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 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

 دانشکده پرستاری ومامایی 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 دانشکده پرستاری ومامایی  مراقبت های آن عروق و وتوراکس، قلب تکنولوژی اتاق عمل  عنوان واحد درسی:

 اتاق عمل رشته تحصیلی: تئورینوع واحد درسی: 

 کارشناسی مطقع تحصیلی: کارورزی:  کارآموزی: عملی: 3نظری: دتعداد واح

 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی کارورزی کارآموزی: عملی: 15نظری:        تعداد ساعت

، آسیب شناسی و بافت 1، تشریح 1فیزیولوژی پیشنیاز:   92کد درس:

 شناسی

5    

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 اتاق عمل رشته تحصیلی: معصومه حسنلو ادگی:نام و نام خانو

 مربی رتبه علمی: ارشدکارشناسی  مقطع تحصیلی:

33504232-420  شماره تماس:  Hasanlo_md@yahoo.com  :پست الکترونیک 

 مامایی-دانشکده پرستاری،زنجاندانشگاه علوم پزشکی  محل کار:

 نام و نام خانوادگی مدرس)مدرسان(:  

 بازنگری بر اساس نیاز جامعه: تاریخ تدوین طرح درس: دوره: نحوه برگزاری

 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ  92/11/1921 ترکیبی مجازی حضوری

    92/11/1921  

 اهداف آموزشی
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 :هدف کلی   

ه آن مربوط ب یاعمال جراح وتوراکس، قلب و عروق  یهایدر جراح یجراح یکهایو تکنیماریها ب یممفاهیات، با کل ییآشنا

  و مراقبتهای قبل و بعد از عمل

)رفتاری( اهداف اختصاصی  

 در پایان برنامه ی اموزشی انتظار میرود دانشجویان قادر باشند 

 اهداف شناختی :

 ببرد نام و بشناسد را قلب های جراحی از کدام هر در استفاده مورد ابزار انواع. 

 دهد شرح را قلبی های ست. 

 بشناسد را قلبی اعمال در تفادهاس مورد پروتزهای. 

 ببرد نام و بشناسد را قلب های جراحی در استفاده مورد تجهیزات و ابزار. 

 ببرد نام را ریوی-قلبی های پمپ انواع. 

 کند تشریح را قلب های جراحی در ریوی-قلبی پمپ از استفاده طریقه. 

 دهد توضیح را ریوی-قلبی پمپ از استفاده عوارض. 

 جراحی روش CABG دهد توضیح را. 

 جراحی طی در استفاده مورد عروق انواع CABG کند بیان را.. 

  و انواع آن توضیح دهد. دریچه ترمیم های روشمختصری در رابطه با  مداخله جراحی در 

 کند بیان را قلب ای دریچه اختالالت انواع. 

 کند بیان را ای دریچه اختالالت ایجاد های علت. 

 دهد راتوضیح قلب های دریچه اختالالت از مکدا هر به مربوط عالئم. 

 دهد توضیح را بسته و باز طریق دو از کامیشروتومی ترمیمی روش. 

 دهد توضیح را کوردوپالستی روش. 

 دهد شرح را جراحی این طی در پروتزها از استفاده و آنولوپالستی ترمیمی روش. 

 ببرد نام را پیوندی های دریچه انواع. 

 دهد توضیح را مصنوعی دریچه نوع ابانتخ بر مؤثر عوامل. 
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 دهد شرح را پیوندی های دریچه از استفاده اولویت. 

 کند بیان را آن کننده ایجاد های علت و پریکارد افیوژن. 

 دهد توضیح را پریکارد افیوژن بالینی تظاهرات. 

 دهد توضیح را آن انجام های اندیکاسیون و پریکاردیوسنتز پروسیجر. 

 دهد توضیح را آن انجام های اندیکاسیون و کتومیپریکاردی پروسیجر. 

 کند بیان و روش های درمانی را آنها کننده ایجاد های علت و آئورت های آنوریسم. 

