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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

 زشکی دانشکده پیراپ
 

Log Book 

 پیوسته کارشناسی هوشبری  مقطع   2 یآموزکاردفترچه 

 :مقدمه

هوشببری کارشناسبی    2 دوره کارآموزی  Log book (LB)دانشجوی گرامی دفترچه حاضر تحت عنوان 

طراحای   کاارآموزی  بالینی شما در طول _کلیه فعالیتهای آموزشی ارزشیابی مستمر ، به منظور ثبت  پیوسته

در پایاان دوره اطععاا     توسط شما در اختیار استاد گذاشته می شودکه در طول دوران کارآموزی  .شده است

 توساط گاروه   جهت تعیین نمرا  بخش، ارزشیابی عملای و حواور و ایاا       Log book (LB)موجود در 

 .ئیدلذا خواهشمند است در تکمیل آن حداکثر دقت خود را مبذول فرما. مورد استفاده قرار می گیرد
با توجه به اینکه مسئولیت یادگیری بعهده خود شماست و یاددهنده مربیان بالینی تعیین شده می باشند امید است بتوانید 

 .از فرصت های بالینی خود بنحو احسن استفاده نمایید

 
  

 

 ................................................:نام کار آموز 

 

 ............................................:شماره دانشجویی

 

 

: 

  در تکمیل دفترچه نظم و دقت را در نظر داشته باشید. 

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

  موقع تحویل یک کپی از دفترچه نزد خود نگهداری نمائید. 

 

 

 
 

 توجه
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 :«راهنمای اخالق حرفه ای

های اتخاذ شده در یک حرفه و های اخالقی که تصمیمها، اصول و دستورالعملهنجارها، ارزشاخالق حرفه ای عبارت است از 

 .رفتار شاغلین آن حرفه را کنترل و هدایت می کنند

 .این واژه از دو رکن اخالق و حرفه تشکیل شده است که الزم است ابتدا تعریف مختصری از اخالق ارایه شود

، اخالق (personal ethics) می باشد که خود به سه نوع اخالق فردی "در قبال حقوق افرادمسوولیت پذیری "اخالق به معنی 

 .دسته بندی می شود (organizational ethics) و مسایل اخالقی سازمانها (work ethics) حرفه ای

ام هرچه بهتر دوره کارآموزی در ادامه مهم ترین مصادیق عملی برای اخالق حرفه ای که می توانند به دانشجویان محترم در انج

 :کمک نمایند؛ ارایه می گردد

 رعایت اصول محرمانه و عدم انتشار اسناد، مدارک و ارقام آماری سازمان بدون کسب اجازه کتبی*  

 برخورد شایسته و حفظ حریم ارتباط کاری با تمامی پرسنل سازمان *

 مجوز، تردد / عاطال خروج با)رعایت قوانین و روال های کاری سازمان  * 

 حفظ بی غرضی در ارایه نظرات حرفه ای، قضاوت و تصمیم گیری ها*  

 رعایت تمامی مسایل ایمنی * 

 انجام هماهنگی پیش از استفاده از تجهیزات و امکانات *

 

 انش ای پایبند باشند و د باید به آموزش مداوم خود در تمام طول زندگی حرفه افراد   :ای تعهد به توانمندی حرفه

 .های الزم و به روز را به دست آوردند ومهارت

 

 و در کل دوره درمانی اطالعات مربوط به وضعیت سالمتی  رضایت باید قبل از اخذ  :تعهد به صداقت با بیماران

ارائه اطالعات به میزانی الزم است که بیمار بتواند برای دوره درمانی . هددایار ایشان قرار تبیماران را کامل و صادقانه در اخ

 گیری نماید خود تصمیم
 

 و حفاظت از اطالعات بیماران است رازداری ی کسب اعتماد بیماران رعایت الزمه :بیمار رازداری تعهد به 
 

 تعهد به حفظ رابطه مناسب با بیماران 
 

 هایی برای ارتقاء کیفیت خدمات  ریزی و اجرای مکانیسم باید در برنامه  :ها تعهد به ارتقا کیفیت خدمات مراقبت

 .دناقدام نمای
 

 های ارائه خدمات سالمت باید دسترسی همگان به خدمات  هدف تمام سیستم :تعهد به بهبود دسترسی به خدمات

نظام سالمت باید موانع دسترسی عادالنه به خدمات را اعم از موانع حقوقی، تحصیالتی، . حداقل استاندارد مراقبت باشد

http://iranethics.ir/find.php?wid=13
http://iranethics.ir/find.php?wid=13
http://iranethics.ir/find.php?wid=8
http://iranethics.ir/find.php?wid=8
http://iranethics.ir/find.php?wid=8
http://iranethics.ir/find.php?wid=8
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 .مالی، جغرافیایی و تبعیضات اجتماعی را برطرف سازند

 

 گویند مسؤول توزیع  در عین حال که به نیاز فردی بیماران پاسخ می  :ی منابع محدود تعهد به توزیع عادالنه

 .باشند خدمات محدود بر مبنای مدیریت معقول و هزینه اثر بخش نیز می

 

