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  اتاق عملدفترچه ثبت فعالیتهاي عملی دانشجویان کارشناسی 
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  گروه آموزشی هوشبري و اتاق عمل

  پیشرفته مراقبت در اتاق بهبودياصول کارآموزي 

  اتاق عملکارشناسی  6دانشجویان ترم 

  

  

  

  نام و نام خانوادگی:             

  تاریخ شروع دوره:            

  تاریخ اتمام دوره:             

  



      Log book         هدف و جایگاه آموزشی

عملکرد گزارش روزانه دفترچه اي است که ضمن بیان اهداف کلی درس و روند دوره،عملکرد دانشجو را دراین درس و در این دوره ثبت می نماید. پایش 

طالعاتی ، عالوه بر ارائه مطالبی به عنوان راهنماي م Log bookدانشجویان در فرایند آموزش یکی از ارکان اصلی جهت ارتقاء کیفیت می باشد و هدف 

  ابزاري جهت ارزشیابی یاد گرفته هاي دانشجو و ارزیابی برنامه آموزشی دانشکده نیز می باشد.

     Log book چگونگی تکمیل

  دانشجوي گرامی لطفا:

از اتمام دوره در صورت قسمت مهارت هاي حرکتی دفترچه را به طور روزانه، شخصا تکمیل نموده ودر پایان هر بخش به تایید استاد مربوطه برسانید، قبل 

  عدم یادگیري یک مهارت و وجود سئوال در هر مرحله، موضوع به اطالع استاد مربوطه رسانده شود.

  در پایان دوره فرم تکمیل شده را جهت تحلیل و بررسی به مسئول گروه مربوطه تحویل نمایید.

  از شروع دوره الزامی می باشد.تایید آن توسط استاد مربوطه در هر روز و  تکمیل فرم توسط دانشجوو

  رعایت کامل مقررات درون بخشی که در همین دفترچه اعالم شده، ضروري است.

در  بدیهی است عدم تکمیل مناسب، موجب تضییع حقوق شما خواهد شد. لطفا در کمال دقت، صداقت و بدون مخدوش شدن اطالعات، دفترچه را تکمیل نمایید.

 باشد، نمره ناتمام است و به آموزش دانشکده گزارش نمی شود.مواردي که دفترچه ناقص 

 قوانین و مقرارت آموزشی

  می باشد. 12:30الی   7:30ساعت کارآموزي در بخش در نوبت صبح از ساعت  -1

. (لباس فرم براي آقایان در اتاق عمل: روپوش و شلوار سبز، دمپایی مناسب اتاق رعایت یونیفرم مطابق مقررات آموزشی در بخش هاي بالینی الزامی است -2

 ها در اتاق عمل: روپوش و شلوار سبز، مقنعه سبز، دمپایی مناسب اتاق عمل)(لباس فرم براي خانم  ---عمل) 

 در زمینه کوتاه نگه داشتن ناخن و عدم استفاده از زیور آالت و رعایت شئونات اسالمی متعاقب قوانین و مقررات دانشکده عمل نمایید. -3

 اساتید در بخش رعایت اصول اخالقی و شئونات حرفه اي را نماید. در برخورد با بیماران، همراهان آنها، همکاران، کادر آموزشی درمانی و -4

 حین برنامه هاي آموزشی و حضور در بخش خاموش کردن موبایل و عدم استفاده از آن الزامی می باشد. -5

  حضور دانشجو در  تمام جلسات مربوط به کارآموزي الزامی است. -6

و نیز به ازاي هر روز غیبت غیر موجه  یک نمره از نمره  میزان دو برابر باید جبران شود غیبت موجه باید به میزان برابر و غیبت غیر موجه به -7

 کارآموزي کسر خواهد شد.

