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      Log book         هدف و جایگاه آموزشی

گزارش روزانه دفترچه ای است که ضمن بیان اهداف کلی درس و روند دوره،عملکرد دانشجو را دراین درس و در این دوره ثبت می نماید. پایش 

عالوه بر ارائه مطالبی به عنوان راهنمای  Log bookعملکرد دانشجویان در فرایند آموزش یکی از ارکان اصلی جهت ارتقاء کیفیت می باشد و هدف 

 طالعاتی ، ابزاری جهت ارزشیابی یاد گرفته های دانشجو و ارزیابی برنامه آموزشی دانشکده نیز می باشد.م

    Log book چگونگی تکمیل

 دانشجوی گرامی لطفا:

  از قسمت مهارت های حرکتی دفترچه را به طور روزانه، شخصا تکمیل نموده ودر پایان هر بخش به تایید استاد مربوطه برسانید، قبل

 اتمام دوره در صورت عدم یادگیری یک مهارت و وجود سئوال در هر مرحله، موضوع به اطالع استاد مربوطه رسانده شود.

تایید آن توسط استاد  تکمیل فرم توسط دانشجوو در پایان دوره فرم تکمیل شده را جهت تحلیل و بررسی به مسئول گروه مربوطه تحویل نمایید.

 رعایت کامل مقررات درون بخشی که در همین دفترچه اعالم شده، ضروری است.           ز شروع دوره الزامی می باشد.مربوطه در هر روز و ا

بدیهی است عدم تکمیل مناسب، موجب تضییع حقوق شما  لطفا در کمال دقت، صداقت و بدون مخدوش شدن اطالعات، دفترچه را تکمیل نمایید.

 ناقص باشد، نمره ناتمام است و به آموزش دانشکده گزارش نمی شود. در مواردی که دفترچه خواهد شد.

 قوانین و مقرارت آموزشی

باشد و در نوبت بعد از ظهر در صورت پیوسته بودن صبح تا ساعت می  7::13الی   7::0ساعت کارآموزی در بخش در نوبت صبح از ساعت  -1

 می باشد. 11-11، در غیر این صورت از ساعت  11

)لباس فرم برای آقایان در اتاق عمل: روپوش و . در بخش های بالینی الزامی است گروه هوشبری و اتاق عملرعایت یونیفرم مطابق مقررات  -3

 )لباس فرم برای خانم ها در اتاق عمل: روپوش و شلوار سبز، مقنعه سبز، دمپایی مناسب اتاق عمل( ---شلوار سبز، دمپایی مناسب اتاق عمل( 

 نه کوتاه نگه داشتن ناخن و عدم استفاده از زیور آالت و رعایت شئونات اسالمی متعاقب قوانین و مقررات دانشکده عمل نمایید.در زمی -:

 در برخورد با بیماران، همراهان آنها، همکاران، کادر آموزشی درمانی و اساتید در بخش رعایت اصول اخالقی و شئونات حرفه ای را نماید. -1

 آموزشی و حضور در بخش خاموش کردن موبایل و عدم استفاده از آن الزامی می باشد.حین برنامه های  -5

غیبت موجه باید به میزان برابر و غیبت غیر موجه به میزان دو برابر باید  حضور دانشجو در  تمام جلسات مربوط به کارآموزی الزامی است. -1

 از نمره کارآموزی کسر خواهد شد.جبران شود و نیز به ازای هر روز غیبت غیر موجه  یک نمره 

 غیبت غیر موجه بیش از دو روز به معنای حذف کارآموزی خواهد بود. -0

 تاخیر در ورود و تعجیل در خروج بر خالف مقررات می باشد، مگر با اطالع و اجازه مربی. -1

 مربیان از فرستادن کارآموز بدون حضور مربی به بیمارستان جدا خودداری فرمایند. -9

 اتیکت برای دانشجو الزامی می باشد.نصب  -17

 دون اطالع دانشکده مجاز نمی باشد.هر گونه تعطیلی و یا جابجایی بخش ب -11

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 ارزشیابی عمومی کارآموزی دانشجویان رشته هوشبری و اتاق عمل

 

 تاریخ:

 بیمارستان امام خمینی  GICU :و بخش بیمارستان

 

