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  مقدمه :
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  )1نام درس : کار آموزي در عرصه ( 

  ساعت) 408(واحد  8 : تعداد واحد

  )1(نوع واحد : کار آموزي در عرصه 

  ساعت ) 204وشی ( نام چرخش : کار آموزي در عرصه بیه

در این چرخش دانشجو کلیه مباحث آموخته شده در دروس نظري ، عملی و 

) را در بخش بیهوشی ( اتاق عمل ) تمرین می کند تا در  4و  3و  2و  1کارآموزي ( 

نقش دانش آموختگان « خواسته شده در بند پایان دوره قادر به ایفاي نقش و توانایی 

   باشد .» آموزشی در برنامه آموزشی

  ساعت) PACU) (102واحد مراقبت هاي پس از بیهوشی( نام چرخش : کار آموزي در عرصه

  از دانشجو انتظار می رود که در پایان دوره بتواند :

 را بیان کند. PACUساختار، وسایل ، و داروهاي مورد نیاز  -

 را شرح دهد. PACUاصول پذیرش بیمار در  -

 را بیان کند. PACUاستانداردهاي  -

 را بیان و انجام دهد. PACUچگونگی ثبت و گزارش اطالعات بیماران  -
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 اهمیت کار تیمی را درك و بیان نماید. -

با بیمار و اطرافیان و مراقبت روانی از بیماران بستري اهمیت ارتباط مناسب  -

 را توضیح دهد و بکار گیرد. PACUدر واحد 

وسایل و تجهیزات  فاده ازتتوانایی الزم در آماده سازي، نگهداري و اس -

 را کسب نماید.PACUحمایت حیاتی در 

، در آماده را نام برده  PACUروش پایش سیستم هاي مختلف بدن در  -

 سازي ، نگهداري و استفاده از آنها مشارکت نماید.

روش هاي مختلف تجویز اکسیژن از جمله مرطوب سازي هواي استنشاقی  -

 را طبق دستور انجام دهد.

 به روش هاي مختلف را انجام دهد. اداره راه هوایی -

 را بیان نماید و انجام دهد. PACUتدابیر و تمهیدات در مراقبت از بیماران   -

 و راههاي مقابله با آن را شرح دهد. PACUانواع عوارض احتمالی در  -

 اقدامات پیشگیري کننده از ایجاد عارضه در بیماران بستري را انجام دهد. -

 را شرح دهد.ریکاوري بیماران سرپایی  -
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و امکانات مورد نیاز در ریکاوري پس از جراحی هاي تجهیزات ، وسایل  -

 تخصصی و فوق تخصصی را نام ببرد.

اصول مراقبت از بیماران پس از بیهوشی در جراحی هاي تخصصی و فوق  -

 تخصصی را توضیح داده ، مشارکت نماید.

 ح دهد.را شر PACUبراي ترخیص بیمار از شرایط و معیار هاي الزم  -

ی مشارکت مرکز آموزشی درمانیدر اقدامات پیشگیري و کنترل عفونت هاي  -

 نماید.

واحد مراقبت هاي پس از سایر موارد آموخته شده در درس مربوط به  -

  بیهوشی را تمرین نماید.

  ساعت) ICU) (102(بخش مراقبت هاي ویژه کار آموزي در عرصه : نام چرخش

  پایان دوره بتواند :از دانشجو انتظار می رود که در 

 رابیان کند. ICUساختار و امکانات بخش  -

 را شرح دهد. ICUاصول پذیرش بیمار در  -

اهمیت ارتباط مناسب با بیمار و اصول برخورد با همراهان بیمار و مسائل  -

 روحی و روانی آنان را توضیح دهد و بکار گیرد.

 د.اهمیت کار تیمی در مجموعه مراقبت هاي بحرانی را شرح ده -
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 توانایی مراقبت از بیماران در وضعیت بحرانی را کسب نماید. -

توانایی الزم در آماده سازي ، نگهداري و استفاده از وسایل و تجهیزات  -

 را کسب نماید. ICUحمایت حیاتی در 

 و مراقبت هاي پس از بیهوشی را شرح دهد. CPCRاصول  -

مشارکت  CPCR در آماده کردن وسایل و امکانات مورد نیاز براي انجام -

 نماید.

