دفتزچِ فؼبلیتْبي ػولی داًطجَیبى رضتِ َّضجزي

تؼزیف :مبرآمًس اتبق ػمل ثٍ داوطجًي مبرضىبسی ایه رضتٍ اطالق

کبرآهَسي ()4

میضًد مٍ آمًسشَبي وظزي ي ديرٌ ػملي را ثٍ پبیبن رسبوذٌ ثبضذ ي

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی کبرآهَس.......... ..................................

مجبس ثٍ مبرثزد آمًختٍَبي قجلی ،تحت وظبرت مزثیبن  ،ثزاي مست

ضوبرُ داًطجَئی...........................................................
تبریخ ٍرٍد ثِ ثخص......................................................
داًطجَي گزاهی :

گشارش ريساوٍ )  LB(Log bookدفتزچٍ اي است مٍ ضمه ثیبن
اَذاف ملی درس ،ريوذ ػملنزد داوطجً در سمیىٍ فؼبلیتُبي آمًسضی -
ػملی را ویش ثجت می ومبیذ .در پبیبن ديرٌ اطالػبت مًجًد در LB
جُت تؼییه ومزات ثخطُبي ارسضیبثی ػملی ي حضًر ي غیبة مًرد
استفبدٌ قزار می گیزد .لذا خًاَطمىذ است در تنمیل آن حذامثز دقت
خًد را مجذيل فزمبئیذ .در پبیبن ديرٌ مبرآمًسي دفتزچٍ تنمیل ضذٌ را
ثٍ َمزاٌ پیطىُبدات خًد ثٍ مذیز گزيٌ ًَضجزي ارائٍ ومبییذ.
ّذف کلی دٍرُ :پبیص ػملنزد داوطجًیبن در فزآیىذآمًسش ینی اس
ارمبن اصلی جُت ارتقبء میفیت می ثبضذ ي َذف  LBػاليٌ ثز ارائٍ
مطبلجی ثٍ ػىًان راَىمبي مبرآمًسي ،اثشاري جُت ارسضیبثی آمًختٍ
َبي داوطجً ي ارسیبثی ثزوبمٍ آمًسضی داوطنذٌ ویش می ثبضذ.

ة مىظًر اخذ مذرك مبرضىبسی ًَضجزي است .
مُبرتَبي حزفٍاي ٌ
مسئًلیت مبرآمًسان در َز گزيٌ یب ثخص  ،ثب مذیز گزيٌ یب رئیس آن
ثخص است.
چگًَگی تکویل :

دفتزچٍ را ثٍ طًر ريساوٍ  ،ضخصبً تنمیل ومًدٌ ي در پبیبن َز ياحذ
مبرآمًسي ثٍ تبییذ استبد مزثًطٍ ثزسبویذ ،قجل اس اتمبم ديرٌ ثب تًجٍ ثٍ
اَذاف ملی درس ي ویبسَبي تؼییه ضذٌ اس سًي گزيٌ در صًرت ػذم
یبدگیزي یل مُبرت ي يجًد سًال در َز مزحلٍ ،مًضًع ثٍ اطالع
استبد مزثًطٍ رسبوذٌ ضًد .درپبیبن ديرٌ فزم تنمیل ضذٌ را جُت
تحلیل ي ثزرسی ثٍ مذیز گزيٌ مزثًطٍ تحًیل ومبییذ  .در پبیبن ديرٌ

مبرضىبسی ارائٍ مجمًػٍ تنمیل ضذٌ جُت ضزمت در امتحبن جبمغ
ي اوجبم امًر داوص آمًختگی الشامی است.

اهذاف کلی آهوزش دوره :
ّذف ایي دٍرُ ایي است کِ داًطجَیبى حتی االهکبى درکلیِ اتبق ّبي ػول جزاحی تخصصی ٍ فَق تخصصی
(جزاحی للت ،تَراکس ،هغش ٍاػصبة ،چطن ،گَش ٍحلك ٍ ثیٌی ٍ پیًَذ ٍ  )...حضَر پیذا کٌٌذ ٍ هْبرت کلی خَدرا در
ادارُ ثیوبر ثیَْش تمَیت کٌٌذ تب ثتَاًٌذ در دٍرُ ّبي ثؼذي در اػوبل جزاحی کبهالً تخصصی ٍ ٍسیغ ایفبي ًمص ًوبیذ.

