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مقدمه

. آموزش نامه یک ابزار ارزشیابی براي ثبت فعالیتهاي دانشجویان در محیط هاي مختلف یادگیري است

با تسهیل فرآیند که ارزشمند را ارائه می نمایدايمجموعهتدریجبهعملیتجربیاتآوريجمعوثبت

و  پرستاري و ماماییدانشکدهبدین منظور. می سازدفراهمیادگیري مؤثرتربرايرازمینهبازخوردي، 

مجموعه  وآوردخود فراهمانشجویاندبراياین زمینه رااست تاشدهآنگیالن بر پیراپزشکی شرق

فعالیت هاي دانشجویان را بطور مستمر کمک اعضاء هیئت علمی دانشکده تهیه نموده است تا حاضر را با

ثبت و ارزشیابی نموده تا در نهایت با مشخص شدن کاستی ها براي رفع آن ها برنامه ریزي الزم صورت 

رود ضمن تالش براي حفظ آن، جهت ثبت اطالعات حداکثر دقت از دانشجویان گرامی انتظار می. گیرد

  .خود را مبذول نمایند 

  Log Bookمیل مقررات و اصول کلی تک

 LOG BOOKقالبدرراخودعلمیوتجربیات عملیبهمربوطاطالعاتدانشجویان بایدتمامی- 

.نمایندآوريجمع

.استدوره الزامیشروعازدانشجویانبراي LOG BOOKتکمیل-

.کندتکمیلشخصاراخودLOG BOOKدانشجو بایدهر -

استادتائیدبهتفکیکبهراLOG BOOKدرشدهثبتاطالعاتکلیهاستموظفدانشجو هر-

.برساندمربوطه

موقعتا درباشندداشتهبهمراه خود را LOG BOOKاوقاتتمامیشود دانشجویان درمیتوصیه-

بهرجوعطریقازاطالعاتثبتازترتیباینبهنماینداقدامآندراطالعاتثبتبهنسبتلزوم

.شدخواهدپیشگیريباشدمیتوامخطاباحافظه که

پیشنهاد می گردد در روزهاي کارآموزي، نماینده هر گروه، الگ بوك ها را داخل یک پوشه دگمه -

دار قرار داده و با هماهنگی سرپرستار بخش در محلی امن قرار دهد و در پایان همان روز، زمانی را 

ان یافتن زمان کارآموزي، آن را بهبراي تکمیل آن اختصاص داده و  پس از تأیید استاد مربوطه، با پای

.ببردخود همراه

.بالینی مربوطه تحویل نماییده استاد در پایان دوره، دفترچه حاضر را ب-

قبل از اتمام دوره، با توجه به اهداف کلی درس و حداقل هاي یادگیري، در صورت عدم یادگیري -

.اطالع استاد مربوطه رسانده شود موضوع بهیک مهارت، 

.در واحد بعدي اجرا خواهد شدتکمیل نگردد  log bookدر هر موردي که -

نسخهیابررسیجهترا LOG BOOKدهد تشخیصکهزمانهردراستمختارآموزشیگروه-

  .بگیرداختیاردربرداري
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  در ارتباط با مقررات درون بخش شرح وظایف دانشجو

) عصر 14صبح لغایت  7:30ساعت (براي ورود و خروج طبق زمان تعیین شده دانشجو موظف است -

... و زمان تعیین شده براي حضور در برنامه هاي آموزشی و صرف چاي و غذا و در بخش حضور یابد

.را رعایت نماید

.شرکت نماید )تحویل و تحول بخش(در گزارش روزانه تعویض نوبت کاري-

عدم استفاده از  کوتاه نگه داشتن ناخن و(و ظاهري آراسته متناسب با شأن شرعی و عرفی دانشج-

.داشته باشد...) زیورآالت، آرایش و 

پوششی مناسب بر طبق ضوابط دانشکده -

. اصول کنترل عفونت و تفکیک زباله را به نحو صحیح رعایت نماید-

.در استفاده از وسایل و ملزومات الزم براي اجراي پروسیجرها اصول صرفه جویی را رعایت نماید-

مسئول بخش / سرپرستار/ استاد بالینیاز جهت اجراي هر گونه پروسیجر و یا استفاده از وسایل-

