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 اًطگاُ علَم پسضكي ٍ خدهات بْداضتي درهاًي استاى گلستاىد

 (EDOدفتر تَسعِ آهَزش )

 بْداضت هحیطرضتِ دفترچِ کارآهَزی 

 

دٍرُ کبرآهَزی ثْذاضت هحیظ، ثِ هٌظَر ثجت  Log Book َی گراهی دفترچِ حبضر تحت ػٌَاىداًطج

ػولی ضوب در عَل کبرآهَزی عراحی ضذُ است. در پبیبى دٍرُ اعالػبت هَجَد  -کلیِ فؼبلیتْبی آهَزضی

ولی ٍ حضَر ٍ غیبة هَرد استفبدُ لرار هی گیررد. لر ا   جْت تؼییي ًورات ثخص، ارزضیبثی ػدفترچِ در 

طوٌذ است در تکویل آى حذاکثر دلت خَد را هج ٍل فرهبییذ.   خَّا

 در تکویل دفترچِ ًظن ٍ دلت را در ًظر داضتِ ثبضیذ. 

 ًْبیت سؼی ٍ تالش خَد را در حفظ ٍ ًگْذاری آى ثِ ػول آٍریذ. 

 ری ًوبئیذهَلغ تحَیل یک کپی از دفترچِ ًسد خَد ًگْذا. 

 

 ًام کارآهَز

 ضوارُ داًطجَیي

 تاریخ ٍرٍد بِ هراکس

 -  ِهرکس ثْذاضت ضْریتبریخ ٍرٍد ث 

 - تبریخ ٍرٍد ثِ هرکس ثْذاضت رٍستبیی 

 -  تبریخ ٍرٍد ثِ آزهبیطگبُ آة ٍ فبضالة 

 - سبیر 

 



 

 

 

 :داًطجَی گراهي

             ی ٍ ضروي خرَش آهرذ گرَیی ٍرٍد ضروب ثرِ هرکرس ثْذاضرته هرکرس ثْذاضرت ضرْری، رٍسرتبی

آزهبیطگبّْبی آة ٍ فبضالة(، در دفترچِ حبضر خالصِ ای از ثرًبهِ کبرآهَزی ثْذاضرت هحریظ   

ضبهل لَاًیي ٍ همررات هرثَط ثِ هراکس ثْذاضتی ٍ کبرآهَزی، ضرح ٍظبیف فؼبلیتْبی ػولی،... ارائِ 

 ضذُ است. 

  ِرا ثِ ّوراُ پیطٌْبدات ٍ اًتمبدات ث ُ ُ ثْذاضت هحیظ تحَیل گرٍهذیردر پبیبى دفترچِ تکویل ضذ

 ًوبییذ تب در ارزیبثی ًْبیی ضوب هٌظَر گردد. 

 ضرٍری است. عرف اسبتیذ ٍ گرفتي تبییذیِ از هرثیبى اًجبم تکبلیف تؼییي ضذُ از 

  هٌظَر استفبدُ از ( سبػت ثِ 408ٍاحذ ه 8کبرآهَزی در ػرصِ داًطجَیبى ثْذاضت هحیظ ثِ هیساى

 ٍالؼی کبر در ترم چْبر اجرا هی ضَد. آهَختِ ّبی دٍراى تحصیلی در هحیظ 

  هی ثبضذ. 13صجح الی  8سبػت حضَر در هراکس ثْذاضتی، آزهبیطگبّْبی آة ٍ فبضالة از سبػت 

 کبر آهَزی از رٍز ضٌجِ تب چْبرضٌجِ ّر ّفتِ از اثتذای ضرٍع ترم تحصیلی هی ثبضذ. یرٍزّب 

 ٍزّب ٍ سبػبت تؼییي ضذُ ضرٍری است حضَر در هراکس ثْذاضتی ٍ آزهبیطگبّْبی آة ٍ فبضالة در ر

 ٍ داًطجَ ثِ ّیچ ػٌَاى در رٍزّب ٍ سبػبت فَق ًوی تَاًذ غیجت ًوبیذ.

