
1 
 

                                                                            

   

 بسمه تعالی                                                                           

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 دانشکده پرستاری حضرت زینب)س(

 هوشبریناپیوسته کارشناسی  دانشجویان لیمدفترچه ثبت روزانه فعالیتهای ع
LOG BOOK”" 

 
 

 گروه آموزشی : هوشبری

 ( 1درس : کارآموزی )

 

 

 اطالعات دانشجو:  

                   نام :    

                        نام ونام خانوادگی :  

                                    سال ورود :   

 :شماره دانشجویی  

 

                  تاریخ اتمام دوره :                                                                       تاریخ شروع دوره :   

 :استاد دوره  

 

 

 

 

 زهرا سیفی  تدوین :

 98 تاریخ تدوین: بهمن ماه
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  LOG BOOK :هدف وجایگاه آموزشی 
(  دفترچه ای است که ضمن بیان اهداف کلی درس وروند وروند دوره ، عملکرد دانشجو را دراین LOG BOOKگزارش روزانه )

پایش عملکرد دانشجججویان درفرنی د نموزش یکی از ارکان ایججلی ارت ار کاف کیمیت می  .درس ودراین دوره ثبت می نماید

عالوه برارائه مطالبی بع وان راه مای مطالعا ی ، ابزاری ارت ارزشججیابی یاد گرفته های دانشجججو  Log bookباشججدوهدف 

 وارزیابی برنامه نموزشی دانشکده نیز می باشد.

 

 : LOG BOOKچگونگی تکمیل 
 
 ستاد مربوطه  دفترچه را صا ً  کمیل نموده ودرپایان هرواحد کارنموزی به  ائید ا شخ سانید، قبل ازا مام بطور روزانه ،  بر

واود   عیین شده ازسوی گروه دریورت عدم یادگیری یک مرارت و Requirementو دوره با  واه به اهداف کلی درس

 سوال درهرمرحله ، موضوع ، به ایالع استادمربوطه رسانده شود.

 شجو موظ ضروری بداند ، دان سی وارزیابی این مجموعه را  شی برر ست نن را به گروه  حویل درهرزمانی که گروه نموز ف ا

 دهد.

 .درپایان دوره فرم  کمیل شده را ارت  حلیل وبررسی به مسئول گروه مربوطه  حویل نمایید 

  صیلی الزامی شرکت درامتحان اامع وانجام امور فارغ التح شده ارت  سی ارائه مجموعه  کمیل  ش ا درپایان دوره کار

 ست.

 

 توصیه ها ومقررات :

  دانشجو و ایید نن  وسط استادمربوطه درهر روز الزامی می باشد. کمیل فرم  وسط 

 .رعایت کامل مکررات درون بخشی که درهمین دفترچه اعالم شده، ضروری است 

  ست عدم شدن اطالعات، به  کمیل این دفترچه اقدام نمایید. بدیری ا یداقت وبدون مخدوش  لطماً درکمال دقت ، 

 ا خواهدشد. کمیل م اسب ، مواب  ضییع حکوق شم

 گردد. این دفترچه ، پس از کمیل روزانه دربخش بایگانی می 

 .دریورت ممکود شدن مسئولیت ازبین رفتن اطالعات مواوددرنن به عرده دانشجو می باشد 
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 اهداف کلی آموزش دوره:

 بین این مجموعه ها.نش ایی با مجموعه ا اق عمل و ا اق بربودی وبخش  دارکات مرکزی دربیمارستان وار باط -1

 نش ایی با مجموعه اعضاف  یم بیروشی ونحوه کار وهمکاری با ننرا وشرایط الزم درا اق عمل وبربودی-2

 نش ایی با وظایف انسانی واخالقی درقبال بیمار، همراهان ورعایت موازین شرعی واسالمی-3

 

 

 : (Requirement)حداقل های آموزش
 به ا اق عمل ) پوشیدن یونیمرم طبق مکررات ، شستن دست و...( مورد رعایت شرایط ورود 5حداقل 

مورد پذیرش بیمار در ا اق عمل ) چک لیست معای ه ، ک ترل نزمایشات ، گرفتن رضایت بیروشی ، ار باط با بیمار و  5حداقل 

 نموزش نحوه کار را ارائه نماید.

بیمار خاص واطمی ان ازسالمت  جریزات وشرح عملکرد دستگاهرا حداقل ......مورد ک ترل وسایل موردنیازبرای بیروشی هر 

 وبکارگیری ، نگرداری را به کارگیرد.

