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  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گلستان

  دانشکده پیرا پزشکی 

 6 رشته هوشبري  مقطع کارشناسی پیوسته ترم   4کارآموزي دفترچه 

  Log Bookد

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  تنظیم : گروه هوشبري تهیه و
96بهمن  بازنگري:

  ...................................................نام و نام خانوادگی:
 



٠  
 

  مقدمه:
هوشبري کارشناسـی   4 دوره کـارآموزي   Log book (LB)دانشجوي گرامی دفترچه حاضر تحت عنوان 

طراحـی   کـارآموزي  بالینی شما در طول _کلیه فعالیتهاي آموزشی ارزشیابی مستمر ، به منظور ثبت  پیوسته
در پایان دوره اطالعـات   توسط شما در اختیار استاد گذاشته می شودکه در طول دوران کارآموزي  شده است.
 توسـط گـروه   نمرات بخش، ارزشیابی عملـی و حضـور و غیـاب   جهت تعیین    Log book (LB)موجود در 

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

  هاي بالینی خود بنحو احسن استفاده نمایید.از فرصت 

  
 

  ..................................نام کارآموز :
  .........................شماره دانشجویی:

  
  
•  

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

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

 کپی از دفترچه نزد خود نگهداري نمائید . موقع تحویل یک •

   LLLooogggدانشجو موظف است در پایان کارآموزي امضاء مربوطه را در دانشجو موظف است در پایان کارآموزي امضاء مربوطه را در دانشجو موظف است در پایان کارآموزي امضاء مربوطه را در    •••

bbbooooookkk   باشد.باشد.باشد.   دریافت نموده و این شرط ورود به کارآموزي بعدي میدریافت نموده و این شرط ورود به کارآموزي بعدي میدریافت نموده و این شرط ورود به کارآموزي بعدي می   
 

  4قوانین کارآموزي 
  دانشجویان گرامی

v   از برنامه کار آموزي  ضمن خوش آمدگویی ورود شما به اتاق عمل ، در دفترچه حاضر خالصه اي
هوشبري شامل قوانین ومقررات مربوط به بیمارستان وکارآموزي ،شرح وظایف فعالیتهاي عملی و.....ارائه 

 شده است .

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

v ام تکالیف تعیین شده ازطرف اساتید وگرفتن تاییدیه از اساتید و مربیان مربوطه ضروري است .انج  

 توجه
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v ساعت) بمنظور آشنایی با مهارتهاي علمی و عملی 204( واحد 4دانشجویان هوشبري به میزان4کار آموزي
 مورد نیاز درترم شش اجرا می شود.

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

v . روزها کارآموزي طبق برنامه تنظیمی اعالم شده هر هفته از ابتداي شروع ترم تحصیلی می باشد 

v  حضور در اتاق عمل در روزها وساعات تعیین شده ضروري است ودانشجو به هیچ عنوان در روزها
ز غیبت غیر مجاز مگر از غیبت مجاز استفاده کرده و به ازاء هر رو "وساعات فوق نمیتواند غیبت نماید

 "برابر جبرانی خواهد بود.3

v  رعایت لباس فرم دانشجویان برابر مقررات آموزشی ودانشجویی الزامی است.(لباس فرم براي
آقایان:روپوش و شلوار سبز، دمپایی مناسب اتاق عمل)(لباس فرم براي خانمها:روپوش و شلوار سبز ، مقنعه 

 کت براي کلیه دانشجویان الزامی است سبز ، جوراب و دمپایی مناسب) و نصب اتی

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

v  رعایت شئونات اسالمی رعایت شئونات حرفه اي در برخورد با بیماران ، همراهان و کادر آموزشی درمانی 

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

v  رفرنس امتحان پایان کارآموزي از کتاب بیسیک میلر در فصل هاي تعیین شده که در تابلو اعالنات  گروه
نصب شده است  و همچنین تعدادي از نکات کلیدي در بیهوشی از مباحث عنوان شده در کالسها و 

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

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

v  در مواردي کهLog book نمی گردد . نهایت  ناقص باشد ، نمره نا تمام است و به دانشکده گزارش
 تحویل دفترچه تا دو روز بعد از اتمام دوره کارآموزي می باشد

v . اخذ نمره در تمامی مهارتهاي عملی تحت نظر مربی الزامی است 

v است. یالزام انیدانشجو يبرا کتیات نصب 
مدیر گروه هوشبري    آقاي جعفري در خصوص مسائل مربوط به کارآموزي و فعایت هاي یادگیري خود به طور مستمر با  اعضاء گروه و

