
 به نام خدا

 اتاق عملبرای محاسبه نمره کارآموزی دانشجویان چک لیست 

 

ICU 
 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی داًؾدَ:

 هؼیبرّبی ارسؽیبثی:                                                                       ًوزُ:
 (0ّیچگبُ ) (25/0)ثٌذرت  (5/0گبّگبّی ) %( 75اغلت ) (1ّویؾِ ) 

      حنَر ثوَلغ در ثخؼ -1

      ىذُي اعالهی ٍ همزرات داًؾىجك هَاسی یٍمغ ظبّز -2

      ّوىبری ثب عبیز داًؾدَیبى ٍ پزعٌل پزعتبری ثخؼ -3

      ّبپذیزػ اًتمبد ٍ راٌّوبیی-لجَل هغئَلیت -4

      CVPآؽٌبیی ثب ًحَُ گزفتي  -5

      آسهبیؾبت ثیوبر -چه پزًٍذُ ٍ ؽزح حبل -6

      دّذرا ثِ درعتی اًدبم هی GCS ٍ I/Oوٌتزل ػالئن حیبتی  -7

      ٍ تفغیز ًتبیح آى ABGآؽٌبیی ثِ ًحَُ گزفتي  -8

      ٍ تؼَیل پبًغوبى ثِ هَلغ آى Chest tubeهزالجت اس  -9

ىزس وبر وزدى ثب دعتگبُ تَْیِ هىبًیىی ٍ عت وزدى آى  -10

 خْت ثیوبر

     

      ىزس وبر وزدى ثب هبًیتَرّبی هَخَد در ثخؼ -11

      ICUتغلو ثِ هجبحث تئَری هزالجت اس ثیوبر در  -12

      دّذفیشیَتزاپی تٌفغی را ثذرعتی اًدبم هی -13

رػبیت ًىبت اعتزیل ٍ افَل هزثَه ثِ عبوؾي داخل  -14

 تزاؽِ ٍ دّبى ثیوبر

     

      ICUآؽٌبیی ثب دارٍّب ٍ عزهْبی هَخَد در ثخؼ  -15

      ووه ثِ ثیوبر ٍ حفظ حزین ؽخقی ثیوبر -16

      ICUرٍػ اًدبم فحیح گبٍاص در ثیوبراى ثغتزی در  -17

      TPNثب افَل ٍ ػَارك آؽٌبیی  -18

ػَارك ٍ پیبهذّبی آى -آؽٌبیی ثب رٍؽْبی اوغیضى تزاپی -19

 ICUدر 

     

حیي اًدبم پبًغوبى ٍ عبیز  رػبیت ًىبت اعتزیل در -20

 زّبی هزثَه ثِ ثیوبرپزٍعید

     

ٍ ىزس تؼَیل هؼ آى ٍ وٌتزل اس  Intubationتَخِ ثِ  -21

 ًظز خبثدبیی ٍ خبرج ؽذى

     

      ؽَدچِ وبری اًدبم هی Bed Soreدر هزحلِ حبد  -22

 



 به نام خدا

 اتاق عملبرای محاسبه نمره کارآموزی دانشجویان چک لیست 

 

CCU 
 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی داًؾدَ:

 ًوزُ:        هؼیبرّبی ارسؽیبثی:                                                               
 (0ّیچگبُ ) (25/0ثٌذرت ) (5/0گبّگبّی ) %( 75اغلت ) (1ّویؾِ ) 

      حنَر ثوَلغ در ثخؼ -1

      ىذُي اعالهی ٍ همزرات داًؾىجك هَاسی یٍمغ ظبّز -2

      ّوىبری ثب عبیز داًؾدَیبى ٍ پزعٌل پزعتبری ثخؼ -3

      آؽٌبیی ٍ وبر ثب دعتگبُ ّبی هبًیتَریٌگ ٍ دی عی ؽَن  -4

بًیتَریٌگ وزدى ثیوبر ٍ ٍفل وزدى چغت لیذّب ثِ ىَر ه -5

 دلیك

     

      ثیوبر Bad.sideوٌتزل ػالئن حیبتی، رػبیت پَسیؾي ٍ  -6

ٍ تفغیز آى ثزاعبط  EKGآؽٌبیی ثِ ًحَُ گزفتي  -7

 تؾخیـ ثیوبری

     

      CCUری هزالجت اس ثیوبر در هجبحث تئَتغلو ثِ   -8

      CCUآؽٌبیی ثب دارٍّب ٍ عزم ّبی هَخَد در ثخؼ  -9

      اعبط وبرت دارٍیی ٍ وبردوظ آهبدُ وزدى دارٍّب ثز -10

اًدبم ًوًَِ گیزی دلیك آسهبیؾبت آًشیوی للت ٍ آگبّی  -11

 داؽتي در هَرد تغییزات آًْب

     

تؼییي هحَر للت، ریتن ٍ ریت ثیوبر اس ىزیك خَاًذى  -12
ECG 

     

اًَاع ثلَوْبی  MIهبًٌذ  تؾخیـ اًَاع دیظ ریتویْب -13

 ٍ اًَاع آى ٍ .... PVC-PAC-PAT-للجی

     

      CCUارائِ وٌفزاًظ در هَرد ثیوبریْبی ؽبیغ  -14

      یظ هیىز ٍ دی عی ؽَنارائِ وٌفزاًظ در هَرد پ -15

      CPRآؽٌبیی وبهل ثب -16

      ECGاس رٍی  MIتؾخیـ اًَاع  -17

      آؽٌبیی اس اخزای پزٍتىل اعتزٍپتَویٌبس -18

، CCUارائِ وٌفزاًظ در خقَؿ دارٍّبی رایح در  -19

 -TNG -وبپتَپزیل -ًظیز هتَرال: هزالجتْب ٍ ػَارك آًْب

 ّپبریي ٍ ....
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 ریوی–در اتاق بهبودی و روشهای احیاء قلبی مراقبتاصول 