 حرف پزشکی . بکوشندتولید دانش و استفاده از آن و ارتقاء استاندارد علمی و پژوهش  باید در  :تعهد به دانش علمی

   دمتعهد است از مبتنی برشواهد علمی بودن و صحت علم تولید شده اطمینان یابن

 

 عنوان اعضاء یک حرفه باید با یکدیگر همکاری کنند، به یکدیگر  به همه افراد :ای های حرفه تعهد به مسؤولیت

ای از خود  که رفتار غیر حرفه افرادیرای برخورد با ای ب احترام بگذارند، در فرآیندهای خودارزیابی از قبیل تعیین رویه

 .دهند شرکت کنند تا کیفیت مراقبت از بیماران به حداکثر برسد نشان می

  :ایحرفه رفتار اجزاء از یک هر مصادیق

 :دوستی نوع -1  

 ارجحیت دادن منافع بیمار بر منافع خود ·  

 های بیمار توجه نشان دادن به خواسته ·  

 ف وقت و حوصله برای توضیح اطععا  به بیمارصر ·  

 صرف وقت و حوصله برای آرامش بخشیدن به بیمار ناخوش ·  

 تعش برای کاستن از رنج و درد بیمار از تمام راههای ممکن ·  

 های بیمار دلسوزانه گوش دادن به نگرانی ·  

 ای محلی و ملیهای حرفه مشارکت در سازمان ·  

 به سایر اعواء تیمپیشنهاد کمک  ·  

 ,تواند کارش را انجام دهد داوطلب شدن برای انجام کار فرد دیگری که نمی ·  

 های خود در اختیار دیگران قرار دادن دانش و مهار  ·  

 :شناسی وظیفه -2  

 به موقع رسیدن ·  

 قابل اعتماد بودن ·  

 از سرپرست پیروی کردن ·  

 ل و به موقعانجام وظائف محوله به طور کام ·  

 رعایت ضوابط و مقررا  ·  

 همکاری مناسب در کار تیمی ·  

  انجام وظائف و در دسترس بودن در زمان ·  

 شود گزارش دقیق و کامل مراقبتهایی که برای بیمار انجام می ·  

 مراقبت از بیمار  انتقال درست و کامل مسؤولیت ·  
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 تواند حاضر شود و اطمینان از جایگزین نمی وظیفه اطعع به دیگران در زمانیکه برای انجام ·  

 ها تکمیل مراقبت بیماران قبل از مرخص کردن آن ·  

 اظهار خطای پزشکی به تیم یا سرپرست ·  

 به تیم یا سرپرست تعارض منافع اظهار وجود ·  

 اعتبار نمودن ایر منصفانه شناسایی و گزارش خطا و رفتار نامناسب همکاران با پرهیز از بی ·  

 نظارتی حرفه_مشارکت در فعالیتهای خود ·  

 اجتنا  از سوء مصرف دارو و الکل ·  

 موثر به جای ار زدنارائه نقد  ·  

 :شغلی تعالی -3  

 ها وجوی فعال فیدبک جست ·  

 اصعح رفتارها یا عملکرد خود براساس فیدبک ارائه شده ·  

 هایی توانمندی و دانش خود نگرش نقادانه به خود و توانایی تشخیص حیطه ·  

 ر  کافیشناختن محدودیت خود و کمک گرفتن از دیگران در موارد عدم دانش و مها ·  

 سازگاری با تغییر شرایط ·  

 خود  ارزیابی سعمتی جسمی و روحی ·  

 احساس مسؤولیت برای بازآموزی خود ·  

 های آموزشی شرکت در راندها، سمینارها و سایر فعالیت ·  

 .کنند های بیمار که به وی مراجعه می case مطالعه بر اساس ·  

 :دیگران به احترام -4

 هم با اعواء تیمبرقراری تفا ·  

 های الزم در موقعیتهای شغلی و آموزشی حفظ حریم ·  

 اش معرفی خود و اعوای تیم به بیمار و خانواده ·  

 مورد خطا  قرار دادن بیمار به شکلی مناسب ·  

 در صحبت با بیمار, استفاده از اصطعحاتی که برای بیمار قابل فهم باشد ·  

 بیماران و خانواده ایشان چه در حوور و چه در ایا  ایشاناحترام و حفظ شأن انسانی  ·  

 های درمانی احترام به حق استقعل فردی بیمار از طریق ارائه اطععا  در مورد انتخا  ·  

 گیری باشد هنگامی که وی فاقد اهلیت تصمیم, بیمار قانونی ارائه مشاوره به خانواده یا قیم ·  