.نماید زیر نظر مربی اجرا را جرهاي پرستاريیپروسکسب اجازه نموده و کلیه 

. تکالیف محوله را به موقع انجام و تحویل دهد-

 انعنوهر تحت بخش خروج از . حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به کارآموزي الزامی است-

.فقط با کسب مجوز از استاد مربوطه میسر می باشد

  :شرح کارآموزي-

و انسانینیرويریزيبرنامهوعملاتاقدرمدیریتواقعیعرصهدرگرفتنقراربادانشجودورهاینطیدر-

مسئولیت فعالیتهاکیفیوکمیارزشیابیونظارتوکنترلوبیمارانوکارکناننیازتشخیصدرمهارتکسب

.آموزدمیراپذیري

  .باشدمیعملاتاقامورادارهدرمدیریتدانشازاستفادهچگونگیبادانشجوآشنایی:هدف- 
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، متوسط )51/0- 75/0(، خوب )76/0-1(عالیبصورت  استاد بالینیمحدوده ارزشیابی توسط دانشجو و  -1

  .خواهد بود ) نمره0-25/0(و ضعیف ) 5/0-26/0(

  تخصصی چک لیست ارزشیابی -1جدول شماره 

  فعالیتهاي یادگیري
ارزشیابی 

  دانشجو از خود 

ارزشیابی 

استاد بالینی از 

  1دانشجو

  مالحظات

تعداد اتاق عمل ها، (آمادگی ارائه گزارش مشخصات بخش 

  ...)وسایل و تجهیزات، تعداد نیروي انسانی و 

      

تحویل گرفتن بیماران و پرونده و پیگیري نقایص موجود در  

  پرونده و یا عدم آمادگی هاي الزم در بیمار

      

همکاري با سرپرستار در تقسیم کار روزانه و درج در دفتر یا 

  بورد

      

        انسانینیرويریزيهمکاري با سرپرستار در برنامه

        کنترل و نظارت مستمر در زمان انجام عمل در اتاق عمل ها

        همکاري با سرپرستار در تنظیم درخواست دارو و تجهیزات

        همکاري با سرپرستار در ثبت دفاتر مربوطه

        کارکنانهمکاري با سرپرستار در نیاز سنجی

        همکاري با سرپرستار در نیاز سنجی بیماران

اکسژن، (کنترل لوازم و وسایل بخش همکاري با سرپرستار در 

  ....)ساکشن، کوتر و 

      

وکمیارزشیابیونظارتوکنترلهمکاري با سرپرستار در 

  فعالیتهاکیفی

      

        همکاري با سرپرستار در کنترل نظافت، تفکیک زباله

 کل% 50(نمره 10امتیازات کسب شده معادل مجموع 

  )نمره
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و ضعیف ) 26/0-5/0(، متوسط )51/0-75/0(، خوب )76/0-1(ارزشیابی توسط دانشجو و استاد بالینی بصورت عالیمحدوده -١

  .خواهد بود) نمره25/0-0(

    عمومی چک لیست ارزشیابی -2جدول شماره 

موارد  ارزشیابی

ارزشیابی 

دانشجو از 

خود

ارزشیابی 

 استاد بالینی

  1از دانشجو

  مالحظات

آراستگی ظاهر

)رعایت موازین اسالمی، یونیفرم مناسب طبق مقررات دانشکده، نصب اتیکت و بهداشت فردي ( 

وقت شناسی

رعایت زمان ورود و خروج و ساعات مصرف چاي و ناهار، حضور تمام وقت و بدون غیبت، انجام (

)مناسبتکالیف در زمان 

مسؤولیت پذیري

شارکت فعال م احساس مسؤولیت در قبال بیمار، بخش و تکالیف محوله، عالقمندي به یادگیري و(

)در بحث گروهی و کنفرانس

مهارت در برقراري ارتباط با مددجو و خانواده

به  رعایت حریم خصوصی و فاصله مناسب ارتباطی، برخورد با خوشرویی و مالیمت، احترام( 

)صول اخالقی و انسانی در برخورد با بیمارا رعایت فرهنگ و آداب و رسوم بیمار،

برقراري ارتباط مؤثر درمانی با استاد بالینی و تیم درمان

برخورد با خوشرویی و احترام، شرکت در  تغییر و تحویل شیفت،  همکاري در انجام فعالیتهاي (

