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 بخش   :رات درون با مقرط تبادر ارنشجو داظایف ح وشر

 ن ماو زیابدر بخش حضووج در خرای ورود و بره تعیین شدن مازست طبق انشجو موظف دا

 عایت نماید.. را را و  ..غذی و چاف صرو شی زموی آبرنامه هار در حضوای بره تعیین شد

  بخش شرکت نماید.ل تحوو ری نه تعویض نوبت کاارش روزاگزدر 

 ده ستفام اعدو شتن ناخن دانگه ه نشجو )کوتاداعرفی و شرعی ن سته متناسب با شأی آراظاهر

ل کنترل صوا-ه نشکددابط اپوششی مناسب بر طبق ضو-شته باشد. و  ...دایش ت، آراالرآیواز ز

 عایت نماید .ربه نحو صحیح را  بالهزتفکیک و عفونت 

  عایت را رصرفه جویی ل صواسیجرها وپرای جرای ابرزم الت ماوملزو سایل ده از وستفادر ا

 نماید.

   ل /مسئور بالینی /سرپرستاد ستااز اسایلده از وستفاایا و سیجر وهر گونه پرای جراجهت

به را نماید. تکالیف محوله ا جرایر نظر مربی را زسیجرها وکلیه پرده و نموزه جاابخش کسب 

 هد .دتحویل م و نجااموقع 

  بخش تحت هر وج از ست .خرامی الززی امورآبه کاط مربوت جلسام تمادر نشجو ر داحضو

 مربوطه میسر میباشد.د ستاز از افقط با کسب مجوان عنو

 درس: شرح

تدوین گردیده است در اتاق عمل   این فرم جهت ارزیابی دانشجو در واحد درسی کارآموزی مدیریت

 و شامل دو بخش می باشد.

 بخش اول : صفات عمومی

 بخش دوم : صفات اختصاصی

 

 

 



 صفات عمومی دانشجویان در محیط هاي بالینی

 امتیاز معیارها 

همی

 شه 

1 

اغل

 ب 

57/

0 

گاه

 ي 

7/

0 

بندر

 ت 

57/

0 

غیرقابل 

 قبول

 صفر

مشاهده 

 نشد

- 

 قبل از شروع کارآموزی اطالعات الزم را از سرپرستار کسب میکند.  -1

 در تمام شیفتها به موقع در اتاق عمل حاضر می شود.  -2

 از یونیفرم مناسب و برچسب شناسایی استفاده می کند.  -3

از وضعیت ظاهری مناسب و مطابق با آیین نامه کد پوشش  -4

 برخورداراست. 

 محوله احساس مسئولیت مناسب دارد.نسبت به وظایف  -5
 با هوشیاری کامل بر انجام کارها نظارت دارد.-6

 اداره اتاق عمل را با عالقه مندی انجام می دهد. -7
 از قدرت یادگیری خوبی برخوردار است.-8

 انتقادات را پذیرفته و جهت رفع آنها تالش می کند. -9

ر غیر منتظره آمادگی انعطاف پذیر است و برای انجام هر گونه کا-11

 دارد.

از قدرت ابتکار )تفکر نقادانه( خود جهت اداره بخش استفاده می  -11

 کند.

 از اعتماد به نفس کافی جهت اداره بخش برخوردار است. -12

 و پزشکان بخش همکاری الزم را دارد. با پرسنل ، دانشجویان -13

 در انجام کارها صادق است.-14

 انجام امور محوله رعایت می کند. نظم و ترتیب را در -15

 از سرعت عمل مناسب برخوردار است. -16

 راز نگه دار است  و اسرار اتاق عمل را خارج از آن بازگو نمی کند. -17

از شوخی های بیجا در اتاق عمل پرهیز میکندو به آهستگی سخن -18

 می گوید.

 همکاران داردؤدبانه و احترام آمیز با پرسنل و همکاری و رفتار م -19

ارزش و بهای لوازم وطرز نگهداری آن ها را به خوبی می داند و  -21

 از آن ها به نحو احسن نگهداری می کند.

