان کارشناسی اتاق عمل های الزم براین مجموعه تحت عنوان مهارت

باشد و شامل گزارش ثبت مطابق با کوریکولوم آموزشی مقطع کارشناسی می

های دفعات فعالیت های بالینی دانشجویان کارشناسی اتاق عمل در گروه

ها، نواقص آموزشی و مختلف آموزشی است که ابزار مهم در یافتن کاستی

رود. از همکاری وزشی اساتید به شمار میارزیابی آموزش گیرنده و برنامه آم

 آید.قدردانی به عمل می تدوین این الگ بوکعزیزان در 
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 اهداف:

  کمک به دانشجو در جهت ثبت دقیق و کامل تجربیات عملی که

ها و تالش در جهت رفع منجر به مستند سازی تجربیات، نمایان شدن کمبود

 گردد.آنها می

 

  روند آموزش دانشجو و تعیین و فراهم کمک به اساتید در ارزیابی

 آوردن تجارب مکمل و مورد نیاز در حیطه هایی که دانشجو نیاز بیشتری دارد.

 

  کمک به مسئولین آموزش گروه مربوطه در ارزیابی میزان موفقیت

بخش آموزشی در ایجاد زمینه الزم برای کسب تجارب عملی توسط مجموعه 

 اتاق عمل.دانشجویان کارشناسی 

 

 امین بخشی از اطالعات مورد نیاز جهت برآوردن میزان توانایی های ت

های کسب تجارب بالقوه و بالفعل یک گروه آموزشی در فراهم آوردن زمینه

تواند مورد )این اطالعات میاتاق عملعملی جهت دانشجویان کارشناسی 

 استفاده مسئولین دانشکده و دانشگاه قرار گیرد( .

 

 نیاز جهت بررسی مجموعه تجارب هر دانشجوی  تامین اطالعات مورد

کارشناسی در پایان هر ترم تحصیلی و نیز در پایان دوره آموزش. )این اطالعات 

تواند در جهت تایید صالحیت بالینی دانشجویان مورد استفاده مسئولین می

 درونی و بیرونی قرار گیرد(.
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 مقررات: 

به تجربیات عملی خود را در قالب الف( تمامی دانشجویان باید اطالعات مربوط 

 آوری نمایند.دفترچه مهارت ها جمع

 های خود را شخصاً تکمیل کند.ب( هر دانشجو باید دفترچه مهارت

ها را به پ( هر دانشجو موظف است کلیه اطالعات ثبت شده در دفترچه مهارت

 تفکیک به تایید اساتید مربوطه برساند.

 تواند از ابتدای دوره آغاز گردد.ت( تکمیل دفترچه مهارت ها می 

ث( گروه آموزشی می تواند در هر زمان که تشخیص دهد دفترچه مهارت ها را 

 برداری در اختیار داشته باشد.جهت بررسی و یا نسخه

ج( غیر از موارد مندرج در بند )ث( دفترچه مهارت ها در اختیار دانشجو قرار 

 دارد.

ای هیات علمی بخش مربوطه، مدیر گروه و چ( مطلع نمودن افرادی غیر از اعض

مسئولین آموزش دانشگاه باید با اطالع و جلب موافقت دانشجوی مربوطه و تنها 

 در مورد لزوم انجام گیرد.

ح( تکمیل محل در نظر گرفته شده جهت تایید استاد در جدول دفترچه مهارت 

اردی که ها بر عهده استادی که ناظر بر عمل بوده است می باشد. در مو

پروسیجر یا مراقبت مستقال توسط دانشجو انجام گرفته باشد و یا هیچ یک از 

ت علمی مسئولیت مستقیم نداشته باشند این محل توسط ئاعضای هی

 گردد.و یا مدیر گروه آموزشی تکمیل می سرپرستار محترم

شده در سرفصل بینیخ( مندرجات الگ بوک برای اهدافی غیر از اهداف پیش

 ارائه شده توسط وزارت بهداشت قابل استناد نمی باشد. دروس



5 
 

 صول کلی تکمیل دفترچه مهارت ها:ا        

  .دانشجویان باید در حفظ و نگهداری الگ بوک کوشا باشند

صدور المثنی برای الگ بوک تقریباً غیر ممکن خواهد بود. بنابراین 

 .بوک را در محل مطمئنی نگهداری کنندشود الگتوصیه می

  اطالعات مربوط به هر اقدام عملی و یا فعالیت علمی باید در

اولین زمان ممکن توسط دانشجو در جداول مربوطه ثبت شود و سپس به 

 تایید استاد مربوطه برسد.

  بهتر است جداول ثبت اطالعات دفترچه مهارت ها در

بیمارستان محل آموزش دانشجو تکمیل گردد تا اطالعات مورد نیاز به 

 ت در دسترس قرار داشته باشد.سهول

  در صورتیکه نرم افزارهای مربوطه در دسترس دانشجویان قرار

خود را در ی هاتوانند اطالعات دفترچه مهارتداشته باشد، دانشجویان می

رایانه شخصی نیز ثبت نمایند. بدین ترتیب عالوه بر اطمینان خاطر 

های مکان بررسیدانشجو از برخوردار بودن از یک نسخه پشتیبان، ا

 آماری و تهیه خالصه الگ بوک به راحتی فراهم خواهد شد.

 باشد دانشجو باید در زمانی که الگ بوک نزد گروه آموزشی می

اطالعات جدید را موقتاً در کپی جداول الگ بوک ثبت نموده و در اولین 

فرصت و پس از وارد نمودن اطالعات در الگ بوک اصلی، به تایید استاد 

 طه برساند.مربو
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 نحوه تکمیل جداول موجود در الگ بوک:راهنمای 

 دانشجوی گرامی

شما در کل دوره کارشناسی از نظر  های کارآموزیرساند به استحضار می

فعالیتهای عملی انجام شده منطبق بر اهداف آموزشی ثبت و ارزیابی 

دارای جداولی است که  کارآموزیواحدهای گردند. هر کدام از این می

 باید توسط شما پر شوند.

