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Log Book   

 "دفترچه ثبت عملی فعالیت هاي روزانه دانشجویان کارشناسی اتاق عمل"

 اصول مراقبت در اتاق بهبوديکارآموزي 

 

 

 



 :   بخش درون راتمقر با طتباار درنشجو دا ظایفو حشر  

 نماز ویابد رحضو بخش در وجخر و ورود ایبر هشد تعیین نماز طبق ستا موظف نشجودا 

 .نماید عایتر را...   و اغذ و یچا فصر و شیزموآ یها برنامه در رحضو ایبر هشد تعیین

 نماید شرکت بخش لتحو وری کا نوبت تعویض نهروزا ارشگز در. 

 دهستفاا معد و ناخن شتندا نگه ه)کوتا نشجودا عرفی و شرعی نشأ با متناسب ستهآرا یظاهر 

 لصوا- هنشکددا بطاضو طبق بر مناسب پوششی-. باشد شتهدا)...  و یشآرا ت،الرآیوز از

 . نماید عایتر صحیح نحو به را باله(ز تفکیک و عفونت لکنتر

  عایتر را جویی صرفه لصوا سیجرهاوپر ایجرا ایبر زمال تماوملز و سایلو از دهستفاا در 

 .نماید

  لمسئو/ رسرپرستا/ بالینی دستاا ازسایلو از دهستفاا یا و سیجروپر گونه هر ایجرا جهت 

 تکالیف. نماید اجرا مربی نظر یرز را ریپرستا یسیجرهاوپر کلیه و دهنمو زهجاا کسب بخش

 . هدد تحویل و منجاا موقع به را محوله

  هر تحت بخش از وجخر. ستا میالزا زیمورآکا به طمربو تجلسا متما در نشجودا رحضو 

 .میباشد میسر مربوطه دستاا از زمجو کسب با فقط انعنو

 

 

 log  bookهدف و جایگاه آموزشی 

اهداف کلی درس و روند دوره، عملکرد دانشجو را در این ن است که ضمن بیا(، دفترچه ای log bookگزارش روزانه)

درس و در این دوره ثبت می نماید. پایش عملکرد دانشجویان در فرایند آموزش یکی از ارکان اصلی جهت ارتقا کیفیت 

یابی  یاد گرفته های عالوه بر ارائه مطالبی بعنوان راهنمای مطالعاتی، ابزاری جهت ارزش log bookمی باشد و هدف 

 دانشجو و ارزیابی برنامه اموزشی دانشکده نیز می باشد.

 

 log bookچگونگی تکمیل 

 ید مربی مربوط نیز رسانده شود.ول را شخصا تکمیل نموده و به تائپس از کسب مهارت در هر مرحله جد 

  قبل از اتمام دوره، با توجه به اهداف کلی درس وRequirement سوی گروه در صورت عدم  تعیین شده از

 یادگیری یک مهارت ، موضوع به اطالع مربی مربوط رسانده شود.

 .در پایان دوره، فرم تکمیل شده را جهت تحلیل و بررسی به مربی مربوطه تحویل نمایند 

 

 توصیه ها و مقررات



  الزامی می باشد.تکمیل فرم توسط دانشجو و تایید آن توسط دانشجو با نظارت مربی مربوطه در هر روز 

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

  لطفا در کمال دقت ، صداقت و بدون مخدوش شدن اطالعات، به تکمیل این دفترچه اقدام نمایید. بدیهی است

 عدم تکمیل مناسب ، موجب تضییع حقوق شما خواهد شد.

 مقررات درون بخشی
 مصوب شورای  "اخالق حرفه ای "و  "پوشش مناسب"ظف به رعایت آیین نامه اجرایی کد دانشجویان مو

 موزشی دانشگاه می باشند.آ

 .دانشجویان ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررات بیمارستان ها می باشند 

  در بخش های مربوطه حاضر باشند. 63:97الی  0:97دانشجویان راس ساعت 

  هر واحد کارآموزی منجر به حذف درس و غیبت غیر موجه بیش از یک  ایبه ازغیبت موجه بیش از یک روز

 روز به ازا هر واحد درسی منجر به اخذ نمره صفر می گردد.