 و حریم خصوصی بیمار رازداری احترام گذاشتن به ·  

 های الزم در ارتباط با بیمار حفظ حریم ·  

 در محیط آموزشی ارتباط خو  و مناسب با دانشجویان زیردست ·  

 ارتباط خو  و مناسب با اساتید در محیط آموزشی ·  

 های مرتبط با سعمتی ارتباط خو  و مناسب با شاالین سایر حرفه ·  

 تحمل و صبوری نشان دادن در مقابل طیفی از رفتارها و عقاید ·  

http://iranethics.ir/find.php?wid=28
http://iranethics.ir/find.php?wid=28
http://iranethics.ir/find.php?wid=12
http://iranethics.ir/find.php?wid=12
http://iranethics.ir/find.php?wid=32
http://iranethics.ir/find.php?wid=32
http://iranethics.ir/find.php?wid=8
http://iranethics.ir/find.php?wid=8
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رنگ پوست، نژاد، عقاید سیاسی، وضعیت  تبعیض روا نداشتن در تعامع  خود با دیگران براساس مواردی همچون سن، ·  

های کیفری یا  و یا محکومیت( جنس گرا جنس گرا یا ایر هم هم)های جسمی و روحی، جنس، تمایل جنسی  تأهل، ناتوانی

 جنایی

 :شرافت و درستی -5

 (انصاف، رک بودن، خوش قول بودن, راستگویی)رفتار صادقانه  ·  

 طرف مقابل احترام گذاشته شود حل اختعفا  به شکلی که به شأن ·  

 رفتار مناسب شأن پزشکی چه در رفتار، چه در صحبت و چه در پوشش و آراستگی ·  

 های خود صداقت با بیماران و اجتنا  از بزرگنمایی توانمندی ·  

 های همکاران خود در اجتماعا  عمومی تشویق موفقیت ·  

 .طه تخصص اوستاظهار نظر فقط در مورد موضوعاتی که در حی ·  

 ها در آزمون( دادن و گرفتن)عدم مشارکت در تقلب ·  

 پذیرفتن مسؤولیت کار خود ·  

 اجتنا  از استفاده از شیوه های ایر منصفانه برای ارتقاء جایگاه آکادمیک خود ·  

به منظور کسب منافع مادی، عدم شرکت در ارتباطا  استثمارگرایانه با همکاران، دانشجویان، بیماران یا خانواده ایشان  ·  

 احساسی، جنسی، پژوهشی یا آموزش

 انجام اخعقی و گزارش صادقانه پژوهش و قدردانی مناسب از مشارکت دیگران در انتشار ·  

 اجتنا  از دزدی تالیفا  ·  

 :اجتماعی عدالت به تعهد -6

  توزیع عادالنه منابع مراقبت سعمتی ·  

 از منابع خدما  سعمتی  مراقبت ·  

 

 هف ای گرایی حر(Professionalism )ت ربشمرده است و یکی از مهم اهیی است هک ره دانشجو باید  رتین توانمندی پادنبیی هب تعهدا

 :است عبارتند از( ایرفتار حرهف)رد رفتار  حرهف ای گرایی فردی هک تجلی خصوصیات . نگرش آن را کسب و رد عمل و رفتار آن را نشان دهد

  ،احترام هب دیگران،     شناسی، شرافت و وظیفه تعالی شغلی،    نوع دوستی ، کاری لت ردست  عدا

http://iranethics.ir/find.php?wid=31
http://iranethics.ir/find.php?wid=31
http://iranethics.ir/find.php?wid=28
http://iranethics.ir/find.php?wid=28
http://iranethics.ir/find.php?wid=31
http://iranethics.ir/find.php?wid=31
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 2کارآموزی قوانین 

 درترم  آشنایی با مهارتهای علمی و عملی مورد نیاز بمنظور (ساعت204)واحد 4دانشجویان هوشبری به میزان2کار آموزی

 .اجرا می شود چهار

 می باشد 00/30صبح الی00/7ساعا  حوور در بیمارستان از ساعت. 

  هر هفته از ابتدای شروع ترم تحصیلی می باشد طبق برنامه تنظیمی اععم شدهکارآموزی روزها . 

  اتاق عمل در روزها وساعا  تعیین شده ضروری است ودانشجو به هیچ عنوان در روزها وساعا  فوق نمیتواند حوور در

 ".برابر جبرانی خواهد بود0 مگر از ایبت مجاز استفاده کرده و به ازاء هر روز ایبت ایر مجاز "ایبت نماید

 روپوش و شلوار سبز، :لباس فرم برای آقایان.)رعایت لباس فرم دانشجویان برابر مقررا  آموزشی ودانشجویی الزامی است

و نصب  (روپوش و شلوار سبز ، مقنعه سبز ، جورا  و دمپایی مناسب :لباس فرم برای خانمها()دمپایی مناسب اتاق عمل

 انشجویان الزامی است اتیکت برای کلیه د

 و عدم استفاده از زیور اال  الزامی است کوتاه نگه داشتن ناخن ها 

  ه ای در برخورد با بیماران ، همراهان و کادر آموزشی درمانیشئونا  حرف رعایترعایت شئونا  اسعمی 

 برخعف مقررا  می باشد ،مگر با اطعع واجازه مربی تاخیر در ورود وتعجیل در خروج. 