 راهنمای تکمیل و نمونه جدول ثبت فعالیتهای عملی

کلیه اقدامات و فعالیت هایی بایستی  6تا  2یان محترم ترم های دانشجو

یاران مستقل و یا تحت نظارت استاد یا دستمشاهده یا را که به صورت 

عالیت ثبت اقدامات و ف در جدول مربوطهرا  آموزشی به انجام می رساند،

 استاد مسئول و یا مربی ناظر برساند. تاییدهای عملی، ثبت نموده و به 

خانه بندی  کارآموزیالزم به ذکر است که جدول ها به تعداد روزهای  

 شده اند.

به تفکیک هر باید توجه داشته باشند  8و 7دانشجویان محترم ترم های 

نام  ع جراحی،ول مربوطه را که شامل نوجدا ،در عرصه کارآموزیواحد 

 نموده و به امضای استاد مربوطه برساند.بیمار و... است را تکمیل 

همچنین دانشجو نقش خود به عنوان اسکراب یا سیار را ذکر می کند و 

ارزیابی می کند. صفر به معنی بدترین  4وضعیت خود را با اعداد صفر تا 

 نشان دهنده بهترین عملکرد است. 4عملکرد و 
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 لی مورد انتظار در طول دوره کارشناسیمهارتهای عم

حداقل  نوع مهارت ردیف
دفعات 

 انجام

انجام  مشاهده
با 

 کمک

 مستقل

آماده نمودن وتجهیز اتاق عمل )در  5

 شروع شیفت(

051 51 01 01 

تهیه وسایل مورد نیازبرای پروسیجر  2

 جراحی)درنقش فرد سیار(

211 01 51 01 

 پذیرش و انتقال بیمار به اطاق 9

 عمل)در نقش فرد سیار(

51 01 01 01 

دادن پوزیشن به بیمار به اطاق عمل  4

 )در نقش فرد سیار(

 

 2 0 2 5 پوزیشن ترندلنبرگ

 2 0 2 5 پوزیشن لترال

 2 0 2 5 پوزیشن سوپاین

 2 0 2 5 پوزیشن پرون

قرار دادن پد کوتر و وصل کردن  1

سایر تجهیزات به بیمار ومراقبت از 

 در نقش فردسیار(آنها )

211 01 01 041 

 01 01 01 51 انجام پرپ اولیه و ثانویه 9

آماده نمودن فیلد استریل)در نقش  7

 فرد سیار(

211 01 01 041 

باز کردن وسایل استریل در نقش  8

 فرد سیار

211 01 51 041 

آماده کردن وبازکردن سرمها وسایر  6

 فردسیار(محلولهای شستشو)در نقش

011 01 21 71 
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حداقل  نوع مهارت ردیف
دفعات 

 انجام

انجام  مشاهده
با 

 کمک

 مستقل

آماده کردن و مراقبت از درن  51

ها،کتترها وسیستم های جمع آوری 

 )در نقش فردسیار(

21 5 5 01 

اسکراب دست )در نقش فرد  55

 اسکراب(

051 01 41 011 

خشک کردن دستها بعد از اسکراب  52

 )در نقش فرد اسکراب(

051 01 41 011 

پوشیدن گان و دستکش )در نقش  59

 فرداسکراب(

051 01 41 011 

انجام هموستاز)در نقش فرد  54

 اسکراب(

 

 01 5 5 21 مکانیکی

 1 1 2 2 شیمیایی

 01 5 5 21 حرارتی

کمک در پوشیدن گان و دستکش به  51

اعضا تیم جراحی )در نقش فرد 

 اسکراب(

011 01 21  71 

پوشاندن میز مایو و لگن با شان  59

 استریل )در نقش فرد اسکراب(

051 21 51 81 

کمک به جراح در درپ بیمار)در  57

 نقش فرد اسکراب(

011 01 21 71 

آماده کردن فیلد استریل )در نقش  58

 فرد اسکراب(

011 01 21 71 

 01 01 01 51 کمک به تیم جراحی در شروع عمل  56
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حداقل  نوع مهارت ردیف
دفعات 

 انجام

انجام  مشاهده
با 

 کمک

 مستقل

دادن و گرفتن وسایل جراحی به طور  21

صحیح یا کمک در بکارگیری وسایل 

 جراحی بطور صحیح

81 01 5 65 

ایجاد اکسپوژر محل عمل به شکل  25

موثر)در نقش کمک اول یا دوم 

 جراح(

51 01 5 05 

22 

 

 مراقبت از نمونه

 05 5 5 25 در نقش فردسیار

 05 5 5 25 در نقش فرد اسکراب

استفاده مناسب از ست های جراحی  29

 CSR)آماده سازی ست جراحی در 

) 

01 5 5 21 

24 

 

رد استفاده آنها )تعداد ابزارهای تخصصی اه بندی وسایل جراحی وموآشنایی با طبق

 هر جراحی که میشناسد(

ENT 6 2 2 01 و فک و صورت 

 6 2 2 01 مغز و اعصاب

 0 0 0 5 چشم

 0 0 0 5 زنان

 0 0 0 5 قلب

 6 2 2 01 سایر

21 

 

استفاده و آشنایی با نحوه کارکرد لوازم و تجهیزات اطاق های عمل اختصاصی )

 کاربرد آن(

 41 5 5 51 ساکشن

 41 5 5 51 چراغ سیالیتیک
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حداقل  نوع مهارت ردیف
دفعات 

 انجام

انجام  مشاهده
با 

 کمک

 مستقل

 41 5 5 51 کوتر و لیگاشور

 41 5 5 21 تجهیزات الپاراسکوپی و آندوسکوپی

 41 5 5 21 سایر

کار با انواع بخیه و گره جراحی)زدن  29

 وکشیدن و...(

21 5 5 01 

27 

 

