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  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

  دانشکده پیراپزشکی و بهداشت
  

Log Book 

   هاي بالینیدفترچه کارآموزي مهارت 

دوره   Log book (LB)دانشـجوي گرامـی دفترچـه حاضـر تحـت عنـوان      

 _هـاي آموزشـی    ، به منظور ثبت کلیـه فعالیـت  مهارت هاي بالینیکارآموزي 

در پایـان دوره اطالعـات    .طراحـی شـده اسـت    کـارآموزي  طولدر شما  بالینی

شیابی عملـی و حضـور و غیـاب    ارز ،جهت تعیین نمرات بخش LBموجود در 

دقـت   لذا خواهشمند است در تکمیل آن حـداکثر . استفاده قرار می گیرد مورد

  .خود را مبذول فرمائید

  

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

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

 ود نگهداري نمائید موقع تحویل یک کپی از دفترچه نزد خ. 

  
 

  :نام کار آموز 

  :شماره دانشجویی

  :تاریخ ورود به بخش

  

  



  

  :دانشجویان گرامی

 در دفترچه حاضر خالصه ش آمدگویی ورود شما به بیمارستانضمن خو ،

ات مقرر شامل قوانین و مهارت هاي بالینیاي از برنامه کار آموزي 

هاي  الیتشرح وظایف فع ،کارآموزي مربوط به بیمارستان و

 .ارائه شده است.....عملی،

 به دفتر انتقادات  در پایان دفترچه تکمیل شده را به همراه پیشنهادات و

 .گروه اتاق عمل تحویل نمایید تا در ارزیابی نهایی شما منظور گردد

 فتن تاییدیه از اساتید گر طرف اساتید و انجام تکالیف تعیین شده از

 .ضروري است

  

  کارآموزي وقوانین بیمارستان 

  واحد 2دانشجویان اتاق عمل به میزان  مهارت هاي بالینیکار آموزي 

هاي علمی و عملی مورد نیاز  منظور آشنایی آنها با مهارته ب) ساعت102(

 .ترم چهارم اجرا می شود در

 می باشد 30/13صبح الی30/7ساعات حضور در بیمارستان از ساعت. 

  و ترم تحصیلی  ابتداي از نج شنبهپ و چهارشنبهروزها کارآموزي روزهاي

 .می باشدهفته  8به مدت 

 ساعات تعیین شده ضروري است و حضور در بیمارستان در روزها و 

 . تواند غیبت نماید ساعات فوق نمی دانشجو به هیچ عنوان در روزها و



 دانشجویی الزامی  رعایت لباس فرم دانشجویان برابر مقررات آموزشی و

پوشیدن شلوار . ،کفش مناسبروپوش سفید :ي آقایانلباس فرم برا( .است

 .)اي استفاده شودپارچه  جین ممنوع است از شلوار

 )روپوش سفید، مقنعه مشکی، جوراب و کفش  :ها لباس فرم براي خانم

  ).پوشیدن شلوارجین ممنوع است .، شلوار پارچه ايمناسب

 مگر با اطالع  ،برخالف مقررات می باشد تعجیل در خروج تاخیر در ورود و

 .اجازه مربیو 

 هاي آموزشی و  از مباحث عنوان شده در کالس ی این درسامتحان منابع

 .هاي آموزشی و کتاب می باشد کنفرانس

  امتحان عملی در پایان . صورت عملی و شفاهی انجام می گرددارزشیابی به

نمره  15دوره به صورت امتحان مشاهده و چک لیست برگزار می شود و 

آموزي و سایر هاي حین کار  نمره به فعالیت 5نی را در بر دارد و امتحا

 .موارد تعلق می گیرد

  در مواردي کهLog book است و به دانشکده تمام ناقص باشد، نمره نا

 .گزارش نمی گردد

 حیطه هاي مهارتی توسط مربی مربوطه انجام  ارزشیابی عملکرد دانشجو در

 . می شود



  وغیاب دانشج و لیست حضور

  

  مالحظات  امضاء مربی  تاریخ/روز  

ی
ی درمان

ش
مرکز آموز

 
صیاد

  

ش
خ

ب
 .............................