 پایان کارآموزی از کتا  بیسیک میلر در فصل های تعیین شده که در تابلو اععنا   گروه نصب شده فرانس امتحان ر

مباحث عنوان شده در کعسها و کنفرانسهای آموزشی و کتا  در بیهوشی از نکا  کلیدی تعدادی از  است  و همچنین

 دریافت نماید می باشد توسط گروه تدوین و دانشجو موظف است از گروه  که می باشد

  فعالیتهای و  در پایان دوره به صور  امتحان مشاهده و چک لیست . ارزشیابی به صور  عملی و شفاهی انجام می گردد

 .تعلق می گیرد  نمره حین کار آموزی و سایر موارد

  در مواردی کهLog book  هایت تحویل دفترچه تا دو ن .ناقص باشد ، نمره نا تمام است و به دانشکده گزارش نمی گردد

 روز بعد از اتمام دوره کارآموزی می باشد

  الزامی است مربیاخذ نمره در تمامی مهارتهای عملی تحت نظر . 

مدیر  جناب آقای جعفریدر خصوص مسائل مربوط به کارآموزی و فعایت های یادگیری خود به طور مستمر با  اعضاء گروه و 

 داشته باشید  گروه هوشبری   دانشکده ارتباط

 214داخلی  ،-32436133:شماره ثابت -1

 

 Syjafarib@gmail.com:پست الکترونیک 
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 اهداف کار آموزی

 مشارکت نمایدچگونگی ارزیابی بیمار قبل از بیهوشی  در دانشجو باید-1

  تبیین نمایدانشجو باید قادر باشد اصول انتخا  روش بیهوشی مناسب را د-2

 را مشارکت نماید...( تجهیزا  ،وسایل،داروها و)سازی بیمار برای القاء بیهوشی  چگونگی آمادهدر دانشجو -0

 دانشجو باید در انجام القاء بیهوشی عمومی تحت نظر متخصص بیهوشی مشارکت نماید -4

 عوارض  مرحله قبل و  حین و بعداز بیهوشی مشارکت نمایددر پایش  دانشجو باید -5

 و صحنه عمل  را طبق اصول آموخته شده پایش نماید  دانشجو باید ارگان های حیاتی-6

 دستور به کار گیردسیستم های تجویز اکسیژن  را طبق دانشجو باید  -7

 .اصول کلی مایع درمانی و انتقال خون مشارکت نمایددر کاربرد  دانشجو باید -8

 یی مشکل مشارکت نمایدآماده سازی وسایل و تجهیزات در ارتباط با اداره راه هوادر دانشجو باید  -9

  مشارکت نماید روشهای انجام بی حسی ناحیه ای و بروز عوارض احتمالی ر ددانشجو باید  - -01

وسایل و تجهیزات و داروهای  مورد نیاز برای انجام بی حسی های ناحیه ای در آماده سازی دانشجو باید  --00

 مشارکت نماید

 حین و بعد از بی حسی های ناحیه ای مشارکت نماید درمراقبت از بیمار دردانشجو باید  --01

 مشارکت نماید و روشهای انجام بلوک های عصبی محیطی در آماده سازی بیمار برای دانشجو باید  --01

 .هر کدام از روشها را پایش نماید  عوارض 

 نماید رانجام انواع بلوک های عصبی محیطی مشارکت  ددانشجو باید  --01

پوزیشن عوارض مشارکت  داشته و  انواع روشهای استقرار بیمار بر روی تخت عمل در انجام باید دانشجو  --05

 های مختلف را گزارش نماید 

 اصول آماده سازی وسایل و تجهیزات جهت هوش آوری بیمار مشارکت نمایددردانشجو باید --06

 مشارکت نماید در مرحله هوش آوری بیمار تحت نظر متخصص بیهوشی دانشجو باید  --07

و مراقبتهای پس  و انتقال بیمار به بخش  اصول مراقبت از بیمار پس از مرحله هوش آوری در دانشجو باید --08

 مشارکت نماید از بیهوشی 

 

 