   شماره ثابت:- دانشکده ارتباط داشته باشید 
  214داخلی -01732436102

                                                                                                                                
 syjafarib@gmail.comپست الکترونیک     

mailto:syjafarib@gmail.com
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  اهداف کار آموزي
  انجام دهدارزیابی بیمار قبل از بیهوشی  دانشجو باید- 1

   تبیین نمایدانشجو باید قادر باشد اصول انتخاب روش بیهوشی مناسب را د- 2
با توجه به چگونگی آماده سازي بیمار براي القاء بیهوشی (تجهیزات ،وسایل،داروها و...) را  دانشجو -3

و حلق ،پیوند  ر جراحی هاي تخصصی و فوق تخصصی(قلب،توراکس،مغز،گوشروش بیهوشی انتخابی د
  و.....) را انجام دهد

  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
  در انواع بیهوشی در جراحی هاي تخصصی انجام دهد  اي حیاتی  و صحنه عمل  را دانشجو باید ارگان ه-6
دانشجو تدابیر و تمهیدات الزم در مراقبت از بیمار در مراحل مختلف بیهوشی عمومی و بی حسی ناحیه  - 7

  اي در جراحی هاي تخصصی و فوق تخصصی را انجام دهد 
  دات الزم در بیماران اورژانس را انجام دهد اصول بیهوشی و تدابیر و تمهی دانشجو باید -8
  اصول بیهوشی در بیماران سرپایی ،چگونگی پذیرش و ترخیص بیمار را انجام دهد دانشجو باید  -9

   مشارکت نماید روشهاي انجام بی حسی ناحیه اي و بروز عوارض احتمالی ر ددانشجو باید   - 10
بیماران نیازمند بیهوشی براي انجام اقدامات تشخیصی و  تدابیر و تمهیدات الزم دردر دانشجو باید - 11

  مشارکت نمایددرمانی را 
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  شرح وظایف دانشجو در کارآموزي:
 رعایت مقررات ، قوانین ، اصول علمی و اخالقی رفتار در بخش. - 1

  برقراري ارتباط با بیمار و اطرافیان وي   - 2
 پرسنل درمانی . با همکاران وبرقراري ارتباط مناسب   -3

  چگونگی ارزیابی بیمار قبل از بیهوشیآکاهی به   -4
  آگاهی به اصول انتخاب روش بیهوشی مناسب -5
آماده سازي بیمار براي القاء بیهوشی (تجهیزات ،وسایل،داروها و...) را با توجه به روش بیهوشی  -6

  حلق ،پیوند و.....) انتخابی در جراحی هاي تخصصی و فوق تخصصی(قلب،توراکس،مغز،گوش و
  انجام القاء بیهوشی عمومی تحت نظر متخصص بیهوشی-7
  عوارض  مرحله قبل و  حین و بعداز بیهوشی و مراقبت از بیمار پایش-8
  ارگان هاي حیاتی  و صحنه عمل  را طبق اصول آموخته شده پایش  -9

مختلف بیهوشی عمومی و بی بکارگیري تدابیر و تمهیدات الزم در مراقبت از بیمار در مراحل  -10
  حسی ناحیه اي در جراحی هاي تخصصی و فوق تخصصی 

  انجام اصول بیهوشی و تدابیر و تمهیدات الزم در بیماران اورژانس  -11
  انجام اصول بیهوشی و تدابیر و تمهیدات الزم در بیماران سرپایی -12
ارکت  در انتقال  و پذیرش بیمار انجام اصول مراقبت از بیمار پس از مرحله هوش آوري  و مش -13

  به بخش  و مراقبتهاي پس از بیهوشی  
مشارکت در انجام تدابیر و تمهیدات الزم در بیماران نیازمند بیهوشی براي انجام اقدامات  -14

  تشخیصی و درمانی 
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  توجه: این قسمت توسط دانشجو تکمیل گردد:                           
  

  نام و نام خانوادگی دانشجو                                                                                   4کارآموزيمحل جدول 

  تاریخ  محل کارآموزي  هفته

      اول

      دوم

      سوم

      چهارم

      پنجم

      ششم

      هفتم

      هشتم

      نهم

      دهم

      یازدهم

      دوازدهم

      سیزدهم

      چهاردهم

      پانزدهم

      شانزدهم
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  فعالیت هاي اختصاصی ، آموزشی( ارائه کنفرانس، تهیه گزارش، تهیه مطلب و....)

