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مقدمه:
دانشجوي گرامی دفترچه حاضر تحت عنوان )  Log book (LBدوره کـارآموزي  1هوشبري کارشناسی
پیوسته ،بـه منظـور ثبـت کلیـه فعالیتهـاي آموزشـی _ بالینی شما در طول کارآموزي طراحی شده است.
در پایان دوره اطالعات موجود در  LBجهت تعیین نمرات بخش ،ارزشیابی عملی و حضور و غیاب مورد

استفاده قرار می گیرد .لذا خواهشمند است در تکمیل آن حداکثر دقت خود را مبذول فرمائید.

دانشجویان گرامی:
ضمن خوش آمدگویی ورود شما به اتاق عمل ،در دفترچه حاضر خالصه اي از برنامه کار آموزي هوشبري
شامل قوانین و مقررات مربوط به بیمارستان و کارآموزي ،شرح وظایف فعالیتهاي عملی .....،ارائه شده است .
در پایان دفترچه تکمیل شده را به همراه پیشنهادات و انتقادات به دفتر گروه هوشبري تحویل نمایید تا در
ارزیابی نهایی شما منظور گردد.
انجام تکالیف تعیین شده از طرف اساتید وگرفتن تاییدیه از اساتید و مربیان مربوطه ضروري است .
قوانین کارآموزي
 ساعات حضور در بیمارستان از ساعت  7:30صبح الی  13می باشد.

 کارآموزي طبق روزهاي اعالم شده در برنامه کارآموزي و از ابتداي شروع ترم تحصیلی می باشد.
 حضور در اتاق عمل در روزها و ساعات تعیین شده ضروري است و دانشجو به هیچ عنوان در روزها
و ساعات فوق نمیتواند غیبت نماید در صورت غیبت غیر موجه ،به ازاء هر روز غیبت  3برابر
جبرانی خواهد بود".
 رعایت لباس فرم دانشجویان برابر مقررات آموزشی و دانشجویی الزامی است .لباس فرم براي آقایان:
روپوش و شلوار سبز ،دمپایی مناسب اتاق عمل لباس فرم براي خانمها :روپوش و شلوار سبز ،
مقنعه سبز  ،جوراب و دمپایی مناسب
 تاخیر در ورود و تعجیل در خروج برخالف مقررات می باشد ،مگر با اطالع و اجازه مربی.
 ارزشیابی به صورت عملی و شفاهی انجام می گردد  .در پایان دوره به صورت امتحان مشاهده و
چک لیست و فعالیتهاي حین کار آموزي و سایر موارد تعلق می گیرد .
 در مواردي که  Log bookناقص باشد ،نمره نا تمام است و به دانشکده گزارش نمی گردد.
 اخذ نمره در تمامی مهارتهاي عملی تحت نظر مربی الزامی است .
 ارزشیابی عملکرد دانشجو درحیطه هاي مهارتی توسط مربی مربوطه انجام می
 شود .
 رعایت شئونات اسالمی الزامی می باشد.
 رعایت شئونات حرفه اي در برخورد با بیمار و همکاران اتاق عمل الزامی است.
 نصب اتیکت براي دانشجو الزامی است.
اهداف کلی آموزش دوره:
 فرایند آماده سازي بیماران در سنین مختلف و اصول کلی بیهوشی و مراقبت با توجه به نوع عمل و
روش بیهوشی انتخابی
 تمهیدات و تدابیر الزم در اتاق عمل و در طی بیهوشی از نظر نیاز به تجهیزات ،داروها ،فراورده هاي
خونی ،آمادگی براي احیاء و اصول مراقبتی در این زمینه ها
 رعایت موازین انسانی و اخالقی در قبال بیمار ،همراهان و رعایت موازین شرعی
 بارم بندي معیارهاي ارزیابی:
عالی:

 1نمره

خوب:

 0/75نمره

متوسط:

 0/5نمره

 نمره0/25

:نیاز به تکرار

:فهرست مراجع مطالعاتی دانشجو
1. Basics of Anesthesia . Robert K . stoelting . Ronald Miller . latest ed .
2. Nurse Anesthesia Nagelhout .j & et al .latest ed .
3. Respiratory care Equipment ,Richard D . etal . latest .
4. Textbook of Anesthesia . A . R Aitkenhead , G smith latest ed .
5. Manual of Emergency care . Susan Budassi & etal latest ed .
6. Emergency care , ( A text book for paramedics ) . G reave L . 8 lasted .
latested
7. The ICU book . Paul L , marino Ihd latest ed .
8. Critical care Hand book of Massachusetts general hospital . William E ,
hurford . latest ed .
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