 تبخیر در ٍرٍد ٍ تؼجیل در خرٍج ثر خالف همررات هی ثبضذ، هگر ثب اعالع ٍ اجبزُ هرثی 

  ِرت اهتحبى صَ  ارزضیبثی ثِ صَرت ػولی ٍ ضفبّی اًجبم هی گردد. اهتحبى ػولی در پبیبى دٍرُ ث

ًورات ثر حست گسارش کبر، ًورُ ارزضیبثی هرثیبى ٍ هصبحجِ ثرگسار هی ضَد.   گسارش کبرهطبّذُ ٍ 

ذ ثَد.   اًجبم ضذُ خَّا

 .ارزضیبثی ػولکرد داًطجَ در حیغِ ّبی هْبرتی تَسظ هرثی اًجبم هی ضَد 

  ِدر هَاردی کLog Book ً وی گردد. ًبلص ثبضذ، ًورُ ًبتوبم است ٍ ثِ داًطکذُ گسارش 

 توبهی ثبزدیذّب ثب حضَر هرثی هرثَعِ صَرت هی گیرد 

  ثِ هٌظَر آضٌبیی ثب لَاًیي ٍ همررات ٍ اًتظبرات دٍرُ ٍ ًحَُ ارزضیبثی، در اثتذای ّر ترم کبرگبُ ٍرٍد



 

 

 

 ثِ ػرصِ ثرگسار هی ضَد. حضَر در کبرگبُ الساهی است.

 یذ ّب، گسارش ضفبّی ثِ گرٍُ، فرم ارزضیبثی ارزضیبثی ضوب ثر اسبس فؼبلیت ّبی ػولی در هراکس، ثبزد

 تَسظ هرثیبى ٍ گرٍُ هی ثبضذ.

 :اّداف کارآهَزی

ررات هرتجظ ثب ثبزدیذّبی ثْذاضتی، ًحَُ رسیذگی ثِ ٍضرؼیت  ثب هسبیل هذیریت، لَاًیي ٍ هم آضٌبیی -1

آضٌب  ٍ ... ( رّباستخه هراکس تْیِ ٍ تَزیغ هَاد غ ایی، رستَراى، آرایطگبُ، اهبکي هؼوَلی هختلف ثْذاضتی

 ثبضذ

ٍ ضذػفًَی آة ٍ آزهبیطْبی هرثَعِ  ثْرُ ثرداری تصفیِ آة ثِ هٌظَر یبدگیری ػولیثب هراحل  آضٌبیی -2

  آضٌب ثبضذ. 

ثبزدیذ از تصفیِ خبًِ فبضالة ضْری ثِ هٌظَر آضٌبیی ثب هراحرل هختلرف ثْررُ ثررداری ٍ ًگْرذاری       -3

 سیستن تصفیِ ٍ ًظبرت ٍ پبیص آى 

یِ خبًِ آة سغحی ثِ هٌظَر آضٌبیی ثب هراحل هختلف ثْرُ ثرداری ٍ ًگْذاری سیسرتن  ثبزدیذ از تصف -4

 تصفیِ ٍ ًظبرت ٍ پبیص آى 

ثب ًحَُ جوغ آٍری ٍ دفغ هَاد زائذ خبًگی ٍ کطبٍرزی در رٍستب ٍ ضْرّبی کَچک ٍ ثررسری   آضٌبیی -5

 . هسبئل هرثَط ثِ آًْب آضٌب ثبضذ

در هٌبعك رٍستبیی ٍ ضْری ٍ ػلل ثرٍز آًْب در ارتجبط ثب آة در کٌترل ثیوبریْبی ٍاگیر  هطبرکت فؼبل -6

 ٍ فبضالة ٍ هَاد زائذ ٍ ًحَُ پیطگیری از ایي ثیوبریْب ثب اًجبم الذاهبت ثْسبزی هحیظ 

 ثب اصَل ارائِ خذهبت ثْذاضتی ٍ درهبًی در ضجکِ ّبی ثْذاضت ٍ درهبى استبى آضٌب  آضٌبیی -7

