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هوشبری کارشناسیی   1 دٍرُ کابرمهَسی   Log book (LB)داًطجَی گزاهی دفتزچِ حبضز تحت عٌَاى 

عزاحی ضاذُ اساتد در    کبرمهَسی ثبلیٌی ضوب در عَل _، ثِ هٌظَر ثجت کلیِ فعبلیتْبی مهَسضی  نا پیوسته

جْت تعییي ًوزات ثخص، ارسضیبثی عولی ٍ حضَر ٍ غیبة هَرد اساتابدُ   LBپبیبى دٍرُ اعالعبت هَجَد در 

 تکویل مى حذاکثز دقت خَد را هجذٍل فزهبئیذدقزار هی گیزدد لذا خَاّطوٌذ است در 

 
  

 

 . در تکویل دفتزچِ ًظن ٍ دقت را در ًظز داشتِ تاشید 

 . ًْایت سعی ٍ تالش خَد را در حفظ ٍ ًگْداری آى تعول آٍرید 

 . هَقع تحَیل یک کپی اس دفتزچِ ًشد خَد ًگْداری ًوائید 

 

 
 

 ًام کار آهَس :

 

 شوارُ داًشجَیی:

 

 :ِ اتاق عولتاریخ ٍرٍد  ت

 

 

 

 تَجِ



 1  89شهریىر  -گروه هىشبری
 

 داًشجَیاى گزاهی:

  ِقَاًیي ضبهل  َّضجزی، در دفتزچِ حبضز خالصِ ای اس ثزًبهِ کبر مهَسی  اتبق عولضوي خَش مهذگَیی ٍرٍد ضوب ث

 د ٍهقزرات هزثَط ثِ ثیوبرستبى ٍکبرمهَسی ،ضزح ٍظبیف فعبلیتْبی عولی،دددددارائِ ضذُ است

 ًُوبییذ تب در ارسیبثی  تحَیل َّضجزیثِ دفتز گزٍُ  ٍاًتقبدات  پیطٌْبدات در پبیبى دفتزچِ تکویل ضذُ را ثِ ّوزا

 ًْبیی ضوب هٌظَر گزددد

 د اًجبم تکبلیف تعییي ضذُ اسعزف اسبتیذ ٍگزفتي تبییذیِ اس اسبتیذ ٍ هزثیبى هزثَعِ ضزٍری است 

 1کارآهَسی قَاًیي 
 ضٌبیی مًْب ثب هْبرتْبی علوی ٍ عولی هَرد ًیبسم ثوٌظَر سبعت(204ٍاحذ)4داًطجَیبى َّضجزی ثِ هیشاى1کبر مهَسی 

 ددرتزم دٍم اجزا هی ضَد

 هی ثبضذد 30/13صجح الی30/7سبعبت حضَر در ثیوبرستبى اس سبعت 

 د رٍسّب کبرمهَسی رٍسّبی دٍضٌجِ ٍسِ ضٌجِ ّز ّاتِ اس اثتذای ضزٍع تزم تحصیلی هی ثبضذ 

  است ٍداًطجَ ثِ ّیچ عٌَاى در رٍسّب ٍسبعبت فَق ًویتَاًذ اتبق عول در رٍسّب ٍسبعبت تعییي ضذُ ضزٍری حضَر در

 "ثزاثز کبرمهَسی ججزاًی خَاّذ ثَدد3هگز اس غیجت هجبس استابدُ کزدُ ٍ ثِ اساء ّز رٍس غیجت غیز هجبس  "غیجت ًوبیذ

  ضلَار سجش، رعبیت لجبس فزم داًطجَیبى ثزاثز هقزرات مهَسضی ٍداًطجَیی الشاهی استد)لجبس فزم ثزای مقبیبى:رٍپَش ٍ

 دهپبیی هٌبست اتبق عول(

 )لجبس فزم ثزای خبًوْب:رٍپَش ٍ ضلَار سجش ، هقٌعِ سجش ، جَراة ٍ دهپبیی هٌبست( 

 ثزخالف هقزرات هی ثبضذ ،هگز ثب اعالع ٍاجبسُ هزثید تبخیز در ٍرٍد ٍتعجیل در خزٍج 

 َسضی ٍ کتبة هی ثبضذ درفزاًس اهتحبى اس هجبحث عٌَاى ضذُ در کالسْبی مهَسضی ٍ کٌازاًسْبی مه 

