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  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی

  دانشکده پیراپزشکی

  

  دفترچه ثبت فعالیتهاي عملی دانشجویان کارشناسی هوشبري

LOG BOOK   

  

  گروه آموزشی هوشبري و اتاق عمل

   2در عرصه کارآموزي 

  کارشناسی هوشبري 8دانشجویان ترم 

  

  

  نام و نام خانوادگی:             

  تاریخ شروع دوره:            

  تاریخ اتمام دوره:             

  

  



      Log book         هدف و جایگاه آموزشی

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

طالعاتی ، عالوه بر ارائه مطالبی به عنوان راهنماي م Log bookدانشجویان در فرایند آموزش یکی از ارکان اصلی جهت ارتقاء کیفیت می باشد و هدف 

  ابزاري جهت ارزشیابی یاد گرفته هاي دانشجو و ارزیابی برنامه آموزشی دانشکده نیز می باشد.

     Log book چگونگی تکمیل

  دانشجوي گرامی لطفا:

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

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

تایید آن توسط استاد مربوطه در  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، ضروري است.           از شروع دوره الزامی می باشد.هر روز و 

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

 ه ناقص باشد، نمره ناتمام است و به آموزش دانشکده گزارش نمی شود.مواردي که دفترچ

 قوانین و مقرارت آموزشی

، در غیر  16باشد و در نوبت بعد از ظهر در صورت پیوسته بودن صبح تا ساعت می  12:30الی   7:30ساعت کارآموزي در بخش در نوبت صبح از ساعت  -1

  می باشد. 18-14این صورت از ساعت 

آقایان در اتاق عمل: روپوش و شلوار سبز،  (لباس فرم براي. در بخش هاي بالینی الزامی است گروه هوشبري و اتاق عملرعایت یونیفرم مطابق مقررات  -2

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

، مقنعه مشکیو شلوار  سفید : روپوشاورژانس(لباس فرم براي خانم ها در  ---مشکی) و شلوار سفید  : روپوش اورژانس(لباس فرم براي آقایان در  ***

 کلیه دانشجویان به هیچ وجه مجاز به  پوشیدن شلوار جین و رنگی و  خانم ها مقعنه رنگی نمی باشند.:  )مشکی

 ایید.در زمینه کوتاه نگه داشتن ناخن و عدم استفاده از زیور آالت و رعایت شئونات اسالمی متعاقب قوانین و مقررات دانشکده عمل نم -3

 در برخورد با بیماران، همراهان آنها، همکاران، کادر آموزشی درمانی و اساتید در بخش رعایت اصول اخالقی و شئونات حرفه اي را نماید. -4

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

غیبت موجه باید به میزان برابر و غیبت غیر موجه به میزان دو برابر باید جبران  کارآموزي الزامی است. حضور دانشجو در  تمام جلسات مربوط به -6

 شود و نیز به ازاي هر روز غیبت غیر موجه  یک نمره از نمره کارآموزي کسر خواهد شد.

 غیبت غیر موجه بیش از دو روز به معناي حذف کارآموزي خواهد بود. -7

 تعجیل در خروج بر خالف مقررات می باشد، مگر با اطالع و اجازه مربی.تاخیر در ورود و  -8

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

 نصب اتیکت براي دانشجو الزامی می باشد. -10

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



  عمومی کارآموزي دانشجویان رشته هوشبري و اتاق عملارزشیابی 

  

  تاریخ:

  :و بخش بیمارستان

  

  0  5/0  75/0  1  آیتم تحت ارزشیابی

          حضور به موقع و آماده شدن در محل کارآموزي  1

          انجام وظایف با حداقل وابستگی  2

          فعالیت به عنوان عضوي از تیم  3

          پوشش و آرایشنحوه  ارتباط بادر دانشکده  رعایت قوانین  4

          رفتن به استراحت با اجازه و بدون تلف نمودن وقت  5

          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

          رعایت اصول ایمنی حین کار جهت مراقبت از تجهیزات گران قیمت  12

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

          پیروي از دستورات   14

          انجام کار با سرعت و دقت مناسب  15

          و ارائه پیشنهادات سازنده قبول پیشنهادات و انتقادات  16

  پیشنهادات

  

  

  