 .غیبت موجه به میزان برابر و غیبت غیر موجه به میزان دو برابر باید جبران گردد 

 دانشجویان تکالیف خود را در زمان مقرر تهیه و ارائه نمایند 

 یه دانشجویان ملزم به شرکت در امتحان کتبی یا شفاهی پایان دوره کارآموزی هستند.کل 

 Log book موزی تکمیل گردد و در پایان به مربی مربوطه تحویل نمایند.کاراموزی بایستی در طول کارآ 

 فهرست مراجع مطالعاتی دانشجو:

 3762اصول بیهوشی میلر  .6

 6936 رویا اکبرزادهاصول مراقبت در اتاق بهبودی . مولف  .3

 

 

 جدول ثبت کلی دستورالعمل هاي پرستاري دربخش ریکاوري

 

 
 امضاء مربی ومالحظات نوع جراحی بخش/بیمارستان تاریخ دستورالعمل

     را به درستی درکنارتخت بیمار قرار می دهد. وسایل ضروری

     را به درستی درکنارتخت بیمار قرار می دهد. وسایل ضروری

     را به درستی درکنارتخت بیمار قرار می دهد. ضروری وسایل

     را به درستی درکنارتخت بیمار قرار می دهد. وسایل ضروری

     را به درستی درکنارتخت بیمار قرار می دهد. وسایل ضروری

     شوک را به درستی چک می کند. DCدستگاه 

     شوک را به درستی چک می کند. DCدستگاه 

     دستگاه مانیتورینگ را می شناسد و به درستی بکار می برد.

     دستگاه مانیتورینگ را می شناسد و به درستی بکار می برد.

     دستگاه مانیتورینگ را می شناسد و به درستی بکار می برد.

     دستگاه مانیتورینگ را می شناسد و به درستی بکار می برد.

می کند. نحو صحیحی چکوشی را به هدستگاه بی      

می کند وشی را به نحو صحیحی چکهدستگاه بی      

     بیمار را در ریکاوری به نحو صحیحی پذیرش نموده و تحویل می دهد.



      بیمار را در ریکاوری به نحو صحیحی پذیرش نموده و تحویل می دهد.

می دهد. بیمار را در ریکاوری به نحو صحیحی پذیرش نموده و تحویل      

     بیمار را در ریکاوری به نحو صحیحی پذیرش نموده و تحویل می دهد.

.بیمار را در ریکاوری به نحو صحیحی پذیرش نموده و تحویل می دهد  
 

    

     بیمار را به نحو صحیحی از اتاق عمل به ریکاوری تحویل می دهد.

تحویل می دهدبیمار را به نحو صحیحی از اتاق عمل به ریکاوری   
 

    

     بیمار را به نحو صحیحی از اتاق عمل به ریکاوری تحویل می دهد.

     بیمار را به نحو صحیحی از اتاق عمل به ریکاوری تحویل می دهد.

     بیمار را به نحو صحیحی از اتاق عمل به ریکاوری تحویل می دهد.
     می دهد.بیمار درپوزیشن صحیح باتوجه به عمل جراحی قرار 

     بیمار درپوزیشن صحیح باتوجه به عمل جراحی قرار می دهد.
     را به نحو صحیحی انجام می دهد. Jawtrustمانور
     را به نحو صحیحی انجام می دهد. Jawtrustمانور
     را به نحو صحیحی انجام می دهد. Head tilt مانور
     را به نحو صحیحی انجام می دهد. Head tiltمانور 
     را به نحو صحیحی انجام می دهد. Head tiltمانور 

     را به درستی می شناسد و بکار می برد.ن درمانی وسایل اکسیژ
     وسایل اکسیژن درمانی را به درستی می شناسد و بکار می برد.

می برد. وسایل اکسیژن درمانی را به درستی می شناسد و بکار      
     وسایل اکسیژن درمانی را به درستی می شناسد و بکار می برد.

 امضاء مربی ومالحظات نوع جراحی بخش/بیمارستان تاریخ دستورالعمل

     .به درستی انجام می دهد را تخلیه ترشحات بیماربا استفاده ازدستگاه ساکشن 
     بیمار  را به درستی انجام می دهد.با استفاده ازدستگاه ساکشن تخلیه ترشحات 

     را به نحو صحیحی بکار می برد. )نرده کنار تخت و...( وسایل محافظتی
     را به نحو صحیحی بکار می برد. )نرده کنار تخت و...( وسایل محافظتی

     را کنترل می کند. محل پانسمان ودرن
     محل پانسمان ودرن را کنترل می کند.

هیپوکسدددی ی بیرراری واحت اد ادرار  ازنظر عوارض انسددددادراه هوایی را  بیمار

 بررسی می نماید.
    

بیمار را ازنظر عوارض انسدادراه هوایی هیپوکسی ی بیرراری واحت اد ادرار  

 بررسی می نماید.
    

