
 
زاًؾگبُ ػلَم دشؽکی ٍ ذسهبر ثْساؽشی زرهبًی اعشبى ثَؽْز 

 زاًؾکسُ دزعشبری ٍ هبهبیی

داوطجًیبن کبسضىبسی پشستبسی  جراحی فشم اسصضیببی کبسآمًصی
 

 

 : اسصضیببی ومشٌ    :شماره دانشجویی :    نام و نام خانوادگی دانشجو 
 

ضعیف متًسظ خًة عبلی عمًمی ضشح صفبت 
غیشقببل 

قبًل 

اَذٌ مص

وطذ 

 : يضعیت ظبَش
 .هَاسیي اعالهی را زر دَؽؼ، ثغَر کبهل رػبیز هی کٌس -1
 .فزم هٌبعت را عجق هقزرار زاًؾکسُ رػبیز هی کٌس -2
 .آراعشگی ٍ عبزگی ظبّز را رػبیز هی کٌس -3
. ثْساؽز فززی را رػبیز هی کٌس -4

      

 :يقت ضىبسی 
 .هی کٌس عبػبر اػالم ؽسُ ٍرٍز ٍ ذزٍج را رػبیز -5
 .خْز اًدبم ٍظبیف هحَلِ ، ٍقز ذَز را سٌظین هی کٌس -6
 .سهبى اعشزاحز را ثرَثی رػبیز هی کٌس -7
. سکبلیف هزثَعِ را ثوَقغ ارائِ هی زّس -8

      

 :دقـت 
 .ٍظبیف هحَلِ را ثب زقز ٍ عزػز اًدبم هی زّس -9

 .زر اًدبم اهَر هحَلِ، اصَل ػلوی را رػبیز هی کٌس -10
 .زر اًدبم اهَر هزثَط ثِ ثیوبر، ثرؼ ٍ ثزًبهِ ریشی زقز کبفی ثؼول هی آٍرز -11
 .ذغزار احشوبلی را دیؼ ثیٌی هی کٌس -12
 .زر ارائِ ٍ ثجز گشارؽبر زقز السم را زارز  -13
. اٍلَیشْب را ثِ زقز سؼییي هی ًوبیس -14

      

: استببط بب مذدجً ي خبوًادٌ 
زخَ احشزام گذارزُ ٍ ثب ٍی ثب ذَؽزٍیی ٍ احشزام ثِ فزٌّگ ٍ آزاة رعَم هس -15

. ثزذَرز هی کٌس
. فبصلِ هٌبعت ارسجبعی را رػبیز هی کٌس -16
. هحیغی را فزاّن هی ًوبیس کِ عجت ایدبز اعویٌبى زر ثیوبر ٍ ذبًَازُ اٍ ؽَز -17
. فزصز صحجز ٍ سجبزل ًظز ثِ ثیوبر ٍ ذبًَازُ هی زّس -18
. ٍازُ اػ سَضیح هی زّسٍضغ ثیوبر را ثزای ذبى -19

      

:  استببط بب مشبی ي پشسىل
 .ثب هزثی ٍ دزعٌل ثب ذَؽزٍیی ٍ احشزام ثزذَرز هی کٌس -20
 .علغلِ هزاست را رػبیز هی کٌس -21
. زر هَاقغ لشٍم هؾَرر هی کٌس -22

      

:  سفتبس ، کشداس ، احسبسبت ي اوتقبد پزیشی
 .دذیزی زارزصسیق ثَزُ، حغي رفشبر ٍ اًؼغبف  -23
 .ّوکبری السم را زارز ٍّوبٌّگی  ،زر اًدبم فؼبلیز  -24
 .زر هَقؼیشْبی اضغزاری احغبعبر ذَز را کٌشزل هی ًوبیس -25
. الر ذَز زارزااًشقبزار را هؤزثبًِ هی دذیزز ٍ عؼی زر رفغ اؽک -26

      



ضعیف متًسظ خًة عبلی عمًمی ضشح صفبت 
غیشقببل 

قبًل 

اَذٌ مص

وطذ 

: مسئًلیت پزیشی ي اعتمبد بىفس 
 .رززر اًدبم اهَر دؾشکبر ٍ خسیز زا -27
 .ًغجز ثِ هسزخَ ٍ هحیظ کبر احغبط هغئَلیز هی کٌس -28
 .ثب اػشوبز ثِ ًفظ ، زاٍعلت اًدبم زعشَرالؼولْبی خسیس اعز -29
 .کبرّبی هحَلِ را ثِ ذَثی اًدبم هی زّس -30
. ثزای یبزگیزی اصَل خسیس آهبزُ اعز -31