 0 7/0 77/0 1 آیتم تحت ارزشیابی

     حضور به موقع و آماده شدن در محل کارآموزی 1

     انجام وظایف با حداقل وابستگی 2

     فعالیت به عنوان عضوی از تیم 3

     پوشش و آرایشنحوه  در ارتباط بادانشکده  رعایت قوانین 4

     رفتن به استراحت با اجازه و بدون تلف نمودن وقت 7

     ارتباط مناسب با پزشک 6

     ارتباط مناسب با سر پرستار و پرسنل 7

     ارتباط و رفتار مناسب با همگروهی 8

     بینش نسبت به توانایی ها و دانش خود و درخواست کمک و پرسش 9

     حمایت از بیمار 10

     پذیرش مسئولیتها با عالقه 11

     قیمترعایت اصول ایمنی حین کار جهت مراقبت از تجهیزات گران  12

     صرفه جویی در کاربرد وسایل به منظور کاهش هزینه های بیمار 13

     پیروی از دستورات  14

     انجام کار با سرعت و دقت مناسب 17

     و ارائه پیشنهادات سازنده قبول پیشنهادات و انتقادات 16

 پیشنهادات

 

 

 

                                                                                       

یامضاء مرب                                                                                                             



 بیمارستان امام خمینی  GICUبیمارستان و بخش:                                                                             1در عرصه رآموزی کا

 

ف
ردی

 

 مهــارت
ا توانایی انجام کار ر

 ندارد
 ناقص انجام می دهد

با راهنمایی کامل 

 انجام می دهد

 نسبتا کامل انجام

 می دهد

به طور کامل انجام 

 می دهد

      توانایی پذیرش بیماران در بخش مراقبت ویژه 1

      توانایی بررسی های های اولیه و سریع بالینی بیمار بالفاصله پس  از پذیرش 2

      توانایی پوزیشن دادن به بیمار روی تخت برحسب نیاز و نوع بیماری  3

      توانایی برقراری ارتباط مناسب با بیمار در صورت هوشیار بودن  4

      توانایی انجام عملیات احیای قلبی ریوی در بیماران  در صورت نیاز 7

      توانایی کنترل و مدیریت راه هوایی در بیماران دچار اختالل تنفسی 6

در بخش مراقبت ویژهتوانایی استفاده از وسایل و تجهیزات  مورد استفاده  7       

      توانایی انجام سرم تراپی در بخش مراقبت ویژه  8

      مختلف در بخش مراقبت ویژه   ABGتوانایی انجام خونگیری و گرفتن  9

      توانایی ساکشن در بیماران دارای راه هوایی مصنوعی در بخش مراقبت ویژه  10

      توانایی انجام انواع مختلف پانسمان در بیماران مختلف  11

      توانایی انجام تزریقات وریدی ، عضالنی و انفوزیون وریدی داروهای مختلف  12

      توانایی استفاده از ترالی احیا و داروها و تجهیزات آن  13

      توانایی تعبیه سوند فولی و همچنین خارج کردن آن 14

       توانایی تعبیه سوند بینی معده ای  17

      توانایی گرفتن عالیم حیاتی بررسی و تحلیل آن در بیماران مختلف 16

      در بخش  Head Trauma توانایی توضیح اصول درمانی و دارویی در بیماران  17

      دربخش مراقبت ویژه COPDتوانایی مدیریت درمانی و دارویی در بیماران  18

      دربخش مراقبت ویژه ARDS   توانایی مدیریت درمانی و دارویی در بیماران 19

      دربخش مراقبت ویژه CVA   توانایی مدیریت درمانی و دارویی در بیماران 20

      توانایی کار با دستگاه ونتیالتور و اعمال تغییرات بر حسب نیاز بیمار 21

      در بیماران دارای لوله تراشه cough accessتوانایی کار با دستگاه  22

      D.C shockتوانایی کار با دستگاه  23

      توانایی در توضیح کاربرد داروهای مختلف مورد نیاز بیماران 24



 

 

 

 عنوان مهارت ردیف

تا پایان دوره تعداد مورد انتظار 

کارآموزی مهار ت های 

 پرستاری در بخش

در  پایان دوره تعداد انجام شده 

کارآموزی مهار ت های پرستاری در 

 بخش

 نظر استاد

 تایید و امضاء استاد
 مردود مشروط قابل قبول

      2 بیماران در بخش مراقبت های ویژهپذیرش  1

2 
بررسی های اولیه و سریع بالینی بیمار بالفاصله پس از 

 پذیرش
3      

      7  پوزیشن دادن به بیمار روی تخت 3

      2 گرفتن شرح حال اولیه بالینی از بیمار 4

      1 عملیات احیای قلبی ریوی در بیماران 7

      7 کنترل و مدیریت راه هوایی در بیماران دچار اختالل 6

      7 به کار گیری وسایل و تجهیزات مورد استفاده در بخش 7

      7 سرم تراپی 8

      7 گرفتن نمونه آزمایشات 9

      3 ساکشن در بیماران دچار تروما 10

      3 پانسمان در بیماران  ترومایی 11

      2 استفاده از ترالی احیا و داروها و تجهیزات آن 12

      7 تزریقات وریدی عضالنی و انفوزیون داروها 13

      1 تعبیه سوند ادراری و همچنین خارج کردن آن 14

      1 بینی معده ایتعبیه سوند  17



 محل انجام )بخش( تاریخ انجام مهارت تشخیص شماره پرونده نام و نام خانوادگی بیمار عنوان مهارت

