
١ 
 

  بسمه تعالی  

  
  دانشگاه علوم پزشکی اورمیه

  انشکده پیراپزشکی د

  

  
  

  

  نام ونام خانوادگی دانشجو:..................................

  شماره دانشجویی:................................................
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  گرامی: دانشجوي

کارآموزي به منظور ثبت کلیه فعالیت هاي دوره  LB (Log Bookدفترچه حاضر تحت عنوان (

  آموزشی مهارتی شما در طول دوره طراحی شده است.

جهت تعیین نمرات ارزشیابی عملی و حضور و غیاب مورد  LBدر پایان دوره اطالعات موجود در 

  استفاده قرار می گیرد. لذا خواهشمند است در تکمیل آن حداکثر دقت خود را مبذول فرمائید.

  

  :توجه 

 .در تکمیل دفترچه نظم ودقت را در نظر داشته باشید 

 .نهایت سعی و تالش خود را در حفظ و نگهداري آن بعمل آورید 

  

  

  

  دانشجویان 1در عرصه  برنامه آموزشی کارآموزي

  )HITمقطع کارشناسی فناوري اطالعات سالمت (
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  مقدمه:

کارآموز مقطع کارشناسی فناوري اطالعات سالمت به دانشجویی اطالق می شود که دروس تئوري 

خود را گذرانده و آموزش هاي نظري را به پایان رسانده باشد و مجاز به کاربرد آموخته هاي قبلی 

است. هدف  HITتحت نظارت مربی براي کسب مهارت هاي حرفه اي جهت اخذ مدرك کارشناسی 

در بیمارستان هاي آموزشی دانشگاه علوم  HITآشنایی کارآموزان با واحدهاي مختلف بخش هاي 

آمار، پذیرش، کدگذاري و نحوه گردش کار در این واحدها و  ،پزشکی ارومیه شامل : بایگانی

  همچنین آشنایی با واحدهاي مرتبط این رشته می باشد. 

  مربی مقیم در آن واحد است. مسئولیت کارآموزان در هر واحد با

  شرح وظایف کارآموز مطابق بندهاي زیر است:

 حضور به موقع در محل کارآموزي 

 انجام تکالیف محوله زیر نظر مربی یا مسئول واحد 

 شرکت فعال در برنامه هاي آموزشی کنفرانسها 

 رعایت احترام و موارد اخالقی در برخورد با کارکنان واحد و مراجعین 

  تحویلLog Book  به مربی مربوطه پس از تکمیل و طی دوره کارآموزي در هر واحد

 جهت تائید.

  تحویلLog Book در پایان دوره کارآموزي به مسئول کارآموزي 

 رعایت شئون اسالمی 

 ارائه گزارش کتبی در صورت لزوم 

  شرکت در امتحان واحد کارآموزي مربوطه 

  

  گروه فناوري اطالعات سالمت                                                     

  دانشکده پیراپزشکی                                                  
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Log book  (واحدپذیرش)کارشناسی فناوري اطالعات سالمت 1کارآموزي در عرصه  

  مالحظات 

 مراحل عملیاتی  ارزشیابی دانشجو

بیمارستان 

  شهدا

بیمارستان 

  طالقانی

بیمارستان   

  مطهري

بیمارستان 

  امام
  فعالیتها

    2نمره از  2نمره از  2نمره از  2نمره از  

آشنایی با وظایف و مسئولیتهاي اختصاصی مسئول واحد  -          

  پذیرشوکارکنان 

  آشنایی با دفاتر و تجهیزات موجود در واحد پذیرش -

  گردش کار در واحد پذیرشآشنایی با  -

  نحوه تشکیل پرونده براي بیماران -

  ثبت مشخصات بیمار در کامپیوتر -

  تعیین نوبت براي عمل جراحی -

ارائه توضیحات الزم در مورد آزمایشات و معاینات قبل از  -

  عمل به بیماران

  نحوه اخذ رضایت نامه از بیماران یا همراه آنها -

جهت انجام کارهاي حسابداري و نحوه راهنمایی بیماران  -

  بستري در بخش

  آشنایی با نحوه پاسخگویی به ارباب رجوع -

  

  

  نمرات مربیان وامضا
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Log book  (واحدآمار)کارشناسی فناوري اطالعات سالمت 1کارآموزي در عرصه  

مالحظات 

  مربی

 مراحل عملیاتی  ارزشیابی دانشجو

بیمارستان 

  شهدا

  4نمره از

بیمارستان 

  طالقانی

  4نمره از

بیمارستان 

  مطهري

  4نمره از

بیمارستان 

  امام

  4نمره از

  فعالیتها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آمار روزانه)فرمهاي آمارمورد استفاده در واحد آمار (آشنایی با  -         

  فرم آمار مراجعین و .... ) - فرم آمار ماهیانه بخش آشنایی با- 

  واحد آمارنرم افزارهاي مورد استفاده در آشنایی با  - 

  نحوه ثبت اطالعات آمارهاي روزانه،ماهیانه بخش هاوبیمارستان- 

  نحوه ثبت روزهاي بستري وبیماران انتقالی وفوت شده ها - 

  