  فعبلیتْبی ٍ  ارسضیبثی ثِ صَرت عولی ٍ ضابّی اًجبم هی گزدد د در پبیبى دٍرُ ثِ صَرت اهتحبى هطبّذُ ٍ چک لیست

 حیي کبر مهَسی ٍ سبیز هَارد تعلق هی گیزد د

  ِدر هَاردی کLog book ًبقص ثبضذ ، ًوزُ ًب توبم است ٍ ثِ داًطکذُ گشارش ًوی گزدد د 

 د الشاهی است هزثیزُ در توبهی هْبرتْبی عولی تحت ًظز اخذ ًو 

  اًجبم هی ضَد د هزثی هزثَعِارسضیبثی عولکزد داًطجَ درحیغِ ّبی هْبرتی تَسظ 

 رعبیت ضئًَبت اسالهی 

 رعبیت ضئًَبت حزفِ ای در ثزخَرد ثب ثیوبر ٍّوکبراى 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2  89شهریىر  -گروه هىشبری
 

 آهَسی ٍ شزح ٍظایف داًشجَیاى در کار اّداف 

 تار اتاق عوُ را بیاى وٌذ.اصََ ولی ساخ .1

 اصََ پذیزش بیوار بِ اتاق عوُ را بیاى وٌذ ٍ هطاروت فعاَ داضتِ باضذ. .2

 اصََ ولی ٍسایُ ٍ تجْیشات هَرد استفادُ در َّضبزی را بیاى وٌذ ٍ بِ وار ٌیزد. .3

 اصََ علوی ٍ اخاللی رفتار در اتاق عوُ را بیاى وٌذ ٍ بِ وار ٌیزد .4

 ار ٍ اطزافیاى را درن وٌذ ٍ بِ وار ٌیزد.اّویت ارتباط هٌاسب با بیو .5

 چًٍٍَی آهایص اتاق عوُ را بز اساس رٍش اًتخابی اًجام دّذ. .6

 آهایص دستٍاّْا ٍ سیستن ّای بیَْضی را اًجام دّذ. .7

 در آهادُ ساسی بیوار حْت بیَْش ساختي ٍ َّش آٍری بِ هتخصص بیَْضی ووه وٌذ. .8

 هایعات ٍ خَى دریافتی ٍ اس دست دادُ را وسب ًوایذ.تَاًایی ثبت ٍ ٌشارش دارٍّای تجَیش ضذُ ٍ  .9

 ٍسایُ ٍ اهىاًات هَرد ًیاس بزای اًجام بی حسی ًاحیِ ای را آهادُ وٌذ. .11

 فزهْای َّضبزی را در سهاًْای هختلف بِ دلت تىویُ وٌذ. .11

 اصََ واربزد دارٍّای َّضبزی، ًٍْذاری ٍ عَارض ًاضی اس آى را بیاى وٌذ. .12

 را بیاى وٌذ. طزیمِ هحاسبات دارٍیی .13

 اصََ ولی بیَْضی ٍ هزالبت اس بیوار در جزاحی عوَهی را ضزح دّذ. .14

 هزالبت اس بیوار در جزاحی عوَهی را اًجام دّذ. .15

 هزالبت اس بیوار تحت بی حسی ًاحیِ ای را اًجام دّذ. .16

 تَاًایی ادارُ راّْای َّایی را وسب ًوایذ. .17

 .تَاًایی بىار ٌیزی تجْیشات َّضبزی را وسب ًوایذ .18

 ري ٌیزی ٍریذّای هحیطی را طبك دستَر اًجام دّذ. .19

 تَاًایی ًٍْذاری دستٍاّْای بیَْضی، تٌفسی ٍ هاًیتَریًٌ را وسب ًوایذ. .21

 اصََ حفاظت فزدی ٍ پیطٍیزی اس بزٍس خطزات حزفِ ای هزبَط بِ َّضبزی را بیاى وٌذ ٍ بىار ٌیزد. .21

