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، هوشبری کارشناسی ناا یووسا     2 دٍرُ کبرآهَسی Log bookداًؾدَی گزاهی دفتزچِ حبمز تحت ػٌَاى 

ىزاحیی ؽیذُ اعیت. در پب یبى دٍرُ      کبرآهَسی ثبلیٌی ؽوب در ىَل -ثِ هٌظَر ثجت کلیِ فؼبلیتْبی آهَسؽی 

خْت تؼییي ًوزات ثخؼ، ارسؽیبثی ػولی ٍ حنَر ٍ غییبة هیَرد اعیتهبدُ     Log bookاىالػبت هَخَد در 

 قزار هی گیزد. لذا خَاّؾوٌذ اعت در تکویل آى حذاکثز دقت خَد را هجذٍل فزهبئیذ.

 
  

 

  ًِظن ٍ دلت را در ًظر داشتِ ثبشیددر تکویل دفترچ. 

 . ًْبيت سؼی ٍ تالش خَد را در حفظ ٍ ًگْداری آى ثؼول آٍريد 

 حَيل يک کپی از دفترچِ ًسد خَد ًگْداری ًوبئید .هَلغ ت 

 

 
 

 ًبم کبر آهَز :

 

 شوبرُ داًشجَيی:

 

 :تبريخ ٍرٍد  ثِ اتبق ػول
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 داًشجَيبى گراهی:

  ِقَاًیي ؽبهل  َّؽجزی، در دفتزچِ حبمز خالفِ ای اس ثزًبهِ کبر آهَسی اتبق ػولموي خَػ آهذگَ ی ٍرٍد ؽوب ث

 . .....ارائِ ؽذُ اعتٍ ؽزح ٍظب ف فؼبلیتْبی ػولی ،ى ٍکبرآهَسیات هزثَه ثِ ثیوبرعتبهقزر ٍ

 ًوب یذ تب در ارس بثی  تحَ ل َّؽجزیثِ دفتز گزٍُ  ٍاًتقبدات  در پب بى دفتزچِ تکویل ؽذُ را ثِ ّوزاُ پیؾٌْبدات

 ًْب ی ؽوب هٌظَر گزدد.

 بى هزثَىِ مزٍری اعتىزف اعبتیذ ٍگزفتي تب یذ ِ اس اعبتیذ ٍ هزثی اًدبم تکبلیف تؼییي ؽذُ اس . 

 

 

ثب تَجِ ثِ اّویت اخالق در ّوِ شئًَبت زًدگی ٍ حیغِ ّبی شغلی، راٌّوبی اخالق حرفِ ای ثِ شرح ذيل 

 اػالم هی گردد:

 راٌّوبی اخالق حرفِ ای:
ک حشفِ ٍ ّای اتخار ضذُ دس یّای اخاللی کِ تصوینّا، اصَل ٍ دستَسالؼولاخالق حشفِ ای ػباست است اص ٌّجاسّا، اسصش

 .سفتاس ضاغلیي آى حشفِ سا کٌتشل ٍ ّذایت هی کٌٌذ

 .ایي ٍاطُ اص دٍ سکي اخالق ٍ حشفِ تطکیل ضذُ است کِ الصم است ابتذا تؼشیف هختصشی اص اخالق اسایِ ضَد

اخالق  ،(personal ethics) هی باضذ کِ خَد بِ سِ ًَع اخالق فشدی "هسٍَلیت پزیشی دس لبال حمَق افشاد"اخالق بِ هؼٌی 

 .دستِ بٌذی هی ضَد (organizational ethics) ٍ هسایل اخاللی ساصهاًْا (work ethics) حشفِ ای

دس اداهِ هْن تشیي هصادیك ػولی بشای اخالق حشفِ ای کِ هی تَاًٌذ بِ داًطجَیاى هحتشم دس اًجام ّشچِ بْتش دٍسُ کاسآهَصی 

 :کوک ًوایٌذ؛ اسایِ هی گشدد

 ّای الصم ٍ بِ  ای پایبٌذ باضٌذ ٍ داًص ٍهْاست افشاد  بایذ بِ آهَصش هذاٍم خَد دس توام طَل صًذگی حشفِ  :ای هتعهد به توانمندی حرف

 .سٍص سا بِ دست آٍسدًذ

 

 دس کل دٍسُ دسهاًی اطالػات هشبَط بِ ٍضؼیت سالهتی بیواساى سا کاهل ٍ ٍ  سضایت بایذ لبل اص اخز  :تعهد به صداقت با بیماران

 گیشی ًوایذ یاس ایطاى لشاس دادُ. اسائِ اطالػات بِ هیضاًی الصم است کِ بیواس بتَاًذ بشای دٍسُ دسهاًی خَد تصوینتصادلاًِ دس اخ

 

 حفاظت اص اطالػات بیواساى است ساصداسی ی کسب اػتواد بیواساى سػایت الصهِ :بیمار رازداری تعهد به ٍ 

 

 و شرعی تعهد به برقراری رابطه مناسب با بیماران بر اساس معیارهای اخالقی، حرفه ای 

 

 ّایی بشای استماء کیفیت خذهات الذام ًوایٌذ. سیضی ٍ اجشای هکاًیسن بایذ دس بشًاهِ  :ها تعهد به ارتقا کیفیت خدمات مراقبت 

