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 داًطگبُ علَم پضضکی ٍ خذهبت بْذاضتی دسهبًی گلستبى

 داًطکذُ پیشاپضضکی ٍ بْذاضت
 

Log Book 

 ببلیٌیصی هْبست ّبی دفتشچِ کبسآهَ

دٍرُگگ Log book (LB)داًطجوَ گرزاهجدگدرچز جِگر تجزگعنجاگػٌجَاىگگگگگگ

گ_ّج  گآهَسضجدگگگگ،گبِگهٌظَرگثباگولیجِگرؼ لیجاگگهْ رتگّ  گب لیٌدو رآهَس گ

درگپ یج ىگدٍرُگاطعػج تگگگگطزارجدگضجذُگا.جا گگگگوج رآهَس گگطَلدرگضو گگب لیٌد

َگگگ،جْاگعؼییيگًوزاتگبخصگLBهَجَدگدرگ رگٍگغیج  گگارسضی بدگػولجدگٍگروج

دلجاگگگا.چف دُگلزارگهدگریزد گلذاگخَاّطوٌذگا.اگدرگعىویلگآىگرجذاورزگگهَرد

گخَدگراگهبذٍلگرزه ئیذ 

 

 . دس تکویل دفتشچِ ًظن ٍ دقت سا دس ًظش داضتِ ببضیذ 

 ت سعی ٍ تالش خَد سا دس حفظ ٍ ًگْذاسی آى بعول آٍسيذ .يًْب 

 ذ .هَقع تحَيل يک کپی اص دفتشچِ ًضد خَد ًگْذاسی ًوبئی 

 

 

 

 

 ًبم کبس آهَص :

 ضوبسُ داًطجَيی:

 تبسيخ ٍسٍد بِ بخص:

 

 

 تَجِ



 

 داًطجَيبى گشاهی:

 َگدرگدرچز ِگر تزگخعصِگشگآهذرَیدگٍرٍدگضو گبِگبیو ر.چ ىتويگخ،

گ گآهَس  گو ر گبزً هِ گاس گب لیٌدا  گّ   گٍگهْ رت گلَاًیي اتگهمزرگض هل

گ    ٍگ ّ  گػولدگضزحگٍظ یفگرؼ لیاگ،و رآهَس گهزبَطگبِگبیو ر.چ ىگٍ

  ارائِگضذُگا.ا

 ٍبِگدرچزگاًچم داتگگدرگپ ی ىگدرچز ِگعىویلگضذُگراگبِگّوزاُگپیطٌْ داتگ

 رزٍُگاع قگػولگعنَیلگًو ییذگع گدرگارسی بدگًْ یدگضو گهٌظَرگرزدد 

 گاس گضذُ گعؼییي گعى لیف گٍگاًو م گا. عیذ گا. عیذگرزگطزف گاس گع ییذیِ رچي

  تزٍر گا.ا

گ

 کبسآهَصی قَاًیي بیوبسستبى ٍ

 گ رو گب لیٌدهْ رتآهَس  گگّ   گهیشاى گبِ گػول گاع ق گٍارذ2داًطوَی ى

ّ  گػلودگٍگػولدگهَردگًی سگهٌظَرگآضٌ یدگآًْ گب گهْ رتِگ. ػا(گب102)