  

      چهارشنبه

      پنج شنبه

      چهارشنبه

      پنج شنبه

      چهارشنبه

      پنج شنبه

      چهارشنبه

      پنج شنبه

ی
ی درمان

ش
مرکز آموز

 
صیاد

  

ش 
خ

ب
.............................

  

      رشنبهچها

      پنج شنبه

      چهارشنبه

      پنج شنبه

      چهارشنبه

      پنج شنبه

      چهارشنبه

      پنج شنبه

  

  

  

  

  



  

  هاي دانشجو جدول فعالیت

  

  امضا مربی مسئول  فعالیت هاي علمی انجام شده  تاریخ

      

      

      

      

      

      

      

      

  

  

  تکالیف دانشجویان

 نس هاي بالینی و داروییمشارکت فعال در ارائه کنفرا 

 دانشجویان می بایست تمام جداول مربوط به خود را در هر مرکز آموزشی  :تذکر

 .درمانی تکمیل نمایند و به مربی مربوطه تحویل دهند

  

  

  



  

  اهداف کار آموزي 

  :دانشجو باید بتواند

اهمیت ارتباط با بیمار و اطرافیان را توضیح داده و با بیمار ارتباط  - 1

 .قرار نمایدمناسب بر

 .با همکاران و پرسنل درمانی ارتباط مناسب برقرار کند - 2

 .نحوه پذیرش بیمار را در بخش توضیح داده و در این امر مشارکت نماید - 3

 .ارزیابی اولیه از بیمار بستري را انجام دهد - 4

 .کندعالئم حیاتی بیمار را کنترل و ثبت  - 5

 .در رفع نیازهاي اولیه بیماران مشارکت نماید - 6

 .دارو درمانی و نکات ایمنی را توضیح دهد اصول - 7

 .در دارو درمانی طبق اصول آموخته شده همکاري نماید - 8

 .برقراري راه وریدي و تزریق مایعات را انجام دهد - 9

 .از ماسک، گان و دستکش به درستی استفاده نماید -10

 .وسایل سنداژ معده و مثانه را آماده و در انجام کار مشارکت نماید -11

بیمار را به اتاق عمل توضیح داده و در این امر مشارکت اصول انتقال  -12

 .نماید

 .بیمار در تخت را انجام دهد) پوزیشن(جابجایی و تغییر وضعیت  -13

اصول حمل بیمار با صندلی چرخدار و برانکارد را توضیح داده و انجام  -14

 .دهد



اصول ضد عفونی فضاي فیزیکی و تجهیزات بخش را بیان و همکاري  -15

 .نماید

فاظت فردي و پیشگیري از آسیبهاي شغل و انتقال عفونت در اصول ح -16

 .بیمارستان را بیان نموده و انجام دهد

اصول تحویل گرفتن و اقدامات الزم پس از انتقال بیمار از اتاق عمل به  -17

 .بخش را توضیح داده و در این امر مشارکت نماید

 در کنترل عالئم حیاتی و مراقبت هاي عمومی پس از عمل جراحی -18

 .همکاري نماید



  

  عمومیچک لیست ارزشیابی 

  بالینیمهارت هاي کارآموزي 

  

ف
دی

ر
  

  موارد ارزشیابی

ف
عی

ض
ط  

س
تو

م
  

ب
خو

  

ی
عال

  

  رعایت مقررات و قوانین کاراموزي   1

  ورود و خروج به موقع )الف

        

          رعایت پوشش مناسب محیط کارآموزي )ب

م استفاده از لوازم کوتاه بودن مو، ناخن، نداشتن زیورآالت و عد)ج

  آرایشی

        