. کبرّب را ثسٍى عزدزعشی ٍ ثب ثزًبهِ ریشی صحیح اًدبم هی زّس -32

      

صشفٍ جًیی ي وگُذاسی اص يسبیل 
 .زر اعشفبزُ اس ٍعبیل ثیوبرعشبى ًْبیز صزفِ خَیی را هی ًوبیس -33
 .اس حساقل اهکبًبر، حساکثز اعشفبزُ را هی ًوبیس -34
 .ثب کبرکزز صحیح ٍعبیل ثرؼ آؽٌبیی زارز -35
 .اس ٍعبیل ٍ سدْیشار ثرؼ ثِ ًحَ صحیح اعشفبزُ هی کٌس -36
. یلِ را دظ اس اعشفبزُ سویش ٍ زر خبی ذَز قزار هی زّسّز ٍط -37

      

: حضًس رَه ي سشعت عمل 
 .ثزای اًدبم کبرّب اس فکز ٍ َّػ ذَز اعشفبزُ هی کٌس -38
 .زر هَاقغ لشٍم ثِ زرعشی سصوین هی گیزز -39
. عزػز ػول ثب اصَل ٍ سکٌیک صحیح ّوزاُ اعز -40

      

: مطبَذات ي گضاسضبت 
. رػ ٌّگبم دذیزػ ٍ سزذیص ثغَر زقیق ثجز هی ًوبیسگشا -41
 .ػالئن ٍ سغییزار هْن را گشارػ هی زّس -42
. گشارؽبر ؽفبّی را ثِ عَر کبهل ٍ زقیق ارائِ هی ًوبیس -43
را زقیقبً عجق اصَل  (...هزاقجز ّبی دزعشبری، ٍضؼیز ثیوبر ٍ )گشارؽبر رٍساًِ  -44

 . ًسُ ثیوبر ثجز هی ًوبیسػلوی ٍ ثب سَخِ ثِ اٍلَیز ّب زر دزٍ
. خْز سؼییي ًیبسّبی ثیوبر اس اعالػبر زرج ؽسُ زر دزًٍسُ اعشفبزُ هی کٌس -45

      

 
 
 

ضعیف متًسظ خًة عبلی اختصبصی ضشح صفبت 
غیشقببل 

قبًل 

مطبَذٌ 

وطذ 

 : پزیشش ي تشخیص مذدجً
. هسزخَ را ثب سَخِ ثِ اصَل ػلوی هَرز دذیزػ قزار هی زّس -1
. ٍ را ثب هحیظ ثرؼ آؽٌب هی کٌسهسزج -2
. هسزخَ را ثب اصَل صحیح سزذیص هی ًوبیس -3

      

 : مشاقبت بشاسبس فشآیىذ پشستبسی
. ثزرعی ٍضؼیز ثیوبراى ذَز را ثِ ًحَ صحیح اًدبم هی زّس -4
. ثب سَخِ ثِ هؾکالر، سؾریص ّبی دزعشبری را ثزاعبط اٍلَیز لیغز هی کٌس -5
. رًبهِ هزاقجشی سٌظین ٍ اخزا هی ًوبیسثز هجٌبی هؾکالر، ة -6
. ثزًبهِ هزاقجشی اخزا ؽسُ را ارسؽیبثی هی ًوبیس -7

      



ضعیف متًسظ خًة عبلی اختصبصی ضشح صفبت 
غیشقببل 

قبًل 

مطبَذٌ 

وطذ 

 : آصمبیطبت تطخیصی
. اّساف ٍ رٍػ ّبی آسهبیؾبر سؾریصی را هی زاًس -8
. سَخْبر قجل ٍ ثؼس اس آسهبیؾبر سؾریصی را اًدبم هی زّس -9

. لوی اًدبم زّسًوًَِ گیزی را ثِ زقز ٍ ثب رػبیز اصَل ع -10
. ًشبیح آسهبیؾبر را سفغیز ٍ هَارز السم را دیگیزی هی ًوبیس -11