  امضاء مربی                                                                                            



  تاریخ:                                                                   نام مربی:                                      بیمارستان و بخش:                                            اتاق عمل – 2در عرصه کارآموزي 
ف

ردی
  

  مهــارت
ر توانایی انجام کا

 را ندارد

ناقص انجام می 

 دهد 

 با راهنمایی کامل

 انجام می دهد

ام نسبتا کامل انج

 می دهد

 به طور کامل انجام

 می دهد

           ارتباط مناسب با پرسنل اتاق عمل و متخصص بیهوشی  1

2  
کل اماده نمودن کلیه تجهیزات رگ گیري (سرم و هواگیري ست سرم یا میکروست)، تورنیکه،پنبه ال

ب،چسب، انژیوکت سایز مناس  
          

ه) چک کردن ماشین بیهوشی (عدم نشتی، تاریخ سودوالیم، گازهاي بیهوشی محفظه تبخیر کنند  3            

           N20چک کردن کپسول اکسیژن  و   4

           چک کردن ساکشن  5

           چک کردن الرنگوسکوپ  6

           اماده نمودن پمپ انفوزیون   7

            با دوز خواسته شده  TNGرقیق کردن و انفوزیون   8

           TIVAمشارکت در اماده نمودن داروهاي   9

           اماده کردن لوله تراشه سایز مناسب و چک کاف لوله تراشه براي بیمار بزرگسال و اطفال  10

           اماده کردن داروهاي مورد نیاز در بیهوشی عمومی  11

           اماده کردن داروهاي مورد نیاز در بی حسی نا حیه اي و ست مربوطه  12

           کنترل ترالی احیا  13

           کنترل الکتروشوك  14

اماده نمودن  تخت عمل و پذیر ش بیمار در اتاق عمل    15            

رفع استرس و اضطراب بیمار و  کمک و راهنمایی بیمار در مانوس نمودن محیط نا اشنا  16            

           چک دستبند بیمار با پرونده وي و چک محل عمل  17



  

ف
ردی

  

 مهــارت

ر توانایی انجام کا

 را ندارد 

ناقص انجام می 

 دهد 

 با راهنمایی کامل

 انجام می دهد

ام نسبتا کامل انج

 می دهد

 به طور کامل انجام

 می دهد

            جهت عدم وجود هرگونه زیور االت و یا الك ناخن و همچنین نداشتن دندان مصنوعی رتوجه به ظاهر بیما  17

            ناشتا بودن بیمارکسب اطمینان از   18

            رگ گیري  و انتخاب صحیح انژیوکت  19

            مانیتورینگ و اداره بیمار نروسرجري   20

            مانیتورینگ واداره بیمار توراکس  21

            بیمارالپاراتومی والپاراسکوپی واداره مانیتورینگ  22

           difficult intubationی جهت ارزیابی راه هوایی تعیین ماالمپاتی و تشخیص هوشیب متخصص با يهمکار  23

            )RAPID SEQENCE( یاورژانس مارانیب در یهوشیب نداکشنیا در مشارکت  24

            ماریب نمودن ژنهیاکس پره و يریگ ماسک  25

            )و فورسپس مگیل ژل و دیگا ،یگوش چسب، ، هوا سرنگ تراشه، لوله(يگذار لوله زاتیتجه نمودن اماده  26

              Difficult intubationمشارکت درالرنگوسکوپی و لوله گذاري تراشه از راه دهان  در بیمار   27