  اننمرات وامضا مربی

Logbook  بیماریها /(واحدکدگذاريکارشناسی فناوري اطالعات سالمت 1کارآموزي در عرصه(  

 

مالحظات 

  مربی

 تیمراحل عملیا

بیمارستان 

  شهدا

  4نمره از

بیمارستان 

  طالقانی

  4نمره از

بیمارستان 

  مطهري

  4نمره از

بیمارستان 

      امام 

  4نمره از

  فعالیتها

آشنایی با کتب مختلف طبقه بندي بین المللی بیماریها و  -           

  اعمال جراحی مورد استفاده در بیمارستان

سیستم اطالعات آشنایی با نرم افزار ثبت کدهاي بیماران در - 

  )HISبیمارستانی(

  آشنایی با نحوه کدگذاري بیماریهاي داخلی،جراحی، اطفال و   - 

ثبت کد بیماریها واقدامات پرونده بیماران با استفاده  - 

 ICDازکتابهاي 

 ICDثبت کدعلل خارجی صدمات وبیماریها باکتب -  

  

  اننمرات وامضا مربی
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Log book  (واحد بایگانی)کارشناسی فناوري اطالعات سالمت 1کارآموزي در عرصه  

مالحظات 

  مربی

 مراحل عملیاتی

بیمارستان 

  شهدا

  1نمره از

بیمارستان 

  طالقانی

  1نمره از

بیمارستان 

  مطهري

  1نمره از

بیمارستان 

  امام 

  1نمره از

  فعالیتها

        

  

  انجام نحوه فایل پرونده ها - 

  پرونده هاانجام بازیابی  - 

  تکمیل پرونده ها وپوشه گذاري - 

  کار با سیستم هاي فایلینگ مورد استفاده در بخش فناوري اطالعات سالمت - 

  تهیه لیست درخواستی درمانگاه و پزشکان - 

  الصاق ریپورت به پرونده ها - 

  جایگذاري ریبورتهاي مختلف - 

  در بخش هاي بستري آشنایی با انواع فرم هاي عمومی و اختصاصی مورد استفاده - 

  انجام تحویل پرونده هاي ارسالی از بخش ( بررسی کمی پرونده پزشکی ) - 

 کار با دفتر ثبت پرونده هاي ارسالی و زونکن تحویل پرونده - 

  کار با دفتر شماره پرونده بیماران ودفاتر راهنما - 

  تهیه کارتهاي ایندکس مورد استفاه در بخش (بصورت دستی یا کامپیوتري) - 

  تنظیم اوراق پرونده هاي سرپایی - 

  تنظیم اوراق پرونده هاي بستري  - 

  بازیابی اطالعات از نرم افزار سیستم اطالعات بیمارستانی - 

  پاسخگویی به درخواست پرونده ازبخش ها ي بیمارستان- 

  ارائه مطالب پژوهشی - -

  ارائه گزارش کارکتبی- 

  حضور بموقع در کارآموزي - 

  ورفتارواخالق مناسبرعایت مقررات  - 

  

  اننمرات وامضائ مربی
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book Logثبت علل مرگ و میردر مرکزبهداشتی) (کارشناسی فناوري اطالعات سالمت1 کارآموزي در عرصه  

  مالحظات 
   مراحل عملیاتی

   مرکز بهداشتی

  فعالیتها  2نمره از  

  آشنایی بانرم افزار ثبت علل مرگ ومیر   -    

  

  ICDومیر براساس کتبثبت کدهاي علل مرگ -

  

 ICDثبت کدهاي علل خارجی مرگ ومیربراساس کتب -

  

  نحوه استفاده از نرم افزار براي ثبت کدهاي مرگ ومیرنوشته شده در برگ فوت بیماران -

  

  انتخاب علت زمینه اي مرگ -

  

  ثبت علت زمینه اي مرگ در کامپیوتر -

  

  طالب پژوهشیارائه م-

  ارائه گزارش کارکتبی-

  بموقع در کارآموزي حضور -

  رعایت مقررات ورفتارواخالق مناسب -

  

  

  

  وامضا نمره مربی
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book Logپرونده درمانگاههاي تخصصی)کارشناسی فناوري اطالعات سالمت1 کارآموزي در عرصه  

  مالحظات 

   مراحل عملیاتی

پذیرش درمانگاه  

 بیمارستان امام
  

  فعالیتها  2نمره از  

  پرونده هاي  درمانگاه از نظر ثبت مشخصات بیماروضعیت   -    

  

  وضعیت پرونده هاي درمانگاه از نظر اقدامات انجام شده -

  

 وضعیت پرونده هاي درمانگاه از نظر پوشه و نحوه قرار گیري اوراق -

  

  وضعیت بایگانی پرونده درمانگاه -

  

  وضعیت ثبت  اطالعات پرونده هاي درمانگاه  در کامپیوتر -

  

  نحوه پاسخگویی به بیماران ومراجعین -

  

  طالب پژوهشیارائه م-

  ارائه گزارش کارکتبی-

  حضور بموقع در کارآموزي -

  رعایت مقررات ورفتارواخالق مناسب -

  

  

  

  وامضا نمره مربی

  

 

 

 