 زارهای جراحی(شمارش)گاز،سوزن،ریل،پینات،لنگاز....واب

 85 01 5 011 در نقش فرد سیار 

 85 01 5 011 در نقش فرد اسکراب

 41 5 5 51 ثبت شمارش وسایل مصرفی 28

 41 5 5 51 پانسمان زخم و انجام انواع بانداژ 26

رعایت اصول آسپتیک حین عمل  91

 جراحی

211 01 01 081 

انجام فعالیت های مربوط به پایان  95

)جمع کردن فیلد عمل جراحی 

 جراحی واطاق عمل(

211 01 01 081 

ضدعفونی و گندزدایی قسمتهای  92

 مختلف اطاق عمل

21 2 2 06 

همراهی با مسئول هوشبری در  99

تحویل بیمار بعداز عمل به مسئول 

 اتاق بهبودی

51 5 5 41 

مشارکت با تیم جراحی در کنترل  94

عوارض بعد از عمل )کنترل عالیم 

ونریزی،شوک و... در حیاتی، خ

 ریکاوری(

5 0 0 0 
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حداقل  نوع مهارت ردیف
دفعات 

 انجام

انجام  مشاهده
با 

 کمک

 مستقل

 فعالیت دربخش استریل مرکزی 91

 8 0 0 01 آماده سازی وسایل-الف

 6 2 2 01 بسته بندی وسایل-ب

کار با دستگاه های مختلف -ج

 استریل کننده

01 4 0 0 

توانایی ذخیره وتوزیع مناسب -د

 وسایل استریل کننده

01 4 4 2 

فعالیت های برنامه ریزی جهت  99

 روزانه اتاق عمل

7 0 0 0 

آماده سازی گزارشهای مربوط به  97

 شیفت،روزانه، ماهانه

7 2 4 0 

انجام ساکشن مربوط به موضع  98

 جراحی و دهان و بینی و حلق

51 5 5 41 

 5 2 0 01 اکسیژن تراپی طبق تجویز 96

انجام تزریقات عضالنی، وریدی،  41

 داخل جلدی و زیرجلدی

01 0 0 1 

 1 0 0 01 وصل کردن سرم و مراقبت از آن 45

 1 0 0 01 دادن داروهای خوراکی 42

ریختن قطره درچشم،گوش، بینی و  49

 انجام شستشوهای مرتبط

01 01 1 1 

 1 0 4 5 گرفتن نمونه خون 44

 4 4 2 01 اندازه گیری عالئم حیاتی و ثبت آن 41

 01 5 5 21جابجا کردن بیمار از تخت به  49
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حداقل  نوع مهارت ردیف
دفعات 

 انجام

انجام  مشاهده
با 

 کمک

 مستقل

 و بالعکسبرانکارد 

 41 5 5 51 درست کردن تخت بعد از عمل 47

انجام انواع تنقیه)برگشتی،تخلیه ای  48

 ،ماندنی(

0 0 1 1 

 2 5 0 01 سونداژ ادراری )مذکر و مونث( 46

انجام شستشوی انواع  11

معده و...( و مراقبت -سوندها)ادراری

 از آنها

5 5 1 1 

 NGT 5 5 1 1قرار دادن و خارج کردن  15

 2 0 2 5 آماده سازی محل عمل )شیو( 12

استفاده از محلول ها در موضع عمل  19

 سرما(-)گرما

21 5 5 01 

 0 0 0 5 مراقبت از جسد 14

 



13 
 

 نوع جراحی                    

 
 

کارآموزی 

 پرستاریمهارتهای

 

 تاریخ                     نوع فعالیت

پانسمان زخم و  دهمشاه                    

 با کمک                     انجام انواع بانداژ

 مستقل                    

 تایید مربی                    

انجام تزریقات  مشاهده                    

عضالنی، وریدی، 

 جلدیوزیرداخل 

 با کمک                    

 مستقل                    

 تایید مربی                    
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وصل کردن سرم و  مشاهده                    

 با کمک                     مراقبت از آن

 مستقل                    

 تایید مربی                    

دادن داروهای  مشاهده                    

 با کمک                     خوراکی

 مستقل                    

 تایید مربی                    

ریختن قطره  مشاهده                    

درچشم،گوش، 

 بینی 

 
  

 با کمک                    

 مستقل                    

 تایید مربی                    
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 گرفتن نمونه خون مشاهده                    

 با کمک                    

 مستقل                    

 تایید مربی                    

اندازه گیری عالئم  مشاهده                    

 با کمک                     حیاتی و ثبت آن

 مستقل                    

 تایید مربی                    

انجام انواع  مشاهده                    

 تنقیه)برگشتی،

 تخلیه ای ،ماندنی(

 

 

 با کمک                    

 مستقل                    

 تایید مربی                    
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سونداژ ادراری  مشاهده                    

 با کمک                     )مذکر و مونث(

 مستقل                    

 تایید مربی                    

شستشوی انواع  مشاهده                    

-سوندها)ادراری

 معده و...( 

 با کمک                    

 مستقل                    

 تایید مربی                    

قرار دادن و خارج  مشاهده                    

 NGTکردن 

 

 

 

 با کمک                    

 مستقل                    

 تایید مربی                    
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 ی رفتار در اتاق عملکارآموز نوع جراحی          

 تاریخ           نوع فعالیت

آشنایی با استانداردهای اتاق  مشاهده          

 با کمک           عمل

 مستقل          

 تایید مربی          

آماده سازی محل  مشاهده                    

 با کمک                     عمل )شیو(

 مستقل                    

 تایید مربی                    



18 
 

 آشنایی با دستگاه الکتروسرجری مشاهده          

 با کمک          

 مستقل          

 یید مربیتا          

 آشنایی با دستگاه ساکشن مشاهده          

 با کمک          

 مستقل          

 تاییدمربی           

آشنایی با کارکرد چراغ  مشاهده          

 سیالتیک

 

