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  مقدمه:
 3ه کارآموزي دور   Log bookدانشجوي گرامی دفترچه حاضر تحت عنوان 

 _، به منظور ثبت کلیه فعالیتهاي آموزشی  پیوسته کارشناسی  مقطع هوشبري
بالینی شما در طول کارآموزي طراحی شده است. در پایان دوره اطالعات موجود در 

جهت تعیین نمرات بخش، ارزشیابی عملی و حضور و غیاب مورد استفاده دفترچه 
تکمیل آن حداکثر دقت خود را مبذول  قرار می گیرد. لذا خواهشمند است در

  فرمائید.
  

   
        نام کار آموز :

  
  شماره دانشجویی:

  
  

  
 )در تکمیل دفترچه نظم و دقت را در نظر داشته باشید .1

 )نهایت سعی و تالش خود را در حفظ و نگهداري آن بعمل آورید .2

 )موقع تحویل یک کپی از دفترچه نزد خود نگهداري نمائید .3

  
  



 

  دانشجویان گرامی:
ضمن خوش آمدگویی ورود شما به اتاق عمل ، در دفترچه حاضر خالصه  •

اي از برنامه کار آموزي هوشبري شامل قوانین ومقررات مربوط به 
.....ارائه و شرح وظایف فعالیتهاي عملیو کارآموزي ، بیمارستان 
 شده است .

ت وانتقادات  به دفتر در پایان دفترچه تکمیل شده را به همراه پیشنهادا •
 گروه هوشبري تحویل نمایید تا در ارزیابی نهایی شما منظور گردد.

انجام تکالیف تعیین شده ازطرف اساتید وگرفتن تاییدیه از اساتید و مربیان  •
  مربوطه ضروري است .

  3قوانین کارآموزي 
منظور ه ساعت) ب204( واحد 4 دانشجویان هوشبري به میزان3کار آموزي •

 اجرا می شود. 5ی آنها با مهارتهاي علمی و عملی مورد نیاز درترم آشنای

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

کارآموزي طبق روزهاي اعالم شده در برنامه کارآموزي و از ابتداي شروع ترم  •
 تحصیلی می باشد.

ت ودانشجو به حضور در اتاق عمل در روزها وساعات تعیین شده ضروري اس •
و به ازاء هر روز  "هیچ عنوان در روزها وساعات فوق نمیتواند غیبت نماید

 "برابر کارآموزي جبرانی خواهد بود.3غیبت غیر مجاز 



 

رعایت لباس فرم دانشجویان برابر مقررات آموزشی ودانشجویی الزامی  •
 مل)روپوش و شلوار سبز، دمپایی مناسب اتاق ع است.(لباس فرم براي آقایان

روپوش و شلوار سبز ، مقنعه سبز ، جوراب و دمپایی  (لباس فرم براي خانمها •
 مناسب)

برخالف مقررات می باشد ،مگر با اطالع  تاخیر در ورود وتعجیل در خروج •
 واجازه مربی.

رفرانس امتحان از مباحث عنوان شده در کالسهاي آموزشی و کنفرانسهاي  •
 آموزشی و کتاب می باشد .

ه صورت عملی و شفاهی انجام می گردد . در پایان دوره به صورت ارزشیابی ب •
امتحان مشاهده و چک لیست  و فعالیتهاي حین کار آموزي و سایر موارد تعلق 

 می گیرد .

ناقص باشد ، نمره نا تمام است و به دانشکده  Log bookدر مواردي که  •
 گزارش نمی گردد .

 ر مربی الزامی است .اخذ نمره در تمامی مهارتهاي عملی تحت نظ •

ارزشیابی عملکرد دانشجو درحیطه هاي مهارتی توسط مربی مربوطه انجام می  •
و در نهایت دفترچه را به گروه هوشبري،سرکار خانم بخشا تحویل دهید  شود .

 ، نهایت تحویل دفترچه تا دو روز بعد از اتمام دوره کارآموزي می باشد

  رعایت شئونات اسالمی •
 رفه اي در برخورد با بیمار وهمکارانرعایت شئونات ح •



 

  اهداف کار آموزي
  دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

وسایل و تجهیزات و داروهاي بیهوشی را با توجه به روش انتخابی و با نظر متخصص ) 1
  آماده نماید. بیهوشی

  .دي حیاتی و صحنه عمل را پایش نمایارگانها  )2
  .یهوشی بیماران مبتال به بیماریهاي همراه را بیان کندتدابیر و تمهیدات الزم در ب) 3
اصول کلی بیهوشی  و مراقبت از بیمار در جراحی کودکان و نوزادان  را شرح دهد و ) 4