تایید و امضاء استاد یا 

 پرستار مربوطه

       پذیرش بیماران دربخش مراقبت ویژه

       پذیرش بیماران دربخش مراقبت ویژه

بالینی بیمارپس ازپذیرشبررسی های اولیه وسریع         

       بررسی های اولیه وسریع بالینی بیمارپس ازپذیرش

       بررسی های اولیه وسریع بالینی بیمارپس ازپذیرش

       انجام اقدامات پیشگیری از زخم بستر

       انجام اقدامات پیشگیری از زخم بستر

       انجام اقدامات پیشگیری از زخم بستر

       انجام اقدامات پیشگیری از زخم بستر

       انجام اقدامات پیشگیری از زخم بستر

       گرفتن شرح حال اولیه بالینی از بیمار 

       گرفتن شرح حال اولیه بالینی از بیمار

       عملیات احیای قلبی ریوی در بیماران

       اختاللکنترل و مدیریت راه هوایی در بیماران دچار 

       کنترل و مدیریت راه هوایی در بیماران دچار اختالل

       کنترل و مدیریت راه هوایی در بیماران دچار اختالل

       کنترل و مدیریت راه هوایی در بیماران دچار اختالل

       کنترل و مدیریت راه هوایی در بیماران دچار اختالل

       بکارگیری وسایل وتجهیزات مورد استفاده در بخش 

       بکارگیری وسایل وتجهیزات مورد استفاده در بخش

       بکارگیری وسایل وتجهیزات مورد استفاده در بخش

       بکارگیری وسایل وتجهیزات مورد استفاده در بخش

       بکارگیری وسایل وتجهیزات مورد استفاده در بخش



 محل انجام )بخش( تاریخ انجام مهارت تشخیص شماره پرونده نام و نام خانوادگی بیمار عنوان مهارت

تایید و امضاء استاد یا 

 پرستار مربوطه

       سرم تراپی

       سرم تراپی

سرم تراپی         

       سرم تراپی

       سرم تراپی

       ABGگرفتن نمونه آزمایشات و 

       ABGگرفتن نمونه آزمایشات و 

       ABGگرفتن نمونه آزمایشات و 

       ABGگرفتن نمونه آزمایشات و 

       ABGگرفتن نمونه آزمایشات و 

       ساکشن در بیماران 

       ساکشن در بیماران

       ساکشن در بیماران

       پانسمان

       پانسمان

       پانسمان

       استفاده از ترالی احیا و  داروها و تجهیزات آن

       استفاده از ترالی احیا و  داروها و تجهیزات آن

       تعبیه سوند ادراری و خارج کردن آن  

       تعبیه سوند ادراری و خارج کردن آن  

       تعبیه سوند بینی معده ای

       تعبیه سوند بینی معده ای

       سوند بینی معده ایتعبیه 



                                                         1در عرصهمهارت های شناختی و کنفرانس کارآموزی 

 امتیاز دانشجو تاریخ عنوان کنفرانس ردیف

   در بخش مراقبت ویژه  COPDمدیریت بیماران  1

   در بخش مراقبت ویژه  CVAمدیریت بیماران  2

   در بخش مراقبت ویژه  Head Traumaمدیریت بیماران  3

   در بخش مراقبت ویژه  ARDSمدیریت بیماران  4

   مدیریت بیماران تحت ونتیالتور 7

   عفونت های بیمارستانی در بخش مراقبت های ویژه 6

 

 نمره کسب شده نمره اختصاص یافته عنوان ردیف

  نمره 4 ارزشیابی عمومی 1

  نمره 10 ارزشیابی مهارت ها 2

  نمره 2 ثبت فعالیت ها 3

  نمره 2 کنفرانس 4

  نمره 2 امتحان پایان بخش )شفاهی یا کتبی( 7

  جمع نمره 

 

                  امضاء مربیمهر و                                                                                                   



 ثبت انتقادات و پیشنهادات دانشجو:

 

1- 

3-  

:- 