 درعزمگ ْ رمگاجزاگهدگضَد 

 هدگب ضذ گ30/13صبحگالد30/7. ػ تگروَرگدرگبیو ر.چ ىگاسگ. ػا 

 گ گرٍسّ   گو رآهَس  گضٌبِگٍگ ْ رضٌبِرٍسّ  گّفچِگپٌج عزمگگاٍلگاسگّز

  هدگب ضذّفچِگگ8بِگهذتگگعنصیلد

 ٍگ گرٍسّ  گدر گبیو ر.چ ى گدر گٍگروَر گا.ا گتزٍر  گضذُ گعؼییي گ. ػ ت

 عَاًذگغیباگًو یذ گ. ػ تگرَقگًودگداًطوَگبِگّیچگػٌَاىگدرگرٍسّ گٍ



 ٍگ گآهَسضد گهمزرات گبزابز گداًطوَی ى گلب سگرزم گالشاهدگگرػ یا داًطوَید

،وفصگهٌ .ب گپَضیذىگضلَارگپَشگ.فیذرٍگ)لب سگرزمگبزا گآل ی ى:گا.ا 

 ( ا گا.چف دُگضَدپ ر ِگگجیيگهوٌَعگا.اگاسگضلَار

 گبزا گخ ًن گوفصگگّ :گ)لب سگرزم گجَرا گٍ گهطىد، گهمٌؼِ رٍپَشگ.فیذ،

  پَضیذىگضلَارجیيگهوٌَعگا.ا( گ،گضلَارگپ ر ِگا  هٌ .ب

 ٍگهگزگب گاطععگ،بزخعفگهمزراتگهدگب ضذ عؼویلگدرگخزٍجگع خیزگدرگٍرٍدگ

 اج سُگهزبد ٍگ

 گگًْ یدگارسضی بد گضف ّدگاًو مگهدبِ گاليگًوزُگ15گ رزددصَرتگػولدگٍ

و رگهط ّذُگگ،ػولدگدرگپ ی ىگدٍرُگبِگصَرتگاهچن ىگارسضی بدگبَنگهؼ دل

عَ.طگرزٍُگٍگهزبدگهزبَطِگدادُگهدگًوزُگگ5ٍگبزرشارگهدگضَدگگٍگ   گػولد

 ضَد گ

 درگهَارد گوِگLog bookٍگبِگگعلمدگهدگرزددو مگعً لصگب ضذ،گًوزُگً گ

  داًطىذُگرشارشگًودگرزدد



 غیبة داًطجَ ٍ لیست حضَس

 

 مالحظات امضاء مزبیگتاریخروس/گ

ی
ی درمان

مزکش آموسش
 ...

گ

ص
بخ

                             گ
گ

گگگ ْ رضٌبِ

گگگپٌجگضٌبِ

گگگ ْ رضٌبِ

گگگپٌجگضٌبِ

گگگ ْ رضٌبِ

گگگپٌجگضٌبِ

گگگ ْ رضٌبِ

گگگٌبِپٌجگض

ی
ی درمان

مزکش آموسش
 ...

 

صگ
بخ

                             
 

  گ ْ رضٌبِ

  گپٌجگضٌبِ

  گ ْ رضٌبِ

  گپٌجگضٌبِ

  گ ْ رضٌبِ

  گپٌجگضٌبِ

  گ ْ رضٌبِ

  گپٌجگضٌبِ

 

 

 

 

 

 



 ّبی داًطجَ جذٍل فعبلیت

گ

 اهضب هشبی هسئَل فعبلیت ّبی علوی اًجبم ضذُ تبسيخ

گگگ

گگگ

گگگ

گگگ

گگگ

گگگ

گگگ

گگگ

گ

گ

 تکبلیف داًطجَيبى
 هط رواگرؼ لگدرگارائِگوٌفزاًسگّ  گب لیٌدگٍگدارٍید 

 :داًطوَی ىگهدگب یساگعو مگجذاٍلگهزبَطگبِگخَدگراگدرگّزگهزوشگآهَسضدگگتذکز

 دره ًدگعىویلگًو یٌذگٍگبِگهزبدگهزبَطِگعنَیلگدٌّذ 

گ

گ

گ

گ



 اّذاف کبس آهَصی

 داًطجَ ببيذ بتَاًذ:

گا -1 گارعب طگاّویا گبیو ر گب  گٍ گدادُ گعَتیح گرا گاطزاری ى گٍ گبیو ر گب  رعب ط

 هٌ .بگبزلزارگًو یذ 

 ب گّوى راىگٍگپز.ٌلگدره ًدگارعب طگهٌ .بگبزلزارگوٌذ  -2

 ًنَُگپذیزشگبیو رگراگدرگبخصگعَتیحگدادُگٍگدرگایيگاهزگهط رواگًو یذ  -3

 ارسی بدگاٍلیِگاسگبیو رگبسچز گراگاًو مگدّذ  -4

 وٌذ اگوٌچزلگٍگثباگػعئنگری عدگبیو رگر -5

 درگررغگًی سّ  گاٍلیِگبیو راىگهط رواگًو یذ  -6

 اصَلگدارٍگدره ًدگٍگًى تگایوٌدگراگعَتیحگدّذ  -7

 درگدارٍگدره ًدگطبكگاصَلگآهَخچِگضذُگّوى ر گًو یذ  -8

 بزلزار گراُگٍریذ گٍگعشریكگه یؼ تگراگاًو مگدّذ  -9

 اسگه .ه،گر ىگٍگد.چىصگبِگدر.چدگا.چف دُگًو یذ  -10

 اصگهؼذُگٍگهر ًِگراگآه دُگٍگدرگاًو مگو رگهط رواگًو یذ ٍ. یلگ.ٌذ -11

دادُگٍگدرگایيگاهزگهط رواگگاصَلگاًچم لگبیو رگراگبِگاع قگػولگعَتیح -12

 ًو یذ 

گوزدىگ -13 گاه دُ گًسباگبِ گٍ گبذاًذگٍ گرا گللبگبزا گبیو ر گرزرچيگًَار ًنَُ

 ٍ. یلگاىگهط رواگداضچِگب ضذ 

 عخاگراگاًو مگدّذ ج بو یدگٍگعغییزگٍتؼیاگ)پَسیطي(گبیو رگدرگ -14



اصَلگرولگبیو رگب گصٌذلدگ زخذارگٍگبزاًى ردگراگعَتیحگدادُگٍگاًو مگ -15

 دّذ 

گّوى ر گ -16 گٍ گبی ى گعوْیشاتگبخصگرا گػفًَدگرو  گریشیىدگٍ اصَلگتذ

 ًو یذ 

اصَلگرف ظاگرزد گٍگپیطگیز گاسگآ.یبْ  گضغلگٍگاًچم لگػفًَاگدرگ -17

 بیو ر.چ ىگراگبی ىگًوَدُگٍگاًو مگدّذ 

لگرزرچيگٍگالذاه تگالسمگپسگاسگاًچم لگبیو رگاسگاع قگػولگبِگاصَلگعنَی -18

 بخصگراگعَتیحگدادُگٍگدرگایيگاهزگهط رواگًو یذ 

 درگهزالباگّ  گػوَهدگپسگاسگػولگجزاردگّوى ر گًو یذ  -19



 

 عوَهیچک لیست اسصضیببی 

 هْبست ّبی پشستبسی دس بخص ّبی داخلی ٍ جشاحیکبسآهَصی 
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 رعایت مقزرات و قوانین کاراموسی  1
گٍرٍدگٍگخزٍجگبِگهَلغگالف(

گگگگ

گگگگگرػ یاگپَضصگهٌ .بگهنیطگو رآهَس گ (
گلَاسمگج( گاس گا.چف دُ گػذم گٍ گسیَرآالت گًذاضچي گً خي، گهَ، گبَدى وَع ُ

گآرایطد
گگگگ

 رعایت اصول اخالقی در کاراموسی 2

 زبدالف(گبزلزار گارعب طگهٌ .بگب گه

گگگگ

گگگگگٍگّوزاّ ًصگ (گبزلزار گارعب طگهٌ .بگب گبیو ر

گگگگگج(گبزلزار گارعب طگهٌ .بگب گّوى راىگٍگپز.ٌلگدره ًد

گگگگگرزینگخصَصدگبیو رگدرگهنیطگدره ًدگ(گرفظد

 آشنایی با ساختار بیمارستانی و خطزات شغلی 3
 آضٌ یدگاسگ. خچ رگبیو ر.چ ًدگٍگ.لسلِگهزاعبگادار الف(گ

گگگگ

گگگگ آضٌ یدگب گضزحگٍظ یفگپز.ٌلگبیو ر.چ ًد (گ
پیطگیز گاسگآ.یبگّ  گضجغلدگٍگگگج(گآر ّدگبِگاصَلگرف ظاگرزد گٍ

گم لگػفًَاگدرگبیو ر.چ ىگٍگاًو مگآىاًچ
گگگگ

گگگگگد(گا.چف دُگهٌ .بگاسگه .ه،گر ىگٍگد.چىصگدرگصَرتگلشٍم

 

 

 

 

گ

گ

گ



 اختصبصیچک لیست اسصضیببی 

 بی پشستبسی دس بخص ّبی داخلی ٍ جشاحیهْبست ّکبسآهَصی 
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گعالئن حیبتیگ