 

 

 با کمک          

 مستقل          

 تایید مربی          



19 
 

دستگاه  آشنایی با کارکرد مشاهده          

 با کمک           لیگاشور

 مستقل          

 تایید مربی          

آشنایی با تخت جراحی و نحوه  مشاهده          

 با کمک           پوزیشن دادن به آن

 مستقل          

 تایید مربی          

 آشنایی با محل ست ها و وسایل مشاهده          

 با کمک          

 مستقل          

 تایید مربی          



20 
 

آماده نمودن  اتاق عمل در  مشاهده          
 با کمک           شروع شیفت

 مستقل          

 تایید مربی          

تهیه وسایل مورد نیازبرای  مشاهده          
 با کمک           پروسیجر جراحی

 مستقل          

 تایید مربی          

پذیرش و انتقال بیمار به اطاق  مشاهده          
 عمل

 
 
 
 

 با کمک          

 مستقل          

 تایید مربی          



21 
 

قرار دادن پد کوتر و وصل کردن  مشاهده          

 با کمک           سایر تجهیزات

 مستقل          

 تایید مربی          

آشنایی با طبقه بندی وسایل  مشاهده          

 جراحی و موارد

 استفاده آنها
 با کمک          

 مستقل          

 تایید مربی          

  مشاهده          

 آماده نمودن فیلد استریل
 با کمک          

 مستقل          

 تایید مربی          



22 
 

اده کردن وبازکردن سرمها آم مشاهده          

 با کمک           وسایر محلولهای شستشو

 مستقل          

 تایید مربی          

آماده کردن و مراقبت از درن  مشاهده          

ها،کتترها وسیستم های جمع 

 آوری

 با کمک          

 مستقل          

 تایید مربی          

تجهیزات آشنایی با نحوه کارکرد همشاهد          

 الپاراسکوپی و آندوسکوپی

 

 

 

 با کمک          

 مستقل          

 تایید مربی          



23 
 

شمارش)گاز سوزن  لنگاز و ابزار  مشاهده          

 جراحی..(

 

 با کمک          

 مستقل          

 تایید مربی          

 ت شمارش وسایل مصرفیثب مشاهده          

 با کمک          

 مستقل          

 تایید مربی          

  مشاهده          
 پانسمان زخم و انجام انواع بانداژ

 با کمک          

 مستقل          

 تایید مربی          



24 
 

  مشاهده          
رعایت اصول آسپتیک حین 

 عمل جراحی
 کمک با          

 مستقل          

 تایید مربی          

 انجام فعالیتهای مربوط به پایان مشاهده          

 با کمک           

 مستقل          

 تایید مربی          

ضدعفونی و گندزدایی قسمتهای  مشاهده          

 با کمک           مختلف اطاق عمل

 مستقل          

 تایید مربی          



25 
 

جابجا کردن بیمار از تخت به  مشاهده          

 با کمک           برانکارد و بالعکس

 مستقل          

 تایید مربی          

 درست کردن تخت بعد از عمل مشاهده          

 
 

 با کمک          

 مستقل          

 تایید مربی          

 

 

 



26 
 

 
 نوع جراحی          

 
استریل کارآموزی 

 مرکزی
 

 نوع فعالیت
 تاریخ           

تحویل ست ها از اتاق  مشاهده          

 CSRبه بالعکسو     عمل

 

 با کمک          

 مستقل          

 تایید مربی          

پکینگ ست های جراحی  مشاهده          

 کمکبا            و وسایل تکی

 مستقل          

 تایید مربی          



27 
 

کنترل عملکرد و تمیزی  مشاهده          

 با کمک           وسایل

 مستقل          

 تاییدمربی           

آشنایی با طرز کار  مشاهده          

 با کمک           دستگاه اتوکالو

 مستقل          

 مربیتایید           

آشنایی با طرز کار  مشاهده          

 دستگاه فور

 

 با کمک          

 مستقل          

 تایید مربی          



28 
 

آشنایی با محلول های  مشاهده          

ضدعفونی کننده و 

 استریل کننده

 با کمک          

 مستقل           

 تایید مربی          

ضدعفونی روزانه و  هدهمشا          

 CSRهفتگی

 

 با کمک          

 مستقل          

 تایید مربی          

شنایی با طرز کار آ مشاهده          

 با کمک           دستگاه اتیلن اکساید

 مستقل          

 تایید مربی          



29 
 

  مشاهده          
آشنایی با نحوه استفاده از 

 ها اشعه

 با کمک          

 مستقل          

 تاییدمربی           

جایگذاری وسایل به  مشاهده          

ترتیب و با حجم مناسب 

 در دستگاه استریل کننده

 با کمک          

 مستقل          

 تایید مربی          

نحوه برچسب گذاری و  مشاهده          

 با کمک           پک تاریخ نویسی روی

 مستقل          

 تایید مربی          



30 
 

آ شنایی با نحوه ذخیره  مشاهده          

 وسایل استریل

 

 با کمک          

 مستقل           

 تایید مربی          

 

 

 



31 
 

 نوع جراحی                    
 

کارآموزی 

عملکرد فرد سیار 

 تاریخ                       و اسکراب

اتاق  آماده نمودن مشاهده                    

 با کمک                     در شروع شیفت

 مستقل                    

 تایید مربی                    

تهیه وسایل مورد  مشاهده                    

 نیاز برای جراحی

 
 

 کمکبا                     

 مستقل                    

 تایید مربی                    

پذیرش و انتقال  مشاهده                    

بیمار به اطاق 

 عمل

 با کمک                    

 مستقل                    

 تایید مربی                    



32 
 

 دادن پوزیشن مشاهده                    

 با کمک                     ترندلنبرگ

 مستقل                    

 تایید مربی                    

دادن پوزیشن  مشاهده                    

 با کمک                     لترال

 مستقل                    

 تایید مربی                    

دادن پوزیشن  مشاهده                    

 با کمک                     سوپاین

 مستقل                    

 تایید مربی                    

دادن پوزیشن  مشاهده                    

 پرون

 