 بیماران مشارکت نماید. CPCRدر عملیات  -

 از بیماران الکتروکاردیوگرافی بعمل آورد. -

اهمیت و روش هاي جلوگیري از زخم بستر و ترومبوز وریدهاي  -

 ) را بیان نماید.DVTعمقی(

در حال اغمائ را انجام اقدامات پیشگیري کننده از ایجاد عارضه در بیماران  -

 دهد.

یی الزم جهت برقراري راه هوایی ، نگهداري و مراقبت هاي بهداشتی از توانا -

 راههاي هوایی بیماران را کسب نماید.

 پاکسازي راه هوایی را در بیماران بحرانی بکار گیرد. -

مرطوب سازي هواي تنفسی را طبق دستور بکار  تجویز اکسیژن ، آئروسل و -

 .گیرد

 کند. عوارض ناشی از ترانسفوزیون خون را بیان -
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 روش هاي مختلف درجه بندي وخامت حال بیماران را شرح دهد. -

در مراقبت از بیماران با اختالالت دستگاه قلب و عروق ، مالحظات ویژه  -

 تنفس ، ضایعات حاد مغزي و صدمات ناشی از ضربه را شرح دهد.

 ICUی در مرکز آموزشی درمانیدر اقدامات پیشگیري و کنترل عفونت هاي  -

 یدمشارکت نما

توانایی مراقبت از بیماران تحت درمان با تهویه دهنده مکانیکی را کسب  -

 نماید.

 عوارض حاصل از تنفس با فشار مثبت را بیان نماید. -

 اقدامات پیشگیري از زخم بستر را انجام دهد. -

 ) تمرین نماید.ICUآموخته شده در درس مراقبت هاي ویژه را (سایر موارد  -
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  نشجو :شیوه ارزشیابی دا

  نمره  12:          مرکز آموزشی درمانیارزشیابی توسط مرکز آموزشی درمانی و یا  – 1

2 – Post test                   : نمره  4پس از اتمام کار آموزي در عرصه  

  نمره  4:                                            تحویل آن  کار مطالعاتی و انجام  – 3

  گردد . می ارزیابی و اعالم توسط گروه، پس از تحویل دفترچه  نهاییمره : ن 1نکته 

  دفترچه ذکر شده است . آخر: توضیحات شیوه ارزشیابی در صفحه  2نکته 
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  : )1(قوانین کار آموزي در عرصه

  اي تعطیل می باشد .ههمۀ روزهاي هفته به استثناي روزروزهاي کارورزي  – 1

می  1393/  10/ 4و پایان آن در تاریخ  93/  6/  22ز تاریخ شروع کارورزي ا – 2

  باشد .

صرفاً در شیفت صبح در طالقانی  مرکز آموزشی درمانیکارورزي در اتاق عمل  – 3

  نظر گرفته شده است .

%  25% صبح،  50، صیاد شیرازيآذر و  5مرکز آموزشی درمانی در کارورزي  – 4

  است .% شب در نظر گرفته شده  25عصر و 

 بر گزار خواهد شد   Post test 16-17و هفته ارائه کار ، دوازدهم به بعد هفته  – 6

.  
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  1جدول اسامی گروه هاي کارآموزي در عرصه 

  خانوادگی دانشجویاننام و نام   گروه

  اول
معصومه مقري ،سپیده مرگدري ،فهیمه مطهري نژاد 

  شیما عقیلی ،الناز جلیل زادگان،مایسا کلته ،

، زهرا محقق ، فاطمه بهرامی ، نیره نیازي ، سمیه رفیعی  دوم
  ملیحه بشارت، محبوبه هدایتی 

، پوریا ساوري، آسو جهان، رضا کهساري، مقصود ارتقی  سوم
  علی صفرزاد، راهیم یلمهبا، فرهاد محمدیان 
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  1جدول کار آموزي در عرصه 
 ه هاهفت اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم

17/8 
22/8 

10/8 
15/8 

3/8 
8/8 

26/7 
1/8 

19/7 
24/7 

12/7 
17/7 

5/7 
10/7 

29/
6 

3/7 

22/6 
27/6 

 تاریخ
 گروه ها

 
آذر 5  ICU 
 

تاق عمل صیاد شیرازيا  

 

PACU 
آذر 5  

آذر 5اتاق عمل   
 اول

صیاد شیرازي  ICU 
 

  آذر 5اتاق عمل 

 

PAC

U  5 

 آذر

 اتاق عمل صیاد شیرازي

 

 دوم

شیرازياتاق عمل صیاد  اتاق عمل طالقانی   PACU 5 آذر  ICU سوم 

  

هفته  دهم یازدهم دوازدهم سیزدهم چهاردهم پانزدهم شانزدهم
  ها

6/10 
11/10 

29/9 
4/10 

22/9 
27/9 

15/9 
20/9 

8/9 
13/9 

1/9 
6/9 

24/8 
29/8 

تاریخ 
و 

گروه 
  ها

 ارائه کار مطالعاتی ارائه کار مطالعاتی
 صیاد شیرازي وPACU سه نفر اول 

  طالقانی  PACUسه نفر 
 
 

  اول

 ارائه کار مطالعاتی ارائه کار مطالعاتی
صیاد شیرازي و  PACUسه نفر اول 

 PACUسه نفر 

 طالقانی

  دوم

 آذر 5اتاق عمل  ارائه کار مطالعاتی ارائه کار مطالعاتی

PAC

U  5 

 آذر

 سوم
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  صیاد شیرازي) مرکز آموزشی درمانی( 1فرم ارزیابی کارآموزي در عرصه 

  موارد ارزشیابی  دیفر
میزان نمره تعیین 

  شده

میزان نمره 

  اخذ شده

1  
رعایت مقررات ، قوانین ، اصول علمی و اخالقی و 

 ICUو  PACUرفتار در اتاق عمل 
2    

2  
برقراري ارتباط مناسب با بیماران و همکاران 

  پرسنل درمانی
1    

    2  وقت شناسی ، حضور و ترك به موقع محل کار  3

4  

کسب مهارتهاي الزم طبق اهداف تعیین شده 

  کارآموزي در عرصه قید شده در دفترچه

  و تابلو اعالنات گروه

7    

    نمره 12    جمع

مرکز آموزشی یا  یمیزان ساعت کارآموزي گذرانده شده در مرکز آموزشی درمان -

  .................... درمانی

  مهر و امضاء

                                                                                      

  مسئول اتاق عمل/بخش
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  طالقانی) مرکز آموزشی درمانی(1فرم ارزیابی کارآموزي در عرصه 

  موارد ارزشیابی  ردیف
میزان نمره تعیین 

  شده

میزان نمره 

  اخذ شده

1  
رعایت مقررات ، قوانین ، اصول علمی و اخالقی و 

 ICUو  PACUرفتار در اتاق عمل 
2    

2  
برقراري ارتباط مناسب با بیماران و همکاران 

  پرسنل درمانی
1    

    2  وقت شناسی ، حضور و ترك به موقع محل کار  3

4  

کسب مهارتهاي الزم طبق اهداف تعیین شده 

  کارآموزي در عرصه قید شده در دفترچه

  و تابلو اعالنات گروه

7    

    نمره 12    جمع

  

مرکز آموزشی زي گذرانده شده در مرکز آموزشی درمانی یا میزان ساعت کارآمو -

                .................... درمانی

  مهر و امضاء 

                                                                                      

  مسئول اتاق عمل/بخش
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  ر)آذ 5 مرکز آموزشی درمانی(1فرم ارزیابی کارآموزي در عرصه 

  موارد ارزشیابی  ردیف
میزان نمره تعیین 

  شده

میزان نمره 

  اخذ شده

1  
رعایت مقررات ، قوانین ، اصول علمی و اخالقی و 

 ICUو  PACUرفتار در اتاق عمل 
2    

2  
برقراري ارتباط مناسب با بیماران و همکاران 

  پرسنل درمانی
1    

    2  وقت شناسی ، حضور و ترك به موقع محل کار  3

4  

مهارتهاي الزم طبق اهداف تعیین شده کسب 

  کارآموزي در عرصه قید شده در دفترچه

  و تابلو اعالنات گروه

7    

    نمره 12    جمع

مرکز آموزشی میزان ساعت کارآموزي گذرانده شده در مرکز آموزشی درمانی یا  -

       .................... درمانی

  مهر و امضاء 

                                                                                      