 غیبت غیر موجه بیش از دو روز به معناي حذف کارآموزي خواهد بود. -8

 تاخیر در ورود و تعجیل در خروج بر خالف مقررات می باشد، مگر با اطالع و اجازه مربی. -9

 از فرستادن کارآموز بدون حضور مربی به بیمارستان جدا خودداري فرمایند.مربیان  -10

  نصب اتیکت براي دانشجو الزامی می باشد. -11

  



  ارزشیابی عمومی کارآموزي دانشجویان رشته هوشبري و اتاق عمل

  

  تاریخ:

  :و بخش بیمارستان

  

  0  5/0  75/0  1  آیتم تحت ارزشیابی

          کارآموزيحضور به موقع و آماده شدن در محل   1

          انجام وظایف با حداقل وابستگی  2

          فعالیت به عنوان عضوي از تیم  3

          پوشش و آرایشنحوه  در ارتباط بادانشکده  رعایت قوانین  4

          رفتن به استراحت با اجازه و بدون تلف نمودن وقت  5

          ارتباط مناسب با پزشک  6

          پرسنلارتباط مناسب با سر پرستار و   7

          ارتباط و رفتار مناسب با همگروهی  8

          بینش نسبت به توانایی ها و دانش خود و درخواست کمک و پرسش  9

          حمایت از بیمار  10

          پذیرش مسئولیتها با عالقه  11

          رعایت اصول ایمنی حین کار جهت مراقبت از تجهیزات گران قیمت  12

          وسایل به منظور کاهش هزینه هاي بیمار صرفه جویی در کاربرد  13

          پیروي از دستورات   14

          انجام کار با سرعت و دقت مناسب  15

          و ارائه پیشنهادات سازنده قبول پیشنهادات و انتقادات  16

  پیشنهادات

  

  

  

                                                         

  امضاء مربی                                                                          



  

  بیمارستان و بخش:                                                        تاریخ:                                                         مراقبت در اتاق بهبودياصول  کارآموزي

  

  

  

  مهــارت  ردیف
توانایی انجام کار را 

 ندارد

ی نسبتا کامل انجام م ناقص انجام می دهد

 دهد

ام با راهنمایی کامل انج

 می دهد

 کامل انجام میبه طور 

 دهد

1  
قرار دادن وسایل موردنیاز کنار تخت بیمار (راه هوایی، اکسیژن، ساکشن، 

  مانیتور، رسیور، فشارسنج، گوشی، و ...)
          

            توانائی ارزیابی بیمار بعد از عمل  2

            توانائی پوزیشن دادن به بیمار  3

            تغییر پوزیشن) توانائی تامین راحتی و آسایش بیمار (پتوي گرم،  4

5  
توانائی شناسائی محل وسایل اورژانس شامل، سینی تراکئوتومی، دستگاه شوك 

  و دفیبریالتور، سایر موارد
          

6  
توانائی شناسایی محل سایر وسایل مانند چراغهاي خطر، پتوها، وارمر، 

  نگاتوسکوپ، یخچال دارویی، اکسیژن، آمبوبگ، ماسکها، ...
          

7  
توانائی اداره ناراحتی هاي رایج مددجو شامل درد، تهوع و استفراغ، تشنگی، 

  نفخ شکم، احتباس ادراري
          

            )DVTتوانائی اداره عوارض (خونریزي، شوك، مشکالت تنفسی، آمبولی ریوي،   8

            توانائی اداره بیمار با گچ و آتل در زمان اقامت بیمار در ریکاوري  9

            مراقبت از چست باتل و هموواكتوانائی   10

            توانائی اداره بیمار تحت ترانسفوزیون خون  11

            توانائی تهیه و ارسال خون وریدي به طور مناسب  12

            توانائی ثبت در پرونده  13

            توانائی انتقال بیمار و نیز تحویل بیمار به پرستار بخش  14



  تاریخ:                              نام مربی:                    بیمارستان و بخش:                                          اصول مراقبت در اتاق بهبودي         کارآموزي

  

  

  

  عنوان مهارت  ردیف
تعداد مورد انتظار تا پایان             

  هر بخش
  تعداد انجام شده 

  نظر استاد
  امضاء استادتایید و 

  مردود  مشروط  قابل قبول

            4  ارزیابی بعد از عمل  1

            4  و ادراه ناراحتی هاي رایج بیمار پوزیشن دادن به بیمار  2

            4  ثبت در پرونده  5

  