  رعایت اصول اخالقی در کاراموزي  2

  برقراري ارتباط مناسب با مربی) الف

        

          و همراهانش برقراري ارتباط مناسب با بیمار) ب

          برقراري ارتباط مناسب با همکاران و پرسنل درمانی) ج

          حریم خصوصی بیمار در محیط درمانی حفظ) د

  آشنایی با حرفه شغلی  3

 ساختار بیمارستانی و سلسله مراتب اداري با آشنایی) الف

        

          آشنایی با شرح وظایف پرسنل بیمارستانی) ب

پیشگیري از آسیب هاي شـغلی و   آگاهی به اصول حفاظت فردي و) ج

  قال عفونت در بیمارستان و انجام آنانت

        

          دستکش در صورت لزوم استفاده مناسب از ماسک، گان و) د

  

  

  

  

  

  

  



  اختصاصیچک لیست ارزشیابی 

  بالینیمهارت هاي کارآموزي 

ف
دی

ر
  

  موارد ارزشیابی

ف
عی

ض
ط  

س
تو

م
  

ب
خو

  

ی
عال

  

  عالئم حیاتی  

          )PR ،T ،BP ،RR(چک صحیح عالئم حیاتی   1

          چارت و ثبت صحیح عالئم حیاتی  2

  نمونه گیري و ترانسفوزیون خون  

          با انواع لوله هاي آزمایشآشنایی   3

          انجام نمونه گیري خون و انتقال به لوله هاي آزمایش  4

          انجام اصول صحیح ترانسفوزیون خون  5

          آشنایی با روش هاي مختلف نمونه گیري ادراري  6

  پرونده خوانی  

          آشنایی با اوراق پرونده  7

          آشنایی با اصطالحات پرونده  8

          اندن برگه شرح حال و دستورات پزشکخو  9

          چک و آشنایی با برگه آزمایشات  10

         I&Oچک و پر کردن برگه   11

           آشنایی با کاردکس دارویی  12

  سرم تراپی  

          برقراري صحیح راه وریدي  13

          آماده نمودن سرم طبق کاردکس دارویی  14

          وصل کردن سرم و تنظیم قطرات  15

  دارو درمانی  

          رعایت نکات مربوط به داروهاي خوراکی   16

          رعایت نکات مربوط به داروهاي استنشاقی، داخل چشمی، داخل بینی   17

          رعایت نکات مربوط به داروهاي رکتال  18

          )IV ،IM ،ID ،SC(رعایت نکات مربوط به داروهاي تزریقی   19



  معدي/ سوند گذاري ادراري  

          آماده کردن وسایل مورد نیاز سونداژ  20

          انجام صحیح سونداژ مثانه  21

          مراقبت از سونداژ مثانه به روش صحیح  22

          خارج نموده سونداژ مثانه به روش صحیح  23

          و مراقبت از آن NGTانجام صحیح گذاشتن   24

  پانسمان  

          آماده نمودن وسایل مورد نیاز  25

          نجام پانسمان به روش صحیحا  26

          حفظ حریم خصوصی بیمار  27

          رعایت نکات آسپتیک  28

  انتقال بیمار  

          مشارکت و آماده سازي بیمار در انتقال به اتاق عمل  29

          مشارکت و اقدامات الزم در تحویل گرفتن بیمار از اتاق عمل  30

          چک برگه قبل از عمل  31

          ت اصولصندلی چرخدار و برانکارد با رعای ار باحمل بیم  32

    نمره کل  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  عمومیچک لیست ارزشیابی 

  بالینیمهارت هاي کارآموزي 

  

ف
دی

ر
  

  موارد ارزشیابی
ف
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  رعایت مقررات و قوانین کاراموزي   1

  ورود و خروج به موقع )الف

        

          آموزيرعایت پوشش مناسب محیط کار )ب

کوتاه بودن مو، ناخن، نداشتن زیورآالت و عدم استفاده از لوازم )ج

  آرایشی

        