 

 ّای اسائِ خذهات سالهت بایذ دستشسی ّوگاى بِ خذهات حذالل استاًذاسد  ّذف توام سیستن :تعهد به بهبود دسترسی به خدمات

م سالهت بایذ هَاًغ دستشسی ػادالًِ بِ خذهات سا اػن اص هَاًغ حمَلی، تحصیالتی، هالی، جغشافیایی ٍ تبؼیضات اجتواػی سا هشالبت باضذ. ًظا

 .بشطشف ساصًذ

 

 گَیٌذ هسؤٍل تَصیغ خذهات هحذٍد بش هبٌای  دس ػیي حال کِ بِ ًیاص فشدی بیواساى پاسخ هی  :ی منابع محدود تعهد به توزیع عادالنه

 .باضٌذ ؼمَل ٍ ّضیٌِ اثش بخص ًیض هیهذیشیت ه

 

http://iranethics.ir/find.php?wid=13
http://iranethics.ir/find.php?wid=13
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 بایذ دس تَلیذ داًص ٍ استفادُ اص آى ٍ استماء استاًذاسد ػلوی ٍ پظٍّص بکَضٌذ. حشف پضضکی هتؼْذ است اص هبتٌی   :تعهد به دانش علمی

   بشضَاّذ ػلوی بَدى ٍ صحت ػلن تَلیذ ضذُ اطویٌاى یابٌذ

 

 ػٌَاى اػضاء یک حشفِ بایذ با یکذیگش ّوکاسی کٌٌذ، بِ یکذیگش احتشام بگزاسًذ، دس  بِّوِ افشاد  :ای های حرفه تعهد به مسؤولیت

دٌّذ ضشکت کٌٌذ تا کیفیت  ای اص خَد ًطاى هی ای بشای بشخَسد با افشادی کِ سفتاس غیش حشفِ فشآیٌذّای خَداسصیابی اص لبیل تؼییي سٍیِ

 .هشالبت اص بیواساى بِ حذاکثش بشسذ

  :ایحرفِ رفتبر اجساء از يک ّر هصبديك

 :دٍستی ًَع -1  

 ارخحیت دادى هٌبفغ ثیوبر ثز هٌبفغ خَد ·  

 ّبی ثیوبر تَخِ ًؾبى دادى ثِ خَاعتِ ·  

 فزف ٍقت ٍ حَفلِ ثزای تَمیح اىالػبت ثِ ثیوبر ·  

 فزف ٍقت ٍ حَفلِ ثزای آراهؼ ثخؾیذى ثِ ثیوبر ًبخَػ ·  

 ر اس توبم راّْبی هوکيتالػ ثزای کبعتي اس رًح ٍ درد ثیوب ·  

 دلغَساًِ گَػ دادى ثِ ًگزاًی ّبی ثیوبر ·  

 پیؾٌْبد کوک ثِ عب ز اػنبء تین ·  

 تَاًذ کبرػ را اًدبم دّذ داٍىلت ؽذى ثزای اًدبم کبر فزد د گزی کِ ًوی ·  

 در اختیبر د گزاى قزار دادى داًؼ ٍ هْبرت ّبی خَد ·  

 

 :شٌبسی  ٍظیفِ -2  

 ذى / ػذم تؼدیل در تزک هحل کبرثِ هَقغ رعی ·  

 قبثل اػتوبد ثَدى ·  

 اس عزپزعت پیزٍی کزدى ·  

 اًدبم ٍظبئف هحَلِ ثِ ىَر کبهل ٍ ثِ هَقغ ·  

 رػب ت مَاثو ٍ هقزرات ·  

 ّوکبری هٌبعت در کبر تیوی ·  

 هقزر اًدبم ٍظبئف ٍ در دعتزط ثَدى در سهبى ·  

 ؽَد ثزای ثیوبر اًدبم هیگشارػ دقیق ٍ کبهل هزاقجت ّب ی کِ  ·  

 هزاقجت اس ثیوبر  اًتقبل درعت ٍ کبهل هغؤٍلیت ·  

 تَاًذ حبمز ؽَد ٍ اىویٌبى اس خب گش ي ًوی ٍظیهِ اىالع ثِ د گزاى در سهبًیکِ ثزای اًدبم ·  

 ّب براى قجل اس هزخـ کزدى آىتکویل هزاقجت ثیو ·  

 اظْبر خيبی پشؽکی ثِ تین  ب عزپزعت ·  

 اػتجبر ًوَدى غیز هٌقهبًِ ؽٌبعب ی ٍ گشارػ خيب ٍ رفتبر ًبهٌبعت ّوکبراى ثب پزّیش اس ثی ·   

 ًظبرتی حزفِ_هؾبرکت در فؼبلیتْبی خَد ·  

 اختٌبة اس عَء هقزف دارٍ ٍ الکل ·  

 ؽکب ت کزدىارائِ ًقذ هَثز ثِ خبی  ·  

http://iranethics.ir/find.php?wid=28
http://iranethics.ir/find.php?wid=28
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 :شغلی تؼبلی -3  