  

  

  

  

  

  نمره کسب شده  نمره اختصاص یافته  عنوان  ردیف

    نمره 4  ارزشیابی عمومی  1

    نمره 8  ارزشیابی مهارت ها  2

    نمره 4  ثبت فعالیت ها  3

    نمره 2  کنفرانس  4

    نمره 2  امتحان پایان بخش (شفاهی یا کتبی)  5

    جمع نمره  

  

  مهر و امضاء مربی                                                                                       



  ثبت فعالیت ها

  

  عنوان مهارت
خانوادگی نام و نام 

  بیمار
  محل انجام (بخش)  تاریخ انجام مهارت  تشخیص  شماره پرونده

یا  تایید و امضاء استاد

  پرستار مربوطه

 ارزیابی بعد از عمل
            

 ارزیابی بعد از عمل
            

             ارزیابی بعد از عمل

 ارزیابی بعد از عمل
            

پوزیشن دادن به بیمار و ادراه ناراحتی هاي رایج 

 بیمار
            

پوزیشن دادن به بیمار و ادراه ناراحتی هاي رایج 

 بیمار
            

پوزیشن دادن به بیمار و ادراه ناراحتی هاي رایج 

 بیمار
            

پوزیشن دادن به بیمار و ادراه ناراحتی هاي رایج 

 بیمار
            

             ثبت در پرونده

 ثبت در پرونده
            

             ثبت در پرونده

در پرونده ثبت              



  بیمارستان و بخش:                                    نام مربی:                             تاریخ: کارآموزي اصول مراقبت در اتاق بهبودي                                  

  

  

  

  عنوان مهارت  ردیف
تعداد مورد انتظار تا پایان             

  هر بخش
  تعداد انجام شده 

  نظر استاد
  تایید و امضاء استاد

  مردود  مشروط  قابل قبول

            4  ارزیابی بعد از عمل  1

            4  و ادراه ناراحتی هاي رایج بیمار پوزیشن دادن به بیمار  2

            4  ثبت در پرونده  5

  

  

  

  

  

  

  نمره کسب شده  نمره اختصاص یافته  عنوان  ردیف

    نمره 4  ارزشیابی عمومی  1

    نمره 8  ارزشیابی مهارت ها  2

    نمره 4  ثبت فعالیت ها  3

    نمره 2  کنفرانس  4

    نمره 2  امتحان پایان بخش (شفاهی یا کتبی)  5

    جمع نمره  

  

  مهر و امضاء مربی                                                                                       



  فعالیت هاثبت 

  

  عنوان مهارت
نام و نام خانوادگی 

  بیمار
  محل انجام (بخش)  تاریخ انجام مهارت  تشخیص  شماره پرونده

یا  تایید و امضاء استاد

  پرستار مربوطه

 ارزیابی بعد از عمل
            

 ارزیابی بعد از عمل
            

             ارزیابی بعد از عمل

 ارزیابی بعد از عمل
            

بیمار و ادراه ناراحتی هاي رایج  پوزیشن دادن به

 بیمار
            

پوزیشن دادن به بیمار و ادراه ناراحتی هاي رایج 

 بیمار
            

پوزیشن دادن به بیمار و ادراه ناراحتی هاي رایج 

 بیمار
            

پوزیشن دادن به بیمار و ادراه ناراحتی هاي رایج 

 بیمار
            

             ثبت در پرونده

 ثبت در پرونده
            

             ثبت در پرونده

             ثبت در پرونده



  بیمارستان و بخش:                                    نام مربی:                             تاریخ: کارآموزي اصول مراقبت در اتاق بهبودي                                  

  

  

  

  عنوان مهارت  ردیف
تعداد مورد انتظار تا پایان             

  هر بخش
  تعداد انجام شده 

  نظر استاد
  تایید و امضاء استاد

  مردود  مشروط  قابل قبول

            4  ارزیابی بعد از عمل  1

            4  و ادراه ناراحتی هاي رایج بیمار پوزیشن دادن به بیمار  2

            4  ثبت در پرونده  5

  