 8  79بهمن -گروه هوشبری

 :شرح وظایف دانشجو در کارآموزی

 .رعایت مقررات ، قوانین ، اصول علمی و اخالقی رفتار در بخش - 0

 مار و اطرافیان وی برقراری ارتباط با بی  - 1

 . با همکاران و پرسنل درمانیبرقراری ارتباط مناسب   -1

 چگونگی ارزیابی بیمار قبل از بیهوشیآکاهی به   -1

 آگاهی به اصول انتخا  روش بیهوشی مناسب -5

 ...(تجهیزا  ،وسایل،داروها و)آماده سازی بیمار برای القاء بیهوشی -6

 ت نظر متخصص بیهوشیانجام القاء بیهوشی عمومی تح-7

 عوارض  مرحله قبل و  حین و بعداز بیهوشی و مراقبت از بیمار آگاهی به-8

 ارگان های حیاتی  و صحنه عمل  را طبق اصول آموخته شده پایش نماید-9

 به کار گیری سیستم های تجویز اکسیژن  را طبق دستور -01

 اصول کلی مایع درمانی و انتقال خون آگاهی به-33

 اده سازی وسایل و تجهیزات در ارتباط با اداره راه هوایی مشکلآم-01

 روشهای انجام بی حسی ناحیه ای و بروز عوارض احتمالی آگاهی به-30

 تجهیزات و داروهای  مورد نیاز برای انجام بی حسی های ناحیه ای آماده سازی -01

 ی ناحیه ایمراقبتی  بیمار در حین و بعد از بی حسی هانیازهای  آگاهی به-35

 روشهای انجام بلوک های عصبی محیطی  عوارض و مراقبتهای الزم آگاهی به-36

 انواع بلوک های عصبی محیطی مشارکت   آگاهی به-37

 را انجام دهد روشهای استقرار بیمار بر روی تخت عمل ،عوارض و توجهات الزم-08

 آماده سازی وسایل و تجهیزات جهت هوش آوری بیمار-09

 مرحله هوش آوری بیمار تحت نظر متخصص بیهوشی   در کتمشار-11

 آگاهی به اصول مراقبت از بیمار پس از مرحله هوش آوری  و مشارکت  در انتقال بیمار به بخش -10

  و مراقبتهای پس از بیهوشی 

 

 

 

 

 
 



 7  79بهمن -گروه هوشبری

 

 نام و نام خانوادگی دانشجو                                                                                  2جدول کارآموزی 

 تاریخ محل کارآموزی هفته

   اول

   دوم

   سوم

   چهارم

   پنجم

   ششم

   هفتم

   هشتم

   نهم

   دهم

   یازدهم

   دوازدهم

   سیزدهم

   چهاردهم

   پانزدهم

   شانزدهم

   هفدهم

 

 :توضیحات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10  79بهمن -گروه هوشبری

 ....(ارائه کنفرانس، تهیه گزارش، تهیه مطلب و) صی ، آموزشیفعالیت های اختصا
ف

ردی
 

 نام مرکز عنوان فعالیت
 ارزیابی فعالیت

 امضاء مربی تاریخ
 ضعیف متوسط خوب عالی

1 
        

 

2 
        

 

3 
        

 

4 
        

 

5 
        

 

6 
        

 

9 
        

 

8 
        

 

7 
        

 

13 
        

 

11 
        

 

12 
        

 

13 
        

 

14 
        

 

15         

16 
        



 11  79بهمن -گروه هوشبری

 ....(ارائه کنفرانس، تهیه گزارش، تهیه مطلب و) فعالیت های اختصاصی ، آموزشی
ف

ردی
 

 نام مرکز عنوان فعالیت
 ارزیابی فعالیت

 امضاء مربی تاریخ
 ضعیف متوسط خوب عالی

1 
        

 

2 
        

 

3 
        

 

4 
        

 

5 
        

 

6 
        

 

9 
        

 

8 
        

 

7 
        

 

13 
        

 

11 
        

 

12 
        

 

13 
        

 

14 
        

 

15         

16 
        



 12  79بهمن -گروه هوشبری

 2نحوه حضور دانشجو در کارآموزی 
نام مرکز آموزشی و درمانی و  هفته

 رستانیا بیما
 مهر و امضاء  مربی و  یا سرپرست  نحوه حضور تاریخ

 کسری ناقص کامل

 به ساعت

       اوّل

       دوّم

       سوّم

       چهارم

       پنجم

       ششم

       هفتم

       هشتم

       نهم

       دهم

       یازدهم

       دوازدهم

       سیزدهم

       چهارده

       پانزدهم

       شانزدهم

       هفدهم

 

 

 



 13  79بهمن -گروه هوشبری

ف
ردی

 (زیابی می گرددبر اساس انجام  و یا مشارکت موارد ذیل ار) موارد ارزشیابی 

 عالی 

5/3 

 

 خوب

25/3 

 

 متوسط

125/3 

 

 ضعیف

3 

 

     رعایت مقررات، قوانین اصول علمی و اخالقی رفتار در اتاق عمل

     نوع دوستی و همدلی  1

     وظیفه شناسی 2

     تعالی شغلی 3

     احترام به دیگران 4

     فترادرستی و ش 5

     تعهد به عدالت اجتماعی  6

     ارزشیابی اختصاصی

     چگونگی ارزیابی بیمار قبل از بیهوشی 1

     انتخاب اصول روش بیهوشی مناسب 2

     ...(تجهیزات ،وسایل،داروها و)آماده سازی بیمار برای القاء بیهوشی  3

     انجام القاء بیهوشی عمومی تحت نظر متخصص بیهوشی 4

     احتمالیعوارض  و پایش  بل و  حین و بعداز بیهوشی مرحله قدر  مراقبت از بیمار  5

     پایش ارگان های حیاتی  و صحنه عمل  طبق اصول آموخته شده  6

     به کار گیری سیستم های تجویز اکسیژن  طبق دستور  9

     اصول کلی مایع درمانی و انتقال خونبکار گیری  8

     اط با اداره راه هوایی مشکلآماده سازی وسایل و تجهیزات در ارتب 7

     انجام روشهای بی حسی ناحیه ای و بروز عوارض احتمالی مشارکت در  13

     آماده سازی تجهیزات و داروهای  مورد نیاز برای انجام بی حسی های ناحیه ای  11

      مراقبت  بیمار در حین و بعد از بی حسی های ناحیه ای 12

13 
عوارض مراقبتهای پایش انجام روشهای بلوک های عصبی محیطی  و سائل و تجهیزات الزم  برای آماده سازی و 