 دهد توضیح و شکمی را توراکس های آنوریسم عالئم. 

 کند بیان را توراکس و شکمی های تکنیک جراحی و ابزار و تجهیزات مورد استفاده در آنوریسم. 

 کند بیان را آئورت دیسکسیون معالئ. 

 دهد توضیح را آئورت های آنوریسم تشخیصی های روش. 

 دهد شرح را آئورت آنوریسم جراحی و تکنیک جراحی و ابزار و تجهیزات مورد استفاده در های درمان انواع. 

  اجزای دستگاهCPBM .را نام ببرد 

  دستگاه با نحوه استفاده ازCPBM .آشنا باشد 

 دستگاه سایل الزم جهت آماده سازی بیمار برای اتصال به داروها و وCPBM .را توضیح دهد 

  را در بیماران به طور مختصر شرح دهد. تکنولوژی گردش خون بافتیعلت 

  مراحل آماده سازی بیمار جهت اتصال به دستگاهCPBM .را نام ببرد 

 به طور مختصر شرح دهد.را  عمل جراحی بنتال قلب 

  را نام ببرد. عمل جراحی بنتال قلباندیکاسیون های 

  کند بیان را عمل جراحی بنتال قلبعوارض و خطرات. 

 دهد توضیح راعمل جراحی بنتال بیماران کاندید  عالئم. 

  کند بیان راعمل جراحی بنتال تکنیک جراحی و ابزار و تجهیزات مورد استفاده در. 

  ا مختصراً شرح بدهد.رعمل جراحی بنتال در اقدامات تشخیصی و درمانی اولیه 

 کند ذکر را عروقی جراحی اعمال در استفاده مورد های بزار. 

 دهد توضیح را شریانی آمبولیسم کننده ایجاد عالئم و ها علت. 

 دهد شرح را آمبلکتومی جراحی. 

 دهد توضیح را وناکاوا فیلتر از استفاده اندیکاسیون. 
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 دهد شرح را وناکاوا فیلتر گذاشتن روش. 

 دهد شرح را )...و عروقی های بالون عروقی، لوپ(عروقی کنترل های روش انواع. 

 .توجهات و اقدامات تشخیصی در اعمال جراحی عروق را نام ببرد 

 .اقدامات تشخیصی در بیماریهای عروق محیطی را نام ببرد 

 .آناتومی مربوط به سیستم تنفسی فوقانی را بیان نماید 

 ی را توضیح دهدآناتومی مربوط به سیستم تنفسی تحتان 

 آناتومی حفره توراکس را توضیح دهد 

 ریشه های لغات مربوط به سیستم تنفسی)آناتومی،پاتولوژی، تشخیص و غیره( را بیان کند 

 بیماری های مربوط به سیستم تنفس را بیان کرده و به اختصار توضیح دهد 

 . متناسب با جراحی ست های الزم را آماده نماید 

 ورد نیاز جراحی با توجه به عمل جراحی تجهیز نماید .اتاق را به وسایل م 

 .در هنگام مواجه شدن با جراحی های مختلف اصطالح علمی مربوط به ابزار را به کار ببرد 

 .میز مایو و ست های جراحی را آماده نماید 

 . بیمار را در پوزیشن مناسب قرار داده و پرپ و درپ مناسب را انجام دهد 

 حی را قبل از درخواست جراح در اختیار وی قرار دهد . وسایل اختصاصی جرا 

 .مراحل و مراقبت مناسب از پانسمان را به بیمار در حین انجام پروسیجر آموزش دهد 

 های الزم قبل و بعد از اعمال جراحی توراکس را شرح دهدتوجهات و مراقبت 

 ری ها و ناهنجاری های توراکس را بیان کند.اقدامات تشخیصی و وسایل و آزمایشات مورد استفاده جهت تشخیص بیما 