 با کمک                    

 مستقل                    

 تایید مربی                    



33 
 

وصل کردن سایر  مشاهده                    

 با کمک                     تجهیزات 

 مستقل                    

 تایید مربی                    

آماده نمودن فیلد  مشاهده                    

 با کمک                     استریل

 مستقل                    

 تایید مربی                    

باز کردن وسایل  مشاهده                    

 با کمک                     استریل

 مستقل                    

 تایید مربی                    

آماده کردن  مشاهده                    

وبازکردن سرمها 

 وسایر محلولها

 کمک با                    

 مستقل                    

 تایید مربی                    



34 
 

مراقبت از نمونه  مشاهده                    

 با کمک                     در نقش سیار

 مستقل                    

 تایید مربی                    

آشنایی با نحوه  مشاهده                    

 با کمک                     کارکرد ساکشن

 مستقل                    

 تایید مربی                    

آشنایی با نحوه  مشاهده                    

کارکرد چراغ 

 سیالیتیک

 با کمک                    

 مستقل                    

 تایید مربی                    

آشنایی با نحوه  مشاهده                    

کارکرد کوتر 

 ولیگاشور

 با کمک                    

 مستقل                    

 تایید مربی                    



35 
 

آشنایی با  مشاهده                    

الپاراسکوپی و 

 آندوسکوپی

 با کمک                    

 مستقل                    

 تایید مربی                    

آماده کردن و  مشاهده                    

مراقبت از درن 

 ها،کتترها

 با کمک                    

 مستقل                    

 تایید مربی                    

آشنایی با نحوه  مشاهده                    

 با کمک                     ساکشنکارکرد 

 مستقل                    

 تایید مربی                    

آشنایی با کارکرد  مشاهده                    

 با کمک                     چراغ سیالتیک

 مستقل                    

 تایید مربی                    



36 
 

آشنایی با نحوه  مشاهده                    

کارکرد کوتر 

 ولیگاشور

 با کمک                    

 مستقل                    

 تایید مربی                    

آماده کردن و  مشاهده                    

مراقبت از درن 

 ها،کتترها

 با کمک                    

 مستقل                    

 تایید مربی                    

شمارش)گاز،سوز مشاهده                    

ن،ریل،پینات،لن

 گاز...(

 با کمک                    

 مستقل                    

 تایید مربی                    

کردن  جابجا مشاهده                    

بیمار از تخت به 

 بالعکسدوبرانکار

 با کمک                    

 مستقل                    

 تایید مربی                    



37 
 

  مشاهده                    
ثبت شمارش و 

 وسایل مصرفی

 با کمک                    

 مستقل                    

 تایید مربی                    

  مشاهده                    
پانسمان زخم و 

 انجام انواع بانداژ

 با کمک                    

 مستقل                    

 تایید مربی                    

رعایت اصول  مشاهده                    

آسپتیک حین 

 عمل جراحی

 با کمک                    

 مستقل                    

 تایید مربی                    

جمع کردن فیلد  مشاهده                    

جراحی در پایان 

 عمل

 با کمک                    

 مستقل                    

 تایید مربی                    



38 
 

 ضدعفونی مشاهده                    

قسمتهای 

 مختلف اطاق 

 با کمک                    

 مستقل                    

 تایید مربی                    

جابجا کردن  مشاهده                    

بیمار از تخت به 

 برانکارد وبالعکس

 با کمک                    

 مستقل                    

 تایید مربی                    

  مشاهده                    
درست کردن 

 تخت بعد از عمل

 با کمک                    

 مستقل                    

 تایید مربی                    

  مشاهده                    
سونداژ ادراری 

 )مذکر و مونث(

 با کمک                    

 مستقل                    

 تایید مربی                    



39 
 

آماده سازی محل  مشاهده                    

 با کمک                     عمل )شیو(

 مستقل                    

 تایید مربی                    

استفاده از  مشاهده                    

محلول ها در 

 موضع عمل

 با کمک                    

 مستقل                    

 تایید مربی                    

 مراقبت از جسد مشاهده                    
 با کمک                    

 مستقل                    

 تایید مربی                    

 اسکراب دست مشاهده                    
 با کمک                    

 مستقل                    

 تایید مربی                    



40 
 

خشک کردن  مشاهده                    

دست ها بعد از 

 اسکراب

 با کمک                    

 مستقل                    

 تایید مربی                    

پوشیدن گان و  دهمشاه                    

 با کمک                     دستکش

 مستقل                    

 تایید مربی                    

گان و  وشاندنپ مشاهده                    

 با کمک                     دستکش به اعضا 

 مستقل                    

 تایید مربی                    

پوشاندن میز  مشاهده                    

مایو و لگن با 

 شان استریل 

 با کمک                    

 مستقل                    

 تایید مربی                    



41 
 

انجام پرپ اولیه و  مشاهده                    

 ثانوی
 

 با کمک                    

 مستقل                    

 تایید مربی                    

کمک به جراح  مشاهده                    

 با کمک                     در درپ بیمار

 مستقل                    

 تایید مربی                    

آماده کردن فیلد  مشاهده                    

 با کمک                     استریل

 مستقل                    

 تایید مربی                    

کمک به تیم  مشاهده                    

جراحی در شروع 

 عمل

 با کمک                    

 مستقل                    

 تایید مربی                    



42 
 

 مراقبت از نمونه مشاهده                    

 با کمک                     

 مستقل                    

 تایید مربی                    

ایجاد اکسپوژر  مشاهده                    

 با کمک                     محل عمل

 مستقل                    

 تایید مربی                    

دادن وگرفتن  مشاهده                    

ابزار جراحی 

 بطور صحیح

 با کمک                    

 مستقل                    

 تایید مربی                    

انجام هموستاز  مشاهده                    

 با کمک                     مکانیکی

 مستقل                    

 تایید مربی                    



43 
 

انجام هموستاز  مشاهده                    

 با کمک                     شیمیایی

 مستقل                    

 تایید مربی                    

انجام هموستاز  مشاهده                    

 با کمک                     حرارتی 

 مستقل                    

 تایید مربی                    

 مراقبت از نمونه مشاهده                    
 با کمک                    

 مستقل                    

 تایید مربی                    

آشنایی با کارکرد  مشاهده                    

 با کمک                     ساکشن

 مستقل                    

 تایید مربی                    



44 
 

آشنایی با  مشاهده                    

وتر و عملکرد ک

 لیگاشور 

 با کمک                    

 مستقل                    

 تایید مربی                    

آشنایی با  مشاهده                    

عملکرد چراغ 

 سیالتیک

 با کمک                    

 مستقل                    

 تایید مربی                    

کار با انواع بخیه  مشاهده                    