      

 

 



 جهت مدیریت در اتاق عملصفات اختصاصی 

همیشه  اهداف رفتاری

(6) 

اغلب 

(57/0) 

 گاهی 

(7/0) 

 بندرت 

 (2/0) 

غیرقابل 

قبول  

 )صفر(

مشاهده 

 نشد

های الزم را ارا ه با  -1 ند و آموزش  ناسببببی برقرار می ک باط م مار ارت بی

 میدهد.

سبی برقرار می کند و آموزش های الزم را  -2 با  همراهان بیمار ارتباط منا

 ارا ه میدهد.

 با جراحان ، پرسنل بیهوشی و اتاق عمل ارتباط مناسبی برقرار می کند  -3

جراحی بررسببی می را از نظر آمادگی جسببمی و روانی جهت عمل بیمار -4

 نماید.

 نام بیمار را با پرونده ولیست عمل و دستبند مشخصات کنترل می کند. -5

مدارک  -6 مل بودن  کا نان از  بل از جراحی برای اطمی مار را ق نده  بی پرو

پزشببکی مورد نیاز )مانند اجازه عمل ،آمادگی های عمل ، داروهای قبل 

صنوعی و زیور آالت  سایل م شتن و سی می از عمل ، عدم دا و........ برر

 نماید.

هت جراحی را برروی   -7 ندام مورد نظر ج چو بودن ا یا  درج راسبببت و

 دستبند و پرونده بیمار را بررسی می نماید.

بیمار را از نظر گان ، دستبند ، کاله یا روسری ، دمپایی و نداشتن لباس  -8

 اضافی دیگر در هنگام ورود به اتاق عمل بررسی می نماید.

سان بودن م -9 ستبند و پرونده بیمار را یک صات کامل بیمار برروی د شخ

 کنترل می کند.

کامل بودن گز ارشبببات پرسبببتاری جهت تحویل بیمار به اتاق عمل را  -11

 بررسی می نماید.

شک در پرونده را  -11 سط پز شده تو ست  شاوره های درخوا ضمیمه بودن م

 بررسی می نماید.

 داراست.اطالعات الزم در مورد کلیه قسمت های اتاق عمل را  -12

 را می داند. تعداد  اتاق عمل  -13

 تعداد اسکجول و مشخصات آن ها را می داند. -14

 همکاران بیهوشی و جراحی را می شناسد. -15

 از شرح وظایف پرسنل آگاهی دارد. -16

با روش های استریلیزاسیون و ضدعفونی و نحوه بکار گیری آنها آشنایی  -17

 دارد.

      



گاهی  از -18 ها آ مال جراحی وکمبود  یاز  اع نات مورد ن کا وجود لوازم و ام

 دارد.

ستار اتاق عمل را    -19 سط پر سب از آن ها تو ستفاده منا سایل جراحی  و ا و

فت کردن کنترل  می  ظا گام ن عد  از جراحی و همچنین در هن بل و ب ق

 نماید.

 گزارش می دهد.رادر صورت نقص در وسایل  -21

 کافی ، سببیسببتم برق رسببانی ، درجه حرارت ، اتاق عمل را از نظر نور -21

 رطوبت ، پاکیزگی کنترل می نماید و نکات الزم را تذکر می دهد.

 بر عملکرد پرسنل خدماتی نظارت کامل دارد. -22

 به موقع جهت تحویل و تحول دراتاق عمل حاضر می شود.  -23

 اتاق عمل را به دقت تحویل گرفته ونکات مهم را یادداشت می کند. -24

تاق  بیماردر هنگام تحویل گرفتن  -25 تاق عمل به حفظ حریم بیمار در ا ا

 عمل توجه دارد.

 در جریان کلیه امور اتاق عمل می باشد. -26

 پاسخگوی سئوالت جراح ، سوپروایزر بخش می باشد.  -27

 در طول شیفت به دفعات اتاق عمل را راند می کند. -28

 رجاع می دهد.به مشکالت موجود در اتاق عمل توجه نموده و به موقع ا -29

سی    صوص جراحی طبق نظر جراح به اتاق عمل را برر سایل  مخ تحویل و

 می نماید.