  در مراقبت از بیمار مشارکت نماید.
در آماده سازي سیستم هاي بیهوشی  وسایل و تجهیزات مورد نیاز براي دستیابی   )5

  .ام  بیهوشی در کودکان و نوزادان مشارکت نمایدبه راه هوایی و انج
  .ض هوشبري در کودکان را توضیح دهدعوار )6
  نماید. در کودکان و نوزادان مشارکت ) در رگ گیري وریدهاي محیطی7
جراحی زنان و مامایی را شرح  ) اصول کلی بیهوشی و مراقبت از بیماران در اعمال8

  .دهد
شگیري از ایجاد مختلف و انجام اقدامات پی وزیشن هايپ) در آماده سازي بیمار براي 9

  .عارضه مشارکت کند
  .بت از بیماران سالمند را شرح دهد)اصول کلی بیهوشی در مراق10
) وسایل،امکانات،تجهیزات و داروهاي مورد نیاز در احیاي قلبی ریوي،مغزي را بیان 11

  .رکت نمایدزانه ترالی اورژانس مشانموده در آماده سازي و کنترل رو
  .)انواع روشهاي انتقال خون و مایع درمانی،اصول مراقبتی و عوارض آن را شرح دهد12
استفاده از انواع فراورده هاي تزریقی ،محصوالت خونی ) تدابیر و تمهیدات الزم در 13

  را بیان کند. و جانشین شونده هاي خون
٣  



 

  نام و نام خانوادگی دانشجو   :                                                            3جدول کارآموزي

  
 
 
 
  

  تاریخ  محل کارآموزي  هفته
      اول
      دوم

      سوم

      چهارم

      پنجم

      ششم
      هفتم

      هشتم

      نهم

      دهم

      یازدهم

      دوازدهم
      سیزدهم

      چهاردهم

      پانزدهم

      شانزدهم

٤  



 

  رانس،گزارش ،تهیه مطلب و....    )فعالیتهاي اختصاصی آموزشی(ارائه کنف
 
 

 
٥ 

 ردیف
عنوان 
  فعالیت

نام 
  مرکز

  ارزیابی فعالیت
  عالی  امضا مربی  تاریخ

)1(  
  خوب

)75(./  
  متوسط

)5/0(  
ضعیف 

)25(./  
1                 

2                  

3                 

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  



 

  3نحوه حضور دانشجو در کارآموزي 
  هفته اول ترم 8

نام مرکز آموزشی و   هفته
  تاریخ  درمانی و یا بیمارستان

  نحوه حضور

  مهر و امضاء مربی 
  کسري  ناقص  کامل

  به ساعت

        اول

        دوم

        سوم

        چهارم

        پنجم

      ششم
 

 

        هفتم

        هشتم

 
 
 

 
٦ 



 

  3نحوه حضور دانشجو در کارآموزي 
  هفته دوم ترم 8

  هفته

نام مرکز 
آموزشی و 
درمانی و یا 
  بیمارستان

  تاریخ
مهر و   نحوه حضور

امضاء 
  کسري  ناقص  کامل  مربی

  به ساعت

        نهم

        دهم

        یازدهم

        دوازدهم

        سیزدهم

        چهاردهم

     پانزدهم
 

  

        نزدهمشا
 

7  



 

  )3چک  لیست ارزشیابی کارآموزي(
 نام مرکز:                                                                                                            

   ................لغایت.............. ازتاریخ:      

ردیف
م و یا مشارکت موارد موارد ارزشیابی ( بر اساس بیان ،انجا  

  ذیل ارزیابی می گردد)
  عالی

1  
  خوب

75/0  
  متوسط

5/0  
  ضعیف

25/0  

رعایت مقررات ، قوانین ، اصول علمی و اخالقی رفتار و   1
  شعائر اخالق اسالمی در اتاق عمل

        

          برقراري ارتباط با بیمار و اطرافیان وي  2
          مانیبا همکاران و پرسنل دربرقراري ارتباط مناسب   3

وقت شناسی و حضور به موقع و ترك به موقع محل کار و   4
  رعایت مقررات مصوب 

        

5  

آماده سازي وسایل و تجهیزات و داروهاي بیهوشی  با 
  توجه به روش انتخابی و با نظر

   متخصص بیهوشی

        

6  
توانایی آماده پایش ارگان هاي حیاتی و صحنه عمل     

  اي استفاده را داشته باشدسازي ماشین بیهوشی  بر
        

بیان  تدابیر و تمهیدات الزم در بیهوشی بیماران مبتال به   7
  بیماریهاي همراه

        