 افالح رفتبرّب  ب ػولکزد خَد ثزاعبط ثبسخَرد ارائِ ؽذُ ·   

 ّب ی تَاًوٌذی ٍ داًؼ خَد ًگزػ ًقبداًِ ثِ خَد ٍ تَاًب ی تؾخیـ حیيِ ·  

 ؽٌبختي هحذٍد ت خَد ٍ کوک گزفتي اس د گزاى در هَارد ػذم داًؼ ٍ هْبرت کبفی ·  

  وعبسگبری ثب تغییز ؽزا ·  

 خَد  ارس بثی عالهتی خغوی ٍ رٍحی ·  

 احغبط هغؤٍلیت ثزای ثبسآهَسی خَد ·  

 ّبی آهَسؽی ؽزکت در کٌهزاًظ ّب، عویٌبرّب ٍ عب ز فؼبلیت ·  

 .کٌٌذ ّبی ثیوبر کِ هزاخؼِ هی case هيبلؼِ ثز اعبط ·  

 :ديگراى ثِ احترام -4

 ثزقزاری تهبّن ثب اػنبء تین ·  

 سم در هَقؼیتْبی ؽغلی ٍ آهَسؽیّبی ال حهظ حز ن ·  

 اػ هؼزفی خَد ٍ اػنبی تین ثِ ثیوبر ٍ خبًَادُ ·  

 هَرد خيبة قزار دادى ثیوبر ثِ ؽکلی هٌبعت ·  

 اعتهبدُ اس افيالحبتی کِ ثزای ثیوبر قبثل فْن ثبؽذ, در فحجت ثب ثیوبر ·  

 ٍ چِ در غیبة ا ؾبى احتزام ٍ حهظ ؽأى اًغبًی ثیوبراى ٍ خبًَادُ ا ؾبى چِ در حنَر ·  

 ّبی درهبًی احتزام ثِ حق اعتقالل فزدی ثیوبر اس ىز ق ارائِ اىالػبت در هَرد اًتخبة ·  

 گیزی ثبؽذ وینثیوبر, ٌّگبهی کِ ٍی فبقذ اّلیت تق قبًًَی ارائِ هؾبٍرُ ثِ خبًَادُ  ب قین ·  

 ٍ حز ن خقَفی ثیوبر راسداری احتزام گذاؽتي ثِ ·  

 ّبی السم در ارتجبه ثب ثیوبر حهظ حز ن ·  

 ارتجبه خَة ٍ هٌبعت ثب داًؾدَ بى تزم ّبی پب یي تز در هحیو آهَسؽی ·  

 به خَة ٍ هٌبعت ثب اعبتیذ در هحیو آهَسؽیارتج ·  

 ّبی هزتجو ثب عالهتی ارتجبه خَة ٍ هٌبعت ثب ؽبغلیي عب ز حزفِ ·  

 تحول ٍ فجَری ًؾبى دادى در هقبثل ىیهی اس رفتبرّب ٍ ػقب ذ ·  

یبعی، ٍمؼیت تجؼیل رٍا ًذاؽتي در تؼبهالت خَد ثب د گزاى ثزاعبط هَاردی ّوچَى عي، رًگ پَعت، ًضاد، ػقب ذ ع ·  

ّبی کیهزی  ب  خٌظ گزا( ٍ  ب هحکَهیت خٌظ گزا  ب غیز ّن ّبی خغوی ٍ رٍحی، خٌظ، توب ل خٌغی )ّن تأّل، ًبتَاًی

 خٌب ی

 :شرافت ٍ درستی -5

 رفتبر فبدقبًِ )راعتگَ ی, اًقبف، رک ثَدى، خَػ قَل ثَدى( ·  

 ؽَد حل اختالفبت ثِ ؽکلی کِ ثِ ؽأى ىزف هقبثل احتزام گذاؽتِ ·  

 رفتبر هٌبعت ؽأى گزٍُ پشؽکی چِ در رفتبر، چِ در فحجت ٍ چِ در پَؽؼ ٍ آراعتگی ·  

 ّبی خَد فذاقت ثب ثیوبراى ٍ اختٌبة اس ثشرگٌوب ی تَاًوٌذی ·  

 ّبی ّوکبراى خَد در اختوبػبت ػوَهی تؾَ ق هَفقیت ·  

 .اظْبر ًظز فقو در هَرد هَمَػبتی کِ در حیيِ تخقـ اٍعت ·  

 ّب ذم هؾبرکت در تقلت )دادى ٍ گزفتي( در آسهَىػ ·  

http://iranethics.ir/find.php?wid=32
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 پذ زفتي هغؤٍلیت کبر خَد ·  

 :اجتوبػی ػدالت ثِ تؼْد -6

 ()ثذٍى در ًظز گزفتي عي، رًگ پَعت، ًضاد ٍ ... تَس غ ػبدالًِ هٌبثغ هزاقجت عالهتی ·  

 اس هٌبثغ خذهبت عالهتی ) تدْیشات، ٍعب ل  ک ثبر هقزف ٍ ...(  هزاقجت ·  

 

  هَرد هرثَط ثِ اخالق حرفِ ای هَارد فَق هَرد تَجِ  6ٌّگبم ارزيبثی اخاللی ٍ اختصبصی ػولکرد

 لرار گیرد.
 