)در امور در صورت لزومگروهی، رعایت سلسله مراتب و مشورت 

رفتار و کردار و  انتقاد پذیري

کنترل احساسات، انعطاف پذیري  و  پذیرش انتقادات بصورت مؤدبانه و سعی در رفع اشکاالت ( 

)خود، صداقت و راستگویی، جدیت و پشتکار

صرفه جویی و نگهداري وسایل

وسایل به نحو صحیح و  قراردان وسیله در جاي استفاده حداکثر از حداقل امکانات، استفاده از (

)خود پس از استفاده

:)نمره کل% 30(نمره 6امتیاز کسب شده معادل  7
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  :امضاي استاد بالینی:                     دانشجوامضاي 

  امضاي معاون آموزشی:                  امضاي مدیر گروه

  

                                                          
، )51/0- 75/0(، خوب )76/0-1(عالیبصورت  استاد بالینیمحدوده ارزشیابی توسط دانشجو و  -3

  .خواهد بود) نمره0-25/0(و ضعیف ) 26/0- 5/0(متوسط 

  

  فعالیت هاي آموزشیارزشیابی تکالیف و  -3جدول شماره 

  

موارد ارزشیابی

ارزشیابی 

دانشجو از 

خود

ارزشیابی 

استاد بالینی

از دانشجو
3

  

  مالحظات

روزانه در مورد اجراي فعالیتهاي  گزارش دهی

  )کتبی - شفاهی(مراقبتی و آموزشهاي فراگرفته شده

  

      

به شکل کنفرانسدارویی /بالینی مطلبارائه 

  ...، بحث گروهی و پرسش و پاسخهمراه با 

      

        :)نمره کل% 10(نمره 2امتیاز کسب شده معادل  2

اجزاء ارزشیابی -4جدول شماره 

نمره کسب شده نمره کل موضوع ارزیابی

  )نمره کل% 30(نمره 6  ارزشیابی عمومی 

  )نمره کل% 50(نمره 10  ارزشیابی اختصاصی 

  )نمره کل% 10(نمره 2امتحان پایان دوره 

  )نمره کل% 10(نمره 2فعالیت هاي آموزشی 

  نمره کل 
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 مقدمه 

آموزش نامه یک ابزار ارزشیابی برای ثبت فعاليتهاي دانشجویان در محیط های مختلف یادگیری است. ثبت و جمع آوري تجربيات عملي به تدريج مجموعه اي ارزشمند را ارائه می نماید كه با تسهیل فرآیند بازخوردی، زمينه را براي یادگیری مؤثرتر فراهم می سازد. بدین منظور دانشكده پرستاری و مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان بر آن شده است تا این زمینه را براي دانشجویان خود فراهم آورد و مجموعه حاضر را با کمک اعضاء هیئت علمی دانشکده تهیه نموده است تا فعالیت های دانشجویان را بطور مستمر ثبت و ارزشیابی نموده تا در نهایت با مشخص شدن کاستی ها برای رفع آن ها برنامه ریزی لازم صورت گیرد. از دانشجویان گرامی انتظار میرود ضمن تلاش برای حفظ آن، جهت ثبت اطلاعات حداکثر دقت خود را مبذول نمایند .

مقررات و اصول کلی تکمیل Log Book

· تمامي دانشجویان باید اطلاعات مربوط به تجربيات عملي و علمي خود را در قالب LOG BOOK جمع آوري نمايند .

· تكميل LOG BOOK  براي دانشجویان از شروع دوره الزامي است.

· هر دانشجو باید  LOG BOOKخود را شخصا تكميل كند.

· هر دانشجو موظف است كليه اطلاعات ثبت شده در LOG BOOK را به تفكيك به تائيد استاد مربوطه برساند.

· توصيه مي شود دانشجویان در تمامي اوقات LOG BOOK خود را بهمراه داشته باشند تا در موقع لزوم نسبت به ثبت اطلاعات در آن اقدام نمايند به اين ترتيب از ثبت اطلاعات از طريق رجوع به حافظه كه با خطا توام مي باشد پيشگيري خواهد شد .

· پیشنهاد می گردد در روزهای کارآموزی، نماینده هر گروه، لاگ بوک ها را داخل یک پوشه دگمه دار قرار داده و با هماهنگی سرپرستار بخش در محلی امن قرار دهد و در پایان همان روز، زمانی را برای تکمیل آن اختصاص داده و  پس از تأیید استاد مربوطه، با پایان یافتن زمان کارآموزی، آن را به همراه خود ببرد. 

