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 95/ 7 / 3            تاريخ شروع دوره: 

 95 / 10 / 13            تاريخ اتمام دوره: 

 



      Log book         هدف و جايگاه آموزشي

گزارش روزانه دفترچه اي است كه ضمن بيان اهداف كلي درس و روند دوره،عملكرد دانشجو را دراين درس و در اين دوره ثبت مي نمايد. پايش 
عالوه بر ارائه مطالبي به عنوان راهنماي  Log bookعملكرد دانشجويان در فرايند آموزش يكي از اركان اصلي جهت ارتقاء كيفيت مي باشد و هدف 

 مطالعاتي ، ابزاري جهت ارزشيابي ياد گرفته هاي دانشجو و ارزيابي برنامه آموزشي دانشكده نيز مي باشد.

    Log book چگونگي تكميل

 دانشجوي گرامي لطفا:

قسمت مهارت هاي حركتي دفترچه را به طور روزانه، شخصا تكميل نموده ودر پايان هر بخش به تاييد استاد مربوطه برسانيد، قبل از اتمام دوره در 
 صورت عدم يادگيري يك مهارت و وجود سئوال در هر مرحله، موضوع به اطالع استاد مربوطه رسانده شود.

 در پايان دوره فرم تكميل شده را جهت تحليل و بررسي به مسئول گروه مربوطه تحويل نماييد.

 تاييد آن توسط استاد مربوطه در هر روز و از شروع دوره الزامي مي باشد. تكميل فرم توسط دانشجوو

U.رعايت كامل مقررات درون بخشي كه در همين دفترچه اعالم شده، ضروري است 

بديهي است عدم تكميل مناسب، موجب تضييع حقوق شما  لطفا در كمال دقت، صداقت و بدون مخدوش شدن اطالعات، دفترچه را تكميل نماييد.
 در مواردي كه دفترچه ناقص باشد، نمره ناتمام است و به آموزش دانشكده گزارش نمي شود. خواهد شد.

 
آموزشي  قوانين و مقرارت 

 ، در 16 مي باشد و در نوبت بعد از ظهر در صورت پيوسته بودن تا ساعت 12:30 الي  7:30ساعت كارآموزي در بخش در نوبت صبح از ساعت  -1
  مي باشد.18-14غير اين صورت از ساعت 

. (لباس فرم براي آقايان در بخش اورژانس: روپوش رعايت يونيفرم مطابق مقررات گروه هوشبري و اتاق عمل در بخش هاي باليني الزامي است -2
 سفيد  و شلوار پارچه اي مشكي) --- (لباس فرم براي خانم ها در بخش اورژانس: روپوش  سفيد و شلوار پارچه اي مشكي)

 در زمينه كوتاه نگه داشتن ناخن و عدم استفاده از زيور آالت و رعايت شئونات اسالمي متعاقب قوانين و مقررات دانشكده عمل نماييد. -3
 در برخورد با بيماران، همراهان آنها، همكاران، كادر آموزشي درماني و اساتيد در بخش رعايت اصول اخالقي و شئونات حرفه اي را نمايد. -4
 حين برنامه هاي آموزشي و حضور در بخش خاموش كردن موبايل و عدم استفاده از آن الزامي مي باشد. -5
  حضور دانشجو در  تمام جلسات مربوط به كارآموزي الزامي است. -6
غيبت موجه بايد به ميزان برابر و غيبت غير موجه به ميزان دو برابر بايد جبران شود و نيز به ازاي هر روز غيبت غير موجه  يك نمره از نمره  -7

 كارآموزي كسر خواهد شد.
 غيبت غير موجه بيش از دو روز به معناي حذف كارآموزي خواهد بود. -8
 تاخير در ورود و تعجيل در خروج بر خالف مقررات مي باشد، مگر با اطالع و اجازه مربي. -9

 مربيان از فرستادن كارآموز بدون حضور مربي به بيمارستان جدا خودداري فرمايند. -10
 نصب اتيكت براي دانشجو الزامي مي باشد. -11

 
 
 
 
 



 
 ارزشيابي عمومي كارآموزي دانشجويان رشته هوشبري و اتاق عمل

 
 تاريخ:

 بيمارستان و بخش:

 

 0 5/0 75/0 1 آيتم تحت ارزشيابي

     حضور به موقع و آماده شدن در محل كارآموزي 1

     انجام وظايف با حداقل وابستگي 2

     فعاليت به عنوان عضوي از تيم 3
     رعايت قوانين دانشكده در ارتباط با نحوه پوشش و آرايش 4

     رفتن به استراحت با اجازه و بدون تلف نمودن وقت 5
     ارتباط مناسب با پزشك 6

     ارتباط مناسب با سر پرستار و پرسنل 7

     ارتباط و رفتار مناسب با همگروهي 8
     بينش نسبت به توانايي ها و دانش خود و درخواست كمك و پرسش 9

     حمايت از بيمار 10

     پذيرش مسئوليتها با عالقه 11
     رعايت اصول ايمني حين كار جهت مراقبت از تجهيزات گران قيمت 12

     صرفه جويي در كاربرد وسايل به منظور كاهش هزينه هاي بيمار 13
     پيروي از دستورات  14

     انجام كار با سرعت و دقت مناسب 15

     قبول پيشنهادات و انتقادات و ارائه پيشنهادات سازنده 16

 پيشنهادات
 
 

 

                                                        

امضاء مربي                                                                                     



:                                                        تاريخ:كارآموزي روش هاي احياي قلبي ريوي                                                          بيمارستان و بخش

 

 

 

 

 