31-  

 داروهای نارکوتیک را به دقت تحویل گرفته  و تحویل می دهد.  -31

 وسایل اتاق عمل را به دقت تحویل گرفته و تحویل می دهد. -32

دوم معتحویل وسایل  خارج شده از بدن بیمار )پیچ و پالک( به بیمار یا  -33

 شدن آن را طبق نظر بیمارستان را بررسی می نماید.

تناسببب  وسببایل جراحی در اتاق عمل با نوع جراحی را بررسببی می   -34

 نماید.

   سرم بیمار و اتیکت های مربوطه را بررسی می نماید. -35

 ثبت شرح عمل به طور کامل در پرونده را بررسی می نماید. -36

 سی می نماید.ثبت کدجراحی و بیهوشی در پرونده را برر -37

 ثبت نوع عمل جراحی و  نوع بیهوشی در پرونده را بررسی می نماید -38

سی می   -39 سی را برر شک جهت بیوپ سط پز شده تو شدن برگه پر مهمور 

 نماید

ثبت و امضا  پرسنل مسئول در مورد وجود درن ،شمارش گازها ،و.... در  -41

 برگه شرح عمل را کنترل می نماید.

مورد کنترل عال م حیاتی ، و کنترل  ثبت و امضببا  پرسببنل مسببئول در -41

 خونریزی ،و.... در پرونده بیمار را کنترل می نماید.



 برنامه روزانه را به دقت و بر اساس شرح وظایف تنظیم می کند.  -42

 تقسیم کار را بر اساس تخصص و سابقه کار انجام می دهد. -43

 

 .طرح انتطباق پرستار مرد جهت بیمار مرد و برعکس را رعایت می کند -44

 بر حسن اجرای برنامه نظارت کافی دارد.  -45

 با کارکنان اتاق عمل همکاری الزم را دارد.  -46

ستار بخش همکاری نموده ونحوه برنامه  -47 سرپر در تهیه برنامه هفتگی با 

 ریزی را فرا می گیرد.

 پذیزش می کند. HISبیماران را با استفاده از سیستم  -48

 ترخیص می کند. HISبیماران را با استفاده از سیستم  -49

 سفارش می دهد. HISتجهیزات مصرفی بخش را با استفاده از سیستم  -51

 سفارش می دهد. HISداروهای مورد نیاز بیمار را با استفاده از سیستم  -51

 

 

 

 جهت مدیریت در بخشصفات اختصاصی 

 امتیاز معیارها 
 همیشه 

1 

 اغلب 

57/0 

 گاهی 

7/0 

 بندرت 

57/0 

 هیچگاه 

 صفر

 مشاهده نشد

- 

 اصول ارتباطی 

 با بیماران ارتباط مناسبی برقرار می کند.  -1

 با همراهان بیمار ارتباط مناسبی برقرار می کند.  -2

 اصول ارتباطی را در برخورد با پزشکان، پرسنل و دانشجویان رعایت می کند -3

 اطالعات
 داراست. را  اطالعات الزم در مورد کلیه قسمتهای بخش -4

 تعداد تختهای بخش را می داند. -5

 تعداد بیماران بخش و مشخصات آنها را می داند. – 6

 از وسایل و امکانات بخش اطالع کافی دارد.  -7

 را می شناسد. همکاران پزشک و پرستار   -8

 از شرح وظایف پرسنل بخش در رده های مختلف آگاهی دارد. -9

 تحویل و تحول بخش
 و تحول در بخش حاضر می شود.به موقع جهت تحویل  -11

 بخش را به دقت تحویل گرفته و نکات مهم را یادداشت می کند. -11

 بیماران بخش راند 
 دستگاه ها و لوله های متصل به بیمار را تحویل می گیرد. -12

      