پایش و گزارش عوارض احتمالی ناشی از وجود بیماریهاي   8
  و گزارش آن به متخصص بیهوشی   همراه

        

توانایی آماده سازي داروهاي بیهوشی با توجـه بـه روش     9
  بی بیهوشی   انتخا

        

10  
بیان اصول کلی بیهوشی و مراقبت از بیماردر جراحی 

  کودکان و نوزادان و مشارکت در مراقبت از بیمار 
        

11  
مشارکت در آماده سازي سیستم هاي بیهوشی ، وسائل و 
تجهیزات مورد نیاز  براي دستیابی به راه هوایی و انجـام  

  ن بیهوشی در کودکان ، نوزادان و بالغی

        

8  



 

          توضیح عوارض هوشبري در کودکان  12

مشارکت در رگ گیري وریدهاي محیطـی در کودکـان و     13
  نوزادان  

        

آگاهی از مزایا و معایب داروهاي بیهوشی در بیماریهاي   14
  همراه استفاده از  مناسب ترین زیر نظر متخصص دارو

        

مک مشارکت در انتخاب  روش بیهوشی مناسب به ک  15
  متخصص بیهوشی

        

بیان اصول کلی بیهوشی و مراقبت از بیماران اعمال    16
  جراحی زنان و مامایی  

        

          بیان اصول کلی بیهوشی و مراقبت از بیماران سالمند    17

بیان و انجام تمهیدات الزم در مراقبت از بیماران سالمند   18
   تحت بیهوشی عمومی و بی حسی ناحیه اي 

        

آگاهی از وسایل،امکانات،تجهیزات و داروهاي مورد نیـاز    19
  در احیاي قلبی ریوي،مغزي

        

          مشارکت درآماده سازي و کنترل روزانه ترالی اورژانس   20

فراهم آوردن و سایل مورد نیاز احیاي نوزاد  و مشارکت   21
  در عملیات مربوطه

        

درم انی ، اص ول  بیان انواع روش ھای انتقال خ ون و م ایع  22
  مراقبتی و عوارض آن ھا

        

23  
بیان انواع فرآورده ھای تزریقی ، محصوالت خونی و 

جانشین شونده ھای خون و موارد کاربرد آن ھا و نکات 
  قابل توجھ در کاربرد آن ھا

        

ــواع فــراورده هــاي تزریقــی مش  ارکت در   24 اســتفاده از ان
  ن،محصوالت خونی و جانشین شونده هاي خو

        

اص ول کل ی پ ایش ، مراقی ت ، و ت رخیص بیان  و مشارکت    25
  بیمار از ریکاوری 

        

                                                                                                                             
                                        

                                                                                                                                                            اخذ شدهنمره کل 
  امضاء و مهر مربی

  

٩  



 

  )3چک  لیست ارزشیابی کارآموزي(
                                                                           نام مرکز:                                       

   از ................لغایت..............تاریخ: 

ردیف
موارد ارزشیابی ( بر اساس بیان ،انجام و یا مشارکت موارد   

  ذیل ارزیابی می گردد)
  عالی

1  
  خوب

75/0  
  متوسط

5/0  
  ضعیف

25/0  

قوانین ، اصول علمی و اخالقی رفتار و  رعایت مقررات ،  1
  شعائر اخالق اسالمی در اتاق عمل

        

          برقراري ارتباط با بیمار و اطرافیان وي  2
          با همکاران و پرسنل درمانیبرقراري ارتباط مناسب   3

وقت شناسی و حضور به موقع و ترك به موقع محل کار و   4
  رعایت مقررات مصوب 

        

5  

ازي وسایل و تجهیزات و داروهاي بیهوشی  با آماده س
  توجه به روش انتخابی و با نظر

   متخصص بیهوشی

        

6  
پایش ارگان هاي حیاتی و صحنه عمل    توانایی آماده  

  سازي ماشین بیهوشی  براي استفاده را داشته باشد
        

بیان  تدابیر و تمهیدات الزم در بیهوشی بیماران مبتال به   7
  اي همراهبیماریه

        

پایش و گزارش عوارض احتمالی ناشی از وجود بیماریهاي   8
  و گزارش آن به متخصص بیهوشی   همراه

        

توانایی آماده سازي داروهاي بیهوشی با توجـه بـه روش     9
  انتخابی بیهوشی   

        

10  
بیان اصول کلی بیهوشی و مراقبت از بیماردر جراحی 

  ر مراقبت از بیمار کودکان و نوزادان و مشارکت د
        

11  
مشارکت در آماده سازي سیستم هاي بیهوشی ، وسائل و 
تجهیزات مورد نیاز  براي دستیابی به راه هوایی و انجـام  