  رعایت اصول اخالقی در کاراموزي  2

  برقراري ارتباط مناسب با مربی) الف

        

          و همراهانش برقراري ارتباط مناسب با بیمار) ب

          یبرقراري ارتباط مناسب با همکاران و پرسنل درمان) ج

          حریم خصوصی بیمار در محیط درمانی حفظ) د

  آشنایی با حرفه شغلی  3

 ساختار بیمارستانی و سلسله مراتب اداري با آشنایی) الف

        

          آشنایی با شرح وظایف پرسنل بیمارستانی) ب

سیب هاي شـغلی و  آگاهی به اصول حفاظت فردي و پیشگیري از آ) ج

  رستان و انجام آنقال عفونت در بیماانت

        

          استفاده مناسب از ماسک، گان و دستکش در صورت لزوم) د

  

  

  

  

  

  

  

  



  اختصاصیچک لیست ارزشیابی 

  بالینیمهارت هاي کارآموزي 

ف
دی

ر
  

  موارد ارزشیابی

ف
عی
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ب
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  عالئم حیاتی  

          )PR ،T ،BP ،RR(چک صحیح عالئم حیاتی   1

          ئم حیاتیچارت و ثبت صحیح عال  2

  نمونه گیري و ترانسفوزیون خون  

          آشنایی با انواع لوله هاي آزمایش  3

          انجام نمونه گیري خون و انتقال به لوله هاي آزمایش  4

          انجام اصول صحیح ترانسفوزیون خون  5

          آشنایی با روش هاي مختلف نمونه گیري ادراري  6

  پرونده خوانی  

          اوراق پروندهآشنایی با   7

          آشنایی با اصطالحات پرونده  8

          خواندن برگه شرح حال و دستورات پزشک  9

          چک و آشنایی با برگه آزمایشات  10

         I&Oچک و پر کردن برگه   11

           آشنایی با کاردکس دارویی  12

  سرم تراپی  

          برقراري صحیح راه وریدي  13

          بق کاردکس داروییآماده نمودن سرم ط  14

          وصل کردن سرم و تنظیم قطرات  15

  دارو درمانی  

          رعایت نکات مربوط به داروهاي خوراکی   16

          رعایت نکات مربوط به داروهاي استنشاقی، داخل چشمی، داخل بینی   17

          رعایت نکات مربوط به داروهاي رکتال  18

          )IV ،IM ،ID ،SC(تزریقی رعایت نکات مربوط به داروهاي   19



  معدي/ سوند گذاري ادراري  

          آماده کردن وسایل مورد نیاز سونداژ  20

          انجام صحیح سونداژ مثانه  21

          مراقبت از سونداژ مثانه به روش صحیح  22

          خارج نموده سونداژ مثانه به روش صحیح  23

          و مراقبت از آن NGTانجام صحیح گذاشتن   24

  پانسمان  

          آماده نمودن وسایل مورد نیاز  25

          انجام پانسمان به روش صحیح  26

          حفظ حریم خصوصی بیمار  27

          رعایت نکات آسپتیک  28

  انتقال بیمار  

          مشارکت و آماده سازي بیمار در انتقال به اتاق عمل  29

          از اتاق عمل مشارکت و اقدامات الزم در تحویل گرفتن بیمار  30

          چک برگه قبل از عمل  31

          ت اصولصندلی چرخدار و برانکارد با رعای حمل بیمار با  32

    نمره کل  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

دانشجوي گرامی در صورت مواجه شدن با مشکل در برنامه کارآموزي به افراد ذیل در 

  :یا تماس بگیرید دانشکده پیراپزشکی مراجعه و

         09113709712:  تلفن تماس )   مدیر گروه اتاق عمل(حمد کوچکی قربان م -1

 m.kochaki@goums.ac.ir:  آدرس پست الکترونیک 

   

  

    



  

  صفحه انتقادات وپیشنهادات

 
  

  



  

    