 مورد مورد نماده نمودن ا اق عمل با واه به نوع بیروشی وچیدن میز بیروشی براساس نوع عمل  5حداقل 

  I&Qی  زریکی عادی و بیروشی وک ترل مورد گرفتن رگ ، نماده کردن داروها 15حداقل 

 مورد الکا بیروشی وپوزیشن دادن به بیمار ) با کمک متخصص بیروشی ویامربی( 15حداقل 

 بت اقدامات انجام شده درطی بیروشیمورد ث 5حداقل 

  PACUمورد اداره بیماره در 10حداقل 

 اداره بیمار اورژانسی واارای نوع بیروشی  10حداقل 

 درسالم دانمورد اارای مراحل بیروشی  5حداقل 

 مورد  وانائی بکارگیری ایول بیروشی درانواع عکسبرداری حین عمل 5حداقل

 مورد اارای بیروشی در بیماران سرپایی 5حداقل 

 

 مقررات درون بخشی :
 با شان دانشجو ونراستگی محیط کاراراستگی ظاهری مت اسب  -1

 پوشش م اسب شامل روپوش دارای دانشگاه با ا یکت ش اسایی -2

 با مسئولین بخش ، پرس ل وبیماران ایول اخالقی دربرخوردرعایت  -3

 رعایت قوانین نموزشی مربوط به حضور وغیاب -4

 عدم هرگونه اابجایی دربرنامه نموزشی ، بدون هماه گی با مسئولین  -5

  حویل فرم پر شده با  ائید مربی مربوطه مب ی برحضور ، معای ه وانجام کار -6
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 فهرست مراجع مطالعاتی دانشجو: 
1-Basics  of Anesthesia. Robertk. Stoelting. Ronald Miller. Latested. 
2-Nurse Anesthesia Nagelhout.J& et al . Latested. 
3-Respiratory care Equipment, Richard D. etal. Latest. 
4-Texbook of Anesthesia. A R Aitkenhead, G smith Latest ed.  
5-Manual of Emergency care. Susan Budassi & etal Latest ed. 
6-Anesthesia and Co- Existing disease.RobertK. Stolting, Stephen F. Dierdorf. 
Latested. 
7-Clinican’s Guide to pain.T.W.I  Lovel and w.U.Hassan Latest ed. 
8-Introduction to Anesthesia. Dripps & etal . Latested. 

 

 

 

 مهارتهایی که دانشجو درطول دوره باید بیاموزد:

 مهارتهای حرکتی : 
 رعایت شرایط ورود به ا اق عمل کسب مرارت -1

 پذیرش درا اق عمل کسب مرارت -2

 کسب مرارت درک ترل واستماده از وسایل مورد نیاز برای بیروشی -3

 بیروشیکسب مرارت درالکاف بیروشی وکار با دستگاه  -4

 کسب مرارت درنماده سازی واستماده از داروها -5

  PACUکسب مرارت اداره بیمار در -6

 کسب مرارت دربرخورد با بیمار اورژانسی -7

 کسب مرارت درانجام بیروشی افراد مسن -8

 کسب مرارت درمراقبت ازبیمار نیازم د پر و درحین عمل -9

 دراداره بیماران سرپایی نیازم د بیروشیکسب مرارت  -10
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 مهارتهای حرکتی : 

 
روش  مراحل عملیا ی ع وان

 ارزشیابی

بطور کامل 

 دهد انجام می

نسبتاً کامل 

 دهد انجام می

باراه مایی کامل 

 دهد انجام می

ناقص انجام 

 دهد می

 کار وانایی انجام 

 را ندارد

مشاهده 

 نشد

کسب مرارت 

رعایت شرایط 

ورود به ا اق 

 عمل

پوشیدن کاله ، ماسک  -1

 ، کمش

 شستن دسترا -2

بکاربردن ایول -3

اخالقی، علمی و رفتاری 

 درا اق عمل

نش ایی با حیطه -4

 ووظایف وعمل به ننرا

بکار بردن م شور -5

 حکوق بیمار

برنامه های اعمال -6

اراحی روزانه را درا اق 

 عمل به دقت بررسی ک د

       

 

 دانشجوثبت  وییه های استاد و اشکاالت 

 

 

 مهارتهای حرکتی : 

 

روش  مراحل عملیا ی ع وان

 ارزشیابی

بطور کامل انجام 

 دهد می

نسبتاً کامل انجام 

 دهد می

باراه مایی 

کامل انجام 

 دهد می

ناقص انجام 

 دهد می

 وانایی انجام 

 را ندارد کار

مشاهده 

 نشد

کسب مرارت  

پذیرش ا اق 

 عمل

ایول پذیرش  دانشجو باید  -1

بیمار به ا اق عمل را رعایت 

 وانجام دهد.