      

:  داسي دادن
هکبًیغن اثز، هَارز هصزف، ػَارض احشوبلی ٍ هزاقجز ّبی دزعشبری زارٍّبی  -12

. هَرز اعشفبزُ را هی زاًس
، زٍس زارٍ، سهبى  راُ ًبم ثیوبر، ًبم زارٍ)قَاًیي هزثَط ثِ کٌشزل ٍ آهبزُ کززى زارٍ  -13

. را اخزا هی کٌس (زارٍ
ذَراکی، ػضالًی، ٍریسی، سیز خلسی، خلسی، لَلِ هؼسُ )سکٌیک صحیح زازى زارٍ  -14
. را رػبیز هی کٌس (...ٍ 

. زارٍّبی ٍریسی را ثب هقبزیز هٌبعت هحلَل رقیق ٍ سشریق هی ًوبیس -15
. هی ًوبیسعزػز خزیبى هبیؼبر زاذل ٍریسی را ثسقز سٌظین  -16
. زعشَرار زارٍیی اخزا ؽسُ را ثِ ًحَ صحیح زر دزًٍسُ ثجز هی ًوبیس -17

      

: تأمیه تغزیٍ
. را ثِ زرعشی اًدبم هی زّس (زّبًؾَیِ)ثْساؽز زّبى ٍ زًساى  -18

. رصین غذائی ثیوبر را کٌشزل ٍ زر صَرر ًیبس زر صزف غذا ثِ اٍ کوک هی کٌس -19

. را ثسرعشی اًدبم هی زّس N.G.T سغذیِ اس عزیق -20

. هیشاى ٍ چگًَگی زریبفز غذا را ثجز هی کٌس -21

      

: تًجُبت تىفسی
. ثیوبر را اس ًظز ثبس ثَزى راُ َّایی زقیقبً ثزرعی هی کٌس -22

هَارز غیزعجیؼی را اًدبم  ثزرعی ٍاقسام السم خْز رفغ را الگَی سٌفغی ثیوبر ذَز -23

. هی زّس

 (...کٌشزل هیشاى اکغیضى، رٍػ اکغیضر زرهبًی ٍ )اصَل صحیح اکغیضى رعبًی  -24

. را ثغَر زقیق اخزا هی ًوبیس

. زر صَرر ًیبس راُ َّایی ثیوبر را ثغَر صحیح عبکؾي هی کٌس -25

. هزاقجز اس سزاکئَعشَهی را ثِ ًحَ صحیح اًدبم هی زّس -26

. اًدبم هی زّسهزاقجز اس لَلِ سزاؽِ را ثِ ًحَ صحیح  -27

      

: کىتشل عفًوت
. ثِ ؽغشي زعز ّب قجل ٍ ثؼس اس سوبط ثب ثیوبر اّویز هی زّس -28

. ثْساؽز دَعز ٍ لجبط ثیوبر را زر ًظز هی گیزز -29

. را دیگیزی هی ًوبیس (...سرز، الکز، هیش ٍ )ثْساؽز ٍاحس ثیوبر  -30

. ریق اعشفبزُ هی ًوبیساس هَاز ضسػفًَی کٌٌسُ ثِ ًحَ صحیح زر ٌّگبم سش -31

. ٍعبیل هصزف ؽسُ را ثِ عزیق صحیح هؼسٍم هی کٌس -32

. را رػبیز هی کٌس (زر صَرر لشٍم)هَارز اعشفبزُ اس زعشکؼ، هبعک ٍ گبى  -33

. زر اًدبم زعشَرالؼول ّبی دزعشبری ًکبر آعذشیک را رػبیز هی کٌس -34

. سَخِ قزار هی زّس زر صَرر لشٍم ًکبر هزثَط ثِ ایشٍالعیَى را هَرز -35

 (...ذلظ، ذَى، ازرار، عًَس ازراری، آًضیَکز ٍ )ثغزیق صحیح کؾز ّبی هرشلف  -36

. اس ثیوبر هی گیزز ٍ ًشبیح را دیگیزی ٍ ثزرعی هی ًوبیس

      