  بیهوشی در کودکان ، نوزادان و بالغین 

        

١٠  



 

          توضیح عوارض هوشبري در کودکان  12

مشارکت در رگ گیري وریدهاي محیطـی در کودکـان و     13
  وزادان  ن

        

آگاهی از مزایا و معایب داروهاي بیهوشی در بیماریهاي   14
  همراه استفاده از  مناسب ترین زیر نظر متخصص دارو

        

مشارکت در انتخاب  روش بیهوشی مناسب به کمک   15
  متخصص بیهوشی

        

بیان اصول کلی بیهوشی و مراقبت از بیماران اعمال    16
  جراحی زنان و مامایی  

        

          بیان اصول کلی بیهوشی و مراقبت از بیماران سالمند    17

بیان و انجام تمهیدات الزم در مراقبت از بیماران سالمند   18
  تحت بیهوشی عمومی و بی حسی ناحیه اي  

        

آگاهی از وسایل،امکانات،تجهیزات و داروهاي مورد نیـاز    19
  در احیاي قلبی ریوي،مغزي

        

          درآماده سازي و کنترل روزانه ترالی اورژانسمشارکت    20

فراهم آوردن و سایل مورد نیاز احیاي نوزاد  و مشارکت   21
  در عملیات مربوطه

        

بیان انواع روش ھای انتقال خ ون و م ایع درم انی ، اص ول   22
  مراقبتی و عوارض آن ھا

        

23  
بیان انواع فرآورده ھای تزریقی ، محصوالت خونی و 

نشین شونده ھای خون و موارد کاربرد آن ھا و نکات جا
  قابل توجھ در کاربرد آن ھا

        

ــواع فــراورده هــاي تزریقــی مش  ارکت در   24 اســتفاده از ان
  ،محصوالت خونی و جانشین شونده هاي خون

        

بیان  و مشارکت اص ول کل ی پ ایش ، مراقی ت ، و ت رخیص    25
  بیمار از ریکاوری 

        

            
                                        

                                                                                                                                                                                          اخذ شدهنمره کل 
  امضاء و مهر مربی

  

١١  



 

  )3کارآموزي( چک  لیست ارزشیابی                  
 نام مرکز:                                                                                                               

   از ................لغایت..............تاریخ:   

ردیف
موارد ارزشیابی ( بر اساس بیان ،انجام و یا مشارکت موارد   

  ی گردد)ذیل ارزیابی م
  عالی

1  
  خوب

75/0  
  متوسط

5/0  
  ضعیف

25/0  

رعایت مقررات ، قوانین ، اصول علمی و اخالقی رفتار و   1
  شعائر اخالق اسالمی در اتاق عمل

        

          برقراري ارتباط با بیمار و اطرافیان وي  2
          با همکاران و پرسنل درمانیبرقراري ارتباط مناسب   3

وقع و ترك به موقع محل کار و وقت شناسی و حضور به م  4
  رعایت مقررات مصوب 

        

5  

آماده سازي وسایل و تجهیزات و داروهاي بیهوشی  با 
  توجه به روش انتخابی و با نظر

   متخصص بیهوشی

        

6  
پایش ارگان هاي حیاتی و صحنه عمل    توانایی آماده  

  سازي ماشین بیهوشی  براي استفاده را داشته باشد
        

یان  تدابیر و تمهیدات الزم در بیهوشی بیماران مبتال به ب  7
  بیماریهاي همراه

        

پایش و گزارش عوارض احتمالی ناشی از وجود بیماریهاي   8
  و گزارش آن به متخصص بیهوشی   همراه

        

توانایی آماده سازي داروهاي بیهوشی با توجـه بـه روش     9
  انتخابی بیهوشی   

        

10  
بیهوشی و مراقبت از بیماردر جراحی  بیان اصول کلی

  کودکان و نوزادان و مشارکت در مراقبت از بیمار 
        

11  
مشارکت در آماده سازي سیستم هاي بیهوشی ، وسائل و 
تجهیزات مورد نیاز  براي دستیابی به راه هوایی و انجـام  

  بیهوشی در کودکان ، نوزادان و بالغین 

        



 

          کودکانتوضیح عوارض هوشبري در   12

مشارکت در رگ گیري وریدهاي محیطـی در کودکـان و     13
  نوزادان  

        

آگاهی از مزایا و معایب داروهاي بیهوشی در بیماریهاي   14
  همراه استفاده از  مناسب ترین زیر نظر متخصص دارو

        

مشارکت در انتخاب  روش بیهوشی مناسب به کمک   15
  متخصص بیهوشی

        