یف
رد

  

  نام مرکز  عنوان فعالیت
  فعالیت هاي اختصاصی ، آموزشیارزیابی 

  امضاء مربی  تاریخ
  ضعیف  متوسط  خوب  عالی

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  

17                  

18                  

19                  

20                  

21                  
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  مطلب و....)فعالیت هاي اختصاصی ، آموزشی( ارائه کنفرانس، تهیه گزارش، تهیه 

یف
رد

  

  نام مرکز  عنوان فعالیت
  ارزیابی فعالیت هاي اختصاصی ، آموزشی

  امضاء مربی  تاریخ
  ضعیف  متوسط  خوب  عالی

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  

17                  

18                  

19                  

20                  

21                  
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  4نحوه حضور دانشجو در کارآموزي 
ل ترم 8 هفته او 

  هفته
مرکز آموزشی و  نام

درمانی و یا 
  بیمارستان

  تاریخ
  نحوه حضور

  یا سرپرست  مربی و  مهر و امضاء 
  کسري  ناقص  کامل

  به ساعت

              اول

              دوم

              سوم

              چهارم

              پنجم

              ششم

              هفتم

              هشتم
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  4نحوه حضور دانشجو در کارآموزي 
  هفته دوم ترم 8

  هفته
مرکز آموزشی و  نام

درمانی و یا 
  بیمارستان

  تاریخ
  نحوه حضور

  سرپرست یا مربی و  مهر و امضاء 
  کسري  ناقص  کامل

  به ساعت

              نهم

              دهم

              یازدهم

              دوازدهم

              سیزدهم

              چهاردهم

              پانزدهم

              شانزدهم

 
  :توضیحات
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  گزارش دانشجو از عملکرد خود در اتاق عمل

  
امضاي 
 مربی

مهمترین عارضه 
  بیهوشی بیمار

  (نام برده شود)

فعالیت دانشجو  به 
ک گر /کم  صورت مشاهده

کننده مستقل (نام برده 
 شود)

ASA   
 Classبیمار

نوع 
 بیهوشی

مشکل 
خاص بیمار 
در ارزیابی 
 اولیه

تشخیص و 
نوع عمل 
 جراحی

سن/جنس 
 بیمار

شماره 
پرونده 
 بیمار

تاریخ 
  عمل
  
  

 شماره  نام بیمارستان

           ١ 

           ٢ 

           ٣ 

           ٤ 

           ٥ 

           ٦  

           ٧  

           ٨  

           ٩  

           ١٠  

           ١١  

           ١٢  

           ١٣  

           ١٤  

           ١٥  
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  گزارش دانشجو از عملکرد خود در اتاق عمل

  
امضاي 
 مربی

مهمترین عارضه 
  بیهوشی بیمار

  نام برده شود)(

فعالیت دانشجو  به 
گر /کمک   صورت مشاهده

کننده مستقل (نام برده 
 شود)

ASA   
 Classبیمار

نوع 
 بیهوشی

مشکل 
خاص بیمار 
در ارزیابی 
 اولیه

تشخیص و 
نوع عمل 
 جراحی

سن/جنس 
 بیمار

شماره 
پرونده 
 بیمار

تاریخ 
  عمل
  
  

 شماره  نام بیمارستان
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           ١ 

           ٢ 

           ٣ 

           ٤ 

           ٥ 

           ٦  

           ٧  

           ٨  

           ٩  

           ١٠  

           ١١  

           ١٢  

           ١٣  

           ١٤  

           ١٥  

  ......... مارستانیب ایدر  مرکز  یتوسط مرب یابیارزش

ف
ردی

  

  یعال  عنوان
  

  خوب
  

  ضعیف
  

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



 12  96بهمن - گروه هوشبري
 

 
 

1  
براي آرامش  و صرف وقت و حوصله براي توضیح اطالعات به بیمار، هاي بیمار توجه نشان دادن به خواسته(نوع دوستی و همدلی
  و.....) بخشیدن به بیمار ناخوش

      

2  
مراقبت از   انتقال درست و کامل مسؤولیت ع،انجام وظائف محوله به طور کامل و به موقر محل کارآموزي، دبه موقع  (حضوروظیفه شناسی

  ....) قابل اعتماد بودن ،بیمار
      

3  
شرکت  ،احساس مسؤولیت براي بازآموزي خود،هایی توانمندي و دانش خود  نگرش نقادانه به خود و توانایی تشخیص حیطه(تعالی شغلی
  و.....) هاي آموزشی در فعالیت