 های مورد نیاز جهت انجام اعمال جراحی توراکس را بیان کند.وسایل، تجهیزات و ست 

 .برش های مربوط به جراحی های توراکس) پوسترولترال توراکوتومی، استرنوتومی، کالمشل( را به تفکیک توضیح دهد 

 های توراکس را به تفکیک بیان کند.برشهای استفاده از هر کدام از اندیکاسیون 

 های اعمال جراحی توراکوسکوپی،مدیاستینوسکوپی، دکورتیکاسیون ریه و ..... را بیان کنداندیکاسیون 

 عوارض اعمال جراحی توراکوسکوپی،مدیاستینوسکوپی، دکورتیکاسیون ریه و ..... را  بیان کند 

 ی، دکورتیکاسیون ریه و ..... را بیان کندمراحل اعمال جراحی توراکوسکوپی،مدیاستینوسکوپ 

 تکنیک اختصاصی اعمال جراحی توراکوسکوپی،مدیاستینوسکوپی، دکورتیکاسیون ریه و ..... را به تفکیک بیان کند 

 نوع پوزیشن، پرپ و درپ برای اعمال جراحی توراکوسکوپی،مدیاستینوسکوپی، دکورتیکاسیون ریه و ..... را بیان کند 

  و عوارض بیهوشی در اعمال جراحی توراکوسکوپی،مدیاستینوسکوپی، دکورتیکاسیون ریه و ..... را بیان کند.نوع بیهوشی 

 حرکتی:-اهداف روانی

 را بعمل آورد.قلبی  تامپوناد و پریکارد افیوژن قلبی و اورژانسهای الزم در بیماران اورژانس  مراقبت 

 شته و عکس ها و سایر وسایل را همراه با بیمار به ریکاوری منتقل نماید .تا انتقال بیمار پرستار سیرکولر در اتاق حضور دا 

  را فراهم نماید. قلبی تامپوناد و پریکارد افیوژن قلبی و اورژانسوسایل موردنیاز جهت جراحی اورژانس 
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 .پانسمان ایده آل ، شست و شو و کنترل خونریزی در موضع زخم انجام شود 

 صی کاربردی در اختیار جراح قرار دهد .میز مایو را با وسایل اختصا 

 . پوزیشن و پرپ و درپ مناسب را انجام دهد 

  را بکار گیرد.قلبی  تامپوناد و پریکارد افیوژن قلبی و اورژانساصول صحیح و تکنیک های جراحی 

 . بر حسب جراحی مورد نظر تجهیزات و وسایل مورد نیاز جراحی توسط پرستار سیار آماده شود 

 زی قبل از عمل مانند پوزیشن دادن و پرپ اولیه توسط سیار انجام شود .آماده سا 

  . پرپ ثانویه و درپ منطقه مورد نظر توسط پرستار اسکراب انجام شود 

  و به کارگرفته شود.توسط اسکراب آماده  آئورتو و شکمی  توراکس های آنوریسموسایل مورد نیاز جراحی 

 کراب به وسایل ست های جراحی توسط پرستار اسCSR . تحویل گردد 

 . تا انتقال بیمار پرستار سیرکولر در اتاق حضور داشته و عکس ها و سایر وسایل را همراه با بیمار به ریکاوری منتقل نماید 

  . قادر باشد زیر نظر مربی به عنوان سیرکوالر در اتاق عمل جراحی قلب انجام وظیفه نماید 

 دستگاه د اشکال زیر نظر مربی و پزشک مربوطه به عنوان تکنولوژیست قادرباشد حداقل دو نوبت بدون ایجاCPBM .را تنظیم نماید 

 فراهم کردن تمهیدات الزم و آمادگی حین اعمال جراحی دیگر که نیاز به تکنولوژی گردش خون بافتی وجود دارد. 