گگگگ (RR،گBP،گT،گPR هگصنیحگػعئنگری عدگ)گ1

گگگگ   رتگٍگثباگصنیحگػعئنگری عدگ2

گبِگ3 گهزبَط گًى ت گگرػ یا گلیذ گرزج یگذار  گللبٍ گًَار گد.چگ ُگگرچي گب 

گالىچزٍگو ردیَرزارد
گگگگ

گًوًَِ گیشی ٍ تشاًسفَصيَى خَىگ

گگگگ آضٌ یدگب گاًَاعگلَلِگّ  گآسه یصگ4

گگگگ اًو مگًوًَِگریز گخَىگٍگاًچم لگبِگلَلِگّ  گآسه یصگ5

گگگگگاًو مگاصَلگصنیحگعزاًسفَسیَىگخَىگ6

گگگگ آضٌ یدگب گرٍشگّ  گهخچلفگًوًَِگریز گادرار گ7

گپشًٍذُ خَاًیگ

گگگگگآضٌ یدگب گاٍراقگپزًٍذُگ8

گگگگ آضٌ یدگب گاصطعر تگپزًٍذُگ9

گگگگ خَاًذىگبزرِگضزحگر لگٍگد.چَراتگپشضهگ10

گگگگ  هگٍگآضٌ یدگب گبزرِگآسه یط تگ11

گگگگ I&O هگٍگپزگوزدىگبزرِگگ12

گگگگ  آضٌ یدگب گو ردوسگدارٍیدگ13

گسشم تشاپیگ

گگگگ بزلزار گصنیحگراُگٍریذ گ14

گگگگ یدآه دُگًوَدىگ.زمگطبكگو ردوسگدارٍگ15

گگگگ ٍصلگوزدىگ.زمگٍگعٌظینگلطزاتگ16

گداسٍ دسهبًیگ

گگگگ (Oralرػ یاگًى تگهزبَطگبِگدارٍّ  گخَراودگ)سیزسب ًد،گداخلگرًَِ،گگ17

گگگگ رػ یاگًى تگهزبَطگبِگدارٍّ  گا.چٌط لد،گداخلگ طود،گداخلگبیٌدگگ18



گگگگ رػ یاگًى تگهزبَطگبِگدارٍّ  گروچ لگ19

گگگگ (SC،گID،گIM،گIVطگبِگدارٍّ  گعشریمدگ)رػ یاگًى تگهزبَگ20

گسًَذ گزاسی ادساسی/ هعذیگ

گگگگ آه دُگوزدىگٍ. یلگهَردگًی سگ.ًَذاصگ21

گگگگ اًو مگصنیحگ.ًَذاصگهر ًِگ22

گگگگگهزالباگاسگ.ًَذاصگهر ًِگبِگرٍشگصنیحگ23

گگگگگخ رجگًوَدُگ.ًَذاصگهر ًِگبِگرٍشگصنیحگ24

گگگگگهزالباگاسگآىٍگگNGTاًو مگصنیحگرذاضچيگگ25

گپبًسوبىگ

گگگگگآه دُگًوَدىگٍ. یلگهَردگًی سگ26

گگگگگاًو مگپ ًسو ىگبِگرٍشگصنیحگ27

گگگگگرفظگرزینگخصَصدگبیو رگ28

گگگگگرػ یاگًى تگآ.پچیهگ29

گاًتقبل بیوبسگ

گگگگگهط رواگٍگآه دُگ. س گبیو رگدرگاًچم لگبِگاع قگػولگ30

گگگگگلگرزرچيگبیو رگاسگاع قگػولهط رواگٍگالذاه تگالسمگدرگعنَیگ31

گگگگگ هگبزرِگلبلگاسگػولگ32

گگگگگاگاصَلػ یرولگبیو رگب گصٌذلدگ زخذارگٍگبزاًى ردگب گرگ33

گ ًوشُ کلگ

گ

گ

گ

گ

گ

گ

گ

گ

گ

گ



گ
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 عوَهیچک لیست اسصضیببی 

 هْبست ّبی پشستبسی دس بخص ّبی داخلی ٍ جشاحیکبسآهَصی 
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 رعایت مقزرات و قوانین کاراموسی  1
گٍرٍدگٍگخزٍجگبِگهَلغگالف(

گگگگ

گگگگگرػ یاگپَضصگهٌ .بگهنیطگو رآهَس گ (
گلَاسمگج( گاس گا.چف دُ گػذم گٍ گسیَرآالت گًذاضچي گً خي، گهَ، گبَدى وَع ُ

گآرایطد
گگگگ

 رعایت اصول اخالقی در کاراموسی 2

 الف(گبزلزار گارعب طگهٌ .بگب گهزبد

گگگگ

گگگگگٍگّوزاّ ًصگزلزار گارعب طگهٌ .بگب گبیو ر (گب

گگگگگج(گبزلزار گارعب طگهٌ .بگب گّوى راىگٍگپز.ٌلگدره ًد

گگگگگرزینگخصَصدگبیو رگدرگهنیطگدره ًدگ(گرفظد

 و خطزات شغلی آشنایی با حزفه شغلی 3
 آضٌ یدگاسگ. خچ رگبیو ر.چ ًدگٍگ.لسلِگهزاعبگادار الف(گ

گگگگ

گگگگ ٍظ یفگپز.ٌلگبیو ر.چ ًدگآضٌ یدگب گضزح (گ
ج(گآر ّدگبِگاصَلگرف ظاگرزد گٍگپیطگیز گاسگآ.یبگّ  گضجغلدگٍگگ

