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مرﺑﯽ دوره:

هذف و جبيگبه آهوسضي : Log book
گشارش رٍساًِ (  ،)Log bookدفتزچِاي است كِ ؾوي ثيبى اّذاف كلي درس ٍ رًٍذ دٍرُ ،ػولكزد داًطدَ را
در ايي درس ٍ در ايي دٍرُ ثجت هي ًوبيذ .پبيص ػولكزد داًطدَيبى در فزآيٌذ آهَسش يكي اس اركبى اغلي خْت ارتمبء
كيفيت هيثبضذ ٍ ّذف  Log bookػالٍُ ثز ارائِ هكبلجي ثؼٌَاى راٌّوبي هكبلؼبتي ،اثشاري خْت ارسضيبثي يبدگزفتِّبي
داًطدَ ٍ ارسيبثي ثزًبهِ آهَسضي داًطكذُ ًيش هيثبضذ.
چگونگي تكويل : Log book
 پس اس كست هْبرت در ّز هزحلِ خذٍل را ضخػبً تكويل ًوَدُ ٍ ثِ تأييذ هزثي هزثَـ ًيش رسبًذُ ضَد.
 لجل اس اتوبم دٍرُ ،ثب تَخِ ثِ اّذاف كلي درس ٍ  Requirementتؼييي ضذُ اس سَي گزٍُ در غَرت ػذم
يبدگيزي يك هْبرت ،هَؾَع ثِ اقالع هزثي هزثَـ رسبًذُ ضَد.
 در پبيبى ،دٍرُ ،فزم تكويل ضذُ را خْت تحليل ٍ ثزرسي ثِ هزثي هزثَقِ تحَيل ًوبيٌذ.
توصيههب و هقزرات:
 تكويل فزم تَسف داًطدَ ٍ تبييذ آى تَسف داًطدَ ثب ًظبرت هزثي هزثَقِ در ّز رٍس الشاهي هيثبضذ.
 رػبيت كبهل همزرات درٍى ثخطي كِ در ّويي دفتزچِ اػالم ضذُ ،ؾزٍري است.
 لكفبً در كوبل دلت ،غذالت ٍ ثذٍى هخذٍش ضذى اقالػبت ،ثِ تكويل ايي دفتزچِ الذام ًوبييذ .ثذيْي است ػذم
تكويل هٌبست ،هَخت تؿييغ حمَق ضوب خَاّذ ضذ.
اهذاف كلي آهوسضي دوره
 )1آضٌبيي ثب هحيف ٍ همزرات ثيوبرستبى
 )2كست هْبرت در ثزرسي ٍ ضٌبخت ثيوبراى
 )3ارائِ هزالجت پزستبري ثِ هٌظَر رفغ ًيبسّبي اٍليِ ثيوبر
حذاقلهبي آهوسضي )(Requirement
 )1حذالل  4هزتجِ ضستي دستْب
 )2حذالل  3هزتجِ ثكبر ثزدى رٍشّبي حفبظت فزدي
 )3اًذاسُگيزي ػالين حيبتي حذالل  5ثيوبر
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 )4گشارش هَارد غيزقجيؼي ػالين حيبتي حذالل  3ثيوبر
 )5درست كزدى تخت حذالل  3ثيوبر
 )6استخزاج اقالػبت اس كبردكس  4ثيوبر
 )7هزالجت اس  3ثيوبر NPO
 )8هزالجتّبي ثْذاضتي فزدي حذالل  3ثيوبر
 OOB )9كزدى حذالل  3ثيوبر
 )10هزالجت اس سزم حذالل  2ثيوبر
 )11چك كزدى  I & Oحذالل يك ثيوبر
 )12تحَيل گزفتي حذالل  3ثيوبر در اثتذاي ضيفت
هقزرات دروىبخطي
 داًطدَيبى هَظف ثِ رػبيت آيييًبهِ اخزايي كِ «پوضص هنبسب» ٍ «اخالق حزفهاي» هػَة ضَراي
آهَسضي داًطگبُ هيثبضٌذ.
 داًطدَيبى هلشم ثِ رػبيت كليِ لَاًيي ٍ همزرات ثيوبرستبىّب ٍ درهبًگبُّب هيثبضٌذ.
 داًطدَيبى رأس سبػت  7:30در ثخصّبي هزثَـ حبؾز ثبضٌذ.
 غيجت هَخِ ثيص اس يك رٍس ثِ اساء ّز ٍاحذ كبرآهَسي هٌدز ثِ حذف درس ٍ غيجت غيز هَخِ ثيص اس يك رٍس ثِ
اساء ّز ٍاحذ درسي هٌدز ثِ اخذ ًوزُ غفز هيگزدد.
 غيجت هَخِ ثِ هيشاى ثزاثز ٍ غيجت غيزهَخِ ثِ هيشاى دٍ ثزاثز ثبيذ خجزاى گزدد
 داًطدَيبى تكبليف خَد را در سهبى همزر تْيِ ٍ ارائِ ًوبيٌذ( .كٌفزاًس ،صٍرًبل ،پوفلت)
 كليِ داًطدَيبى هلشم ثِ ضزكت در اهتحبى كتجي پبيبى دٍرُ ٍ اهتحبى  OSCEپيطزفت تحػيلي ّستٌذ.
 Log book كبرآهَسي ثبيستي در قَل كبرآهَسي تكويل گزدد ٍ در پبيبى ثِ هزثي هزثَقِ تحَيل ًوبيٌذ.
فهزست هزاجغ هطبلؼبتي دانطجو:
 )1سبلوي ،غذيمًِ ،دفي قبّزُ ،اغَل ٍ فٌَى پزستبري پَتزٍپزيٍ ،يزايص ضطن.1386،
 )2هَسَي ،هليحِ السبدات ،ػليخبًي ،هزين رٍشّبي پزستبري ثبليٌي 1388
 )3فْزست ثبسثيٌي دستَرالؼولّبي في پزستبري ،هزثيبى گزٍُ في پزستبري ٍ داخلي – خزاحي .1385
Potter, patria A, and per Anne G. fundamental of Nursing 2007 )4
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ههبرتهبيي كه دانطجو در طول دوره ببيذ بيبهوسد:

ههبرتهبي ضنبختي:
 آضٌبيي داًطدَيبى ثب هحيف ثيوبرستبى ٍ همزرات ثخصّب
 كست داًص در ًحَُ ثزرسي ٍ ضٌبخت ثيوبراى
 كست داًص در ًحَُ هزالجت اس ثيوبر ثب تَخِ ثِ استبًذاردّبي هزالجتي

ههبرتهبي نگزضي





تَاًبيي ثزلزاري ارتجبـ ثب هذدخَ ٍ خبًَادُّب
تَاًبيي ثزلزاري ارتجبـ ثب اػؿبء تين ثْذاضتي درهبًي
ًطبى دادى حس هسئَليت ٍ تؼْذ در هزالجت اس ثيوبراى در هحذٍدُ هسئَليتْبي پزستبري
تَاًبيي كٌتزل ػفًَت ٍ رػبيت ًكبت ايوٌي ثِ ٌّگبم اًدبم هزالجتّبي پزستبري

ههبرتهبي حزكتي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

كست هْبرت در ضستي دستْب
كست هْبرت در اًذاسُگيزي ػالين حيبتي
كست هْبرت در آهبدُ كزدى ٍاحذ ثيوبر
كست هْبرت ٍ هزالجت اس ثيوبر NPO
كست هْبرت ٍ هزالجتّبي ثْذاضت فزدي ثيوبر
كست هْبرت در  OOBكزدى ثيوبر
كست هْبرت در هزالجت اس سزم ثيوبر
كست هْبرت در چك كزدى  I & Oثيوبر
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سبختبر آهوسش ببليني كبرآهوسي اصول و ههبرتهبي پزستبري
هحيف ثبليٌي  :ثخصّبي داخلي خزاحي ػوَهي
درٍس پيص ًيبس  :اغَل ٍ هْبرتّبي حرستبري  ،تئَري ٍ ػولي