 را انجام داده و پیشنهاد نماید.  بتحقیقات کاربردی به منظور تولید دانش درحوزه ی حرفه ای تکنولوژی گردش خون قل 

  را در حین جراحی در میز مایو آماده نماید. قسمت آسیب دیده آئورت و دریچه های آئورتیبه منظور ترمیم وسایل الزم 

 .اقدامات الزم جهت آمادگی و آرام سازی بیمار جهت انتقال بیمار به اتاق عمل را انجام دهد 

  داده و پرپ و درپ مناسب را انجام دهد .بیمار را در پوزیشن مناسب قرار 

  .پانسمان ایده آل ، شست و شو در موضع زخم انجام شود 

 . کلیه افراد تیم درمان و خانواده ، آموزش داده شده و درگیر شوند 

 . یک طرح و برنامه مکتوب برای مراقبت از بیماران در معرض خطر توسط پرستاران پی گیری شود 

 م برای تغییر وضعیت بیمار مهیا و به کار گیری شود .تجهیزات و وسایل الز 

  پانسمان ایده آل ، شست و شو در موضع زخم انجام شود 

 . کلیه افراد تیم درمان و خانواده ، آموزش داده شده و درگیر شوند 

 -.بیمار را در پوزیشن مناسب قرار داده و بروشور راهنمای بیمار را بر بالین بیمار آماده نماید 
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 در میز مایو و ترالی توسط اسکراب آماده شود .  آرتروسکوپییل مورد نیاز جراحی وسا 

  وسایل ست های جراحی توسط پرستار اسکراب بهCSR . تحویل گردد 

 . تا انتقال بیمار پرستار سیرکولر در اتاق حضور داشته و عکس ها و سایر وسایل را همراه با بیمار به ریکاوری منتقل نماید 

 خطا بیان نماید. %54آناتومی مربوط به سیستم تنفسی فوقانی را روی موالژ با ادر باشد فراگیر ق 

 فراگیر قادر باشد آناتومی مربوط به سیستم تنفسی تحتانی را زیر نظر مربی روی موالژ بیان کند 

 .فراگیر قادر باشد عروق، اعصاب و وریدهای حفره توراکس را حین جراحی تشخیص دهد 

  باشد معنی لغات و ریشه ها را از پرونده بیمار زیر نظر مربی تفسیر نمایدفراگیر قادر 

 فراگیر قادر باشد بیمار را معاینه کرده و بیماری مددجو را تشخیص داده و بهترین درمان را برای وی پیشنهاد کند 

 شرح دهددر بالین بیمار توراکس را  یبعد از اعمال جراحهای فراگیر قادر باشد مراقبت 

 های اگیر قادر باشد عکسفرMRI  وCT  خطا تفسیر نماید. %54مریض را با 

 های توراکس را در اتاق عمل آماده نماید.های مورد نیاز برای جراحیفراگیر قادر باشد تجهیزات و ست 

 .فراگیر قادر باشد الیه های باز شده در طول جراحی توراکس را در حین جراحی بیان نماید 

 ها را بیان کند.بهترین دسترسی و برش برای هر کدام از جراحی فراگیر قادر باشد 

 فراگیر قادر باشد در اتاق عمل با تفسیر بیماری مددجو، بهترین عمل جراحی را معرفی نماید 

  خطا شرح دهد %54فراگیر قادر باشد تکنیک جراحی مربوط به اعمال جراحی توراکس را در بالین بیمار با 

 .فراگیر قادر باشد بیمار را در پوزیشن مناسب جهت اعمال جراحی توراکس در اتاق عمل قرار دهد 

 .فراگیر قادر باشد پرپ و درپ مناسب برای جراحی های توراکس در اتاق عمل و زیر نظر مربی انجام دهد 

  را برای بیمار پیشنهاد دهد.فراگیر قادر باشد با تفسیر نتایج آزمایشات و مشاورات قبل از عمل بهترین بیهوشی 

 فراگیر قادر باشد در اتاق عمل با تفسیر بیماری مددجو، بهترین عمل جراحی را معرفی نماید 

  خطا شرح دهد %54فراگیر قادر باشد تکنیک جراحی مربوط به اعمال جراحی توراکس را در بالین بیمار با 