 اًجام دّذ.ضذ عفًَی فضای فیشیىی، ٍسایُ ٍ تجْیشات بخص بیَْضی را  .22

 هطاروت فعاَ داضتِ باضذ. PACUدر اًتماَ، تحَیُ ٍ هزالبت اس بیوار در  .23

 اصََ ولی بیَْضی ٍ هزالبت اس بیوار اٍرصاًسی را ضزح دّذ. .24

 اصََ ولی بیَْضی ٍ هزالبت اس بیواراى هسي را ضزح دّذ. .25

 بیَْضی در عىس بزداریْای تطخیصی را ضزح دّذ. .26

 دّذ. بیَْضی در جزاحی دًذاى را ضزح .27

 اصََ ولی بیَْضی ٍ هزالبت اس بیواراى دچار سَختٍی را ضزح دّذ. .28

 اصََ ولی بیَْضی ٍ هزالبت اس بیواراى سزپایی را ضزح دّذ. .29

 هزالبت اس بیواراى سزپایی را اًجام دّذ. .31

 

 سایز هَارد فزا گزفتِ در درٍس ًظزی ٍ عولی را توزیي ًواید.
 

 

 

 



 3  89شهریىر  -گروه هىشبری
 

 

 1ًحَُ حضَر داًشجَ در کارآهَسی 

 ّفتِ اٍّل تزم 9

 هفته
نام مرکس آموزشی و درمانی و 

 یا بیمارستان
 تاریخ

 نحوه حضور

 مهر و امضاء  مربی و  یا سرپرست 
 ناقص کامل

 کسری

 به ساعت

       اوّل

       دوّم

       سوّم

       چهارم

       پنجم

       ششم

       هفتم

       هشتم

 

 

 

 

 

 

 

 



 4  89شهریىر  -گروه هىشبری
 

 1در کارآهَسی  ًحَُ حضَر داًشجَ

 ّفتِ دٍّم تزم 8

 هفته
نام مرکس آموزشی و 

 درمانی و یا بیمارستان
 تاریخ

 نحوه حضور

 یا سرپرست مربی و  مهر و امضاء 
 ناقص کامل

 کسری
 به ساعت

       ًْن

       دّن

       یبسدّن

       دٍاسدّن

       سیشدّن

       چْبردّن

       پبًشدّن

       ضبًشدّن

       ّاذّن

 
 



 5  89شهریىر  -گروه هىشبری
 

 جدٍل فعالیتْای عولی داًشجَ در کارآهَسی

 

 

 

      15ًوزُ داًشجَ اس 

 

    

 هْز ٍ اهضاء هزتی                ًام ٍ ًام خاًَادگی هزتی:           

                                                                                                                              

 

 ًوزات عٌَاى ردیف

 
 یا حزفِاصَل اخالقی ٍ استاًداردّای 

 خَب

5/0 

 هتَسط

25/0 

 ضعیف

0.125 

    وًع ديستی ي َمذلی  1

    يظیفٍ ضىاسی 2

    تعالی ضغلی 3

    احتزام بٍ دیگزان 4

    فتادرستی ي ضز 5

    بٍ عذالت اجتماعی تعُذ  6

    ارسشیاتی تز اساس اًجام ٍ یا هشارکت در هَارد سیز اًجام هی گزدد 

    آگاَی اس اصًل ي مطارکت فعال در پذیزش بیمار 7

    آگاَی اس وحًٌ بٍ کار گیزی ي کىتزل يسایل ي تجُیشات مًرد استفادٌ در ًَضبزی 8

    ي ًَش آيریی بیًُض جُت آمادٌ ساسی بیمار مطارکت در  9

    تًاوایی ثبت ي گشارش داريَای تجًیش ضذٌ ي مایعات ي خًن دریافتی ي اس دست رفتٍ 11

    آمادٌ ومًدن يسایل ي امکاوات بزای اوجام بی حسی 11

    تًاوایی تکمیل فزمُای ًَضبزی با دقت کامل 12

    اس آنبیان اصًل کاربزد داريَای ًَضبزی، وگُذاری ي عًارض واضی  13

    بیان طزیقٍ محاسبات داريیی 14

    تًاوایی ضزح اصًل کلی بیًُضی ي مزاقبت اس بیمار در جزاحی  15

    اوجام مزاقبت اس بیمار بیًُش در جزاحی عمًمی 16

    اوجام مزاقبت اس بیمار تحت بی حسی واحیٍ ای 17

    تًاوایی ادارٌ راَُای ًَایی 18

    زی تجُیشات ًَضبزیتًاوایی بکارگی 19

    اوجام رگ گیزی يریذَای محیطی طبق دستًر 21

    کسب تًاوایی وگُذاری دستگاَُای بیًُضی، تىفسی ي ماویتًریىگ   21

    بیان ي بکارگیزی اصًل حفاظت فزدی ي پیطگیزی اس بزيس خطزات حزفٍ ای مزبًط بٍ ًَضبزی 22