· در پایان دوره، دفترچه حاضر را به استاد بالینی مربوطه تحویل نمایید.

· قبل از اتمام دوره، با توجه به اهداف کلی درس و حداقل های یادگیری، در صورت عدم یادگیری یک مهارت، موضوع به اطلاع استاد مربوطه رسانده شود.

· در هر موردی که log book تکمیل نگردد در واحد بعدی اجرا خواهد شد. 

· گروه آموزشي مختار است در هر زمان كه تشخيص دهد LOG BOOK را جهت بررسي يا نسخه برداري در اختيار بگيرد. 

شرح وظایف دانشجو در ارتباط با مقررات درون بخش

· دانشجو موظف است طبق زمان تعیین شده برای ورود و خروج (ساعت 7:30 صبح لغایت 14 عصر) در بخش حضور یابد و زمان تعیین شده برای حضور در برنامه های آموزشی و صرف چای و غذا و ... را رعایت نماید.

· در گزارش روزانه تعویض نوبت کاری (تحویل و تحول بخش) شرکت نماید.

· ظاهری آراسته متناسب با شأن شرعی و عرفی دانشجو (كوتاه نگه داشتن ناخن و عدم استفاده از زیورآلات، آرایش و ...) داشته باشد.

· پوششی مناسب بر طبق ضوابط دانشکده 

· اصول کنترل عفونت و تفکیک زباله را به نحو صحیح رعایت نماید. 

· در استفاده از وسایل و ملزومات لازم برای اجرای پروسیجرها اصول صرفه جویی را رعایت نماید.

· جهت اجرای هر گونه پروسیجر و یا استفاده از وسایل از استاد بالینی/ سرپرستار/ مسئول بخش کسب اجازه نموده و کلیه پروسیجرهاي پرستاري را زير نظر مربي اجرا نماید.

· تکالیف محوله را به موقع انجام و تحویل دهد. 

· حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به کارآموزی الزامی است. خروج از بخش تحت هر عنوان فقط با كسب مجوز از استاد مربوطه میسر می باشد. 

· شرح کارآموزی:

· در طی این دوره دانشجو با قرار گرفتن در عرصه واقعی مدیریت در اتاق عمل و برنامه ریزی نیروی انسانی و کسب مهارت در تشخیص نیاز کارکنان و بیماران و کنترل و نظارت و ارزشیابی کمی و کیفی فعالیتها مسئولیت پذیری را می آموزد.

· هدف: آشنایی دانشجو با چگونگی استفاده از دانش مدیریت در اداره امور اتاق عمل می باشد.











		جدول شماره 1 - چک لیست ارزشیابی تخصصی



		فعالیتهای یادگیری

		ارزشیابی دانشجو از خود 

		ارزشیابی استاد بالینی از دانشجو[footnoteRef:2]  [2:  - محدوده ارزشیابی توسط دانشجو و استاد بالینی بصورت عالی(1-76/0)، خوب (75/0-51/0)، متوسط (5/0-26/0) و ضعیف (25/0-0نمره)  خواهد بود.] 


		ملاحظات



		آمادگی ارائه گزارش مشخصات بخش (تعداد اتاق عمل ها، وسایل و تجهیزات، تعداد نیروی انسانی و ...)

		

		

		



		تحویل گرفتن بیماران و پرونده و پیگیری نقایص موجود در  پرونده و یا عدم آمادگی های لازم در بیمار

		

		

		



		همکاری با سرپرستار در تقسیم کار روزانه و درج در دفتر یا بورد

		

		

		



		همکاری با سرپرستار در برنامه ریزی نیروی انسانی

		

		

		



		کنترل و نظارت مستمر در زمان انجام عمل در اتاق عمل ها

		

		

		



		همکاری با سرپرستار در تنظیم درخواست دارو و تجهیزات

		

		

		



		همکاری با سرپرستار در ثبت دفاتر مربوطه

		

		

		



		همکاری با سرپرستار در نیاز سنجی کارکنان

		

		

		



		همکاری با سرپرستار در نیاز سنجی بیماران

		

		

		



		همکاری با سرپرستار در کنترل لوازم و وسایل بخش (اکسژن، ساکشن، کوتر و ....)