 (  حرهف ای گراییProfessionalismت ربشمرده است و یکی از مهم اهیی است هک ره دانشجى باید  انمندیرتین تى  ( پادنبیی هب تعهدا

 :ای( است عبارتند ازنگرش آن را کسب و رد عمل و رفتار آن را نشان دهد. خصىصیات فردی هک تجلی حرهف ای گرایی  رد رفتار )رفتار حرهف

  ،احترام هب دیگران، وظیفو تعالی شغلی،    نىع دوستی ، کاری لت شناسی، شرافت و     ردست  عدا

http://iranethics.ir/find.php?wid=31
http://iranethics.ir/find.php?wid=31
http://iranethics.ir/find.php?wid=28
http://iranethics.ir/find.php?wid=28
http://iranethics.ir/find.php?wid=31
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 2کبرآهَزی لَاًیي    
 ی هَرد ًیبسآؽٌب ی آًْب ثب هْبرتْبی ػلوی ٍ ػول ثوٌظَر عبػت(204) ٍاحذ4داًؾدَ بى َّؽجزی ثِ هیشاى2کبر آهَسی 

 .اخزا هی ؽَد عَمدرتزم 

  هی ثبؽذ. 30/13صثح الی30/7ساعتعبػبت حنَر در ثیوبرعتبى اس 

  اس اثتذای ؽزٍع تزم تحقیلی هی ثبؽذ ّر ّفتِ چْارضٌثِ ٍ پٌجطٌثِرٍسّب کبرآهَسی رٍسّبی . 

  عبػبت فَق ًویتَاًذ  ٍسّب ٍعبػبت تؼییي ؽذُ مزٍری اعت ٍداًؾدَ ثِ ّیچ ػٌَاى در ر اتبق ػول در رٍسّب ٍحنَر در

 "ثزاثز کبرآهَسی خجزاًی خَاّذ ثَد. 3هگز اس غیجت هدبس اعتهبدُ کزدُ ٍ ثِ اساء ّز رٍس غیجت غیز هدبس  "غیجت ًوب ذ

 رػب ت لجبط فزم داًؾدَ بى ثزاثز هقزرات آهَسؽی ٍداًؾدَ ی الشاهی اعت. 

   اتبق ػول رٍپَػ ٍ ؽلَار عجش، دهپب ی هٌبعت آقب بى:لجبط فزم ثزای  

 :خَراة ٍ دهپب ی هٌبعترٍپَػ ٍ ؽلَار عجش، هقٌؼِ عجش لجبط فزم ثزای خبًوْب ، 

 ٍ هگز ثب اىالع ٍاخبسُ هزثی. ،ثزخالف هقزرات هی ثبؽذ تؼدیل در خزٍج تبخیز در ٍرٍد 

 . رفزًظ اهتحبى اس هجبحث ػٌَاى ؽذُ در کالعْبی آهَسؽی ٍ کٌهزاًغْبی آهَسؽی ٍ کتبة هی ثبؽذ 

 فؼبلیتْبی ٍ  . در پب بى دٍرُ ثِ فَرت اهتحبى هؾبّذُ ٍ چک لیغت فَرت ػولی ٍ ؽهبّی اًدبم هی گزددثی ثِ ارسؽیب

 حیي کبر آهَسی ٍ عب ز هَارد تؼلق هی گیزد .

  ِدر هَاردی کLog book . ًبقـ ثبؽذ ، ًوزُ ًب توبم اعت ٍ ثِ داًؾکذُ گشارػ ًوی گزدد 

 الشاهی اعت هزثیًظز  اخذ ًوزُ در توبهی هْبرتْبی ػولی تحت . 

  اًدبم هی ؽَد . هزثی هزثَىِارسؽیبثی ػولکزد داًؾدَ درحیيِ ّبی هْبرتی تَعو 

 الشاهی اعت. رػب ت ؽئًَبت اعالهی 

 مزٍری هی ثبؽذ. رػب ت ؽئًَبت حزفِ ای در ثزخَرد ثب ثیوبر ٍّوکبراى 
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 :آهَزی ٍ شرح ٍظبيف داًشجَيبى در کبر اّداف 

 .، افَل ػلوی ٍ اخالقی رفتبر در ثخؼ را رػب ت ًوب ذیيَاً، قهقزرات -1

 ثب ثیوبر ٍ اىزافیبى ٍی ارتجبه هٌبعت ثز قزار کٌذ. -2

 ثب ّوکبراى ٍ پزعٌل درهبًی ارتجبه هٌبعت ثز قزار ًوب ذ. -3

 .داًؾدَ ثب ذ قبدر ثبؽذ  افَل کلی ثیَْؽی ٍ هزاقجت اس ثیوبر در خزاحی اعتخَاى  ٍ ههبفل را ؽزح دّذ -4

  .ؾدَ ثب ذ هزاقجت اس ثیوبر در خزاحی اعتخَاى ٍ ههبفل را اًدبم دّذداً -5

 .داًؾدَ  ثب ذ  افَل کلی ثیَْؽی ٍ هزاقجت اس ثیوبر را  در خزاحی  گَػ ٍ حلق ٍ ثیٌی ؽزح دّذ -6

 .داًؾدَ ثب ذ هزاقجت اس ثیوبر ثیَْػ در خزاحی گَػ ٍ حلق ٍ ثیٌی را اًدبم دّذ -7

 فیبراپتیک و...( را شرح دهد. ،LMA) ُ کبرثزد ٍ هغبئل  هَخَد در ارتجبه ثب حهظ راُ َّا ی هؾکل داًؾدَ ثب ذ آهبدُ عبسی  ٍ ًحَ -8