با بیمار واطرافیان ار باط  -2

 م اسب برقرارنماید.

چک لیست معای ات قبل از -3

 بیروشی را چک وگزارش نماید.

نزمایشات ضروری برای هر -4

 بیمار را بررسی ک د.

ارت بیروشی از بیمار -5

رضایت عمل گرفته وثبت 

 نماید.

مشاهده 

 کرد عمل

 

سواالت 

 شماهی

      

 ثبت  وییه های استاد و اشکاالت دانشجو
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 مهارتهای حرکتی : 

 

روش  مراحل عملیا ی ع وان

 ارزشیابی

بطور کامل انجام 

 دهد می

نسبتاً کامل انجام 

 دهد می

باراه مایی 

کامل انجام 

 دهد می

ناقص انجام 

 دهد می

 وانایی انجام 

 را ندارد کار

مشاهده 

 نشد

کسب مرارت  

درک ترل 

واستماده 

ازوسایل 

برای  موردنیاز

 بیروشی

وسایل و  جریزات مورد نیاز برای -1

 بیروشی هر بیمار خاص را نماده ک د.

قبل ازعمل، عملکرد وسایل و -2

مورد نیاز برای بیروشی  را   جریزات

ک ترل ک د. ) ماشین بیروشی ، 

 ساکشن و....( 

شیوه یحیح کار با هر وسیله را با -3

دهد    نظارت مربی انجام 

 و...( ETC–ایروی  –رنگوسکوپ )ال

انواع گازهای بیروشی ورعایت  -4

موارد احتیاط برای ننرا را  شخیص 

 داده وبکارگیرد.

ایول استریلیتی وضد عمونی -5

 کردن وسایل را بکار ببرد.

انواع مانیتوری گ را شخیص داده و -6

ایول اولیه بکارگیری ازنن را اارا 

، پالس اکسی مترو  CVPو  EKGک د)

)... 

مشاهده 

 عملکرد 

 

سواالت 

 شماهی

      

 

 ثبت  وییه های استاد و اشکاالت دانشجو
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 مهارتهای حرکتی : 

 

روش  مراحل عملیا ی ع وان

 ارزشیابی

بطور کامل انجام 

 دهد می

نسبتاً کامل انجام 

 دهد می

باراه مایی 

کامل انجام 

 دهد می

ناقص انجام 

 دهد می

 وانایی انجام 

 را ندارد کار

مشاهده 

 نشد

کسب مرارت  

درالکاف 

بیروشی وکار 

با دستگاه 

 بیروشی

 درالکاف بیروشی همکاری ک د.-1

چیدن میز بیروشی براساس -2

 قوانین خاص  درهر نوع بیروشی.

لزوم برای هر  پوزیشن مورد -3

نوع عمل و بیروشی را  شخیص 

 داده وانجام دهد.

حریم خصویی بیمار را درطی  -4

 عمل وبعد عمل رعایت ک د.

از دستگاه بیروشی ،  رویه  و -5

.... با نظارت مربی استماده و ایول 

 نگرداری از ننرا را بکار گیرد.

 

مشاهده 

 عملکرد 

 

سواالت 

 شماهی

      

 

 استاد و اشکاالت دانشجوثبت  وییه های 
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 مهارتهای حرکتی : 

 

روش  مراحل عملیا ی ع وان

 ارزشیابی

بطور کامل انجام 

 دهد می

نسبتاً کامل انجام 

 دهد می

باراه مایی 

کامل انجام 

 دهد می

ناقص انجام 

 دهد می

 وانایی انجام 

 را ندارد کار

مشاهده 

 نشد

مرارت   کسب

درنماده سازی 

و استماده از 

 داروها

یاز -1 رای موردن ها وسججرم دارو

شیخص  شی را   برای الکاف بیرو

 داده  ونماده نماید.

وسججایل مورد نیاز برای رگ -2

ماده ودر شججرایط   گیری  را ن

به گرفتن رگ  قدام  یل ا اسججتر

 ک د.

محاسججبه مکادیر داروها را با -3

 نظارت مربی انجام دهد.

شی داروهای-4 ی که درطی بیرو

وعمل استماده شده اندرا ثبت و 

 گزارش نماید.