  مسئول اتاق عمل/بخش

  



١٥ 
 

  آذر) 5 مرکز آموزشی درمانی(1فرم ارزیابی کارآموزي در عرصه   

                                                                      PACU)(  

  موارد ارزشیابی  ردیف
میزان نمره تعیین 

  شده

ه میزان نمر

  اخذ شده

1  
رعایت مقررات ، قوانین ، اصول علمی و اخالقی و 

 ICUو  PACUرفتار در اتاق عمل 
2    

2  
برقراري ارتباط مناسب با بیماران و همکاران 

  پرسنل درمانی
1    

    2  وقت شناسی ، حضور و ترك به موقع محل کار  3

4  

کسب مهارتهاي الزم طبق اهداف تعیین شده 

  د شده در دفترچهکارآموزي در عرصه قی

  و تابلو اعالنات گروه

7    

    نمره 12    جمع

مرکز آموزشی میزان ساعت کارآموزي گذرانده شده در مرکز آموزشی درمانی یا  -

             ................. درمانی

  مهر و امضاء 

 

  مسئول اتاق عمل/بخش  
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  آذر) 5 مرکز آموزشی درمانی(1فرم ارزیابی کارآموزي در عرصه 

ICU 

  موارد ارزشیابی  یفرد
میزان نمره تعیین 

  شده

میزان نمره 

  اخذ شده

1  
رعایت مقررات ، قوانین ، اصول علمی و اخالقی و 

 ICUو  PACUرفتار در اتاق عمل 
2    

2  
برقراري ارتباط مناسب با بیماران و همکاران 

  پرسنل درمانی
1    

    2  وقت شناسی ، حضور و ترك به موقع محل کار  3

4  

هاي الزم طبق اهداف تعیین شده کسب مهارت

  کارآموزي در عرصه قید شده در دفترچه

  و تابلو اعالنات گروه

7    

    نمره 12    جمع

مرکز آموزشی میزان ساعت کارآموزي گذرانده شده در مرکز آموزشی درمانی یا  -

             ................... درمانی

                                                                                  مهر و امضاء 

  مسئول اتاق عمل/بخش
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  )صیاد شیرازي مرکز آموزشی درمانی(1فرم ارزیابی کارآموزي در عرصه 

PACU 

  موارد ارزشیابی  ردیف
میزان نمره تعیین 

  شده

میزان نمره 

  اخذ شده

1  
رعایت مقررات ، قوانین ، اصول علمی و اخالقی و 

 ICUو  PACUمل رفتار در اتاق ع
2    

2  
برقراري ارتباط مناسب با بیماران و همکاران 

  پرسنل درمانی
1    

    2  وقت شناسی ، حضور و ترك به موقع محل کار  3

4  

کسب مهارتهاي الزم طبق اهداف تعیین شده 

  کارآموزي در عرصه قید شده در دفترچه

  و تابلو اعالنات گروه

7    

    نمره 12    جمع

مرکز آموزشی موزي گذرانده شده در مرکز آموزشی درمانی یا میزان ساعت کارآ -

 .................. درمانی

  مهر و امضاء 

                                                                                      

  مسئول اتاق عمل/بخش
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  )زيشیرا صیاد   مرکز آموزشی درمانی(1فرم ارزیابی کارآموزي در عرصه 

ICU 

  موارد ارزشیابی  ردیف
میزان نمره تعیین 

  شده

میزان نمره 

  اخذ شده

1  
رعایت مقررات ، قوانین ، اصول علمی و اخالقی و 

 ICUو  PACUرفتار در اتاق عمل 
2    

2  
برقراري ارتباط مناسب با بیماران و همکاران 

  پرسنل درمانی
1    

    2  وقت شناسی ، حضور و ترك به موقع محل کار  3

4  

کسب مهارتهاي الزم طبق اهداف تعیین شده 

  کارآموزي در عرصه قید شده در دفترچه

  و تابلو اعالنات گروه

7    

    نمره 12    جمع

مرکز آموزشی میزان ساعت کارآموزي گذرانده شده در مرکز آموزشی درمانی یا  -

             ................... درمان

  مهر و امضاء 

                                                                                      