ضعیف متًسظ خًة عبلی اختصبصی ضشح صفبت 
غیشقببل 

قبًل 

مطبَذٌ 

وطذ 

: مبیعبت دسیبفتی ي دفعی
ثیوبر را هَرز ثزرعی قزار زازُ ٍ هَارز  (...حدن، رًگ، غلظز ٍ )زفغ ازرار  -37

. ثیؼی را گشارػ ٍ اقساهبر دزعشبری السم را ثؼول هی آٍرزغیزط

هقسار هبیؼبر زریبفشی ٍ زفغ ؽسُ را زقیقبً ثجز ٍ هَارز غیزعجیؼی را گشارػ ٍ  -38

. اقساهبر دزعشبری السم را ثؼول هی آٍرز

      

: پیطگیشی اص عًاسش بی حشکتی
دَعز، هبعبص ًَاحی ثْساؽز )هزاقجز ّبی السم خْز دیؾگیزی اس سذن فؾبری  -39

. را اًدبم هی زّس (...سحز فؾبر، سغییز ٍضؼیز ٍ 

. حزکبر غیزفؼبل هحسٍزُ حزکشی را ثزای ثیوبر ثِ اخزا زر هی آٍرز -40

ٍ سرلیِ  (...سٌفظ ػویق، عزفِ کززى ٍ )ثیوبر را سؾَیق ثِ اًدبم سوزیٌبر سٌفغی  -41

. هی کٌس (فیشیَسزادی ریِ)ریَی 

 .ثزرعی هی ًوبیس... ر آسزٍفی ػضالر، سغییز ؽکل هفبصل، ػالئن سزٍهجَس ٍ ثیوبر را اس ًظ -42

      

:  تضسیقبت
. ثب رػبیز اصَل صحیح ثزای ثیوبر رگ ثبس هی کٌس -43
. زّس را عجق اصَل صحیح اًدبم هی (ٍریسی، ػضالًی، خلسی ٍ سیزخلسی)سشریقبر  -44
. سبرید ثزرعی هی کٌسهحل آًضیَکز را اس ًظز سزهجَفجیز، ثْساؽز ٍ  -45
. زر ٌّگبم اًشقبل ذَى اصَل ػلوی را رػبیز هی ًوبیس -46
. زر حیي اًشقبل ذَى ٍ ثؼس اس آى هزاقجز ّبی السم را ثؼول هی آٍرز -47

      

:  میضان آگبَی اص بیمبس ي بیمبسی
اس دیؾگیزی سب )اس ػلل، ػالئن، سؾریص، زرهبى، ػَارض ٍ هزاقجز دزعشبری  -48

. ثیوبری آگبُ ثَزُ ٍ زر هزاقجز اس ثیوبر ثکبر هی ثزز (یًَسَاى
. هؾکالر خغوی ٍ رٍاًی را زر ثیوبر ذَز سؼییي ٍ ثیوبر را حوبیز هی ًوبیس -49
. ثیوبری را هی زاًس (ػَاهل ذغز)ػَاهل هغشؼس کٌٌسُ   -50
 .سبریرچِ هرشصزی اس ثیوبر ٍ ثیوبری اٍ هی زاًس -51

      

:  متصل بٍ بیمبسمشاقبت اص لًلٍ َبی 
اس ػولکزز ٍ ًحَُ هزاقجز اس عیغشن ٍریسی، لَلِ هؼسُ، فَلی، کَلَعشَهی سیَة،  -52

زرى ّب، گبعشزٍعشَهی سیَة، سی سیَة، ّوٍَاک، چغت سیَة، ًفزٍعشَهی سیَة، 
CVP Line  ٍ ...ثیوبر آگبُ هی ثبؽس .

. زعًَسّبی ثیوبر ثؼس اس ػول آگبُ هی ثبػ Irrigationاس ًحَُ  -53
. ًَع، هیشاى ٍ رًگ سزعحبر را ثِ زقز ثجز هی ًوبیس -54

      

: مشاقبت قبل اص عمل
. ثیوبر را اس ًظز آهبزگی ّبی خغوی ٍ رٍاًی ثزرعی هی ًوبیس -55
. آهَسػ ّبی السم را ثِ ثیوبر هی زّس -56
. ُ هی ًوبیسآهبز (...زعشجٌس هؾرصبر، ؽیَ ًبحیِ، دَؽیسى گبى ٍ )ی ثیوبر را اس ًظز فیشیک -57
 .دزًٍسُ ثیوبر را کٌشزل هی ًوبیس -58