دخول وخروج مایعات را ثبت -5

 و گزارش نماید.

یول علمی در  زریق خون -6 ا

وفرنورده های خونی را با نظارت 

 مربی اارا و زریق ک د.

عوارض حایججل از داروهای -7

ضعی وعوارض  بیحس ک  ده مو

کال خون را  شججخیص داده  انت

رت امکان پیشججگیری ودریججو

 نماید.

مشاهده 

 عملکرد 

 

سواالت 

 شماهی

      

 

 ثبت  وییه های استاد و اشکاالت دانشجو
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 مهارتهای حرکتی : 

 

روش  مراحل عملیا ی ع وان

 ارزشیابی

بطور کامل انجام 

 دهد می

نسبتاً کامل انجام 

 دهد می

باراه مایی 

کامل انجام 

 دهد می

ناقص انجام 

 دهد می

 وانایی انجام 

 را ندارد کار

مشاهده 

 نشد

کسب مرارت  

اداره 

 PACUبیماردر

های -1 یل و دارو محیط، وسججا

را ش اخته  PACUمورد نیاز در 

ودریججورت  لزوم ننرا را نماده 

 وبکار ببرد.

پذیرش -2 ایججول یججحیح 

ماردر بت از بی را  PACU ومراق

 بکار ببرد.

مار  -3 نده بی  PACU را درپرو

کات مورد  یل و ن قت  کم به د

 لزوم را گزارش دهد.

عوارض مربوط به بیماریرا و  -4

 شخیص  PACUبیروشی را در 

 دهد.

مار از -5 حل  رخیص بی  مرا

PACU .را بکار گیرد 

کارک ان بخش -6  PACUبا 

 ید.ار باط  م اسب برقرار نما

ماررا -7 حریم خصججویججی بی

 ید.رعایت نما

مات الزم -8 قدا برای خروج ا

 بیمار از بیروشی را اارا ک د.

مشاهده 

 عملکرد 

 

سواالت 

 شماهی

      

 

 ثبت  وییه های استاد و اشکاالت دانشجو
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 مهارتهای حرکتی : 

 

روش  مراحل عملیا ی ع وان

 ارزشیابی

بطور کامل انجام 

 دهد می

نسبتاً کامل انجام 

 دهد می

باراه مایی 

کامل انجام 

 دهد می

ناقص انجام 

 دهد می

 وانایی انجام 

 را ندارد کار

مشاهده 

 نشد

کسب مرارت  

در برخورد با 

 بیماراورژانسی

مار -1 پذیرش یججحیح بی نحوه 

 اورژانسی را بکار گیرد.

انواع داروهای اورژانسججی را  -2

 برای استماده ، نماده ک د.

برای -3 یروشججی  ب های  روش 

 بکار گیرد.بیماران اورژانسی را 

مشاهده 

 عملکرد 

 

سواالت 

 شماهی

      

 

 ثبت  وییه های استاد و اشکاالت دانشجو

 

 
 

 مهارتهای حرکتی : 

 

روش  مراحل عملیا ی ع وان

 ارزشیابی

بطور کامل 

 انجام می

 دهد

نسبتاً کامل انجام 

 دهد می

باراه مایی 

کامل انجام 

 دهد می

ناقص انجام 

 دهد می

 وانایی انجام 

 را ندارد کار

مشاهده 

 نشد

کسب مرارت  در 

انجام بیروشی 

 افراد مسن

باط -1 مار مسججن ار  ی با ب

 م اسب برقرار ک د.

ایججول بیروشججی درمورد -2

 سالم دان را بکار گیرد.

حیح  -3 کال یجج ت ن روش ا

شن  مورد لزوم را  وانواع پوزی

کار  مار سججالم د را ب برای بی

 برد.

با انواع  -4 عوارض دارویی را 

 واه به شرایط س ی سالم د 

 شججخیص داده و دریججورت 

 نیاز پیشگیری ک د.

مار -5 بت یججحیح از بی مراق

سالم د را در طی عمل انجام 

 دهد.