ب در    ثب ػولیبت گٌذزدایی در ثیوبرس آضٌبیی -8 تبى ٍ ًحَُ سبخت، آهبدُ سبزی ٍ کربرثرد ػولری گٌرذزدّا

 هحیظ 

 داًطجَ ثبیذ ثب اًجبم آزهبیطْبی هؼوَل رٍی ًوًَِ ّبی ٍالؼی آة ٍ فبضالة  آضٌبیی -9

در ثبزدیذّبی هختلف از سبزهبًْب، کبرخبًِ ّب ٍ سیسرتن ّربی هررتجظ ثرب هسربیل آة،       هطبرکت فؼبل -10



 

 

 

 ٍ پرتَّب. غ ایی فبضالة، هَاد زائذ جبهذ، َّا، هَاد

 (رٍستایي -)هراکس بْداضتي درهاًي ضْریکارآهَزی دٍرُفعالیتْای عولي داًطجَ در  ّن ا

 فعالیتْای اختصاصي     

ف
دی

ر
 

 

تعداد بازدید پیص  عٌاٍیي

 بیٌي ضدُ

 15 ثبزدیذ از اهبکي تْیِ ٍ تَزیغ هَاد خَردًی، آرایطی ٍ ثْذاضتی 1

 5 13ییي ًبهِ هبدُ ثبزدیذ از اهبکي ػوَهی هطوَل آ 2

 10 هطبرکت در صذٍر کبرت ثْذاضت 3

 20 هطبرکت در ثجت گسارضْبی رٍزاًِ 4

 یک دٍرُ ّبی هرثَعِهطبرکت در تْجِ ٍ تٌظین آهبر 5

 10 هطبرکت ٍ اًجبم ًوًَِ ثرداری هیکرٍثی 6

 1 هطبرکت ٍ اًجبم ًوًَِ ثرداری ضیویبیی از هٌبثغ آة 7

 20 اًجبم کلرسٌجی رٍزاًِ 8

 5 ًوًَِ ثرداری هَاد غ ایی 9

 2 آهَزش ٍ هطبرکت در هجبرزُ ثب جًَذگبى ٍ حطرات 10

 1 ثبزدیذ از هذارس 11

 5 ثبزدیذ از ٍضؼیت ثْذاضت هحیظ خبًَارّبی رٍستبیی 12

 2 پبیص اهَرات هرثَط ثِ ثْذاضت هحیظ در خبًِ ثْذاضت 13

ِ آة رسبًی رٍستبیی 14  2 ثبزدیذ از تبسیسبت ٍ ضجک

 2 ثبزدیذ از ٍضؼیت ثْذاضت هحیظ رٍستب 15

 10 ًفر 50ثبزدیذ از کبرگبّْبی زیر  16

 1 ضرکت در جلسِ ضَرای ثْذاضتی رٍستب 17

 - هطبرکت در سبیر ثرًبهِ ّبی اػالم ضذُ 18

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 رٍستایي( -جدٍل ثبت فعالیتْای عولي داًطجَ در دٍرُ کارآهَزی)هراکس بْداضتي درهاًي ضْری

 فعالیتْای اختصاصي     

 

 تعداد بازدید            عٌَاى فعالیت    ردیف

 اًجام ضدُ                               

ًكات هْن  تاریخ بازدید 

 یادگیری

   ًظر هربي   تَضیحات   



 

 

 

 

 

 رٍستایي( -جدٍل ثبت فعالیتْای عولي داًطجَ در دٍرُ کارآهَزی)هراکس بْداضتي درهاًي ضْری

 فعالیتْای اختصاصي     

 

 تعداد بازدید    عٌَاى فعالیت            ردیف

 اًجام ضدُ                               

ًكات هْن  تاریخ بازدید 

 یادگیری

 ًظر هربي     تَضیحات   



 

 

 

 

 ي ٍ ضیویایيآزهایطگاُ هیكرٍبدر  اّن  فعالیتْای عولي داًطجَ در دٍرُ کارآهَزی

 تصاصيفعالیتْای اخ     

 