  الزم
    

     و مراقبت از بیمارانواع بلوک های عصبی محیطی   در انجام  مشارکت 14

     روشهای استقرار بیمار بر روی تخت عمل ،عوارض و توجهات الزم را انجام دهد 15

     وسایل و تجهیزات جهت هوش آوری بیمارآماده سازی  16

     مراقبت از بیمار پس از مرحله هوش آوری  و  انتقال بیمار به بخش  و مراقبتهای پس از بیهوشی   در مشارکت  19

     مشاهده  و بررسی وضع بیمار در طول بیهوشی 18

  نمره 1نمره اخالق  از 

  نمره 9نمره ارزشیابی اختصاصی از  
کنفرانس، تهیه مطلب )عالیت اختصاصی ف

 نمره1از ..( و
 

  نمره 05از  نمره کل

                                       مهر و امضاء مربی                                                                                           :                                                       نام و نام خانوادگی    

  2چک  لیست ارزشیابی کارآموزی   ........                                    الی.............تاریخ: ........................................نام مرکز



 14  79بهمن -گروه هوشبری

                          مهر و امضاء مربی                                                                                                        :                                                       نام و نام خانوادگی

  2چک  لیست ارزشیابی کارآموزی   ........                                    الی.............تاریخ: ........................................نام مرکز
ف

ردی
 

 (گرددبر اساس انجام  و یا مشارکت موارد ذیل ارزیابی می ) موارد ارزشیابی
 عالی 

5/3 

 

 خوب

25/3 

 

 متوسط

125/3 

 

 ضعیف

3 

 

     رعایت مقررات، قوانین اصول علمی و اخالقی رفتار در اتاق عمل

     نوع دوستی و همدلی  1

     وظیفه شناسی 2

     تعالی شغلی 3

     احترام به دیگران 4

     فتادرستی و شر 5

     تعهد به عدالت اجتماعی  6

     بی اختصاصیارزشیا

     چگونگی ارزیابی بیمار قبل از بیهوشی 1

     انتخاب اصول روش بیهوشی مناسب 2

     ...(تجهیزات ،وسایل،داروها و)آماده سازی بیمار برای القاء بیهوشی  3

     انجام القاء بیهوشی عمومی تحت نظر متخصص بیهوشی 4

     احتمالیعوارض  و پایش  و بعداز بیهوشی  مرحله قبل و  حیندر  مراقبت از بیمار  5

     پایش ارگان های حیاتی  و صحنه عمل  طبق اصول آموخته شده  6

     به کار گیری سیستم های تجویز اکسیژن  طبق دستور  9

     اصول کلی مایع درمانی و انتقال خونبکار گیری  8

     ره راه هوایی مشکلآماده سازی وسایل و تجهیزات در ارتباط با ادا 7

     انجام روشهای بی حسی ناحیه ای و بروز عوارض احتمالی مشارکت در  13

     آماده سازی تجهیزات و داروهای  مورد نیاز برای انجام بی حسی های ناحیه ای  11

      مراقبت  بیمار در حین و بعد از بی حسی های ناحیه ای 12

13 
عوارض مراقبتهای پایش انجام روشهای بلوک های عصبی محیطی  و هیزات الزم  برای آماده سازی وسائل و تج 

  الزم
    

     و مراقبت از بیمارانواع بلوک های عصبی محیطی   در انجام  مشارکت 14

     روشهای استقرار بیمار بر روی تخت عمل ،عوارض و توجهات الزم را انجام دهد 15

     جهیزات جهت هوش آوری بیمارآماده سازی وسایل و ت 16

     مراقبت از بیمار پس از مرحله هوش آوری  و  انتقال بیمار به بخش  و مراقبتهای پس از بیهوشی   در مشارکت  19

     مشاهده  و بررسی وضع بیمار در طول بیهوشی 18

  نمره 1نمره اخالق  از 

  نمره 9نمره ارزشیابی اختصاصی از  
کنفرانس، تهیه )صاصی فعالیت اخت

 نمره1از ..( مطلب و
 

  نمره 05از  نمره کل



 15  79بهمن -گروه هوشبری

  2چک  لیست ارزشیابی کارآموزی   ........                                    الی.............تاریخ: ........................................نام مرکز
ف

ردی
 

 (بر اساس انجام  و یا مشارکت موارد ذیل ارزیابی می گردد) موارد ارزشیابی
 عالی 

5/3 

 

 خوب

25/3 

 

 متوسط

125/3 

 

 ضعیف

3 

 