    ي تجُیشات بخص بیًُضی اوجام ضذ عفًوی فضای فیشیکی، يسایل 23

    مطارکت فعال در اوتقال ي تحًیل ي مزاقبت اس بیمار 24

    تًاوایی ضزح اصًل کلی بیًُضی ي مزاقبت اس بیماران ايرصاوس 25

    تًاوایی ضزح کلی بیًُضی ي مزاقبت اس بیماران مسه 26

    وذانتًاوایی ضزح بیًُضی در عکس بزداریُای تطخیصی ي در جزاحی د 27

    ضزح اصًل کلی بیًُضی ي مزاقبت اس بیماران دچار سًختگیتًاوایی  28

    تًاوایی ضزح اصًل بیًُضی ي مزاقبت اس بیماران سزپایی 29

    اوجام مزاقبت اس بیماران بیًُش در بیماران سزپایی 31



 6  89شهریىر  -گروه هىشبری
 

 

 جدٍل فعالیتْای عولی داًشجَ در کارآهَسی

 

 

         15ًوزُ داًشجَ اس 

 

 

 هْز ٍ اهضاء هزتی                                                  ًام ٍ ًام خاًَادگی هزتی:   

 

 

 ًوزات عٌَاى ردیف

 
 یا حزفِاصَل اخالقی ٍ استاًداردّای 

 بخَ

5/0 

 هتَسط

25/0 

 ضعیف

0.125 

    وًع ديستی ي َمذلی  1

    يظیفٍ ضىاسی 2

    تعالی ضغلی 3

    احتزام بٍ دیگزان 4

    فتادرستی ي ضز 5

    تعُذ بٍ عذالت اجتماعی  6

    ارسشیاتی تز اساس اًجام ٍ یا هشارکت در هَارد سیز اًجام هی گزدد 

    ل در پذیزش بیمارآگاَی اس اصًل ي مطارکت فعا 7

    آگاَی اس وحًٌ بٍ کار گیزی ي کىتزل يسایل ي تجُیشات مًرد استفادٌ در ًَضبزی 8

    ي ًَش آيریبیًُضی  جُت آمادٌ ساسی بیمار مطارکت در  9

    تًاوایی ثبت ي گشارش داريَای تجًیش ضذٌ ي مایعات ي خًن دریافتی ي اس دست رفتٍ 11

    یل ي امکاوات بزای اوجام بی حسیآمادٌ ومًدن يسا 11

    تًاوایی تکمیل فزمُای ًَضبزی با دقت کامل 12

    بیان اصًل کاربزد داريَای ًَضبزی، وگُذاری ي عًارض واضی اس آن 13

    بیان طزیقٍ محاسبات داريیی 14

    تًاوایی ضزح اصًل کلی بیًُضی ي مزاقبت اس بیمار در جزاحی  15

    اقبت اس بیمار بیًُش در جزاحی عمًمیاوجام مز 16

    اوجام مزاقبت اس بیمار تحت بی حسی واحیٍ ای 17

    تًاوایی ادارٌ راَُای ًَایی 18

    تًاوایی بکارگیزی تجُیشات ًَضبزی 19

    اوجام رگ گیزی يریذَای محیطی طبق دستًر 21

    اویتًریىگ  کسب تًاوایی وگُذاری دستگاَُای بیًُضی، تىفسی ي م 21

    بیان ي بکارگیزی اصًل حفاظت فزدی ي پیطگیزی اس بزيس خطزات حزفٍ ای مزبًط بٍ ًَضبزی 22