 با کمک                     و گره جراحی

 مستقل                    

 تایید مربی                    

ساکشن موضع  مشاهده                    

 با کمک                     جراحی

 مستقل                    

 تایید مربی                    



45 
 

کارآموزی  نوع جراحی                               

  تکنیک

 نوع فعالیت
 تاریخ                              

آماده نمودن  مشاهده                              

اتاق در شروع 

 شیفت
 با کمک                              

 مستقل                              

 تایید مربی                              

تهیه وسایل  مشاهده                              

 مورد نیازبرای

 جراحی
 با کمک                              

 مستقل                              

 تایید مربی                              



46 
 

پذیرش و  مشاهده                              

به  انتقال بیمار

 اطاق عمل
 با کمک                              

 مستقل                              

 تایید مربی                              

 دادن پوزیشن مشاهده                              

 با کمک                               ترندلنبرگ

 مستقل                              

 تایید مربی                              

 دادن پوزیشن مشاهده                              

 با کمک                               لترال

 مستقل                              

 تایید مربی                              



47 
 

 دادن پوزیشن مشاهده                              

 با کمک                               سوپاین

 مستقل                              

 تایید مربی                              

 زیشندادن پو مشاهده                              

 پرون

 
 

 با کمک                              

 مستقل                              

 تایید مربی                              

آماده نمودن  مشاهده                              

لفیلد استری  با کمک                               

 مستقل                              

 تایید مربی                              



48 
 

باز کردن  مشاهده                              

لوسایل استری  با کمک                               

 مستقل                              

 تایید مربی                              

آماده کردن  مشاهده                              

وبازکردن 

 سرمها 

 با کمک                              

 مستقل                              

 تایید مربی                              

آماده کردن و  مشاهده                              

مراقبت از 

ا درن ها،کتتره  

 با کمک                              

 مستقل                              

 تایید مربی                              



49 
 

  مشاهده                              
مراقبت از 

 نمونه 
 با کمک                              

 مستقل                              

 تایید مربی                              

آشنایی با  مشاهده                              

نحوه کارکرد 

 ساکشن

 با کمک                              

 مستقل                              

 تایید مربی                              

دادن پد قرار  مشاهده                              

کوتر و سایر 

 تجهیزات
 با کمک                              

 مستقل                              

 تایید مربی                              



50 
 

در همراهی  مشاهده                              

  تحویل بیمار

به اتاق 

 بهبودی

 با کمک                              

 مستقل                              

 تایید مربی                              

ریختن قطره  مشاهده                              

درچشم،گوش، 

بینی و 

  های آنشستشو

 با کمک                              

 مستقل                              

 تایید مربی                              

جابجا کردن  مشاهده                              

 بیمار از تخت

 به برانکارد و

 بالعکس

 با کمک                              

 مستقل                              

 تایید مربی                              



51 
 

درست کردن  مشاهده                              

تخت بعد از 

 عمل

 با کمک                              

 مستقل                              

 تایید مربی                              

آماده سازی  مشاهده                              

ل محل عم

 )شیو(

 

 با کمک                              

 مستقل                              

 تایید مربی                              

 سونداژ ادراری مشاهده                              

 با کمک                              

 مستقل                              

 تایید مربی                              



52 
 

استفاده از  مشاهده                              

محلولها در 

 موضع جراحی
 با کمک                              

 مستقل                              

 تایید مربی                              

طبقه بندی  مشاهده                              

 وسایل جراحی

رد اومو

 استفاده آنها

 با کمک                              

 مستقل                              

 تایید مربی                              

مراقبت از  مشاهده                              

 با کمک                               جسد

 مستقل                              

 تایید مربی                              



53 
 

انجام پرپ  مشاهده                              

هاولیه و ثانوی  با کمک                               

 مستقل                              

 تایید مربی                              

  مشاهده                              
 با کمک                               اسکراب دست

 مستقل                              

 تایید مربی                              

خشک کردن  مشاهده                              

عد از دستها ب

 اسکراب
 با کمک                              

 مستقل                              

 تایید مربی                              



54 
 

 پوشیدن گان مشاهده                              

 با کمک                               و دستکش

 مستقل                              

 تایید مربی                              

کمک در  مشاهده                              

 پوشیدن گان

ه و دستکش ب

 تیم جراحی

 با کمک                              

 مستقل                              

 تایید مربی                              

 پوشاندن میز مشاهده                              

ا مایو و لگن ب

 شان استریل

 با کمک                              

 مستقل                              

 تایید مربی                              



55 
 

آماده کردن  مشاهده                              

لفیلد استری  با کمک                               

 مستقل                              

 تایید مربی                              

 کمک به جراح مشاهده                              

 با کمک                               در درپ کردن

 مستقل                              

 تایید مربی                              

 دادن و گرفتن مشاهده                              

 با کمک                                وسایل جراحی

 مستقل                              

 تایید مربی                              



56 
 

ر ایجاد اکسپوژ مشاهده                              

 با کمک                               محل عمل 

 مستقل                              

 تایید مربی                              

 انجام هموستاز مشاهده                              

 با کمک                               مکانیکی

 مستقل                              

 تایید مربی                              

 انجام هموستاز مشاهده                              

 شیمیایی

 
 با کمک                              

 مستقل                              

 تایید مربی                              



57 
 

 انجام هموستاز مشاهده                              

 حرارتی

 