کلی بیهوشی و مراقبت از بیماران اعمال  بیان اصول   16
  جراحی زنان و مامایی  

        

          بیان اصول کلی بیهوشی و مراقبت از بیماران سالمند    17

بیان و انجام تمهیدات الزم در مراقبت از بیماران سالمند   18
  تحت بیهوشی عمومی و بی حسی ناحیه اي  

        

و داروهاي مورد نیـاز  آگاهی از وسایل،امکانات،تجهیزات   19
  در احیاي قلبی ریوي،مغزي

        

          مشارکت درآماده سازي و کنترل روزانه ترالی اورژانس   20

فراهم آوردن و سایل مورد نیاز احیاي نوزاد  و مشارکت   21
  در عملیات مربوطه

        

بیان انواع روش ھای انتقال خ ون و م ایع درم انی ، اص ول   22
  ھامراقبتی و عوارض آن 

        

23  
بیان انواع فرآورده ھای تزریقی ، محصوالت خونی و 

جانشین شونده ھای خون و موارد کاربرد آن ھا و نکات 
  قابل توجھ در کاربرد آن ھا

        

ــواع فــراورده هــاي تزریقــی مش  ارکت در   24 اســتفاده از ان
  ،محصوالت خونی و جانشین شونده هاي خون

        

پ ایش ، مراقی ت ، و ت رخیص  بیان  و مشارکت اص ول کل ی   25
  بیمار از ریکاوری 

        

                                                                                                                             
                                        

                                                                                                                                                                                           اخذ شدهنمره کل   
  امضاء و مهر مربی

  

١٢  



 

  )3چک  لیست ارزشیابی کارآموزي(                   
                                                          نام مرکز:                                                      

   از ................لغایت..............تاریخ:   

ردیف
موارد ارزشیابی ( بر اساس بیان ،انجام و یا مشارکت موارد   

  ذیل ارزیابی می گردد)
  عالی

1  
  خوب

75/0  
  متوسط

5/0  
  ضعیف

25/0  

علمی و اخالقی رفتار و رعایت مقررات ، قوانین ، اصول   1
  شعائر اخالق اسالمی در اتاق عمل

        

          برقراري ارتباط با بیمار و اطرافیان وي  2
          با همکاران و پرسنل درمانیبرقراري ارتباط مناسب   3

وقت شناسی و حضور به موقع و ترك به موقع محل کار و   4
  رعایت مقررات مصوب 

        

5  

یزات و داروهاي بیهوشی  با آماده سازي وسایل و تجه
  توجه به روش انتخابی و با نظر

   متخصص بیهوشی

        

6  
پایش ارگان هاي حیاتی و صحنه عمل    توانایی آماده  

  سازي ماشین بیهوشی  براي استفاده را داشته باشد
        

بیان  تدابیر و تمهیدات الزم در بیهوشی بیماران مبتال به   7
  بیماریهاي همراه

        

پایش و گزارش عوارض احتمالی ناشی از وجود بیماریهاي   8
  و گزارش آن به متخصص بیهوشی   همراه

        

توانایی آماده سازي داروهاي بیهوشی با توجـه بـه روش     9
  انتخابی بیهوشی   

        

10  
بیان اصول کلی بیهوشی و مراقبت از بیماردر جراحی 

  ار کودکان و نوزادان و مشارکت در مراقبت از بیم
        

11  
مشارکت در آماده سازي سیستم هاي بیهوشی ، وسائل و 
تجهیزات مورد نیاز  براي دستیابی به راه هوایی و انجـام  

  بیهوشی در کودکان ، نوزادان و بالغین 

        



 

          توضیح عوارض هوشبري در کودکان  12

مشارکت در رگ گیري وریدهاي محیطـی در کودکـان و     13
  نوزادان  

        

آگاهی از مزایا و معایب داروهاي بیهوشی در بیماریهاي   14
  همراه استفاده از  مناسب ترین زیر نظر متخصص دارو

        

مشارکت در انتخاب  روش بیهوشی مناسب به کمک   15
  متخصص بیهوشی

        

بیان اصول کلی بیهوشی و مراقبت از بیماران اعمال    16
  جراحی زنان و مامایی  

        

          ل کلی بیهوشی و مراقبت از بیماران سالمند  بیان اصو  17

بیان و انجام تمهیدات الزم در مراقبت از بیماران سالمند   18
  تحت بیهوشی عمومی و بی حسی ناحیه اي  

        

آگاهی از وسایل،امکانات،تجهیزات و داروهاي مورد نیـاز    19
  در احیاي قلبی ریوي،مغزي