 مهــارت رديف
توانايي انجام كار را 

 ندارد
 ناقص انجام مي دهد

نسبتا كامل انجام مي 
 دهد

با راهنمايي كامل انجام 
 مي دهد

به طور كامل انجام مي 
 دهد

      توانائي پذيرش و ترياژ بيماران در بخش اورژانس 1

      توانائي بررسي هاي اوليه و سريع باليني بيمار بالفاصله پس از ترياژ 2

      توانائي برقراري ارتباط مناسب با بيمار و گرفتن شرح حال اوليه باليني از بيمار  3

      توانائي انجام عمليات احياي قلبي ريوي در بيماران در صورت نياز 4

      توانائي كنترل و مديريت راه هوايي در بيماران دچار اختالل تنفسي 5

      توانائي استفاده بكارگيري وسايل  و تجهيزات مورد استفاده در بخش اورژانس 6

      توانائي انجام سرم تراپي  در بخش اورژانس 7

      توانائي انجام خونگيري و گرفتن نمونه آزمايشات مختلف در بخش اورژانس 8

      توانائي فيكس كردن و ساكشن در بيماران دچار تروماي سر و گردن و خونريزي 9

      توانائي استفاده از ترالي اورژانس و داروها و تجهيزات آن 10

       در بيماران بر حسب نيازDTتوانائي انجام تزريقات وريدي، عضالني، و تزريق  11

      توانائي تعبيه سوند اداري و همچنين خارج كردن آن 12

      توانائي تعبيه سوند بيني معده اي  13

      توانائي انجام اكسيژن تراپي 14



 

 

 

 

 عنوان مهارت رديف
تعداد مورد انتظار تا پايان 
دوره كارآموزي مهارتهاي 

 پرستاري در بخش

تعداد انجام شده در پايان 
كارآموزي مهارتهاي پرستاري در 

 بخش

 نظر استاد
 تاييد و امضاء استاد

 مردود مشروط قابل قبول

      2 پذيرش و ترياژ بيماران 1

      2 بررسي هاي اوليه و سريع باليني بيمار  2

      2 گرفتن شرح حال اوليه باليني از بيمار  3

      2 عمليات احياي قلبي ريوي در بيماران  4

      2 كنترل و مديريت راه هوايي در بيماران دچار اختالل  5

      3 بكارگيري وسايل  و تجهيزات مورد استفاده در بخش  6

      2 سرم تراپي   7

      2 تعبيه آنژيوكت خونگيري و گرفتن نمونه آزمايشات 8

      2 فيكس كردن سر و ساكشن در بيماران دچار تروما 9

      3 استفاده از ترالي اورژانس و داروها و تجهيزات آن 10

      DT  2تزريقات وريدي، عضالني، و تزريق  11

      1 تعبيه سوند اداري و همچنين خارج كردن آن 12

      1 تعبيه سوند بيني معده اي  13

      3 توانائي انجام اكسيژن تراپي 14



 عنوان مهارت
نام و نام خانوادگي 

 بيمار
 محل انجام (بخش) تاريخ انجام مهارت تشخيص شماره پرونده

تاييد و امضاء استاد يا 
 پرستار مربوطه

       پذيرش و ترياژ بيماران

       پذيرش و ترياژ بيماران

       بررسي هاي اوليه و سريع باليني بيمار

       بررسي هاي اوليه و سريع باليني  بيمار

       گرفتن شرح حال اوليه باليني از بيمار

       گرفتن شرح حال اوليه باليني از بيمار

       عمليات احياي قلبي ريوي در بيماران

       عمليات احياي قلبي ريوي در بيماران 

       كنترل و مديريت راه هوايي در بيماران دچار اختالل 

       كنترل و مديريت راه هوايي در بيماران دچار اختالل

       بكارگيري وسايل  و تجهيزات مورد استفاده در بخش

       بكارگيري وسايل  و تجهيزات مورد استفاده در بخش

       بكارگيري وسايل  و تجهيزات مورد استفاده در بخش

       سرم تراپي  

       سرم تراپي  

       تعبيه آنژيوكت خونگيري و گرفتن نمونه آزمايشات

 تعبيه آنژيوكت خونگيري و گرفتن نمونه آزمايشات
 
 
 
 

 
 
 

     



 

 

 

 

 

 عنوان مهارت
نام و نام خانوادگي 

 بيمار
 محل انجام (بخش) تاريخ انجام مهارت تشخيص شماره پرونده

تاييد و امضاء استاد يا 
 پرستار مربوطه

       فيكس كردن سر و ساكشن در بيماران دچار تروما

       فيكس كردن سر و ساكشن در بيماران دچار تروما

       استفاده از ترالي اورژانس و داروها و تجهيزات آن

       استفاده از ترالي اورژانس و داروها و تجهيزات آن

       استفاده از ترالي اورژانس و داروها و تجهيزات آن

       DTتزريقات وريدي، عضالني، و تزريق 

       DTتزريقات وريدي، عضالني، و تزريق 

       تعبيه سوند اداري و همچنين خارج كردن آن

       تعبيه سوند بيني معده اي

       توانائي انجام اكسيژن تراپي

       توانائي انجام اكسيژن تراپي

       توانائي انجام اكسيژن تراپي



 مهارت هاي شناختي و كنفرانس كارآموزي احياي قلبي ريوي

 امتياز دانشجو تاريخ عنوان كنفرانس  رديف

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

4  

 

  

5  

 

  

6  

 

  



 

 

 ثبت انتقادات و پيشنهادات دانشجو:

1- 

2 - 

3 - 

 

 

 

 

 نمره كسب شده نمره اختصاص يافته عنوان رديف
   نمره4 ارزشيابي عمومي 1
   نمره8 ارزشيابي مهارت ها 2
   نمره4 ثبت فعاليت ها 3
   نمره2 كنفرانس 4
   نمره2 امتحان پايان بخش (شفاهي يا كتبي) 5

  جمع نمره 
 

                                                                                            

 