		

		

		



		همکاری با سرپرستار در کنترل و نظارت و ارزشیابی کمی و کیفی فعالیتها

		

		

		



		همکاری با سرپرستار در کنترل نظافت، تفکیک زباله

		

		

		



		مجموع امتیازات کسب شده معادل 10نمره (50% کل نمره)
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		جدول شماره 2- چک لیست ارزشیابی  عمومی

		



		موارد  ارزشیابی

		ارزشیابی دانشجو از خود

		ارزشیابی استاد بالینی از دانشجو [footnoteRef:3] [3:  - محدوده ارزشیابی توسط دانشجو و استاد بالینی بصورت عالی(1-76/0)، خوب (75/0-51/0)، متوسط (5/0-26/0) و ضعیف (25/0-0نمره) خواهد بود.] 


		ملاحظات



		آراستگی ظاهر

( رعایت موازین اسلامی، یونیفرم مناسب طبق مقررات دانشکده، نصب اتیکت و بهداشت فردی )

		

		

		



		وقت شناسی

(رعایت زمان ورود و خروج و ساعات مصرف چای و ناهار، حضور تمام وقت و بدون غیبت، انجام تکالیف در زمان مناسب)

		

		

		



		مسؤولیت پذیری

(احساس مسؤولیت در قبال بیمار، بخش و تکالیف محوله، علاقمندی به یادگیری و مشارکت فعال در بحث گروهی و کنفرانس)

		

		

		



		مهارت در برقراری ارتباط با مددجو و خانواده

( رعایت حریم خصوصی و فاصله مناسب ارتباطی، برخورد با خوشرویی و ملایمت، احترام به فرهنگ و آداب و رسوم بیمار، رعایت اصول اخلاقی و انسانی در برخورد با بیمار)

		

		

		



		برقراری ارتباط مؤثر درمانی با استاد بالینی و تیم درمان

(برخورد با خوشرویی و احترام، شرکت در  تغییر و تحویل شیفت،  همکاری در انجام فعالیتهای گروهی، رعایت سلسله مراتب و مشورت در امور در صورت لزوم)

		

		

		



		رفتار و کردار و  انتقاد پذیری

( کنترل احساسات، انعطاف پذیری  و  پذیرش انتقادات بصورت مؤدبانه و سعی در رفع اشکالات خود، صداقت و راستگویی، جدیت و پشتکار)

		

		

		



		صرفه جویی و نگهداری وسایل

(استفاده حداکثر از حداقل امکانات، استفاده از وسایل به نحو صحیح و  قراردان وسیله در جای خود پس از استفاده)

		

		

		



		7 امتیاز کسب شده معادل 6 نمره (30% کل نمره):

		

		

		







		

جدول شماره 3- ارزشیابی تکالیف و فعالیت های آموزشی

		



		موارد ارزشیابی 

		ارزشیابی دانشجو از خود

		ارزشیابی استاد بالینی از دانشجو[footnoteRef:4] [4:  - محدوده ارزشیابی توسط دانشجو و استاد بالینی بصورت عالی(1-76/0)، خوب (75/0-51/0)، متوسط (5/0-26/0) و ضعیف (25/0-0نمره) خواهد بود.] 


		ملاحظات



		گزارش دهی روزانه در مورد اجرای فعالیتهای مراقبتی و آموزشهای فراگرفته شده (شفاهی- کتبی)



		

		

		



		ارائه مطلب بالینی/  دارویی به شکل کنفرانس همراه با پرسش و پاسخ، بحث گروهی و ...

		

		

		



		2 امتیاز کسب شده معادل 2 نمره (10% کل نمره):

		

		

		







		جدول شماره 4- اجزاء ارزشیابی 





		موضوع ارزیابی

		نمره کل 

		نمره کسب شده 



		ارزشیابی عمومی 

		6 نمره (30% کل نمره)

		



		ارزشیابی اختصاصی 

		10 نمره (50% کل نمره)

		



		امتحان پایان دوره 

		2 نمره (10% کل نمره)

		



		فعالیت های آموزشی 

		2 نمره (10% کل نمره)

		



		نمره کل 

		







امضای دانشجو:                     امضای استاد بالینی:

امضای مدیر گروه:                  امضای معاون آموزشی
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