 داًؾدَ ثب ذ اٍرصاًغْبی گَػ ٍ حلق ٍ ثیٌی را ؽزح دّذ ٍ هؾکالت ادارُ راُ َّا ی آًْب را ثیبى کٌذ. -9

 را ثیبى کٌذ. ک تحتبًی  ٍ فَقبًی  ّغتٌذ ؼبت فداًؾدَثب ذ رٍؽْبی هختلف تبهیي راُ َّا ی را در ثیوبراًی کِ دچبر مب -10

 داًؾدَ ثب ذ سهبى هٌبعت  ثزای خبرج کزدى لَلِ تزاؽِ ٍ ػَارك  سهبى َّػ آٍری در خزاحی گَػ ٍ حلق ٍ ثیٌی  را ثیبى  کٌذ. -11

 داًؾدَ ثب ذ افَل کلی ثیَْؽی  ٍ هزاقجت اس ثیوبر  در خزاحی چؾن  را ؽزح دّذ. -12

 داًؾدَ ثب ذ اثزات دارٍی ثیَْؽی ثز  رٍی فؾبر داخل چؾن را ثیبى کٌذ. -13

 داًؾدَ ثب ذ هزاقجت اس ثیوبر در خزاحی ّبی چؾن را اًدبم دّذ. -14

 داًؾدَ ثب ذ ػَارك خبؿ  در  خزاحی ّبی چؾن را  تَمیح دّذ -15

 .ٍ ًحَُ کٌتزل  آى در خزاحی  چؾن را ثیبى کٌذداًؾدَ ثب ذ َّػ آٍری  -16

 افَل کلی  ثیَْؽی ٍ هزاقجت اس ثیوبر  در خزاحی  قلت را ؽزح دّذ.   داًؾدَ ثب ذ -17

 .داًؾدَ ثب ذ افَل  هزاقجت اس  ثیوبر ثیَْػ در خزاحی قلت را اًدبم دّذ -18

 .داًؾدَ ثب ذ تَاًب ی تؾخیـ  آر توی ّبی ؽب غ قلجی  ثِ هٌظَر گشارػ ثِ هتخقـ ثیَْؽی را کغت  ًوب ذ -19

 .هزاقجت اس ثیوبر در خزاحی تَراکظ  را ؽزح دّذ ٍداًؾدَ ثب ذ افَل کلی ثیَْؽی  -20

 .داًؾدَ ثب ذ افَل کلی ثیَْؽی  ٍ هزاقجت اس ثیوبر در خزاحی  هغش ٍ اػقبة را  ؽزح دّذ -21

  .داًؾدَ ثب ذ هزاقجتْبی  السم اس ثیوبر  ثیَْػ در خزاحی هغش ٍ اػقبة را اًدبم دّذ -22

 .کٌذداًؾدَ ثب ذ ػالئن افشا ؼ داخل خودوِ ای را ثیبى  -23

 تٌبعلی  ٍ پیًَذ کلیِ را ؽزح دّذ. -داًؾدَ ثب ذ افَل کلی ثیَْؽی  ٍ هزاقجت اس ثیوبراى در خزاحی کلیِ ٍ هدبری ادراری  -24

 .پیًَذ کلیِ را اًدبم دّذ تٌبعلی ٍ -داًؾدَ ثب ذ هزاقجت اس ثیوبر ثیَْػ  در خزاحی کلیِ ٍ هدبری ادراری  -25

 اس ثیوبراى در خزاحی  کَدکبى ٍ ًَساداى را ؽزح دّذداًؾدَ ثب ذ  افَل کلی ثیَْؽی ٍ هزاقجت  -26

 .داًؾدَ ثب ذ  هزاقجت اس ثیوبر ثیَْػ  در خزاحی  کَدکبى ٍ ًَساداى را اًدبم دّذ -27

  .داًؾدَ ثب ذ  رٍػ ّبی اًتقبل ًَساد اس ثخؼ ثِ اتبق ػول را ثیبى کٌذ -28

 .در اػوبل خزاحی کَدکبى  ٍ ًَساداى اًدبم دّذهَرد ًیبس ثزای َّؽجزی   ذ  آهبدُ عبسی ٍعب ل ٍ تدْیشات داًؾدَ ثب -29

 .ًَساداى ٍ کَدکبى را ثؾٌبعذ ذ  رٍؽْبی خلَگیزی اس ّیپَتزهی داًؾدَ ثب -30

 .داًؾدَ ثب ذ  رٍؽْبی کٌتزل راُ  َّا ی ًَساداى ٍ کَدکبى را ثذاًذ -31

 داًؾدَ ثب ذ  ػَارك َّؽجزی در کَدکبى را تَمیح دّذ  -32

 حیيی  اس ًَساد ٍ کَدک را اًدبم دّذ داًؾدَ ثب ذ  رگ گیزی ٍر ذّبی ه -33

  .کَدکبى را آهبدُ کٌذداًؾدَ ثب ذ عیغتن َّؽجزی  -34

 هزاقجت اس ثیوبراى ثیَْػ در اػوبل خزاحی سًبى را ؽزح دّذ داًؾدَ ثب ذ افَل کلی ثیَْؽی ٍ -35