      

        ، احترام به بیمار و همراهان بیمار، اساتید و همکاران و....)هاي الزم در موقعیتهاي شغلی و آموزشی حفظ حریم(احترام به دیگران  4

5  
، چه در صحبت چه در رفتاردانشجو رفتار مناسب شأن  )،رفتار صادقانه (راستگویی, انصاف، رك بودن، خوش قول بودن(درستی و شرافت

  و ....) و چه در پوشش و آراستگی
      

        و....) از منابع خدمات سالمتی  مراقبت  ی،توزیع عادالنه منابع مراقبت سالمت(تعهد به عدالت اجتماعی   6

        برقراري ارتباط با بیمار و اطرافیان وي  7

       برقراري ارتباط مناسب با همکاران و پرسنل درمانی .  8

        چگونگی ارزیابی بیمار قبل از بیهوشیبه  آکاهی  9

        آگاهی به اصول انتخاب روش بیهوشی مناسب  10

        مشارکت در گذاشتن لوله داخل تراشه  11

        کنترل راه هوایی بیمار بعد از لوله گذاري   12

به روش بیهوشی انتخابی در جراحی هاي داروها و...) را با توجه  وسایل، آماده سازي بیمار براي القاء بیهوشی (تجهیزات ،  13
  پیوند و.....) گوش و حلق ، مغز، توراکس، (قلب، تخصصی و فوق تخصصی

      

        انجام القاء بیهوشی عمومی تحت نظر متخصص بیهوشی  14

        بیهوشی و مراقبت از بیمار ازمرحله قبل عوارض  پایش  15

       ماربیهوشی و مراقبت از بی حینعوارض مرحله  پایش  16

       عوارض مرحله بعداز بیهوشی و مراقبت از بیمار پایش  17

        پایش ارگان هاي حیاتی  و صحنه عمل  را طبق اصول آموخته شده  18

بکارگیري تدابیر و تمهیدات الزم در مراقبت از بیمار در مراحل مختلف بیهوشی عمومی در جراحی هاي تخصصی و فوق   19
  تخصصی

      

دابیر و تمهیدات الزم در مراقبت از بیمار در مراحل مختلف بی حسی ناحیه اي در جراحی هاي تخصصی و فوق بکارگیري ت  20
  تخصصی

      

        انجام اصول بیهوشی و تدابیر و تمهیدات الزم در بیماران اورژانس  21

        انجام اصول بیهوشی و تدابیر و تمهیدات الزم در بیماران سرپایی  22

        آگاهی و مشارکت در اکستیوبه کردن صحیح بیمار -راقبت از بیمار پس از مرحله هوش انجام اصول م  23

        تحویل صحیح بیمار به بخش مشارکت  در انتقال  و پذیرش بیمار به بخش  و مراقبتهاي پس از بیهوشی  24
  نمره : 12نمره اخذ شده  از چک لیست ارزشیابی فوق از  - 1  

  :  نمره 2لیت هاي اختصاصی (ارائه کنفرانس،  گزارش، تهیه مطلب و ....) ازنمره اخذ شده از فعا - 2
                                                                                                            : نمره 1. نمره تکمیل فرم ارزشیابی عملکرد از 3
  :  از مربی در مرکز یا بیمارستان  3و  2 ،  1جمع نمره اخذ شده ردیف - 3

  نام و نام خانوادگی و امضاء مربی :
  
  
  
  

  ......... مارستانیب ایدر  مرکز  یتوسط مرب یابیارزش
       رعایت مقررات ، قوانین ، اصول علمی و اخالقی رفتار در اتاق عمل 



 13  96بهمن - گروه هوشبري
 

1  
براي آرامش  و وقت و حوصله براي توضیح اطالعات به بیمارصرف ، هاي بیمار توجه نشان دادن به خواسته(نوع دوستی و همدلی
  و.....) بخشیدن به بیمار ناخوش

      

2  
مراقبت از   انتقال درست و کامل مسؤولیت ع،انجام وظائف محوله به طور کامل و به موقدر محل کارآموزي، به موقع  (حضوروظیفه شناسی

  ....) قابل اعتماد بودن ،بیمار
      

3  
شرکت  ،احساس مسؤولیت براي بازآموزي خود،هایی توانمندي و دانش خود  نگرش نقادانه به خود و توانایی تشخیص حیطه(تعالی شغلی
  و.....) هاي آموزشی در فعالیت