 با کمک                              

 مستقل                              

 تایید مربی                              

مراقبت از  مشاهده                              

 با کمک                               نمونه

 مستقل                              

 تایید مربی                              

آشنایی با  مشاهده                              

طبقه بندی 

 وسایل جراحی
 
 

 با کمک                              

 مستقل                              

 تایید مربی                              



58 
 

جمع کردن  مشاهده                              

فیلد جراحی 

در  واطاق عمل

 پایان

 با کمک                              

 مستقل                              

 تایید مربی                              

ضدعفونی و  مشاهده                              

گندزدایی 

 اطاق عمل
 با کمک                              

 مستقل                              

 تایید مربی                              

 انجام ساکشن مشاهده                              

 موضع جراحی

 

 با کمک                              

 مستقل                              

 تایید مربی                              



59 
 

جابجا کردن  مشاهده                              

 بیمار از تخت

 به برانکارد و

 بالعکس

 با کمک                              

 مستقل                              

 تایید مربی                              

 سونداژ ادراری مشاهده                              

 با کمک                              

 مستقل                              

 تایید مربی                              

استفاده از  مشاهده                              

محلولها در 

 موضع جراحی
 با کمک                              

 مستقل                              

 تایید مربی                              



60 
 

 
 نوع جراحی          

 

 

احیای قلبی کارآموزی 

 ریوی

 

 تاریخ            نوع فعالیت

 بررسی نبض  مشاهده          

 با کمک          

 مستقل          

 تایید مربی          

 انجام ماساژ قلبی مشاهده          

 با کمک          

 مستقل          

 تایید مربی          



61 
 

 مدیریت راه هوایی مشاهده          

 با کمک          

 مستقل          

 ربیتاییدم          

آشنایی با شرایط  مشاهده          

 با کمک           اعالم توقف احیا

 مستقل          

 تایید مربی          

شناخت داروهای  مشاهده          

مورد استفاده در 

 احیای قلبی ریوی

 با کمک          

 مستقل          

 تایید مربی          



62 
 

  همشاهد          

 با کمک           اینتوباسیون 

 مستقل           

 تایید مربی          

  مشاهده          

شناخت انواع دستگاه 

دفیبریالتور و استفاده 

 از آنها

 با کمک          

 مستقل          

 تایید مربی          

اقدامات استاندارد و  مشاهده          

از  مراقبتهای پس

 احیای قلب و ریه

 با کمک          

 مستقل          

 تایید مربی          



63 
 

 جراحینوع                      

 

کارآموزی 

 بهبودیاتاق

 نوع فعالیت
 تاریخ                      

تحویل بیمار  مشاهده                    

به اتاق 

 بهبودی
 با کمک                    

 مستقل                    

 تایید مربی                    

کنترل  مشاهده                    

عوارض بعد 

 از عمل

 با کمک                    

 مستقل                    

 تایید مربی                    



64 
 

اکسیژن  مشاهده                    

تراپی طبق 

 تجویز

 با کمک                    

 مستقل                    

 تایید مربی                    

انجام  مشاهده                    

 با کمک                     تزریقات 

 مستقل                    

 تایید مربی                    

وصل کردن  مشاهده                    

سرم و 

مراقبت از 

 آن

 

 با کمک                    

 مستقل                    

 تایید مربی                    



65 
 

کنترل عالئم  مشاهده                    

 با کمک                     حیاتی 

 مستقل                    

 تایید مربی                    

آشنایی با  مشاهده                    

 تجهیزات

PACU 

 با کمک                    

 مستقل                    

 تایید مربی                    

مانیتورینگ  مشاهده                    

وضعیت 

همودینامیک 

 بیمار

 با کمک                    

 قلمست                    

 تایید مربی                    

 



66 
 

مراقبت از راه  مشاهده                    

 با کمک                     هوایی

 مستقل                    

 تایید مربی                    

پالس  مشاهده                    

اکسیمتری و 

 کاپنومتری

 با کمک                    

 مستقل                    

 تایید مربی                    

شناخت  مشاهده                    

داروهای 

مورد استفاده 

 در ریکاوری

 با کمک                    

 مستقل                    

 تایید مربی                    

 



67 
 

 

 

 
 کارآموزی اورژانس نوع جراحی          

 نوع فعالیت تاریخ           

پانسمان زخم و   مشاهده          

 با کمک           انجام انواع بانداژ

 مستقل          

 تایید مربی          

 آشنایی با مشاهده                    

عوارض 

 بیهوشی

 با کمک                    

 مستقل                    

 تایید مربی                    



68 
 

 انجام بخیه مشاهده          

 با کمک          

 مستقل          

 تایید مربی          

گچ گیری شکستگی  مشاهده          

 با کمک           ها

 مستقل          

 تاییدمربی          

 آتل بندی  مشاهده          

 با کمک          

 مستقل          

 تایید مربی          
 



69 
 

آماده کردن فیلد  مشاهده          

 با کمک           استریل

 مستقل          

 تایید مربی          

شستشوی انواع زخم  مشاهده          

 با کمک           ها

 مستقل           

 تایید مربی          

 

 

 

 