 جراحی توراکس در اتاق عمل قرار دهد. فراگیر قادر باشد بیمار را در پوزیشن مناسب جهت اعمال 

 .فراگیر قادر باشد پرپ و درپ مناسب برای جراحی های توراکس در اتاق عمل و زیر نظر مربی انجام دهد 

 .فراگیر قادر باشد با تفسیر نتایج آزمایشات و مشاورات قبل از عمل بهترین بیهوشی را برای بیمار پیشنهاد دهد 
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 ای تدریس:روش ه

                                                                    ایفای نقش                                                                                                                                                             بحث گروهی                                                                                                                                                               پرسش و پاسخ                                                                                                                                     سخنرانی
                                  Bedside teaching                            شبیه سازی شده             بیمار                                                                                                       کارگاه آموزشی                                                                                                نمایش عملی

                بالینی و با نظارت مستقیم مربی و پزشکان متخصص کشیکسایر) بنویسید(:    

 مواد و وسایل آموزشی:

 هوشی موجود در درمانگاه و بیمارستان تجهیزات بیمواد و 

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 اصول مراقبت های بارداری آشنایی بیشتر با 

 

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

 کالس ها در فعال حضور

 کالس  مقررات و نظم رعایت

  Case Reportارائه 

 بحث گروهی پیرامون موضوعات تعیین شده

 جراحی پالستیکدر مورد  کافی پایه رینظ دانش از برخورداری

 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 مناسب و موقع به آموزش، انجام با مرتبط ابهامات و سؤال طرح آموزشی، مباحث در پویا و فعال شرکت ،کالس در کامل و موقع به حضورانتظارات: 

 تدریس  کیفیت ارتقاء جهت پیشنهاد و انتقاد ارائۀ ه،برنام ارزشیابی درجلسۀ موقع به حضور شده، تعیین آموزشی تکالیف

 کالسدقیقه در  ده استراحت به مدت: مجازها
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مشارکت دادن دانشجو در آماده سازی اتاق عمل و اجرای پروسیجر به شکل عملی در فیلد اتاق عمل بیمارستان موسوی  محدودیتها:

 بدلیل محدودیت فیلد و تعداد زیاد دانشجویان

 (:/بالینی/عرصهایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهی هایتوصیه

جهیزات رعایت اصول ایمنی فردی و اجتماعی در موقع کار با بیمار شامل پوشیدن کفش رو بسته، شستشو و هند راب دست به دفعات الزم، استفاده از ت

 دمه به بیمار،...رعایت اصول صحیح کار با بیمار و جلوگیری از ایجاد صکامل موقع انجام اقدامات تهاجمی، 

 فهرست منابع درسی:

1. Berry & Kohn’s Operating Room Technique, Publisher Mosby, ISBN 0323019803,2013 

 2. Surgical Technology for the Surgical Technologist: A Positive Care Approach, Caruthers, et al Delmar 

Publishers (2013)  

3. Surgical technology for the surgical technologist, publisher Delmar Learning, ISBN 0766806626  

4. Instructor’s Manual to Accompany Surgical technology for the surgical technologist: A Positive Care Approach 

Junge, T Delmar publisher (2000) 5. Study Guide Accompany Surgical technology for the surgical technologist: A 

Positive Care Approach Junge, T Delmar publisher (2000) 

انتشارات جامعه نگر،  "طبق سر فصل دروس کارشناسی اتاق عملقلب، عروق و توراکی   یجراح یتکنولوژ ".،ینیاحسان گلچ ،یسادات الیل 5.