      

        ...)، احترام به بیمار و همراهان بیمار، اساتید و همکاران و.هاي الزم در موقعیتهاي شغلی و آموزشی حفظ حریم(احترام به دیگران  4

5  
چه در رفتار، چه در صحبت دانشجو رفتار مناسب شأن  )،رفتار صادقانه (راستگویی, انصاف، رك بودن، خوش قول بودن(درستی و شرافت

  و ....) و چه در پوشش و آراستگی
      

        ...)و. از منابع خدمات سالمتی  مراقبت  ی،توزیع عادالنه منابع مراقبت سالمت(تعهد به عدالت اجتماعی   6

        برقراري ارتباط با بیمار و اطرافیان وي  7

       برقراري ارتباط مناسب با همکاران و پرسنل درمانی .  8

        چگونگی ارزیابی بیمار قبل از بیهوشیآکاهی به   9

        آگاهی به اصول انتخاب روش بیهوشی مناسب  10

        مشارکت در گذاشتن لوله داخل تراشه  11

        هوایی بیمار بعد از لوله گذاري کنترل راه   12

داروها و...) را با توجه به روش بیهوشی انتخابی در جراحی هاي  وسایل، آماده سازي بیمار براي القاء بیهوشی (تجهیزات ،  13
  پیوند و.....) گوش و حلق ، مغز، توراکس، (قلب، تخصصی و فوق تخصصی

      

        صص بیهوشیانجام القاء بیهوشی عمومی تحت نظر متخ  14

        بیهوشی و مراقبت از بیمار ازمرحله قبل عوارض  پایش  15

       بیهوشی و مراقبت از بیمار حینعوارض مرحله  پایش  16

       عوارض مرحله بعداز بیهوشی و مراقبت از بیمار پایش  17

        پایش ارگان هاي حیاتی  و صحنه عمل  را طبق اصول آموخته شده  18

ابیر و تمهیدات الزم در مراقبت از بیمار در مراحل مختلف بیهوشی عمومی در جراحی هاي تخصصی و فوق بکارگیري تد  19
  تخصصی

      

بکارگیري تدابیر و تمهیدات الزم در مراقبت از بیمار در مراحل مختلف بی حسی ناحیه اي در جراحی هاي تخصصی و فوق   20
  تخصصی

      

        یدات الزم در بیماران اورژانسانجام اصول بیهوشی و تدابیر و تمه  21

        انجام اصول بیهوشی و تدابیر و تمهیدات الزم در بیماران سرپایی  22

        آگاهی و مشارکت در اکستیوبه کردن صحیح بیمار -انجام اصول مراقبت از بیمار پس از مرحله هوش   23

        تحویل صحیح بیمار به بخش بیهوشی مشارکت  در انتقال  و پذیرش بیمار به بخش  و مراقبتهاي پس از  24
  نمره : 12نمره اخذ شده  از چک لیست ارزشیابی فوق از  - 1  

  :  نمره 2نمره اخذ شده از فعالیت هاي اختصاصی (ارائه کنفرانس،  گزارش، تهیه مطلب و ....) از - 2
                                                                                                            : نمره 1. نمره تکمیل فرم ارزشیابی عملکرد از 3
  :  از مربی در مرکز یا بیمارستان  3و  2 ،  1جمع نمره اخذ شده ردیف - 3

  نام و نام خانوادگی و امضاء مربی :
  
  
  
  



 14  96بهمن - گروه هوشبري
 

  ......... مارستانیب ایدر  مرکز  یتوسط مرب یابیارزش
 

  

ف
ردی

  

  عالی  عنوان
  

  خوب
  

  ضعیف
  

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

1  
براي آرامش  و صرف وقت و حوصله براي توضیح اطالعات به بیمار، هاي بیمار توجه نشان دادن به خواسته(نوع دوستی و همدلی
  و.....) بخشیدن به بیمار ناخوش

      

2  
مراقبت از   انتقال درست و کامل مسؤولیت ع،انجام وظائف محوله به طور کامل و به موقدر محل کارآموزي، ع به موق (حضوروظیفه شناسی

  ....) قابل اعتماد بودن ،بیمار
      

3  
شرکت  ،احساس مسؤولیت براي بازآموزي خود،هایی توانمندي و دانش خود  نگرش نقادانه به خود و توانایی تشخیص حیطه(تعالی شغلی