 داًؾدَ ثب ذ هزاقجت اس ثیوبراى ثیَْػ در اػوبل خزاحی سًبى را اًدبم دّذ -36

 .َرد ًیبس ثزای اًدبم احیبء ًَساد را فزاّن عبسدداًؾدَ ثب ذ ٍعب ل ه -37

 .ًَساد هؾبرکت کٌذ CPCRداًؾدَ ثب ذ در اًدبم ػولیبت  -38

 .داًؾدَ ثب ذ آهبدُ عبسی ثیوبر ثزای اعتقزارّبی هختلف ٍ اقذاهبت پیؾگیزی کٌٌذُ اس ا دبد ػبرمِ را اًدبم دّذ -39
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 ش، تْیِ هغلت ٍ....(فؼبلیت ّبی اختصبصی ، آهَزشی) ارائِ کٌفراًس، تْیِ گسار
ف

ردي
 

 ًبم هرکس ػٌَاى فؼبلیت
 ارزيبثی فؼبلیت

 اهضبء هرثی تبريخ

 ضؼیف هتَسظ خَة ػبلی

1 
        

 

2 
        

 

3 
        

 

4 
        

 

5 
        

 

6 
        

 

7 
        

 

8 
        

 

9 
        

 

10 
        

 

11 
        

 

12 
        

 

13 
        

 

14 
        

 

15         

16 
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 2ًحَُ حضَر داًشجَ در کبرآهَزی 

 ّفتِ اٍّل ترم 8

 ّفتِ
ًام هروس آهَزضی ٍ درهاًی ٍ 

 یا تیوارستاى
 تاریخ

 ًحَُ حضَر

 هْر ٍ اهضاء  هرتی ٍ  یا سرپرست 
 ًالص واهل

 وسری

 تِ ساعت

       اٍّل

       دٍّم

       سَّم

       مچْار

       پٌجن

       ضطن

       ّفتن

       ّطتن
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 2ًحَُ حضَر داًشجَ در کبرآهَزی 

 ّفتِ دٍّم ترم 8

 ّفتِ
ًام هروس آهَزضی ٍ 

 درهاًی ٍ یا تیوارستاى
 تاریخ

 ًحَُ حضَر

 یا سرپرست هرتی ٍ  هْر ٍ اهضاء 
 ًالص واهل

 وسری
 تِ ساعت

       ًْن

       دّن

       سدّن ب

       دٍاسدّن

       عیشدّن

       چْبردّن

       پبًشدّن

       ؽبًشدّن
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 جدٍل فؼبلیتْبی ػولی داًشجَ در کبرآهَزی

 ارزيبثی ػولکرد داًشجَ

 ػبلی ػٌبٍيي 

5/0 

 خَة

25/0 

 هتَسظ

125/0 

 ضؼیف

0 

     رعایت همررات تیوارستاى 1

     رعایت لَاًیي وارآهَزی 2

     حضَر ٍ ترن تِ هَلع  -رعایت ٍلت ضٌاسی 3

     رعایت اصَل اخاللی در وارآهَزی 4

     ٍ ّوىاراى ترلراری ارتثاط هٌاسة تا هرتی 5

     تیوارترلراری ارتثاط هٌاسة تا  6

     رعایت ولی ًىات استریلیساسیَى در هحیظ اتاق عول 7

     ّوىاری ٍ آهادُ سازی هیس وار 8

     اّی تِ اصَل ولی تیَْضی ٍ هرالثت از تیوار در جراحی استخَاى  ٍ هفاصلآگ 9

     هرالثت از تیوار در جراحی استخَاى ٍ هفاصل 10

     هرالثت از تیوار تیَْش در جراحی گَش ٍ حلك ٍ تیٌی 11

     فیثراپتیه ٍ...( ،LMA) آهادُ سازی  ٍ ًحَُ وارترد ٍ هسائل  هَجَد در ارتثاط تا حفظ راُ َّایی هطىل  12

     آگاّی تِ رٍضْای هختلف تاهیي راُ َّایی را در تیواراًی وِ دچار ضایعات فه تحتاًی  ٍ فَلاًی ّستٌذ 13

آگاّی تِ زهاى هٌاسة  ترای خارج وردى لَلِ تراضِ ٍ عَارض  زهاى َّش آٍری در جراحی گَش ٍ حلك ٍ  14

 تیٌی  
    

     ٍ هرالثت از تیوار در جراحی چطن   تیَْضی تر  رٍی فطار داخل چطن آگاّی از اثرات دارٍی 15

     آگاّی از  اصَل ولی  تیَْضی ٍ هرالثت از تیوار  در جراحی  للة 16

     تَاًایی تطخیص  آریتوی ّای ضایع للثی  تِ هٌظَر گسارش تِ هتخصص تیَْضی 17

     در جراحی تَراوس آگاّی از اصَل ولی تیَْضی ٍهرالثت از تیوار 18

     آگاّی از اصَل ولی تیَْضی  ٍ هرالثت از تیوار در جراحی  هغس ٍ اعصاب 19

     تٌاسلی  ٍ پیًَذ ولیِ–هرالثت از تیوار تیَْش در جراحی ولیِ ٍ هجاری ادراری  20

     هرالثت از تیوار تیَْش  در جراحی  وَدواى ٍ ًَزاداى 21

     اد از تخص تِ اتاق عولرٍش ّای اًتمال ًَز 22

     آهادُ سازی ٍسایل ٍ تجْیسات  هَرد ًیاز ترای َّضثری  در اعوال جراحی وَدواى  ٍ ًَزاداى 23