  

  

  

  

  

  نمره کسب شده  نمره اختصاص یافته  عنوان  ردیف

    نمره 4  ارزشیابی عمومی  1

    نمره 8  ارزشیابی مهارت ها  2

    نمره 4  ثبت فعالیت ها  3

    نمره 2  کنفرانس  4

    نمره 2  امتحان پایان بخش (شفاهی یا کتبی)  5

    جمع نمره  

  

  مهر و امضاء مربی                                                                                       



  ثبت فعالیت ها

  

  عنوان مهارت
نام و نام خانوادگی 

  بیمار
  محل انجام (بخش)  تاریخ انجام مهارت  تشخیص  شماره پرونده

یا  تایید و امضاء استاد

  پرستار مربوطه

 ارزیابی بعد از عمل
            

 ارزیابی بعد از عمل
            

             ارزیابی بعد از عمل

 ارزیابی بعد از عمل
            

پوزیشن دادن به بیمار و ادراه ناراحتی هاي رایج 

 بیمار
            

پوزیشن دادن به بیمار و ادراه ناراحتی هاي رایج 

 بیمار
            

ناراحتی هاي رایج پوزیشن دادن به بیمار و ادراه 

 بیمار
            

پوزیشن دادن به بیمار و ادراه ناراحتی هاي رایج 

 بیمار
            

             ثبت در پرونده

 ثبت در پرونده
            

             ثبت در پرونده

             ثبت در پرونده



  بیمارستان و بخش:                                    نام مربی:                             تاریخ: کارآموزي اصول مراقبت در اتاق بهبودي                                  

  

  

  

  عنوان مهارت  ردیف
تعداد مورد انتظار تا پایان             

  هر بخش
  تعداد انجام شده 

  نظر استاد
  تایید و امضاء استاد

  مردود  مشروط  قابل قبول

            4  عملارزیابی بعد از   1

            4  و ادراه ناراحتی هاي رایج بیمار پوزیشن دادن به بیمار  2

            4  ثبت در پرونده  5

  

  

  

  

  

  

  نمره کسب شده  نمره اختصاص یافته  عنوان  ردیف

    نمره 4  ارزشیابی عمومی  1

    نمره 8  ارزشیابی مهارت ها  2

    نمره 4  ثبت فعالیت ها  3

    نمره 2  کنفرانس  4

    نمره 2  پایان بخش (شفاهی یا کتبی)امتحان   5

    جمع نمره  

  

  مهر و امضاء مربی                                                                                       



  ثبت فعالیت ها

  

  عنوان مهارت
نام و نام خانوادگی 

  بیمار
  (بخش)محل انجام   تاریخ انجام مهارت  تشخیص  شماره پرونده

یا  تایید و امضاء استاد

  پرستار مربوطه

 ارزیابی بعد از عمل
            

 ارزیابی بعد از عمل
            

             ارزیابی بعد از عمل

 ارزیابی بعد از عمل
            

پوزیشن دادن به بیمار و ادراه ناراحتی هاي رایج 

 بیمار
            

پوزیشن دادن به بیمار و ادراه ناراحتی هاي رایج 

 بیمار
            

پوزیشن دادن به بیمار و ادراه ناراحتی هاي رایج 

 بیمار
            

پوزیشن دادن به بیمار و ادراه ناراحتی هاي رایج 

 بیمار
            

             ثبت در پرونده

 ثبت در پرونده
            

             ثبت در پرونده

             ثبت در پرونده



  مراقبت در اتاق بهبودي اصولمهارت هاي شناختی و کنفرانس کارآموزي 

  امتیاز دانشجو  تاریخ  عنوان کنفرانس   ردیف

1        

2        

3        

4        

5        

6        

    

  



  ثبت انتقادات و پیشنهادات دانشجو:

1-  

2-   

3-   

  

  

  

 