      

:  مشاقبت بعذ اص عمل
. ػالئن حیبسی ثیوبر را ثِ ًحَ صحیح عجق زعشَر کٌشزل هی ًوبیس -59
. زرز ثیوبر را ثب رٍػ ّبی هؼوَل کٌشزل هی ًوبیس -60
. اس ػَارض ثؼس اس ػول ٍ چگًَگی کٌشزل آًْب آگبُ هی ثبؽس -61
. ارج ًوَزى ثیوبر اس سرز را هی زاًسًحَُ خ -62
 .آهَسػ ّبی السم را ثِ ثیوبر هی زّس -63

      



ضعیف متًسظ خًة عبلی اختصبصی ضشح صفبت 
غیشقببل 

قبًل 

مطبَذٌ 

وطذ 

:  تعًیض پبوسمبن
. ٍعبئل دبًغوبى را ثِ ًحَ صحیح آهبزُ هی ًوبیس -64
. ثیوبر را اس ًظز رٍحی ٍ خغوی آهبزُ هی ًوبیس -65
. ًکبر السم را زر ؽغشؾَ ٍ ثغشي سذن رػبیز هی کٌس -66
 .اًغوبى را زر دزًٍسُ ثیوبر ثجز هی ًوبیسگشارػ ح -67

      

:  آمًصش بٍ بیمبس ي خبوًادٌ دس صًست امکبن
. ًیبسّبی آهَسؽی هسزخَ ٍ ذبًَازُ را هَرز ثزرعی قزار هی زّس -68
ثیوبر را زر هَرز هبّیز ثیوبری، ًحَُ کٌشزل ػَاهل هغشؼس کٌٌسُ، رصین غذایی،  -69

، ًحَُ هزاقجز دظ اس سزذیص، دیگیزی ٍضؼیز ًحَُ فؼبلیز، ًحَُ هصزف زارٍّب
. آهَسػ هی زّس... عالهشی ٍ 

      

: تأمیه ایمىی ي پیطگیشی اص صذمبت
. اس ٍعبیل ایوٌی هَخَز زر ثرؼ اعشفبزُ هی کٌس -70
 .قَاًیي ٍ هقزرار ثرؼ را ثکبر هی ثٌسز -71

      

:  کبس بب دستگبٌ َب ي يسبیل مًجًد دس بخص
عبکؾي، کیغِ ؽي، سزاکؾي )زُ اس زعشگبُ ّب ٍ ٍعبیل هَخَز زر ثرؼ ًحَُ اعشفب -72

ؽَک، زعشگبُ  D/Cدَعشی ٍ اعکلشی، دیظ هیکز، الکشزٍزّبی عیٌِ ای، زفیجزیالسَر، 
 .ٍ هزاقجز ّبی دزعشبری آًزا هی زاًس (...سٌفظ هصٌَػی، هبًیشَریٌگ، ایٌفیَصى دوخ ٍ 

      

: Team Leaderسَبشی گشيٌ 
. فؼبل زر سحَیل گزفشي ثرؼ ؽزکز هی کٌسثغَر  -73
ارائِ زٌّسگبى هزاقجز ّبی دزعشبری را عزدزعشی ًوَزُ ٍ زر صَرر لشٍم ّوکبری  -74

. السم را اًدبم هی زّس
. خْز حصَل اعویٌبى اس اًدبم هزاقجز ّبی دزعشبری، ثیوبراى را راًس هی کٌس -75
ری را ثزرعی ٍ هَارز غیزعجیؼی ٍ اًدبم کلیِ هزاقجز ّب ٍ زعشَرالؼول ّبی دزعشب -76

. اًدبم ًؾسُ را دیگیزی هی ًوبیس
. ًیبسّبی خغوی، رٍاًی ٍ زرهبًی ثیوبراى را ثزرعی ٍ دیگیزی هی ًوبیس -77
 (Chart Round). دزًٍسُ ّبی سؼییي ؽسُ را ثغَر کبهل ثزرعی هی ًوبیس -78

      

 

 

: امضبء مشبی :        امضبء داوطجً 

 « 1380ضُشیًسمبٌ  تبسیخ تىظیم» 