     آگاّی تِ رٍضْای جلَگیری از ّیپَترهی  ًَزاداى ٍ وَدواى 24

     آگاّی تِ رٍضْای وٌترل راُ  َّایی ًَزاداى ٍ وَدواى 25

     َّضثری در وَدواى آگاّی تِ عَارض 26

     اًجام ري گیری ٍریذّای هحیطی  از ًَزاد ٍ وَدن 27

     هرالثت از تیواراى تیَْش در اعوال جراحی زًاى 28

     آهادُ سازی ٍسایل هَرد ًیاز ترای اًجام احیاء ًَزاد 29

     یجاد عارضِآهادُ سازی تیوار ترای استمرارّای هختلف ٍ الذاهات پیطگیری وٌٌذُ از ا 30

 

 

 هْر ٍ اهضبء ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :                                                             
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 جدٍل فؼبلیتْبی ػولی داًشجَ در کبرآهَزی

 ارزيبثی ػولکرد داًشجَ

 ػبلی ػٌبٍيي 

5/0 

 خَة

25/0 

 هتَسظ

125/0 

 ضؼیف

0 

     رعایت همررات تیوارستاى 1

     رعایت لَاًیي وارآهَزی 2

     حضَر ٍ ترن تِ هَلع  -رعایت ٍلت ضٌاسی 3

     رعایت اصَل اخاللی در وارآهَزی 4

     ٍ ّوىاراى ترلراری ارتثاط هٌاسة تا هرتی 5

     تیوارترلراری ارتثاط هٌاسة تا  6

     رعایت ولی ًىات استریلیساسیَى در هحیظ اتاق عول 7

     هادُ سازی هیس وارّوىاری ٍ آ 8

     آگاّی تِ اصَل ولی تیَْضی ٍ هرالثت از تیوار در جراحی استخَاى  ٍ هفاصل 9

     هرالثت از تیوار در جراحی استخَاى ٍ هفاصل 10

     هرالثت از تیوار تیَْش در جراحی گَش ٍ حلك ٍ تیٌی 11

     فیثراپتیه ٍ...( ،LMA) ط تا حفظ راُ َّایی هطىل آهادُ سازی  ٍ ًحَُ وارترد ٍ هسائل  هَجَد در ارتثا 12

     آگاّی تِ رٍضْای هختلف تاهیي راُ َّایی را در تیواراًی وِ دچار ضایعات فه تحتاًی  ٍ فَلاًی ّستٌذ 13

آگاّی تِ زهاى هٌاسة  ترای خارج وردى لَلِ تراضِ ٍ عَارض  زهاى َّش آٍری در جراحی گَش ٍ حلك ٍ  14

 تیٌی  
    

     ٍ هرالثت از تیوار در جراحی چطن   آگاّی از اثرات دارٍی تیَْضی تر  رٍی فطار داخل چطن 15

     آگاّی از  اصَل ولی  تیَْضی ٍ هرالثت از تیوار  در جراحی  للة 16

     تَاًایی تطخیص  آریتوی ّای ضایع للثی  تِ هٌظَر گسارش تِ هتخصص تیَْضی 17

     ولی تیَْضی ٍهرالثت از تیوار در جراحی تَراوسآگاّی از اصَل  18

     آگاّی از اصَل ولی تیَْضی  ٍ هرالثت از تیوار در جراحی  هغس ٍ اعصاب 19

     تٌاسلی  ٍ پیًَذ ولیِ–هرالثت از تیوار تیَْش در جراحی ولیِ ٍ هجاری ادراری  20

     هرالثت از تیوار تیَْش  در جراحی  وَدواى ٍ ًَزاداى 21

     رٍش ّای اًتمال ًَزاد از تخص تِ اتاق عول 22

     آهادُ سازی ٍسایل ٍ تجْیسات  هَرد ًیاز ترای َّضثری  در اعوال جراحی وَدواى  ٍ ًَزاداى 23

     آگاّی تِ رٍضْای جلَگیری از ّیپَترهی  ًَزاداى ٍ وَدواى 24

     دواىآگاّی تِ رٍضْای وٌترل راُ  َّایی ًَزاداى ٍ وَ 25

     آگاّی تِ عَارض َّضثری در وَدواى 26

     اًجام ري گیری ٍریذّای هحیطی  از ًَزاد ٍ وَدن 27

     هرالثت از تیواراى تیَْش در اعوال جراحی زًاى 28

     آهادُ سازی ٍسایل هَرد ًیاز ترای اًجام احیاء ًَزاد 29

     الذاهات پیطگیری وٌٌذُ از ایجاد عارضِ آهادُ سازی تیوار ترای استمرارّای هختلف ٍ 30

 

 

 

 هْر ٍ اهضبء هرثی ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :                                                             
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 جدٍل فؼبلیتْبی ػولی داًشجَ در کبرآهَزی