  و.....) هاي آموزشی لیتدر فعا
      

        ، احترام به بیمار و همراهان بیمار، اساتید و همکاران و....)هاي الزم در موقعیتهاي شغلی و آموزشی حفظ حریم(احترام به دیگران  4

5  
تار، چه در صحبت چه در رفدانشجو رفتار مناسب شأن  )،رفتار صادقانه (راستگویی, انصاف، رك بودن، خوش قول بودن(درستی و شرافت

  و ....) و چه در پوشش و آراستگی
      

        و....) از منابع خدمات سالمتی  مراقبت  ی،توزیع عادالنه منابع مراقبت سالمت(تعهد به عدالت اجتماعی   6

        برقراري ارتباط با بیمار و اطرافیان وي  7

       برقراري ارتباط مناسب با همکاران و پرسنل درمانی .  8

        چگونگی ارزیابی بیمار قبل از بیهوشیاهی به آک  9

        آگاهی به اصول انتخاب روش بیهوشی مناسب  10

        مشارکت در گذاشتن لوله داخل تراشه  11

        کنترل راه هوایی بیمار بعد از لوله گذاري   12

جه به روش بیهوشی انتخابی در جراحی هاي داروها و...) را با تو وسایل، آماده سازي بیمار براي القاء بیهوشی (تجهیزات ،  13
  پیوند و.....) گوش و حلق ، مغز، توراکس، (قلب، تخصصی و فوق تخصصی

      

        انجام القاء بیهوشی عمومی تحت نظر متخصص بیهوشی  14

        بیهوشی و مراقبت از بیمار ازمرحله قبل عوارض  پایش  15

       بیمار بیهوشی و مراقبت از حینعوارض مرحله  پایش  16

       عوارض مرحله بعداز بیهوشی و مراقبت از بیمار پایش  17

        پایش ارگان هاي حیاتی  و صحنه عمل  را طبق اصول آموخته شده  18

بکارگیري تدابیر و تمهیدات الزم در مراقبت از بیمار در مراحل مختلف بیهوشی عمومی در جراحی هاي تخصصی و فوق   19
  تخصصی

      

ي تدابیر و تمهیدات الزم در مراقبت از بیمار در مراحل مختلف بی حسی ناحیه اي در جراحی هاي تخصصی و فوق بکارگیر  20
  تخصصی

      

        انجام اصول بیهوشی و تدابیر و تمهیدات الزم در بیماران اورژانس  21

        انجام اصول بیهوشی و تدابیر و تمهیدات الزم در بیماران سرپایی  22

        آگاهی و مشارکت در اکستیوبه کردن صحیح بیمار -ل مراقبت از بیمار پس از مرحله هوش انجام اصو  23

        تحویل صحیح بیمار به بخش مشارکت  در انتقال  و پذیرش بیمار به بخش  و مراقبتهاي پس از بیهوشی  24
  نمره : 12نمره اخذ شده  از چک لیست ارزشیابی فوق از  - 1  

  :  نمره 2فعالیت هاي اختصاصی (ارائه کنفرانس،  گزارش، تهیه مطلب و ....) ازنمره اخذ شده از  - 2
                                                                                                            : نمره 1. نمره تکمیل فرم ارزشیابی عملکرد از 3
  :  از مربی در مرکز یا بیمارستان  3و  2 ،  1جمع نمره اخذ شده ردیف - 3

  نام و نام خانوادگی و امضاء مربی :
  
  
  
  



 15  96بهمن - گروه هوشبري
 

 
  ......... مارستانیب ایدر  مرکز  یتوسط مرب یابیارزش

ف
ردی

  

  عالی  عنوان
  

  خوب
  

  ضعیف
  

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

1  
براي آرامش  و صرف وقت و حوصله براي توضیح اطالعات به بیمار، هاي بیمار دادن به خواسته توجه نشان(نوع دوستی و همدلی
  و.....) بخشیدن به بیمار ناخوش

      

2  
مراقبت از   انتقال درست و کامل مسؤولیت ع،انجام وظائف محوله به طور کامل و به موقدر محل کارآموزي، به موقع  (حضوروظیفه شناسی

  ....) ماد بودنقابل اعت ،بیمار
      

3  
شرکت  ،احساس مسؤولیت براي بازآموزي خود،هایی توانمندي و دانش خود  نگرش نقادانه به خود و توانایی تشخیص حیطه(تعالی شغلی
  و.....) هاي آموزشی در فعالیت

      