     انواع سرم ها را می شناسد. 
     صحیحی بیان می نماید.کاربرد هر کدام از انواع سرم ها را  به نحو 

     کاربرد هر کدام از انواع سرم ها را  به نحو صحیحی بیان می نماید.
     تزریرات دارویی را به نحو صحیحی انجام می دهد.
     تزریرات دارویی را به نحو صحیحی انجام می دهد.

     داروهای بیهوشی را می شناسد.

     داروهای بیهوشی را می شناسد.



     داروهای بیهوشی را می شناسد.
     تحویل بیمار به بخش را به درستی انجام می دهد.
     تحویل بیمار به بخش را به درستی انجام می دهد.
     تحویل بیمار به بخش را به درستی انجام می دهد.
     تحویل بیمار به بخش را به درستی انجام می دهد

     معیار آلدرت را به نحو صحیحی انجام می دهد.بررسی بیمار براساد 
     بررسی بیمار براساد معیار آلدرت را به نحو صحیحی انجام می دهد.
     بررسی بیمار براساد معیار آلدرت را به نحو صحیحی انجام می دهد.
     بررسی بیمار براساد معیار آلدرت را به نحو صحیحی انجام می دهد.

براساد معیار آلدرت را به نحو صحیحی انجام می دهد. بررسی بیمار      

     ارائه کنفرانس دارویی

     ارائه کنفرانس بالینی

     شرکت فعال درراند بالینی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرم ثبت فعالیت هاي بالینی کارآموزي بخش ریکاوري

 اجراي فرآیند پرستاري

 

 تشخیص بیماری:

6- 

3- 

9- 

 اطالعات ذهنی
Subj &by data 

 

 تشخیص پرستاری
Diag nosis Nursing 

 

 اهداف
plan 

 اقدامات پرستاری
Nursing implemetation 

 ارزیابی
Evalution 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز:

 

 مالحظات وتائید مربی: 

 

 

 

 

 

 ثبت خاطرات وتجربیات شاخص بالینی دربخش ریکاوري

 

 خاطره یا تجربه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرم ارزشیابی دانشجویان اتاق عمل

 بخش ریکاوري

 

 تعدادغیبت های موجه:                                               نام ونام خانوادگی : 

 

 نمره نهایی:                                                 تاریخ شروع کارآموزی:

 کارآموزی :تاریخ پایان 

 

 نام بیمارستان  :

 

 عالی عنوان ارزشیابی اختصاصی ردیف

01-8 

 خوب

7-5 

 متوسط

4-2 

 ضعیف

0-1 

     .دهد وسایل موجوددرریکاوری رانام برده ووسایل ضروری رادرکنارتخت بیمارقرارمی 6
 استفراغ، تعریقمراقبتهای الزمه شامل کنترل رنگ ، عالئم حیاتی ، دفع ) ادراروترشحات حلق،  3

 دهد. ودرن( موضع عمل ، اجرای دستورات دارویی دربدو ورود به ریکاوری را انجام می
    



درطول مدت زمان بستری بودن بیمار درریکاوری مراقبتهای روتین ریکاوری )ساکشن ترشحات،  9

 دهد. کنترل راه هوایی، مانیتورینگ ( را انجام می
    

     .دهد نوع عمل جراحی درپوزیشن صحیح قرارمیبیمار را با توجه به  4
     .دهد اکسیژن درمانی بیمارراباروش روش مناسب انجام می 5
     .درطول مدت بررسی بیمار دراتاق ریکاوری ، وی را ازنظر عوارض شایع ریکاوری کنترل می نماید 1
     .دستگاه ساکشن رابطور صحیح به کارمی بندد 0
     .پانسمان) درن ،  کاتترو...( راکنترل می نمایدمحل  2
     .دهد  تزریقات بیماررا انجام می 3

درهنگام ترخیص بیمار از ریکاوری به معیارهای الزم جهت ترخیص بیمار)گردش خون، تنفس،  67

 .رنگ پوست، فعالیت اندامها وسطح هوشیاری ( توجه می نماید
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ارزشیابی دوره ) بخش ریکاوري( جدول
 

 مالحظات وتائید مربی نمره دانشجواوز نمره دانشجو الر نمره استاندارد موارد ارزشیابی

    3 صفات عمومی

    66 صفات اختصاصی

    4 تکالیف دوره:

    6 کنفرانس بالینی 

    6 کنفرانس دارویی

    6 ارائه فرآیند پرستاری

    5/7 درراند بالینیشرکت فعال 

 5/7 ارائه بیماردرراند بالینی

 

   

    9 امتحان پایان بخش

    37 جمع 