70 
 

کارآموزی مدیریت در  نوع جراحی          

 اتاق عمل

 نوع فعالیت
 تاریخ           

برنامه ریزی جهت  مشاهده          

فعالیت های روزانه اتاق 

 عمل
 با کمک          

 مستقل          

 تایید مربی          

اماده سازی گزارشهای  مشاهده          

مربوط به شیفت 

  /ماهانهروزانه

 با کمک          

 مستقل          

 تایید مربی          



71 
 

 

 

 

  مشاهده          
نوشتن برنامه مربوط به 

 کادر اتاق عمل 
 با کمک          

 مستقل           

 تایید مربی          

ارزیابی کمی و کیفی  مشاهده          

 اتاق های عمل

 
 با کمک          

 مستقل          

 تایید مربی          



72 
 

 جراحی زنان

ی
ی مرب

ضا
ام

 

ی
خودارزیاب

شجو 
ش دان

نق
نام بیمارستان 

 

خ
تاری

 

شماره پرونده
 

نام بیمار
 

ی
نوع جراح

 

ف
ردی
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        7 

        8 

        6 
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 جراحی زنان
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نام بیمار
 

ی
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ف
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 جراحی سیستم گوارش

ی
ی مرب

ضا
ام

 

ی
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تاری
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ی
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 جراحی سیستم گوارش

ی
ی مرب

ضا
ام

 

ی
خودارزیاب

شجو 
ش دان

نق
نام بیمارستان 
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تاری
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نام بیمار
 

ی
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ردی
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 جراحی سیستم اورولوژی

ی
ی مرب

ضا
ام

 

ی
خودارزیاب

شجو 
ش دان

نق
نام بیمارستان 

 

خ
تاری

 

شماره پرونده
 

نام بیمار
 

ی
نوع جراح

 

ف
ردی
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 جراحی سیستم اورولوژی

ی
ی مرب

ضا
ام

 

ی
خودارزیاب

شجو 
ش دان
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نام بیمارستان 
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نوع جراح
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ردی

 

        51 

        55 

        52 

        59 

        54 

        51 
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 جراحی پوست و سوختگی

ی
ی مرب

ضا
ام

 

ی
خودارزیاب

شجو 
ش دان

نق
نام بیمارستان 

 

خ
تاری

 

شماره پرونده
 

نام بیمار
 

ی
نوع جراح
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ردی
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 جراحی پوست و سوختگی

ی
ی مرب

ضا
ام

 

ی
خودارزیاب

شجو 
ش دان

نق
نام بیمارستان 

 

خ
تاری

 

شماره پرونده
 

نام بیمار
 

ی
نوع جراح
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ردی
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 جراحی ارتوپدی

ی
ی مرب

ضا
ام

 

ی
خودارزیاب

شجو 
ش دان

نق
نام بیمارستان 
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تاری
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 جراحی ارتوپدی

ی
ی مرب
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ام
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خودارزیاب
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ی
نوع جراح

 

ف
ردی

 

        51 

        55 

        52 

        59 

        54 

        51 
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 جراحی مغز و اعصاب

ی
ی مرب

ضا
ام

 

ی
خودارزیاب

شجو 
ش دان

نق
 

نا
م بیمارستان
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تاری
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نوع جراح

 

ف
ردی

 

        5 

        2 

        9 

        4 

        1 

        9 

        7 

        8 

        6 



83 
 

 جراحی مغز و اعصاب

ی
ی مرب

ضا
ام

 

ی
خودارزیاب

شجو 
ش دان

نق
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م بیمارستان
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تاری
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نام بیمار
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 جراحی توراکس

ی مر
ضا

ام
ی

ب
 

ی
خودارزیاب

شجو 
ش دان

نق
نام بیمارستان 
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تاری
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نام بیمار
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ردی
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 جراحی توراکس

ی مر
ضا

ام
ی

ب
 

ی
خودارزیاب

شجو 
ش دان

نق
نام بیمارستان 

 

خ
تاری
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نام بیمار
 

ی
نوع جراح
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ردی
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 جراحی قلب

ی
ی مرب

ضا
ام

 

ی
خودارزیاب

شجو 
ش دان

نق
نام بیمارستان 
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تاری
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نام بیمار
 

ی
نوع جراح
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ردی
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 جراحی قلب

ی
ی مرب

ضا
ام

 

ی
خودارزیاب

شجو 
ش دان

نق
نام بیمارستان 
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تاری

 

شماره پرونده
 

نام بیمار
 

ی
نوع جراح
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ردی

 

        51 

        55 

        52 
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 ENTجراحی  

ی
ی مرب

ضا
ام

 

ی
خودارزیاب

شجو 
ش دان

نق
نام بیمارستان 
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تاری
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نام بیمار
 

ی
نوع جراح
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 ENTجراحی  

ی
ی مرب

ضا
ام

 

ی
خودارزیاب

شجو 
ش دان
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نام بیمارستان 
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تاری

 

شماره پرونده
 

نام بیمار
 

ی
نوع جراح
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ردی
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        52 

        59 
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 فک و صورت  جراحی

ی
ی مرب

ضا
ام

 

ی
خودارزیاب
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ش دان
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نام بیمارستان 
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تاری
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نام بیمار
 

ی
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 فک و صورت  جراحی

ی
ی مرب

ضا
ام

 

ی
خودارزیاب

شجو 
ش دان

نق
نام بیمارستان 

 

خ
تاری

 

شماره پرونده
 

نام بیمار
 

ی
نوع جراح

 

ف
ردی

 

        51 

        55 

        52 

        59 

        54 

        51 
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 جراحی کودکان

ی
ی مرب

ضا
ام

 

ی
خودارزیاب

شجو 
ش دان
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نام بیمارستان 
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تاری
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نام بیمار
 

ی
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 جراحی کودکان

ی
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ام
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نام بیمار
 

ی
نوع جراح
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 جراحی چشم

ی
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ضا
ام

 

ی
خودارزیاب
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