        اهان بیمار، اساتید و همکاران و....)، احترام به بیمار و همرهاي الزم در موقعیتهاي شغلی و آموزشی حفظ حریم(احترام به دیگران  4

5  
چه در رفتار، چه در صحبت دانشجو رفتار مناسب شأن  )،رفتار صادقانه (راستگویی, انصاف، رك بودن، خوش قول بودن(درستی و شرافت

  و ....) و چه در پوشش و آراستگی
      

        و....) از منابع خدمات سالمتی  راقبتم  ی،توزیع عادالنه منابع مراقبت سالمت(تعهد به عدالت اجتماعی   6

        برقراري ارتباط با بیمار و اطرافیان وي  7

       برقراري ارتباط مناسب با همکاران و پرسنل درمانی .  8

        چگونگی ارزیابی بیمار قبل از بیهوشیآکاهی به   9

        آگاهی به اصول انتخاب روش بیهوشی مناسب  10

        له داخل تراشهمشارکت در گذاشتن لو  11

        کنترل راه هوایی بیمار بعد از لوله گذاري   12

داروها و...) را با توجه به روش بیهوشی انتخابی در جراحی هاي  وسایل، آماده سازي بیمار براي القاء بیهوشی (تجهیزات ،  13
  پیوند و.....) گوش و حلق ، مغز، توراکس، (قلب، تخصصی و فوق تخصصی

      

        القاء بیهوشی عمومی تحت نظر متخصص بیهوشی انجام  14

        بیهوشی و مراقبت از بیمار ازمرحله قبل عوارض  پایش  15

       بیهوشی و مراقبت از بیمار حینعوارض مرحله  پایش  16

       عوارض مرحله بعداز بیهوشی و مراقبت از بیمار پایش  17

        ل آموخته شدهپایش ارگان هاي حیاتی  و صحنه عمل  را طبق اصو  18

بکارگیري تدابیر و تمهیدات الزم در مراقبت از بیمار در مراحل مختلف بیهوشی عمومی در جراحی هاي تخصصی و فوق   19
  تخصصی

      

بکارگیري تدابیر و تمهیدات الزم در مراقبت از بیمار در مراحل مختلف بی حسی ناحیه اي در جراحی هاي تخصصی و فوق   20
  تخصصی

      

        نجام اصول بیهوشی و تدابیر و تمهیدات الزم در بیماران اورژانسا  21

        انجام اصول بیهوشی و تدابیر و تمهیدات الزم در بیماران سرپایی  22

        آگاهی و مشارکت در اکستیوبه کردن صحیح بیمار -انجام اصول مراقبت از بیمار پس از مرحله هوش   23

        تحویل صحیح بیمار به بخش بیمار به بخش  و مراقبتهاي پس از بیهوشیمشارکت  در انتقال  و پذیرش   24
  نمره : 12نمره اخذ شده  از چک لیست ارزشیابی فوق از  - 1  

  :  نمره 2نمره اخذ شده از فعالیت هاي اختصاصی (ارائه کنفرانس،  گزارش، تهیه مطلب و ....) از - 2
                                                                                                            : نمره 1. نمره تکمیل فرم ارزشیابی عملکرد از 3
  :  از مربی در مرکز یا بیمارستان  3و  2 ،  1جمع نمره اخذ شده ردیف - 3

  نام و نام خانوادگی و امضاء مربی :
  
  
  
  



 16  96بهمن - گروه هوشبري
 

  ......... ارستانمیب ایدر  مرکز  یتوسط مرب یابیارزش
 

ف
ردی

  

  عالی  عنوان
  

  خوب
  

  ضعیف
  

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

1  
براي آرامش  و صرف وقت و حوصله براي توضیح اطالعات به بیمار، هاي بیمار توجه نشان دادن به خواسته(نوع دوستی و همدلی
  و.....) بخشیدن به بیمار ناخوش

      

2  
مراقبت از   انتقال درست و کامل مسؤولیت ع،انجام وظائف محوله به طور کامل و به موقدر محل کارآموزي، به موقع  (حضوروظیفه شناسی

  ....) قابل اعتماد بودن ،بیمار
      

3  
شرکت  ،اي بازآموزي خوداحساس مسؤولیت بر،هایی توانمندي و دانش خود  نگرش نقادانه به خود و توانایی تشخیص حیطه(تعالی شغلی
  و.....) هاي آموزشی در فعالیت

      

        ، احترام به بیمار و همراهان بیمار، اساتید و همکاران و....)هاي الزم در موقعیتهاي شغلی و آموزشی حفظ حریم(احترام به دیگران  4