        

          نترل روزانه ترالی اورژانسمشارکت درآماده سازي و ک   20

فراهم آوردن و سایل مورد نیاز احیاي نوزاد  و مشارکت   21
  در عملیات مربوطه

        

بیان انواع روش ھای انتقال خ ون و م ایع درم انی ، اص ول   22
  مراقبتی و عوارض آن ھا

        

23  
بیان انواع فرآورده ھای تزریقی ، محصوالت خونی و 

ون و موارد کاربرد آن ھا و نکات جانشین شونده ھای خ
  قابل توجھ در کاربرد آن ھا

        

ــواع فــراورده هــاي تزریقــی مش  ارکت در   24 اســتفاده از ان
  ،محصوالت خونی و جانشین شونده هاي خون

        

بیان  و مشارکت اص ول کل ی پ ایش ، مراقی ت ، و ت رخیص    25
  بیمار از ریکاوری 

        

                            
                                        

                                                                        نمره کل                                                                                                                      
  امضاء و مهر مربی

  



 

  
  

  )3چک  لیست ارزشیابی کارآموزي(   
نام مرکز:                                                                                                                 

   ......از ................لغایت........تاریخ: 

ردیف
موارد ارزشیابی ( بر اساس بیان ،انجام و یا مشارکت موارد   

  ذیل ارزیابی می گردد)
  عالی

1  
  خوب

75/0  
  متوسط

5/0  
  ضعیف

25/0  

رعایت مقررات ، قوانین ، اصول علمی و اخالقی رفتار و   1
  شعائر اخالق اسالمی در اتاق عمل

        

          برقراري ارتباط با بیمار و اطرافیان وي  2
          با همکاران و پرسنل درمانیبرقراري ارتباط مناسب   3

وقت شناسی و حضور به موقع و ترك به موقع محل کار و   4
  رعایت مقررات مصوب 

        

5  

آماده سازي وسایل و تجهیزات و داروهاي بیهوشی  با 
  توجه به روش انتخابی و با نظر

   متخصص بیهوشی

        

6  
صحنه عمل    توانایی آماده  پایش ارگان هاي حیاتی و 

  سازي ماشین بیهوشی  براي استفاده را داشته باشد
        

بیان  تدابیر و تمهیدات الزم در بیهوشی بیماران مبتال به   7
  بیماریهاي همراه

        

پایش و گزارش عوارض احتمالی ناشی از وجود بیماریهاي   8
  و گزارش آن به متخصص بیهوشی   همراه

        

ی آماده سازي داروهاي بیهوشی با توجـه بـه روش   توانای  9
  انتخابی بیهوشی   

        

10  
بیان اصول کلی بیهوشی و مراقبت از بیماردر جراحی 

  کودکان و نوزادان و مشارکت در مراقبت از بیمار 
        



 

11  
مشارکت در آماده سازي سیستم هاي بیهوشی ، وسائل و 

هوایی و انجـام  تجهیزات مورد نیاز  براي دستیابی به راه 
  بیهوشی در کودکان ، نوزادان و بالغین 

        

          توضیح عوارض هوشبري در کودکان  12

مشارکت در رگ گیري وریدهاي محیطـی در کودکـان و     13
  نوزادان  

        

آگاهی از مزایا و معایب داروهاي بیهوشی در بیماریهاي   14
  همراه استفاده از  مناسب ترین زیر نظر متخصص دارو

        

مشارکت در انتخاب  روش بیهوشی مناسب به کمک   15
  متخصص بیهوشی

        

بیان اصول کلی بیهوشی و مراقبت از بیماران اعمال    16
  جراحی زنان و مامایی  

        

          بیان اصول کلی بیهوشی و مراقبت از بیماران سالمند    17

لمند بیان و انجام تمهیدات الزم در مراقبت از بیماران سا  18
  تحت بیهوشی عمومی و بی حسی ناحیه اي  

        

آگاهی از وسایل،امکانات،تجهیزات و داروهاي مورد نیـاز    19
  در احیاي قلبی ریوي،مغزي

        

          مشارکت درآماده سازي و کنترل روزانه ترالی اورژانس   20

فراهم آوردن و سایل مورد نیاز احیاي نوزاد  و مشارکت   21
  طهدر عملیات مربو

        

بیان انواع روش ھای انتقال خ ون و م ایع درم انی ، اص ول   22
  مراقبتی و عوارض آن ھا

        

23  
بیان انواع فرآورده ھای تزریقی ، محصوالت خونی و 

جانشین شونده ھای خون و موارد کاربرد آن ھا و نکات 
  قابل توجھ در کاربرد آن ھا

        