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی داًؾدَ:

 هؼیبرّبی ارسؽیبثی:                                                                       ًوزُ:
 افالً خیلی ون ون سیبد خیلی سیبد 

      ؽٌبخت ًحَُ تحَیل ثیوبر ثِ ریىبٍری -1

 ؽٌبخت ٍعبیل در اتبق ثْجَدی -2

 الف( وٌتزل ػالئن حیبتی

 ة( ًحَُ ثبس وزدى را تٌفغی )ّذتیلت خَتز اعت(

 ج( ًحَُ لزار دادى

 َى ثیٌی ٍ...(وبً-)هبعه عبدُد( اوغیضى تزاپی 

 ُ( تَخِ ثِ رًگ ثیوبر

 ٍ( تَخِ ثِ عيح َّؽیبری ثیوبر

     

 تَخِ اس ًبحیِ ثیوبر -3

 الف( تَخِ ثِ درًْب

 ة( چه خًَزیشی اس هحل ػول

     

      ثیوبر ٍ تدَیش عزهْب ٍ دارٍّبی فَری Ivlineثِ تَخِ  -4

      لتثیوبرًحَُ عبوؾي حلك ٍ در فَرت لشٍم تزاؽِ  -5

اپی -آتزٍپیي-ػزٍلی )لیذٍوبئیي -آؽٌبیی ثب تزالی اٍرصاًظ ٍ دارٍّبی خو اٍل احیبء للجی -6

 ًفزیي(

     

      ًحَُ اخزای دعتَرات دارٍیی فَری -7

      ػالئن ثزٍس ؽَن )ووىْبی اٍلیِ در هَرد ؽَن( -8

      )ثیَپغی ّب( ّبی آسهبیؾگبّی اس هحلْبی خزاحیتَخِ ٍ وٌتزل ًوًَِ -9

      وبر پظ اس ػولیوٌتزل پَسیؾي ث -10

      ًحَُ پزوزدى فزم هخقَؿ ریىبٍری -11

      ًحَُ تزخیـ ثیوبر ٍ تحَیل ٍی ثِ ثخؼ هزثَىِ -12
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 واحد عملی 2تکنیک اتاق عمل اختصاصی دانشجویان اتاق عمل به ارزش 

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی داًؾدَ:

 هؼیبرّبی ارسؽیبثی:                                                                       ًوزُ:
 افالً خیلی ون ون سیبد خیلی سیبد 

رػبیت احتزام پزعٌل اتبق ػول ٍ تین خزاحی ٍ رػبیت هغئَلیتْبی اخاللی ٍ ؽئًَبت  -1

 اعالهی

     

      حفظ عىَت ٍ ًحَُ راُ رفتي در اتبق ػول ٍ رفتبر ثب ٍعبیل اعتزیل -2

 –دفیجزیالتَر -آعجیزاتَر -زٍوَتزیالىت –ؽٌبخت تدْیشات اتبق ػول: ؽبهل تخت ػول -3

 چزاؽ عیبتیه

     

      هَاد ٍ ٍعبیل مذ ػفًَی وٌٌذُ ٍ اعتزیل وٌٌذُ ٍعبیل ٍ هحیو -4

      اًَاع ٍعبیل ٍ ...( -هختلف اتبق ػول )په وزدىٍعبیل رٍؽْبی ثغتِ ثٌذی  -5

 -ًبیلًَی -اثزیؾوی -عیوی -غیز لبثل خذة -ؽٌبخت اًَاع ًخْبی خزاحی )لبثل خذة -6

 (وبتَن ٍ اًَاع آى

     

دعتىؼ ٍ... ٍ پَؽبًذى آى ثِ اػنبء  -پَؽیذى گبى -رٍػ دعت ؽغتي ثِ ىزیمِ اعتزیل -7

 تین خزاحی

     

      ؽٌبخت ٍظبیف پزعتبر عیبر -8

      ؽٌبخت اًَاع عَسًْبی خزاحی ٍ وبرثزد آًْب -9

ثخبرات –اعتفبدُ اس هَاد ؽیویبیی -فَر -ٍاعتزیل وزدى )اتَوال ْبیؽٌبخت اًَاع رٍؽ -10

 (وبرثزد آًْب ٍ ًحَُ اعتزیل ٍعبیل ثب آًْب -اؽؼِ ّب -گبسّب

     

      آؽٌبیی ثب پَسیؾي ّبی خزاحی ٍ وبرثزد آًْب -11

اػنبی  -ًبؽتب ثَدى -اخبسُ ًبهِ ػول -پذیزػ ثیوبر در اتبق ػول )وٌتزل پزًٍذُ ثیوبر -12

بحیِ ػول )تزاؽیذى ٍ وٌتزل وزدى ً -خبلی ثَدى هثبًِ -الن ًبخي -اؽیبء لیوتی -هقٌَػی

 پزح ٍ ...(

     

      آهبدُ وزدى خغوی ٍ رٍاًی ثیوبر ثزای ػول خزاحی -13

      ّوىبری در اًتمبل ثیوبر اس ثزاًىبر ثِ تخت ٍ ثبلؼىظ -14

      ؽوبرػ دعیل ٍ گبسّب لجل، حیي ٍ ثؼذ اس خزاحی -15

      ؽغتي، خؾه وزدى ٍ ثغتِ ثٌذی ٍعبیل خزاحی -16

      ثغتِ ثٌذی ٍعبیل خزاحیٍ  تحَیل، ؽغتي، خؾه وزدى -خوغ آٍری -17

      آهبدُ وزدى اتبق ثزای خزاحی ثؼذی -18

 

 