 5311تهران،

 

 روش ارزیابی:

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی

  

 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ
 صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ

 نمره(:  92بارم بندی نمره ) از 

 ، برابر ...... می باشد(.92) نمره قبولی از    

 نمره 9انجام تکالیف عملی و پروژه:  نمره 1 مشارکت کالسی: حضور و غیاب کالسی: 
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نمره  برای غیبت مجاز در صورت  9

غیبت بیش از حد مجاز برخورد طبق 

 مقررات آموزشی دانشکده

 نمره 15امتحان پایان ترم:  امتحان میان ترم:  کوئیز:

ری و ارائه تکالیف ارزشیابی طبق موارد هوشب کارآموزی تخصصی و مهارتی ارزشیابی: (5) شماره لیست و چک کارآموزی عمومی ارزشیابی سایر موارد:

 زیر صورت می گیرد: 

 5 شماره لیست چک طبق %54   دانشجو رفتاری و اخالقی معیارهای 

 21     مهارتی و تخصصی کار% 

 ارزیابی تکوینی در طول ترم و ارزیابی فعالیت دانشجو با توجه به دفعات اسکراب، چیدن میز مایو، طریقه کمک کردن و اکسپوژر،

قرار دادن وسایل در اختیار جراح و درپ کردن به عنوان فرد اسکراب و آماده کردن وسایل و تجهیزات الزم، پوزیشن مناسب، 

ها و تنظیم کوتر تنظیم نور سیالیتیک، پرپ کردن، تهیه وسایل مورد نیاز حین جراحی و ثبت تعداد گازها، حجم مایعات و چربی

 به عنوان فرد سیرکولر

 1 های گروهیدر بحث شرکت فعال% 

 54(  دانشجویان برایپاورپوینت و مطالب آموزشی  تهیه) دانشجو تکالیف% 

 14(     شفاهی و کتبی) دوره پایان امتحان% 

 جدول زمانی ارائه برنامه:

 تنظیم جلسات بر عهده استاد مسول می باشد. :واحد نظری جدول زمانبندی 

 مدرسین جلسه موضوع ساعت تاریخ روز جلسه

2-0 آموزشی مطابق تقویم شنبهدو اول  خانم روحانی آشنایی با عملکرد قلب و عروق 

شنبهدو دوم 2-0 مطابق تقویم آموزشی   خانم روحانی بیماریهای ایسکمیک قلبی 

شنبهدو سوم 2-0 مطابق تقویم آموزشی   خانم روحانی نارسایی قلبی و اختالالت ساختمانی قلب 

شنبهدو چهارم 2-0 آموزشیمطابق تقویم    خانم روحانی بیماریهای عفونی قلب و روش های درمانی این بیماریها 

شنبهدو پنجم 2-0 مطابق تقویم آموزشی   خانم روحانی ریتمی بطنی، سینوسی و ....آشنایی با دیس 

شنبهدو ششم 2-0 مطابق تقویم آموزشی   
 های کرونرآشنایی با بیماری

 خانم روحانی

شنبهدو هفتم 2-0 قویم آموزشیمطابق ت   خانم روحانی آشنایی با انفارکتوس حاد میوکارد 
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شنبهدو هشتم 2-0 مطابق تقویم آموزشی  اع روشهای تشخیصی و درمانی سیستم عروقی و بیماریهای انو 

 قلبی

 خانم روحانی

شنبهدو نهم 2-0 مطابق تقویم آموزشی   خانم روحانی های شریانی، وریدی و اختالالت لنفاویبیماری 

شنبهدو دهم 2-0 مطابق تقویم آموزشی   خانم روحانی آشنایی با کاتتریزاسیون قلبی، انواع آن و روش انجام آن 

شنبهدو یازدهم 2-0 مطابق تقویم آموزشی   خانم روحانی مداخالت پرستاری قبل و پس از جراحی و آنژیوگرافی 

شنبهدو دوازدهم  2-0 مطابق تقویم آموزشی   ن ترممیا امتحان میان ترم 

 قلب، جراحی اعمال انجام جهت نیاز مورد تجهیزات و وسایل 2-0 مطابق تقویم آموزشی چهارشنبه  سیزدهم

 )ریوی -قلبی پمپ) CPB انواع   از استفاده و CABGجراحی 

 عروق و قلب جراحی اعمال در

 حسنلو

 های روش قلبی، های دریچه ادیمادرز و اکتسابی اختالالت انواع 2-0 مطابق تقویم آموزشی چهارشنبه چهاردهم