 تعداد هَرد پیص بیٌي ضدُ عٌاٍیي ردیف



 

 

 

 5 سبخت هحیظ کطت  1

 5 کطت در هحیظ کطت  2

 5 تؼییي کذٍرت ًوًَِ 3

 5 تؼییي ّذایت الکتریکی ًوًَِ 4

 5 تؼییي سختی ًوًَِ 5

 5 تؼییي غلظت ًیترات 6

 5 تؼییي غلظت سَلفبت 7

 5 تؼییي غلظت آّي ٍ هٌگٌس 8

 5 رایذتؼییي غلظت یَى کل 9

 5 تؼییي غلظت جبهذات هحلَل ًوًَِ 11

 

 

 

 

 

 

 جدٍل ثبت فعالیتْای عولي داًطجَ در دٍرُ کارآهَزی در آزهایطگاُ هیكرٍبي ٍ ضیویایي

 فعالیتْای اختصاصي     

 ربي  هًظر       تَضیحات گیریًكات هْن یادتاریخ  تعداد آزهایص         عٌَاى فعالیت   ردیف



 

 

 

 آزهایص اًجام ضدُ                            

  

 

 

 

 

 

بازدید از بیوارستاى ٍ سایر هراکس بْداضتي ٍ اّن  فعالیتْای عولي داًطجَ در دٍرُ کارآهَزی در 

 درهاًي

 فعالیتْای اختصاصي     



 

 

 

تعداد هَرد بازدید  عٌاٍیي ردیف

 پیص بیٌي ضدُ

 1 بازدید از بیوارستاى ٍ سایر هراکس بْداضتي ٍ درهاًي 1

 

جدٍل فعالیتْای عولي داًطجَ در دٍرُ کارآهَزی در بازدید از بیوارستاى ٍ سایر هراکس بْداضتي ٍ 

 درهاًي

 فعالیتْای اختصاصي     

 

 

 

 

 فرم ارزضیابي اختصاصي

ف
دی

ر
 

 

 ًورُ عٌاٍیي

 بازدید عٌَاى فعالیت    تعداد  ردیف

 اًجام ضدُ                            

 ًظر هربي        تَضیحات    ًكات هْن یادگیری بازدیدتاریخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

هیساى کست هْبرت، داًص ٍ تجرثِ ثِ دست آهذُ در ثبزدیذ از اهبکي تْیِ ٍ تَزیغ هَاد خَردًی،  1

 آرایطی ٍ ثْذاضتی

1 

هیساى کست هْبرت، داًص ٍ تجرثِ ثِ دست آهذُ در ثبزدیذ از اهبکي ػوَهی هطوَل آییي ًبهِ  2

 13هبدُ 

1 

 5/0 هیساى کست هْبرت، داًص ٍ تجرثِ ثِ دست آهذُ در صذٍر کبرت ثْذاضت 3

 5/0 هیساى کست هْبرت، داًص ٍ تجرثِ ثِ دست آهذُ در ثجت گسارضْبی رٍزاًِ 4

 5/0 هیساى کست هْبرت، داًص ٍ تجرثِ ثِ دست آهذُ در تْجِ ٍ تٌظین آهبرّبی هرثَعِ 5

 5/0 ِ دست آهذُ در هطبرکت ٍ اًجبم ًوًَِ ثرداری هیکرٍثیهیساى کست هْبرت، داًص ٍ تجرثِ ث 6

هیساى کست هْبرت، داًص ٍ تجرثِ ثِ دست آهذُ در هطبرکت ٍ اًجبم ًوًَِ ثرداری ضیویبیی از  7

 هٌبثغ آة

5/0 

 5/0 هیساى کست هْبرت، داًص ٍ تجرثِ ثِ دست آهذُ در اًجبم کلرسٌجی رٍزاًِ 8

 5/0 رثِ ثِ دست آهذُ در ًوًَِ ثرداری هَاد غ اییهیساى کست هْبرت، داًص ٍ تج 9

هیساى کست هْبرت، داًص ٍ تجرثِ ثِ دست آهذُ در آهَزش ٍ هطبرکت در هجبرزُ ثب جًَذگبى ٍ  10