5  
چه در رفتار، چه در صحبت دانشجو ار مناسب شأن رفت )،رفتار صادقانه (راستگویی, انصاف، رك بودن، خوش قول بودن(درستی و شرافت

  و ....) و چه در پوشش و آراستگی
      

        و....) از منابع خدمات سالمتی  مراقبت  ی،توزیع عادالنه منابع مراقبت سالمت(تعهد به عدالت اجتماعی   6

        برقراري ارتباط با بیمار و اطرافیان وي  7

       ان و پرسنل درمانی .برقراري ارتباط مناسب با همکار  8

        چگونگی ارزیابی بیمار قبل از بیهوشیآکاهی به   9

        آگاهی به اصول انتخاب روش بیهوشی مناسب  10

        مشارکت در گذاشتن لوله داخل تراشه  11

        کنترل راه هوایی بیمار بعد از لوله گذاري   12

داروها و...) را با توجه به روش بیهوشی انتخابی در جراحی هاي  وسایل، آماده سازي بیمار براي القاء بیهوشی (تجهیزات ،  13
  پیوند و.....) گوش و حلق ، مغز، توراکس، (قلب، تخصصی و فوق تخصصی

      

        انجام القاء بیهوشی عمومی تحت نظر متخصص بیهوشی  14

        بیهوشی و مراقبت از بیمار ازمرحله قبل عوارض  پایش  15

       بیهوشی و مراقبت از بیمار حینمرحله عوارض  پایش  16

       عوارض مرحله بعداز بیهوشی و مراقبت از بیمار پایش  17

        پایش ارگان هاي حیاتی  و صحنه عمل  را طبق اصول آموخته شده  18

ی و فوق بکارگیري تدابیر و تمهیدات الزم در مراقبت از بیمار در مراحل مختلف بیهوشی عمومی در جراحی هاي تخصص  19
  تخصصی

      

بکارگیري تدابیر و تمهیدات الزم در مراقبت از بیمار در مراحل مختلف بی حسی ناحیه اي در جراحی هاي تخصصی و فوق   20
  تخصصی

      

        انجام اصول بیهوشی و تدابیر و تمهیدات الزم در بیماران اورژانس  21

        اران سرپاییانجام اصول بیهوشی و تدابیر و تمهیدات الزم در بیم  22

        آگاهی و مشارکت در اکستیوبه کردن صحیح بیمار -انجام اصول مراقبت از بیمار پس از مرحله هوش   23

        تحویل صحیح بیمار به بخش مشارکت  در انتقال  و پذیرش بیمار به بخش  و مراقبتهاي پس از بیهوشی  24
  نمره : 12نمره اخذ شده  از چک لیست ارزشیابی فوق از  - 1  

  :  نمره 2نمره اخذ شده از فعالیت هاي اختصاصی (ارائه کنفرانس،  گزارش، تهیه مطلب و ....) از - 2
                                                                                                            : نمره 1. نمره تکمیل فرم ارزشیابی عملکرد از 3
  :  از مربی در مرکز یا بیمارستان  3و  2 ،  1جمع نمره اخذ شده ردیف - 3

  نام و نام خانوادگی و امضاء مربی :
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  نمره نهایی کارآموز پس از طی دورهساعات غیبت و 

Ø عدم حضور            □حضور     :وضعیت حضور دانشجو در جلسه توجیهی ابتداي ترم□ 
  

Ø نمره از نمره کاراموزي کسر خواهد شد  5/0در جلسه توجیهی بت قابل ذکر است در صورت غی  
  

  وضعیت غیبت دانشجو

جمع ساعات غیبت   تاخیر به ساعت  عنوان  ردیف
  جمع  روزانه

        غیبت هاي ترم  1
    جمع کل  3

  :ارزشیابی نهایی و ارائه پیشنهادات و انتقادات 
  

  نمره اخذ شده  نمره اختصاص یافته  عنوان  ردیف
  

    15  نگین جمع نمرات ارزشیابی مربیان میا  1
  

    5  میانگین نمره آزمون میان ترم و پایان ترم  2
  

    20  جمع نمره نهایی  4
  

  توضیح : این جدول توسط گروه پر می شود.
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  :ارائه پیشنهادات و انتقادات
  

   
١-  
  
  
  
  
٢-  
  
  
  
  
٣-  
  
  
  
  
٤-  
  
  
  
  
٥-   
  

                                                                                                            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  امضاء دانشجو  