  مسئول اتاق عمل/بخش



١٩ 
 

  )طالقانی  مرکز آموزشی درمانی(1رم ارزیابی کارآموزي در عرصه ف

  موارد ارزشیابی  ردیف
میزان نمره تعیین 

  شده

میزان نمره 

  اخذ شده

1  
رعایت مقررات ، قوانین ، اصول علمی و اخالقی و 

 ICUو  PACUق عمل رفتار در اتا
2    

2  
برقراري ارتباط مناسب با بیماران و همکاران 

  پرسنل درمانی
1    

    2  وقت شناسی ، حضور و ترك به موقع محل کار  3

4  

کسب مهارتهاي الزم طبق اهداف تعیین شده 

  کارآموزي در عرصه قید شده در دفترچه

  و تابلو اعالنات گروه

7    

    نمره 12    جمع

مرکز آموزشی ارآموزي گذرانده شده در مرکز آموزشی درمانی یا میزان ساعت ک -

    ................... درمانی

  مهر و امضاء 

                                                                                      

  مسئول اتاق عمل/بخش

  



٢٠ 
 

  1نحوه حضور دانشجو در کارآموزي در عرصه 

ل ترم 8 هفته او  

  

  

  

  هفته

نام اتاق عمل، 
PACU   و یا
 ICUبخش 

مرکز آموزشی 
و درمانی و یا 

  بیمارستان

  تاریخ

مهر و امضاء   نحوه حضور
مسئول یا 

سرپرست اتاق 
و یا   PACUعمل،

  ICUبخش 
  کسري  ناقص  کامل

  به ساعت

              نهم

              دهم

              یازدهم

              دوازدهم

        سیزدهم
        

              چهاردهم

              پانزدهم

              شانزدهم



٢١ 
 

  1نحوه حضور دانشجو در کارآموزي در عرصه 

  هفته دوم ترم 8

  

  

  

  هفته

نام اتاق عمل، 
PACU   و یا
 ICUبخش 

مرکز آموزشی 
و درمانی و یا 

  بیمارستان

  تاریخ

  نحوه حضور
مهر و امضاء مسئول 

یا سرپرست اتاق 
و یا   PACUعمل،

  ICUبخش 
  کسري  ناقص  کامل

  ساعتبه 

              نهم

              دهم

              یازدهم

              دوازدهم

        سیزدهم
        

              چهاردهم

              پانزدهم

              شانزدهم



٢٢ 
 

  توضیحات در مورد شیوه ارزشیابی دانشجو:

  نمره 12ارزشیابی توسط مرکز آموزشی درمانی:        – 1

مرکز  ICUیا  PACUا بخش ی این ارزشیابی توسط مسئول و یا سر پرست اتاق عمل

بر فرم ارزیابی در ی که دانشجو کارورزي را طی می کند و برامرکز آموزشی درمانییا 

  .م می شود انجادفترچه 

2 – Post test      : نمره  3پس از اتمام کار آموزي در عرصه  

این امتحان در هفته سرفصل هاي امتحان در تابلو اعالنات گروه نصب شده است و 

   .تشریحی ) انجام می شود یا  در دانشکده و بصورت کتبی ( تستی و دهمهف

  نمره  5مطالعاتی:     انجام تکالیف  – 3

  . هفدهم برگزار می گرددشانزدهم یا  : امتحان پست تست در هفته 1نکته 

تا  13و تکالیف نهایی در هفته  6اولیه در  هفته   تکالیف مطالعاتی:  گزارش  2نکته 

  د بود که به گروه باید ارائه گرددخواه 16

  



٢٣ 
 

  ارائه پیشنهادات براي آینده :

1 –  

  

  

  

2 –  

  

  

          

  امضاء دانشجو