ــواع فــراوردهمش  ارکت در   24 هــاي تزریقــی  اســتفاده از ان
  ،محصوالت خونی و جانشین شونده هاي خون

        

بیان  و مشارکت اص ول کل ی پ ایش ، مراقی ت ، و ت رخیص    25
  بیمار از ریکاوری 

        

                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                    نمره کل  اخذ شده                        

  امضاء و مهر مربی
  

  



 

  )3چک  لیست ارزشیابی کارآموزي(    
                                                                                  نام مرکز:                                

   از ................لغایت..............تاریخ:  

ردیف
موارد ارزشیابی ( بر اساس بیان ،انجام و یا مشارکت موارد   

  ذیل ارزیابی می گردد)
  عالی

1  
  خوب

75/0  
  متوسط

5/0  
  ضعیف

25/0  

قررات ، قوانین ، اصول علمی و اخالقی رفتار و رعایت م  1
  شعائر اخالق اسالمی در اتاق عمل

        

          برقراري ارتباط با بیمار و اطرافیان وي  2
          با همکاران و پرسنل درمانیبرقراري ارتباط مناسب   3

وقت شناسی و حضور به موقع و ترك به موقع محل کار و   4
  رعایت مقررات مصوب 

        

5  

آماده سازي وسایل و تجهیزات و داروهاي بیهوشی  با 
  توجه به روش انتخابی و با نظر

   متخصص بیهوشی

        

6  
پایش ارگان هاي حیاتی و صحنه عمل    توانایی آماده  

  سازي ماشین بیهوشی  براي استفاده را داشته باشد
        

بیان  تدابیر و تمهیدات الزم در بیهوشی بیماران مبتال به   7
  بیماریهاي همراه

        

پایش و گزارش عوارض احتمالی ناشی از وجود بیماریهاي   8
  و گزارش آن به متخصص بیهوشی   همراه

        

توانایی آماده سازي داروهاي بیهوشی با توجـه بـه روش     9
  انتخابی بیهوشی   

        

10  
بیان اصول کلی بیهوشی و مراقبت از بیماردر جراحی 

  شارکت در مراقبت از بیمار کودکان و نوزادان و م
        

11  
مشارکت در آماده سازي سیستم هاي بیهوشی ، وسائل و 
تجهیزات مورد نیاز  براي دستیابی به راه هوایی و انجـام  

  بیهوشی در کودکان ، نوزادان و بالغین 

        



 

          توضیح عوارض هوشبري در کودکان  12

ـ    13 ان و مشارکت در رگ گیري وریدهاي محیطـی در کودک
  نوزادان  

        

آگاهی از مزایا و معایب داروهاي بیهوشی در بیماریهاي   14
  همراه استفاده از  مناسب ترین زیر نظر متخصص دارو

        

مشارکت در انتخاب  روش بیهوشی مناسب به کمک   15
  متخصص بیهوشی

        

بیان اصول کلی بیهوشی و مراقبت از بیماران اعمال    16
  ایی  جراحی زنان و مام

        

          بیان اصول کلی بیهوشی و مراقبت از بیماران سالمند    17

بیان و انجام تمهیدات الزم در مراقبت از بیماران سالمند   18
  تحت بیهوشی عمومی و بی حسی ناحیه اي  

        

آگاهی از وسایل،امکانات،تجهیزات و داروهاي مورد نیـاز    19
  در احیاي قلبی ریوي،مغزي

        

          شارکت درآماده سازي و کنترل روزانه ترالی اورژانسم   20

فراهم آوردن و سایل مورد نیاز احیاي نوزاد  و مشارکت   21
  در عملیات مربوطه

        

بیان انواع روش ھای انتقال خ ون و م ایع درم انی ، اص ول   22
  مراقبتی و عوارض آن ھا

        

23  
ی و بیان انواع فرآورده ھای تزریقی ، محصوالت خون

جانشین شونده ھای خون و موارد کاربرد آن ھا و نکات 
  قابل توجھ در کاربرد آن ھا

        

ــواع فــراورده هــاي تزریقــی مش  ارکت در   24 اســتفاده از ان
  ،محصوالت خونی و جانشین شونده هاي خون

        

بیان  و مشارکت اص ول کل ی پ ایش ، مراقی ت ، و ت رخیص    25
  بیمار از ریکاوری 

        

                                                                                                                                   
                                        

                                                                                                                                                                                            اخذ شدهنمره کل  
  امضاء و مهر مربی

  
 



 

  )3چک  لیست ارزشیابی کارآموزي(   
  نام مرکز:                                                                                                               

   ................لغایت..............از تاریخ:   