مشاهده 

 عملکرد 

 

سواالت 

 شماهی

      

 

 ثبت  وییه های استاد و اشکاالت دانشجو
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 مهارتهای حرکتی : 

 

روش  مراحل عملیا ی ع وان

 ارزشیابی

بطور کامل انجام 

 دهد می

نسبتاً کامل انجام 

 دهد می

باراه مایی 

 کامل انجام می

 دهد

ناقص انجام 

 دهد می

 وانایی انجام 

 را ندارد کار

مشاهده 

 نشد

کسب مرارت  

دراداره بیماران 

سرپایی نیازم د 

 بیروشی

با بیماران سرپایی وهمراهان  -1

 برقرارک د. ار باط م اسب

نمادگی قبل از بیروشی در  -2

بیماران سرپایی را در بیماران 

بررسی واارا ک د ) مان د 

NPO  زیورنالت و...( –بودن 

با  یم بیروشی واراحی  -3

سرپایی ار باط موثر برقرار 

 نماید.

ایول پذیرش بیماران سرپایی  -4

 را رعایت ک د.

ایول اولیه مراقبت از بیماران  -5

 ردسرپایی  را بکار بب

روش م اسب بیروشی در  -6

بیماران سرپایی را  شخیص 

 داده و ااراک د.

بیماران سرپایی را درحین  -7

عمل بخوبی بررسی ومراقبت 

 ک د.

قوانین مربوط به  رخیص  -8

 بیماران سرپایی را اارا نماید.

مشاهده 

 عملکرد 

 

سواالت 

 شماهی

      

 

 ثبت  وییه های استاد و اشکاالت دانشجو
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 محیط بالینی در صفات عمومی دانشجویان 

 

 معیارها صفات عمومی
 امتیاز

مشاهده  بندرت گاهی اغلب همیشه

 نشد

 وقت شناسی
      حضور به موقع درمحل کارآموزی-1

      نداشتن غیبت-2

 وضعیت ظاهر

داشتتتن نونیم م منا تتب پ ر سوی  تتمید  م لب   بلند   -3

شکی سارچه ای ( کمش راحت  شلوار م شگاه    راحت با آرم دان

شن  بز نا آبی  سته  درالاق عمل سوزن صدا  جلوب  لمیز بد ن 

 ب ا اس مق رات بیمار تان

     

شجونان -4 شش کامل موها جهت دان شکی بلند با سو مقنعه م

دخت    آرانش موهای دانشتتجونان سستت  ب تتورت متعار   در 

  مقنعه  بز نا آبی ب ای آقانان  خانمهاالاق عمل البسه 

     

      کارت شنا انی معتب -5

 احساس مسئولیت
      انجام به موقع  ظانف  لعهدات-6

      انجام کامل  ظانف  مسئولیتها-7

 عالقه به کار
      انجام  ظانف با عالقمندی  رضانت-8

      لمانل به نادگی ی کارهای جدند-9

 نظم ودقترعایت 

      ا تماده موث  از  اعات کارآموزی-10

      ب نامه رنزی صحیح جهت انجام امور محوله-11

      انجام  ظانف با درنظ  گ فتن ا لونتها-12

      دقت درانجام  ظانف-13

      قبول انتقادات  ارده  لالی درجهت از بین ب دن اشکاالت  -14 انتقاد پذیری

 برخوردرفتارو 

همکاری   رفتار احت ام آمیز با س  نل   همکاران درمحیط -15

 کارآموزی

     

همکاری  رفتار احت ام آمیز با مددجونان  ارائه راهنمانی -16

 های الزم به آنان

     

 حفظ ایمنی

      انمنی محیط بیمار را ب ر ی می کند-17

را به کار  درصتتتورت نیاز لدابی  انمنی منل ن ده کنارل ت-18

 می ب د

     

رعایت اصول 

 اخالقی

اطالعات  بیماررا مح مانه نگه داشته  دراختیار ان نن -19

 ق ارنمی دهد

     

بیماران را درل میم گی ی های م اقبتی  درمانی ش کت  -20

 میدهد.
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 جدول ثبت کلی دستورالعملهای بیهوشی

 