 سی می کند.رعالیم حیاتی بیماران را بر -13

 شکایات آنها توجه دارد.هنگام تحویل گرفتن بخش به وضعیت عمومی بیماران و  -14

 آنژیوکت و سرم بیمار و اتیکتهای مربوطه را بررسی می کند. -15

 مسئولیت پذیری
 دستورات جدید را کنترل و پیگیری می کند. -16

 دارو نظارت دارد. بر نحوه آماده کردن و دادن -17

 لیست غذاهای بیماران در هر شیفت را تهیه و ارسال می کند.  -18

 شیفت به دفعات بخش را راند می کند. در طول -19

 در جریان کلیه امور بخش می باشد. -21

 به مشکالت موجود در بخش توجه نموده و به موقع ارجاع می دهد. -21

 پاسخگوی سئواالت پزشک و سوپروایزر بخش می باشد. -22

 بستری نمودن، ارجاع و ترخیص بیماران را انجام داده یا نظارت می کند. -23

 نتایج آزمایشات را پیگیری، بررسی و گزارش می کند. -24

 برانجام صحیح مراقبتهای پرستاری نظارت دارد. -25

 بر عملکرد پرسنل خدماتی نظارت کامل دارد. -26

 چگونگی مراقبت از بیماران را از نزدیک بررسی می کند. -27

 تذکر می دهد.قبل از تحویل دادن شیفت بخش را راند می کند و نکات الزم را  -28

 وسایل بخش را به دقت تحویل گرفته و تحویل می دهد.-29

 داروهای نارکوتیک را به دقت تحویل گرفته و تحویل می دهد. -31

 برنامه ریزی
 برنامه روزانه را به دقت و بر اساس شرح وظایف تنظیم می کند. -31

 تقسیم کار را بر اساس تخصص و سابقه کار انجام می دهد.  -32

 بر حسن اجرای برنامه نظارت کافی دارد. -33

در تهیه  برنامه هفتگی )بر اساس شرح وظایف پرسنل و درخواستهای آنها( با -34

  گیرد. سرپرستاربخش همکاری نموده و نحوه برنامه ریزی را فرا می

 اجرای دستورات دارویی
 می نویسد. کارت دارویی را بر اساس دستورکتبی پزشک و به طور  درست و کامل -35

 کارت دارویی را با کاردکس مطابقت می دهد. -36

 داروها را به طور صحیح آماده می کند. -37

 پس از شناسایی بیمار دارو را با رعایت اصول صحیح به بیمار می دهد. -38

 داروهای موجود در بخش را می شناسد. -39

 دهد.آموزشهای الزم در مورد داروهای مصرفی را به بیمار می  -41

 اجرای دستورات دارویی را در پرونده ثبت می نماید. -41

 بررسی پرونده بیماران
 چارت راند را در زمان مناسب انجام می دهد. -42

 تغییرات نمودار عالیم حیاتی را بررسی می نماید. -43

 ساعت قبل کنترل می کند. 24دستورات پزشکی را از  -44

 پرونده نظارت دارد. بر اصول صحیح نوشتن دستورات در -45

 گزارش نویسی را به طور صحیح انجام می دهد. -46



 برگه اجرای دستورات دارویی را کنترل می کند. -47

جواب آزمایشات، تستهای تشخیصی، مشاوره و... را بررسی و کنترل و موارد  -48

 غیرطبیعی را به موقع اطالع می دهد.

 اسب تدوین می کند.بر اساس نیاز بیمار برنامه آموزشی من -49

 آموزشهای ارا ه شده به بیمار را ارزیابی می کند. -51

 .برنامه های اموزشی مناسب برای پرسنل تدوین و اجرا می نماید -51

 HISاستفاده از سیستم 

 سفارش می دهد. HISداروهای مورد نیاز بخش را از طریق سیستم  -52

 می نماید. HISآزمایشات درخواست شده را به درستی وارد سیستم  -53

 سفارش می دهد. HISتجهیزات مصرفی بخش را به وسیله سیستم  -54

 پیگیری می کند. HISنتایج ازمایشها و تستهای تشخیصی بیمار را از طریق  -55

 پذیرش می کند. HISبیماران را با استفاده از سیستم  -56

 بیماران را ترخیص می کند. HISیستم به وسیله س -57

 

 

 

 نمره نهایی کارآموزی مدیریت در اتاق عمل

بخش اتاق 

 عمل

جناب آقای 

 جوان

 ش داخلیبخ

سرکارخانم 

 محرر

 بخش جراحی 

سرکارخانم 

 عدلی

 بخش اورژانس

سرکارخانم 

 نوری

 CCUبخش 

سرکارخانم 

 یاسائی

 postبخش 

CCU 

سرکارخانم 

 برزو

 ICUبخش 

سرکارخانم 

 ایزدی

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