گاًچفم لگػفًَاگدرگبیو ر.چ ىگٍگاًو مگآى
گگگگ

گگگگگد(گا.چف دُگهٌ .بگاسگه .ه،گر ىگٍگد.چىصگدرگصَرتگلشٍم
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 اختصبصیچک لیست اسصضیببی 

 ی داخلی ٍ جشاحیهْبست ّبی پشستبسی دس بخص ّبکبسآهَصی 
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گعالئن حیبتیگ

گگگگ (RR،گBP،گT،گPR هگصنیحگػعئنگری عدگ)گ1

گگگگ   رتگٍگثباگصنیحگػعئنگری عدگ2

گرزگ3 گٍ گلیذ گج یگذار  گبِ گهزبَط گًى ت گللبرػ یا گًَار گد.چگ ُگگرچي گب 

گالىچزٍگو ردیَرزارد
گگگگ

گَصيَى خَىًوًَِ گیشی ٍ تشاًسفگ

گگگگ آضٌ یدگب گاًَاعگلَلِگّ  گآسه یصگ4

گگگگ اًو مگًوًَِگریز گخَىگٍگاًچم لگبِگلَلِگّ  گآسه یصگ5

گگگگگاًو مگاصَلگصنیحگعزاًسفَسیَىگخَىگ6

گگگگ آضٌ یدگب گرٍشگّ  گهخچلفگًوًَِگریز گادرار گ7

گپشًٍذُ خَاًیگ

گگگگگآضٌ یدگب گاٍراقگپزًٍذُگ8

گگگگ ر تگپزًٍذُآضٌ یدگب گاصطعگ9

گگگگ خَاًذىگبزرِگضزحگر لگٍگد.چَراتگپشضهگ10

گگگگ  هگٍگآضٌ یدگب گبزرِگآسه یط تگ11

گگگگ I&O هگٍگپزگوزدىگبزرِگگ12

گگگگ  آضٌ یدگب گو ردوسگدارٍیدگ13

گسشم تشاپیگ

گگگگ بزلزار گصنیحگراُگٍریذ گ14

گگگگ آه دُگًوَدىگ.زمگطبكگو ردوسگدارٍیدگ15

گگگگ .زمگٍگعٌظینگلطزاتٍصلگوزدىگگ16

گداسٍ دسهبًیگ



گگگگ (Oralرػ یاگًى تگهزبَطگبِگدارٍّ  گخَراودگ)سیزسب ًد،گداخلگرًَِ،گگ17

گگگگ رػ یاگًى تگهزبَطگبِگدارٍّ  گا.چٌط لد،گداخلگ طود،گداخلگبیٌدگگ18

گگگگ رػ یاگًى تگهزبَطگبِگدارٍّ  گروچ لگ19

گگگگ (SC،گID،گIM،گIV)رػ یاگًى تگهزبَطگبِگدارٍّ  گعشریمدگگ20

گسًَذ گزاسی ادساسی/ هعذیگ

گگگگ آه دُگوزدىگٍ. یلگهَردگًی سگ.ًَذاصگ21

گگگگ اًو مگصنیحگ.ًَذاصگهر ًِگ22

گگگگگهزالباگاسگ.ًَذاصگهر ًِگبِگرٍشگصنیحگ23

گگگگگخ رجگًوَدُگ.ًَذاصگهر ًِگبِگرٍشگصنیحگ24

گگگگگٍگهزالباگاسگآىگNGTاًو مگصنیحگرذاضچيگگ25

گبًسوبىپگ

گگگگگآه دُگًوَدىگٍ. یلگهَردگًی سگ26

گگگگگاًو مگپ ًسو ىگبِگرٍشگصنیحگ27

گگگگگرفظگرزینگخصَصدگبیو رگ28

گگگگگرػ یاگًى تگآ.پچیهگ29

گاًتقبل بیوبسگ

گگگگگهط رواگٍگآه دُگ. س گبیو رگدرگاًچم لگبِگاع قگػولگ30

گگگگگقگػولهط رواگٍگالذاه تگالسمگدرگعنَیلگرزرچيگبیو رگاسگاع گ31

گگگگگ هگبزرِگلبلگاسگػولگ32

گگگگگاگاصَلػ یرولگبیو رگب گصٌذلدگ زخذارگٍگبزاًى ردگب گرگ33

گ ًوشُ کلگ
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داًطجَی گشاهی دس صَست هَاجِ ضذى بب هطکل دس بشًبهِ کبسآهَصی بِ افشاد ريل دس 
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