    اوجام ضذ عفًوی فضای فیشیکی، يسایل ي تجُیشات بخص بیًُضی 23

    مطارکت فعال در اوتقال ي تحًیل ي مزاقبت اس بیمار 24

    قبت اس بیماران ايرصاوستًاوایی ضزح اصًل کلی بیًُضی ي مزا 25

    تًاوایی ضزح کلی بیًُضی ي مزاقبت اس بیماران مسه 26

    تًاوایی ضزح بیًُضی در عکس بزداریُای تطخیصی ي در جزاحی دوذان 27

    تًاوایی ضزح اصًل کلی بیًُضی ي مزاقبت اس بیماران دچار سًختگی 28

    ماران سزپاییتًاوایی ضزح اصًل بیًُضی ي مزاقبت اس بی 29

    اوجام مزاقبت اس بیماران بیًُش در بیماران سزپایی 31



 7  89شهریىر  -گروه هىشبری
 

 جدٍل فعالیتْای عولی داًشجَ در کارآهَسی

 

 

 

 

         15ًوزُ داًشجَ اس 

 

 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی هزتی:   

 هْز ٍ اهضاء هزتی                                                                                                                             

 ًوزات عٌَاى ردیف

 
 یا حزفِاصَل اخالقی ٍ استاًداردّای 

 خَب

5/0 

 هتَسط

25/0 

 ضعیف

0.125 

    وًع ديستی ي َمذلی  1

    يظیفٍ ضىاسی 2

    تعالی ضغلی 3

    احتزام بٍ دیگزان 4

    فتادرستی ي ضز 5

    تعُذ بٍ عذالت اجتماعی  6

    ی گزددارسشیاتی تز اساس اًجام ٍ یا هشارکت در هَارد سیز اًجام ه 

    آگاَی اس اصًل ي مطارکت فعال در پذیزش بیمار 7

    آگاَی اس وحًٌ بٍ کار گیزی ي کىتزل يسایل ي تجُیشات مًرد استفادٌ در ًَضبزی 8

    ي ًَش آيریبیًُضی  جُت آمادٌ ساسی بیمار مطارکت در  9

    تی ي اس دست رفتٍتًاوایی ثبت ي گشارش داريَای تجًیش ضذٌ ي مایعات ي خًن دریاف 11

    آمادٌ ومًدن يسایل ي امکاوات بزای اوجام بی حسی 11

    تًاوایی تکمیل فزمُای ًَضبزی با دقت کامل 12
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 ًوزُ ًْایی کارآهَس پس اس طی دٍرُساعات غیثت ٍ 

 

 عدم حضَر            □حضَر     :ٍضعیت حضَر داًشجَ در جلسِ تَجیْی اتتدای تزم□ 
 

  اهد شدنمره از نمره کاراموزی کسر خو  0/ 5قابل ذکر است در صورت غیبت در جلسه توجیهی                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                       

 ٍضعیت غیثت داًشجَ

 جوع جوع ساعات غیثت رٍساًِ تاخیز تِ ساعت عٌَاى ردیف

    غیثت ّای تزم قثل 1

  غیثت ّای تزم ّای ها قثل 2

  جوع کل 3

 

 

 

 ًوزات کسة شدُ اس هزاکش ٍ تیوارستاى ّا

 ًوزُ اخذ شدُ ًام هزکش ردیف

1   

2   

3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًوزُ اخذ شدُ ًوزُ اختصاص یافتِ عٌَاى ردیف

1 
 هیاًگیي جوع ًوزات ارسشیاتی هزتیاى

 اًجام تکالیف(اخالق، عولکزد اختصاصی ٍ )شاهل چک لیست ارسشیاتی،

 

 ًوزُ 15

 

 

  ًوزُ 5 هیاًگیي آسهَى هیاى تزم ٍ پایاى تزم 2

  20 جوع ًوزُ ًْایی 3
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 تَضیح : ایي جذٍل تَسظ گزٍُ پز هی ضَدد

 

 

 :ارائِ پیطٌْبدات ٍ اًتقبدات

 

   

1- 

 

 

 

2- 

 

 

 

3- 

 

 

 

4- 

 

 

 

5-  

 

 

 

 

 امضاء دانشجو                                                                                                                                                     

 

 هَرد تایید است................................................. در تزم تحصیلی .......................................................................................... ...............داًشجَ........................... ............... ًوزُ

 

 

 هدیز ٍ اعضای گزٍُ َّشثزی:ًام خاًَادگی ٍ اهضا  -ًام 
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