 ، انواع دریچه های پیوندی )والووپالستی(دریچه ترمیم

 حسنلو

 تامپوناد و پریکارد افیوژن قلبی و نحوه برخورد با بیماران اورژانس 2-0 مطابق تقویم آموزشی چهارشنبه پانزدهم

 های بیماری در جراحی و تهاجمی اقدامات قلبی ،

 حسنلو

 و آئورت دیسکسیون شکمی ، و توراکس های آنوریسم انواع 2-0 مطابق تقویم آموزشی چهارشنبه شانزدهم

 آن به مربوط های جراحی

 حسنلو

 حسنلو  و گردش خون خارج قفسه سینه CPBMنحوه کار دستگاه  2-0 مطابق تقویم آموزشی چهارشنبه هفدهم

 سنلوح عمل جراحی بنتال قلب 2-0 مطابق تقویم آموزشی چهارشنبه هجدهم

 عروقی، جراحی اعمال در استفاده تکنیک های مورد و ابزارها  2-0 مطابق تقویم آموزشی چهارشنبه نوزدهم 

 آمبولکتومی شریان فمورال ، آمبولکتومی و شریانی آمبولیسم

 جراحی عروق های روش و وناکاوا فیلتر ریوی،

 حسنلو

 حسنلو زدهادامه جلسه نو 2-0 مطابق تقویم آموزشی چهارشنبه بیستم

به  آناتومی توراکس و ریه ها و ترمینولوژی مربوط 4-54 مطابق تقویم آموزشی پنج شنبه بیست و یکم

م تنفسسیستم تنفسی و انواع پاتولوژی های سیست  

 

 آقای تقیلو

هپنج شنب بیست ودوم 4-54 مطابق تقویم آموزشی   ها، اقدامات تشخیصی و وسایل و تجهیزاتتوجهات، مراقبت 

د نیاز جهت انجام اعمال جراحی توراکس و برشهای مور

 آقای تقیلو
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 توراکس

هپنج شنب بیست و سوم 4-54 مطابق تقویم آموزشی   آقای تقیلو اقدامات تهاجمی و اعمال جراحی توراکس 

هپنج شنب بیست و چهارم  آقای تقیلو ادامه جلسه بیست و سوم 4-54 مطابق تقویم آموزشی 
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  ارزشیابی عمومی کارآموزی 1یست شماره چک ل
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ی::                          محل کارآموزیکارآموز  
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1/5  
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1/4  

 بسیار ضعیف

4 
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      کندموازین و شئونات اسالمی رادرپوشش و رفتار بطورکامل رعایت می -2

      .کندمیالصاق اتیکت ولباس فرم رابراساس مقررات دانشکده رعایت  -3

      کندموازین بهداشت فردی خود را رعایت می -0

      .کندتوانایی مدیریت زمان داشته درجهت انجام وظایف وقت خودراتنظیم می -1

      .وظایف خود را با دقت وبارعایت اصول صحیح وعلمی انجام میدهد -3

      ندکدر ارائه مراقبتها، خطرات احتمالی را پیش بینی می-7

      درانجام فعالیتهای گروهی هماهنگی وهمکاری الزم را دارد -4

      ارتباط و تعامل مناسب با مدیر و کارکنان  بخش مربوطه را دارد. -1

      .کنددر مواجهه با مددجویان اصول اخالقی و ارتباط مناسب را رعایت می -54

      باشد. ادات وارده میانتقاد پذیر بوده و در صدد اصالح انتق -55

      در حفظ و مراقبت از تجهیزات و وسایل بخش کوشا است.  -52

      کند. در انجام امور محوله تصمیم سریع و مناسب اتخاذ می -53

      قوانین و مقررات بخش را رعایت می کند.  -50

      کند. در جهت کسب توانایی انطباق با بخش تالش خود را می -51

 