ردیف
موارد ارزشیابی ( بر اساس بیان ،انجام و یا مشارکت موارد   

  ذیل ارزیابی می گردد)
  عالی

1  
  خوب

75/0  
  متوسط

5/0  
  ضعیف

25/0  

رعایت مقررات ، قوانین ، اصول علمی و اخالقی رفتار و   1
  شعائر اخالق اسالمی در اتاق عمل

        

          تباط با بیمار و اطرافیان ويبرقراري ار  2
          با همکاران و پرسنل درمانیبرقراري ارتباط مناسب   3

وقت شناسی و حضور به موقع و ترك به موقع محل کار و   4
  رعایت مقررات مصوب 

        

5  

آماده سازي وسایل و تجهیزات و داروهاي بیهوشی  با 
  توجه به روش انتخابی و با نظر

   متخصص بیهوشی

        

6  
پایش ارگان هاي حیاتی و صحنه عمل    توانایی آماده  

  سازي ماشین بیهوشی  براي استفاده را داشته باشد
        

بیان  تدابیر و تمهیدات الزم در بیهوشی بیماران مبتال به   7
  بیماریهاي همراه

        

پایش و گزارش عوارض احتمالی ناشی از وجود بیماریهاي   8
  متخصص بیهوشی   و گزارش آن به همراه

        

توانایی آماده سازي داروهاي بیهوشی با توجـه بـه روش     9
  انتخابی بیهوشی   

        

10  
بیان اصول کلی بیهوشی و مراقبت از بیماردر جراحی 

  کودکان و نوزادان و مشارکت در مراقبت از بیمار 
        

11  
مشارکت در آماده سازي سیستم هاي بیهوشی ، وسائل و 

رد نیاز  براي دستیابی به راه هوایی و انجـام  تجهیزات مو
  بیهوشی در کودکان ، نوزادان و بالغین 

        



 

          توضیح عوارض هوشبري در کودکان  12

مشارکت در رگ گیري وریدهاي محیطـی در کودکـان و     13
  نوزادان  

        

آگاهی از مزایا و معایب داروهاي بیهوشی در بیماریهاي   14
  ناسب ترین زیر نظر متخصص داروهمراه استفاده از  م

        

مشارکت در انتخاب  روش بیهوشی مناسب به کمک   15
  متخصص بیهوشی

        

بیان اصول کلی بیهوشی و مراقبت از بیماران اعمال    16
  جراحی زنان و مامایی  

        

          بیان اصول کلی بیهوشی و مراقبت از بیماران سالمند    17

الزم در مراقبت از بیماران سالمند  بیان و انجام تمهیدات  18
  تحت بیهوشی عمومی و بی حسی ناحیه اي  

        

آگاهی از وسایل،امکانات،تجهیزات و داروهاي مورد نیـاز    19
  در احیاي قلبی ریوي،مغزي

        

          مشارکت درآماده سازي و کنترل روزانه ترالی اورژانس   20

وزاد  و مشارکت فراهم آوردن و سایل مورد نیاز احیاي ن  21
  در عملیات مربوطه

        

بیان انواع روش ھای انتقال خ ون و م ایع درم انی ، اص ول   22
  مراقبتی و عوارض آن ھا

        

23  
بیان انواع فرآورده ھای تزریقی ، محصوالت خونی و 

جانشین شونده ھای خون و موارد کاربرد آن ھا و نکات 
  قابل توجھ در کاربرد آن ھا

        

ــواع فــراورده هــاي تزریقــی ت در مش  ارک  24 اســتفاده از ان
  ،محصوالت خونی و جانشین شونده هاي خون

        

بیان  و مشارکت اص ول کل ی پ ایش ، مراقی ت ، و ت رخیص    25
  بیمار از ریکاوری 

        

                                                                                                  
                                        

                                                                                                                                                                                            اخذ شدهنمره کل  
  امضاء و مهر مربی

  



 

        
                                   موارد ارزیابی:
نمره اختصاص   عنوان  ردیف

  یافته
  نمره اخذ شده

میانگین جمع نمرات   1
  ارزشیابی مربیان

    نمره 14

    نمره 4  پست  تست  2
انجام تکالیف   3

اختصاصی آموزشی 
(ارائه گزارش، 

کنفرانس،تهیه مطلب 
  و....)

    نمره 2

    20  جمع نمره نهایی  4
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 

  
  ارائه پیشنهادات و انتقادات براي آینده :   
  
1 –  
  
  
2 –  
  
  
  
3 –  
  
  
4 –  
  
  
5 -  
  
 

 امضاء دانشجو                                                           

  