 شخیص  بخش/ بیمارستان   اریخ دستورالعمل

 بیمار

امضاف 

 مربی

 مالحظات

      ارزیابی قبل ازعمل

      ارزیابی قبل ازعمل

      انتخاب نوع بیروشی با نظر متخصص بیروشی

      نماده سازی ا اق عمل 

      نماده سازی ا اق عمل

      مانیتوری گ فیزیولوژیک ودسترسی به عروق 

      اداره کردن بیروشی درحین عمل اراحی

      اداره کردن بیروشی درحین عمل اراحی

Premedication       

      مانیتوری گ

      مانیتوری گ

      مانیتوری گ

      الکاف بیروشیکمک در 

      الکاف بیروشیکمک در 

      اداره راه هوایی

      اداره راه هوایی

      نگه داری  وحمظ بیروشی 

      نگه داری  وحمظ بیروشی 

      بیدار نمودن بیمار

      بیدار نمودن بیمار

      مشکالت احتمالی درحین عمل اراحی وارائه راه حل

      قبل از عملچک کردن ساکشن 

      قبل از عملچک کردن ساکشن 

      چک کردن فشار اکسیژن در لوله مرکزی و کپسول

      چک کردن ماشین بیروشی 

      چک کردن ماشین بیروشی

      چک کردن ماشین بیروشی

      چک کردن الرنگوسکوپ

      چک کردن الرنگوسکوپ

       ETTچک کردن 

       ETTچک کردن 

      مص وعی دهانی Air wayچک کردن 

      مص وعی بی ی Air wayچک  کردن 

      کا تر Esophagealچک کردن 
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 جدول ثبت کلی دستورالعملهای بیهوشی

 

 مالحظات امضاف مربی  شخیص بیمار بخش/ بیمارستان   اریخ دستورالعمل

      چک کردن پالس اکسی متر

      چک کردن پالس اکسی متر

      چک کردن کاپ و گرافی

      چک کردن کاپ و گرافی

      Vasopressorنماده نمودن داروهای 

      Sedativeنماده نمودن داروهای 

       Hypnoticنماده نمودن داروهای 

نمادگی ارت  بدیل درید به میلی گرم در سی سی از 

 داروها

     

      نماده نمودن داروهای مخدر کو اه اثر وطوالنی اثر

      اات اب از خطای دارویی

      نماده نمودن بتادین

      نماده نمودن ژل

       Styletنماده نمودن 

      نماده نمودن الرنگوسکوپ فیبروپتیک

      نماده  نمودن  خت ا اق عمل 

      نماده نمودن پوزیشن م اسب ومطلوب اراح وبیروشی

      نماده نمودن پوزیشن م اسب ومطلوب اراح وبیروشی

      نماده  بودن دستگاه دفیبریال ور

      چک دستگاه دفیبریال ور

      چک کردن نالرمرای مختلف 

      ارت بی حسی ش اخت ل دمارکرای سطحی استاندارد

       Localش اخت انواع داروها ارت بی حسی 

      ش اخت انواع داروهای بیروشی است شاقی

       Antagonistش اخت داروهای 

      ش اخت انواع ماسکرای یورت واندازه های نن 

      ش اخت انواع  یغه های کاربردی الرنگوسکوپ

      های اراحی Positionش اخت انواع 

      و عوارض نن Positioningدقت در 

      وخطرات همراه Transportدقت در 

      ش اخت فلومترها ومراقبت از ننرا

      Laryngeal maskش اخت وکاربرد 

      ی بیروشیعوارض حتمی واحتمالی داروها
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 جدول ثبت کلی دستورالعملهای بیهوشی

 

 مالحظات امضاف مربی  شخیص بیمار بخش/ بیمارستان   اریخ دستورالعمل

      ی بیروشیعوارض حتمی واحتمالی داروها

      کمک وراه مایی بیمار درمانوس نمودن محیط نا نش ا

      حمظ ام یت بیمار

      رفع استرس و اضطراب بیمار

       صمیم نگاهانه  ورضایت عمل

      حمظ حکوق بیماران

      نگاهی از فارماکوک یتیک داروها

      نگاهی از فارماکوک یتیک داروها

      در ریکاوری عمومیمراقبترای 

      در ریکاوری عمومیمراقبترای 

      در ریکاوری ویژهمراقبترای 

      در ریکاوری ویژهمراقبترای 

      ایول  رخیص از ریکاوری

       عامل با سایر اعضاف  یم

 

 فرم ثبت آموزش به مددجو

  ائید وبازخورد مربی خالیه محتوای نموزشی و روش نموزش  شخیص  اریخ
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 ، ژورنال کالب عناوین کنفرانس

 مالحظات و ائید مربی امتیاز موضوع وخالیه محتوا  اریخ

 

 

   

 

 

   

 

 ثبت خاطرات  وتجربیات شاخص بالینی:

 

 

 

 

 

 1کارآموزی جدول ارزشیابی دانشجو در طول دوره 

 مالحظات نمره دانشجو نمره استاندارد موارد ارزشیابی

   نمره 2 یمات عمومی دانشجو

    نمره 12 دانشجو یمات اختصایی

   نمره 1 بالی ی ک مرانسارائه 

   نمره 1 ارائه نموزش به مدداو

   نمره 4 امتحان پایان بخش

   نمره 20 امع نمره

 