     رعایت مقررات، قوانین اصول علمی و اخالقی رفتار در اتاق عمل

     نوع دوستی و همدلی  1

     وظیفه شناسی 2

     تعالی شغلی 3

     احترام به دیگران 4

     فتادرستی و شر 5

     تعهد به عدالت اجتماعی  6

     ارزشیابی اختصاصی

     چگونگی ارزیابی بیمار قبل از بیهوشی 1

     انتخاب اصول روش بیهوشی مناسب 2

     ...(تجهیزات ،وسایل،داروها و)آماده سازی بیمار برای القاء بیهوشی  3

     انجام القاء بیهوشی عمومی تحت نظر متخصص بیهوشی 4

     احتمالیعوارض  و پایش  شی مرحله قبل و  حین و بعداز بیهودر  مراقبت از بیمار  5

     پایش ارگان های حیاتی  و صحنه عمل  طبق اصول آموخته شده  6

     به کار گیری سیستم های تجویز اکسیژن  طبق دستور  9

     اصول کلی مایع درمانی و انتقال خونبکار گیری  8

     مشکلآماده سازی وسایل و تجهیزات در ارتباط با اداره راه هوایی  7

     انجام روشهای بی حسی ناحیه ای و بروز عوارض احتمالی مشارکت در  13

     آماده سازی تجهیزات و داروهای  مورد نیاز برای انجام بی حسی های ناحیه ای  11

      مراقبت  بیمار در حین و بعد از بی حسی های ناحیه ای 12

13 
عوارض پایش انجام روشهای بلوک های عصبی محیطی  و رای آماده سازی وسائل و تجهیزات الزم  ب 

  مراقبتهای الزم

    

     و مراقبت از بیمارانواع بلوک های عصبی محیطی   در انجام  مشارکت 14

     روشهای استقرار بیمار بر روی تخت عمل ،عوارض و توجهات الزم را انجام دهد 15

     ش آوری بیمارآماده سازی وسایل و تجهیزات جهت هو 16

     مراقبت از بیمار پس از مرحله هوش آوری  و  انتقال بیمار به بخش  و مراقبتهای پس از بیهوشی   در مشارکت  19

     مشاهده  و بررسی وضع بیمار در طول بیهوشی 18

  نمره 1نمره اخالق  از 

  نمره 9نمره ارزشیابی اختصاصی از  
، تهیه کنفرانس)فعالیت اختصاصی 

 نمره1از ..( مطلب و
 

  نمره 05از  نمره کل

                   مهر و امضاء مربی                                                                                                             :                                                       نام و نام خانوادگی



 16  79بهمن -گروه هوشبری

                     مهر و امضاء مربی                                                                                                             :                                                       نام و نام خانوادگی

 

  2چک  لیست ارزشیابی کارآموزی   ........                                    الی.............تاریخ: ........................................نام مرکز
ف

ردی
 

 (بر اساس انجام  و یا مشارکت موارد ذیل ارزیابی می گردد) موارد ارزشیابی
 عالی 

5/3 

 خوب

25/3 

 وسطمت

125/3 

 ضعیف

3 

     رعایت مقررات، قوانین اصول علمی و اخالقی رفتار در اتاق عمل

     نوع دوستی و همدلی  1

     وظیفه شناسی 2

     تعالی شغلی 3

     احترام به دیگران 4

     افتدرستی و شر 5

     تعهد به عدالت اجتماعی  6

     ارزشیابی اختصاصی

     ی بیمار قبل از بیهوشیچگونگی ارزیاب 1

     انتخاب اصول روش بیهوشی مناسب 2

     ...(تجهیزات ،وسایل،داروها و)آماده سازی بیمار برای القاء بیهوشی  3

     انجام القاء بیهوشی عمومی تحت نظر متخصص بیهوشی 4

     احتمالیعوارض  و پایش  مرحله قبل و  حین و بعداز بیهوشی در  مراقبت از بیمار  5

     پایش ارگان های حیاتی  و صحنه عمل  طبق اصول آموخته شده  6

     به کار گیری سیستم های تجویز اکسیژن  طبق دستور  9

     اصول کلی مایع درمانی و انتقال خونبکار گیری  8

     آماده سازی وسایل و تجهیزات در ارتباط با اداره راه هوایی مشکل 7

     انجام روشهای بی حسی ناحیه ای و بروز عوارض احتمالی ت در مشارک 13

     آماده سازی تجهیزات و داروهای  مورد نیاز برای انجام بی حسی های ناحیه ای  11

      مراقبت  بیمار در حین و بعد از بی حسی های ناحیه ای 12

13 
پایش لوک های عصبی محیطی  و انجام روشهای بآماده سازی وسائل و تجهیزات الزم  برای  

  عوارض مراقبتهای الزم
    

     و مراقبت از بیمارانواع بلوک های عصبی محیطی   در انجام  مشارکت 14

     روشهای استقرار بیمار بر روی تخت عمل ،عوارض و توجهات الزم را انجام دهد 15

     آماده سازی وسایل و تجهیزات جهت هوش آوری بیمار 16

19 
مراقبت از بیمار پس از مرحله هوش آوری  و  انتقال بیمار به بخش  و مراقبتهای پس از  در مشارکت 