 ارزيبثی ػولکرد داًشجَ

 ػبلی ػٌبٍيي 

5/0 

 خَة

25/0 

 هتَسظ

125/0 

 ضؼیف

0 

     رعایت همررات تیوارستاى 1

     رعایت لَاًیي وارآهَزی 2

     حضَر ٍ ترن تِ هَلع  -رعایت ٍلت ضٌاسی 3

     رعایت اصَل اخاللی در وارآهَزی 4

     ٍ ّوىاراى ترلراری ارتثاط هٌاسة تا هرتی 5

     تیوارترلراری ارتثاط هٌاسة تا  6

     هحیظ اتاق عولرعایت ولی ًىات استریلیساسیَى در  7

     ّوىاری ٍ آهادُ سازی هیس وار 8

     آگاّی تِ اصَل ولی تیَْضی ٍ هرالثت از تیوار در جراحی استخَاى  ٍ هفاصل 9

     هرالثت از تیوار در جراحی استخَاى ٍ هفاصل 10

     هرالثت از تیوار تیَْش در جراحی گَش ٍ حلك ٍ تیٌی 11

     فیثراپتیه ٍ...( ،LMA) وارترد ٍ هسائل  هَجَد در ارتثاط تا حفظ راُ َّایی هطىل  آهادُ سازی  ٍ ًحَُ 12

     آگاّی تِ رٍضْای هختلف تاهیي راُ َّایی را در تیواراًی وِ دچار ضایعات فه تحتاًی  ٍ فَلاًی ّستٌذ 13

ی در جراحی گَش ٍ حلك ٍ آگاّی تِ زهاى هٌاسة  ترای خارج وردى لَلِ تراضِ ٍ عَارض  زهاى َّش آٍر 14

 تیٌی  
    

     ٍ هرالثت از تیوار در جراحی چطن   آگاّی از اثرات دارٍی تیَْضی تر  رٍی فطار داخل چطن 15

     آگاّی از  اصَل ولی  تیَْضی ٍ هرالثت از تیوار  در جراحی  للة 16

     ص تیَْضیتَاًایی تطخیص  آریتوی ّای ضایع للثی  تِ هٌظَر گسارش تِ هتخص 17

     آگاّی از اصَل ولی تیَْضی ٍهرالثت از تیوار در جراحی تَراوس 18

     آگاّی از اصَل ولی تیَْضی  ٍ هرالثت از تیوار در جراحی  هغس ٍ اعصاب 19

     تٌاسلی  ٍ پیًَذ ولیِ–هرالثت از تیوار تیَْش در جراحی ولیِ ٍ هجاری ادراری  20

     َْش  در جراحی  وَدواى ٍ ًَزاداىهرالثت از تیوار تی 21

     رٍش ّای اًتمال ًَزاد از تخص تِ اتاق عول 22

     آهادُ سازی ٍسایل ٍ تجْیسات  هَرد ًیاز ترای َّضثری  در اعوال جراحی وَدواى  ٍ ًَزاداى 23

     آگاّی تِ رٍضْای جلَگیری از ّیپَترهی  ًَزاداى ٍ وَدواى 24

     ی وٌترل راُ  َّایی ًَزاداى ٍ وَدواىآگاّی تِ رٍضْا 25

     آگاّی تِ عَارض َّضثری در وَدواى 26

     اًجام ري گیری ٍریذّای هحیطی  از ًَزاد ٍ وَدن 27

     هرالثت از تیواراى تیَْش در اعوال جراحی زًاى 28

     آهادُ سازی ٍسایل هَرد ًیاز ترای اًجام احیاء ًَزاد 29

     ی تیوار ترای استمرارّای هختلف ٍ الذاهات پیطگیری وٌٌذُ از ایجاد عارضِآهادُ ساز 30

 

 

 

 هْر ٍ اهضبء هرثی ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :                                                             
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 ًورُ ًْبيی کبرآهَز پس از عی دٍرُسبػبت غیجت ٍ 

 ػدم حضَر            □حضَر     :اثتدای ترم ٍضؼیت حضَر داًشجَ در جلسِ تَجیْی□ 
 

  نمره از نمره کاراموزی کسر خواهد شد  5/0در جلسه توجیهی قابل ذکر است در صورت غیبت 

 

 ٍضؼیت غیجت داًشجَ

 تبخیر ثِ سبػت ػٌَاى رديف
جوغ سبػبت غیجت 

 رٍزاًِ
 جوغ

    غیجت ّبی ترم 1

  جوغ کل 3

 :بدات ٍ اًتمبدات ارزشیبثی ًْبيی ٍ ارائِ پیشٌْ
 

 ًوزُ اخذ ؽذُ ًوزُ اختقبؿ  بفتِ ػٌَاى رد ف

 

  15 هیبًگیي خوغ ًوزات ارسؽیبثی هزثیبى  1

 

  5 پغت تغتهیبًگیي ًوزُ  2

 

  20 خوغ ًوزُ ًْب ی 3

 

 تَمیح : ا ي خذٍل تَعو گزٍُ پز هی ؽَد.

 

 اهضبی اػضبی گرٍُ:

 

1-                                                              4- 

 

 

 

2-                                                              5- 

 

 

 

3-                                                              6- 

 

 

  .ًورُ ..............................................هَرد تاییذ است
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 و انتقادات دانشجو: ارائه پیشنهادات
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 اهنبء داًؾدَ  

 

 