 حطرات

5/0 

 5/0 هیساى کست هْبرت، داًص ٍ تجرثِ ثِ دست آهذُ در ثبزدیذ از هذارس 11

ذُ در ثبزدیذ از ٍضؼیت ثْذاضت هحیظ خبًَارّبی هیساى کست هْبرت، داًص ٍ تجرثِ ثِ دست آه 12

 رٍستبیی

5/0 

هیساى کست هْبرت، داًص ٍ تجرثِ ثِ دست آهذُ در پبیص اهَرات هرثَط ثِ ثْذاضت هحیظ در  13

 خبًِ ثْذاضت

5/0 

ِ آة رسبًی  14 هیساى کست هْبرت، داًص ٍ تجرثِ ثِ دست آهذُ در ثبزدیذ از تبسیسبت ٍ ضجک

 رٍستبیی

5/0 

 5/0 هیساى کست هْبرت، داًص ٍ تجرثِ ثِ دست آهذُ در ثبزدیذ از ٍضؼیت ثْذاضت هحیظ رٍستب 15

 5/0 ًفر 50هیساى کست هْبرت، داًص ٍ تجرثِ ثِ دست آهذُ در ثبزدیذ از کبرگبّْبی زیر  16

 5/0 هیساى کست هْبرت، داًص ٍ تجرثِ ثِ دست آهذُ در ضرکت در جلسِ ضَرای ثْذاضتی رٍستب 17

 5/0 هیساى کست هْبرت، داًص ٍ تجرثِ ثِ دست آهذُ در هطبرکت در سبیر ثرًبهِ ّبی اػالم ضذُ 18

  10 جوغ  

 فرم ارزضیابي عوَهي

 ًورُ عٌاٍیي ردیف



 

 

 

 1 حضَر ٍ غیبة داًطجَ 1

 5/0 اخالق ٍ رفتبر حرفِ ای 2

 5/0 هسئَلیت پ یری 3

 2 جوغ 4

 

 لیست حضَر ٍ غیاب داًطجَیاى

 اهضاء هربي   اهضاء کارآهَز    ساعت خرٍج    ساعت ٍرٍد             تاریخ ردیف

 

 



 

 

 

 لیست حضَر ٍ غیاب داًطجَیاى

 

 اهضاء هربي   اهضاء کارآهَز    ساعت خرٍج    تاریخ             ساعت ٍرٍد ردیف

 

 

 

 



 

 

 

 جدٍل ارزضیابي

 الف: جدٍل فعالیت یادگیری کارآهَزی در عرصِ

  ًورُ  عٌَاى ردیف

  7  کتجی هاز کلیِ فؼبلیتْبی اًجبم ضذُ( گسارش کبر 1

    هتَسظ گرٍُ( 

  1  هتَسظ هرثی(ثرگساری جلسِ آهَزضی ثرای گرٍُ ّذف  2

  هتَسظ گرٍُ(آزهَى ضفبّی گسارش کبر 3

 

10  

 هتَسظ هرثی(فرم ارزضیبثی در ػرصِ 4

 

 2  

     21 جوع

 

 

ِ ضذى ثب هطک  . توبس ثگیریذ ثب هذیر گرٍُل در ثرًبهِ کبرآهَزی داًطجَی گراهی در صَرت هَاج

 اػضبی ّوکبر:

 دکتر ػلی ظفرزادُه هذیر گرٍُ ثْذاضت هحیظ(   -

 206داخلی:

 دکتر هحوذ ّبدی هْذی ًژاد  -

 202داخلی:

 هٌْذس ّبدی رحین زادُ -

 205داخلی: 

ِ ًَرٍزی -  هٌْذس رلی

 203داخلی:

 هٌْذس اثَعبلت ثبی -

 204داخلی: -

 

 

 



 

 

 

 پیطٌْادات صفحِ اًتقادات ٍ

 

 اًتقادات ٍ پیطٌْادات داًطجَ ّفتِ کارآهَزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