 بیهوشی  
    

     مشاهده  و بررسی وضع بیمار در طول بیهوشی 18

  نمره 1نمره اخالق  از 

  نمره 9نمره ارزشیابی اختصاصی از  
کنفرانس، تهیه )فعالیت اختصاصی 

 نمره1ز ا..( مطلب و
 

  نمره 05از  نمره کل



 19  79بهمن -گروه هوشبری

  2چک  لیست ارزشیابی کارآموزی                                       ........الی.........تاریخ........................................: مرکزنام 

                     مهر و امضاء مربی                                                                                                             :                                                       نام و نام خانوادگی

ف
ردی

 

 (بر اساس انجام  و یا مشارکت موارد ذیل ارزیابی می گردد) موارد ارزشیابی
 عالی 

5/3 

 

 خوب

25/3 

 

 متوسط

125/3 

 

 ضعیف

3 

 

     رعایت مقررات، قوانین اصول علمی و اخالقی رفتار در اتاق عمل

     نوع دوستی و همدلی  1

     وظیفه شناسی 2

     تعالی شغلی 3

     احترام به دیگران 4

     رافتدرستی و ش 5

     تعهد به عدالت اجتماعی  6

     ارزشیابی اختصاصی

     هوشیچگونگی ارزیابی بیمار قبل از بی 1

     انتخاب اصول روش بیهوشی مناسب 2

     ...(تجهیزات ،وسایل،داروها و)آماده سازی بیمار برای القاء بیهوشی  3

     انجام القاء بیهوشی عمومی تحت نظر متخصص بیهوشی 4

     احتمالیعوارض  و پایش  مرحله قبل و  حین و بعداز بیهوشی در  مراقبت از بیمار  5

     یش ارگان های حیاتی  و صحنه عمل  طبق اصول آموخته شده پا 6

     به کار گیری سیستم های تجویز اکسیژن  طبق دستور  9

     اصول کلی مایع درمانی و انتقال خونبکار گیری  8

     آماده سازی وسایل و تجهیزات در ارتباط با اداره راه هوایی مشکل 7

     ی بی حسی ناحیه ای و بروز عوارض احتمالیانجام روشها مشارکت در  13

     آماده سازی تجهیزات و داروهای  مورد نیاز برای انجام بی حسی های ناحیه ای  11

      مراقبت  بیمار در حین و بعد از بی حسی های ناحیه ای 12

13 
عوارض مراقبتهای پایش ی  و انجام روشهای بلوک های عصبی محیطآماده سازی وسائل و تجهیزات الزم  برای  

  الزم
    

     و مراقبت از بیمارانواع بلوک های عصبی محیطی   در انجام  مشارکت 14

     روشهای استقرار بیمار بر روی تخت عمل ،عوارض و توجهات الزم را انجام دهد 15

     آماده سازی وسایل و تجهیزات جهت هوش آوری بیمار 16

     قبت از بیمار پس از مرحله هوش آوری  و  انتقال بیمار به بخش  و مراقبتهای پس از بیهوشی  مرا در مشارکت  19

     مشاهده  و بررسی وضع بیمار در طول بیهوشی 18

  نمره 1نمره اخالق  از 

  نمره 9نمره ارزشیابی اختصاصی از  
کنفرانس، تهیه )فعالیت اختصاصی 

 نمره1از ..( مطلب و
 

  نمره 05از  نمره کل



 18  79بهمن -گروه هوشبری

 

 یی کارآموز پس از طی دورهنمره نهاساعات غیبت و 

 عدم حضور            □حضور     :وضعیت حضور دانشجو در جلسه توجیهی ابتدای ترم□ 

 

  موزی کسر خواهد شدآنمره از نمره کار  5/0در جلسه توجیهی قابل ذکر است در صورت غیبت 

 

 وضعیت غیبت دانشجو

 تاخیر به ساعت عنوان ردیف
جمع ساعات غیبت 

 روزانه
 جمع

    غیبت های ترم 1

  جمع کل 3

 :ارزشیابی نهایی و ارائه پیشنهادات و انتقادات 
 

 نمره اخذ شده نمره اختصاص یافته عنوان ردیف

 

  35 میانگین جمع نمرا  ارزشیابی مربیان  3

 

  5 میانگین نمره آزمون میان ترم و پایان ترم 2

 

  20 جمع نمره نهایی 4

 

 .مورد تایید است................................................ در ترم تحصیلی............... .......................................................................................... دانشجو........................................ ..نمره 
 

 :گروه هوشبرینام خانوادگی و امضا مدیر و اعضای  -نام 
 

1 -               

           

                                                                                                      

2 -       

 

                                                                                                                   

3-                

 

 

4- 

 

 

5- 

 

6-   
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 :ارائه پیشنهادا  و انتقادا 

 

   

1 -

 

 

 

 

2 -

 

 

 

 

3 -

 

 

 

 

4 -

 

 

 

 

5-  

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امواء دانشجو  
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