            از راه بینی(و یا مشاهده و مشارکت) تراشه يگذار لوله و یالرنگوسکوپ  28

            همکاري در جایگذاري الرنجیال ماسک   29

            قرار گیري لوله تراشه و فیکس کردن  چک کردن محل   30

            تنظیم ونتیالتور ماشین بیهوشی و وصل کردن بیمار به ونتیالتور  31

            همکاري در دادن پوزیشن مناسب جراحی به بیمار و توجه به عوارض ان  32

            مانیتورینگ حین عمل   33

            و ساکشن محتویات معده  NGTubeجایگذاري   34

            همکاري و مشارکت در ترانسفوزیون خون و فراورده هاي ان و استفاده از وارمر  35



  ثبت فعالیت ها

  )تشخیص نام عمل (
نام و نام خانوادگی 

  بیمار
  محل انجام (بخش)  تاریخ انجام مهارت  نقش دانشجو  شماره پرونده

یا  تایید و امضاء استاد

  پرستار مربوطه

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             



  ثبت فعالیت ها

  )تشخیص نام عمل (
نام و نام خانوادگی 

  بیمار
  محل انجام (بخش)  تاریخ انجام مهارت  نقش دانشجو  شماره پرونده

یا  تایید و امضاء استاد

  پرستار مربوطه

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             



  ثبت فعالیت ها

  )تشخیص نام عمل (
نام و نام خانوادگی 

  بیمار
  محل انجام (بخش)  تاریخ انجام مهارت  نقش دانشجو  شماره پرونده

یا  تایید و امضاء استاد

  پرستار مربوطه

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             



  ثبت فعالیت ها

  )تشخیص نام عمل (
نام و نام خانوادگی 

  بیمار
  محل انجام (بخش)  تاریخ انجام مهارت  نقش دانشجو  شماره پرونده

یا  تایید و امضاء استاد

  پرستار مربوطه

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             



  ثبت فعالیت ها

  )تشخیص نام عمل (
نام و نام خانوادگی 

  بیمار
  محل انجام (بخش)  تاریخ انجام مهارت  نقش دانشجو  شماره پرونده

یا  تایید و امضاء استاد

  پرستار مربوطه

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             



  ثبت فعالیت ها

  )تشخیص نام عمل (
نام و نام خانوادگی 

  بیمار
  محل انجام (بخش)  تاریخ انجام مهارت  نقش دانشجو  شماره پرونده

یا  تایید و امضاء استاد

  پرستار مربوطه

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             



  ثبت فعالیت ها

  )تشخیص نام عمل (
نام و نام خانوادگی 

  بیمار
  محل انجام (بخش)  تاریخ انجام مهارت  نقش دانشجو  شماره پرونده

یا  تایید و امضاء استاد

  پرستار مربوطه

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             



  

  برحسب بخش هاي کارآموزي 2در عرصه مهارت هاي شناختی و کنفرانس کارآموزي 

  امتیاز  کودکان  امتیاز  زنان  امتیاز  چشم و جراحی عمومی  امتیاز  و ارولوژي ENT امتیاز  ارتوپدي و مغز و اعصاب

جراحی تیرویید و     تست هوشیاري

  پاراتیرویید

اهداف اداره بیهوشی در   

  جراحی چشم

بیهوشی در جراحی هاي   

  غیر مامایی در بارداري

   انتروکولیت نکروزان  

اداره بیهوشی در بیماران 

  با تنگی کاروتید

ادراه بیهوشی درجراحی     طوفان تیروییدي  

  شبکیه

   گاستروشزي    نوزاداحیاي   

شکستگی هاي لگن و 

T0TAL HIP 

اثار بیهوشی و جراحی بر    HLAپیوند کلیه و ازمایش   

  کبد

   امفالوسل    سندرم شیهان  

TOTAL KNEE    ادراه بیهوشی در کله     فارماکولوژي دیورتیک ها

سیستکتومی(باز 

  والپاراسکوپیک)

آشنایی با اعمال جراحی   

  بخش مربوطه

اعمال جراحی آشنایی با   

 بخش مربوطه

 

مالحظات حوالی  عمل در     الیگوري    تورنیکه

GERD 

       

آشنایی با اعمال جراحی 

  بخش مربوطه

آشنایی با اعمال جراحی   

  بخش مربوطه

آشنایی با اعمال جراحی   

 بخش مربوطه

       

  

  

  



  برحسب بخش هاي کارآموزي 2در عرصه مهارت هاي شناختی و کنفرانس کارآموزي 

  امتیاز  اورژانس امتیاز  قلب

ــول      ــال و CPCRاص دراطف

  بزرگساالن

  

    انتی دوت هاي روتین    

    محاسبات دارویی   

پــذیرش بیمــار در بخــش     

اورژانس و اسـتانداردهاي  

  مربوط به فوریت ها

  

دفیبریالتور و ضربان سـاز      

  موقت

  

    انواع شوك و اقدامات الزم    

ــنج،       ــنکوپ، تشــ ســ

دیــــابتی، کتواســــدوز 

  مسمومیت حاد با الکل

  

  

  



  ثبت انتقادات و پیشنهادات دانشجو:

1-  

2-   

3-   

  

  

  

 