قوانين و مقررات حضور دانشجویبن در بخش:
 داًطجَیبى در سهبى کبرآهَسي اسپَضص هٌبست ضبهل لجبس فزم ثب اتیکت ضٌبسبئی استفبدُ ًوبیٌذ. اصَل اخاللی درثزخَرد ثب هسئَلیي ثخص ،پزسٌل ٍ ثیوبراى رػبیت گزدد. هذت سهبى حضَر در ثیوبرستبى در حیي کبرآهَسي عجك ثزًبهِ تؼییي ضذُ اس سَي هذیز ّز گزٍُ یب ثخص یب داًطکذُ هی ثبضذ. هسئَل آهَسش کبرآهَساى اتبق ػول ّز ثخص هَظف است ثزاي کلیِ سبػبت حضَر آًبى در ثخص ثزًبهِ آهَسضی تْیِ ٍ در آغبس دٍرُاػالم کٌذ.
 هذیز گزٍُ یب رئیس ثخص هی تَاًذ ثز اسبس تؼذاد ثیوبراى ،تؼذاد کبرآهَس  ،اهکبًبت رفبّی ،تؼذاد اتبلْبي ػول ٍ ثزًبهِ آهَسضی ،تؼذادکطیك ّب را تغییز دّذ.
 جبثجبئی در ثزًبهِ آهَسضی اتبق ػول هوکي ًیست ٍ در هَارد اضغزاري ّزگًَِ تغییز ثب ّوبٌّگی هزثی هزثَعِ ،هذیزگزٍُ ٍ آهَسشداًطکذُ اًجبم گزدد.
 خزٍج داًطجَ اس ثیوبرستبى در سهبى کبرآهَسي هوٌَع است. -هذیزگزٍُ َّضجزي ٍ هؼبٍى آهَسضی داًطکذُ ثز حسي اجزاي آئیي ًبهِ ًظبرت خَاٌّذ داضت.
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آهبدُ سبسي ثیوبردر جزاحی تخصصی ٍ فَق تخصصی تحت ًظز
هتخصص ثیَْضی
آهبدُ سبسي ٍسبیل ٍ تجْیشات در جزاحی تخصصی ٍ فَق تخصصی
تحت ًظز هتخصص ثیَْضی
آهبدُ سبسي دارٍّبي ثیَْضی در جزاحی تخصصی ٍ فَق تخصصی
تحت ًظز هتخصص ثیَْضی
هطبرکت درهزالجت اس ثیوبراى اٍرصاًسی
ّوکبري در هزالجت اس ثیوبراى ًیبس هٌذ ثیَْضی جْت الذاهبت
تطخیصی ٍ درهبًی (آًذٍسکَپی ،ػکس ثزداري )
پبیص ارگبًْبي حیبتی در ثیَْضی در جزاحیْبي تخصصی ٍ فَق
تخصصی
پبیص صحٌِ ػول در ثیَْضی در جزاحیْبي تخصصی ٍ فَق تخصصی
هزالجت اس ثیوبر در ثیَْضی ػوَهی ٍ ثی حسی ًبحیِ اي در جزاحی
ّبي تخصصی ٍ فَق تخصصی
ّوکبري در ثیَْضی ثیوبراى سزپبیی
ّوکبري در پذیزش ٍ تزخیص ثیوبراى سزپبیی

جذول هربوط به رعایت نظن و انضباط و اخالق و رفتار حرفه اي
نام و اهضا هربی

نوره کسب ضذه توسظ دانطجو
نام
بخص

حضَر ثِ هَلغ
رػبیت همزرات هزثَط ثِ ثخص
ّوکبري ثب پزسٌل ثخص
احسبس هسئَلیت در هزالجت اس هذدجَ
اًجبم دادى صحیح ٍ ثِ هَلغ ٍظبیف هحَلِ
لجَل کزدى اًتمبدات هٌغمی ثذٍى ٍاکٌص
ػاللِ هٌذي ثِ اًجبم ٍظبیف
رػبیت پَضص هٌبست عجك هَاسیي اسالهی ٍ حزفِ اي
ًصت اتیکت ٍ رػبیت ثْذاضت فزدي
صزفِ جَیی ٍ استفبدُ هٌبست اس تجْیشات
هجوَع ًوزات( اس ً 10وزُ)
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ليست کنفرانس ها و سایر فعاليت هاي ارائه ضذه توسظ دانطجو
( ًحَُ هحبسجِ کٌفزاًس ٍ سبیز فؼبلیت ّب ،ثٌب ثِ صالحذیذ هزثی ٍ تب دُ درصذ ًوزُ کل هی ثبضذ)
نبم كنفرانس

ًوزُ ًْبیی اس :100

توضيحبت

امضبء مسئول

اهضبي هذیز گزٍُ

تْیِ ٍ تٌظین:
دفتز تَسؼِ

ثِ ًظز ضوب چِ ًکبت دیگزي هی تَاًذ در دفتزچِ گٌجبًذُ ضَد لغفب هزلَم فزهبییذ ؟

آهَسش