هذت سهبى كبرآهَسي 54 :سبػت ( 12رٍس  ،رٍسي  4/5سبػت)

اهذاف
( در حذ كيفيت

هنببغ  /استزاتژي  /فؼبليت هزبي

رفتبر هورد انتظبر سهبى

ابشار ارسيببي

(فؼبليت دانطجو)

بسيبر ببال)
داًطدَ لبدر ثبضذ :
 -1حذالل  4هزتجِ ضستي
دستْب را ثب رٍش غحيح اًدبم
دّذ .
 -2حذالل سِ هزتجِ رٍضْبي
حفبظت فزدي را ثب رػبيت
اغَل غحيح ثِ كبر ثزد.

* هزٍر لسوت هزثَقِ در درس في پزستبري .
* ثحث گزٍّي در ارتجبـ ثب اّويت ضستي دستّب ٍ
رػبيت هَارد حفبظت فزدي .
* ًطبى دادى ًحَٓ
 ضستي دستّب (تَسف داًطدَ ثب ًظبرت هزثي ) پَضيذى ٍ خبرج كزدى هبسك ٍ دستكص (تَسفداًطدَ ثب ًظبرت هزثي )
 -استفبدُ اس سكل هخػَظ ٍسبيل تيش .

 -3اًذاسُگيزي ػالئن حيبتي
را ثزاي حذالل  5ثيوبر ثب
رػبيت اغَل غحيح اًدبم
دّذ.
 -4حذالل  3هزتجِ هَارد
غيزقجيؼي ػالئن حيبتي را
تطخيع ٍ گشارش دّذ .

* ثحث گزٍّي در خػَظ ًحَٓ اًذاسُگيزي ػالئن
حيبتي ). (TPR-BP
* اًذاسُگيزي ػالئن حيبتي ) (TPR-BPثز رٍي يكي اس
ثيوبراى تَسف داًطدَ ثب ًظبرت هزثي .
* تفسيز ػالئن حيبتي اًذاسُگيزي ضذُ تَسف داًطدَ ثب
ًظبرت هزثي .
* هؼزفي هٌبثغ هَخَد در كتبثخبًِ خْت هكبلؼِ ٍ
تكويل اقالػبت.

* ثيبى اّويت ضستي
دستّب ٍ رػبيت هَارد
حفبظت فزدي .
* ضستي دستّب لجل ٍ ثؼذ
اس توبس ثب ثيوبر.
* پَضيذى ٍ خبرج كزدى
هبسك ٍ دستكص در هَالغ
هَرد ًيبس.
* استفبدُ غحيح اس سكل
هخػَظ ٍسبيل تيش.
*ثيبى ًكبت ؾزٍري در
خػَظ ًحَٓ اًذاسُگيزي
ػالئن حيبتي
* اًذاسُگيزي ػالئن حيبتي
. V/S
* تطخيع ٍ گشارش هَارد
غيزقجيؼي ٍ اًدبم
هزالجتّبي السم.
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 1رٍس

* سؤاالت ضفبّي
* ًظبرت ثب استفبدُ اس
چك ليست.

 6رٍس

* سؤاالت ضفبّي
* سؤاالت كتجي
* هطبّذُ ثب استفبدُ اس
چك ليست.

بطور كبهل

كبهل نسبتبً

بب راهنوبيي

نبقص

توانبئي

هطبهذه

انجبم

انجبم

كبهل انجبم

انجبم

انجبم كبر

نطذ

هيدهذ

هيدهذ

هيدهذ

هيدهذ

را نذارد
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اهذاف
( در حذ كيفيت

هنببغ  /استزاتژي  /فؼبليت هزبي رفتبر هورد انتظبر
(فؼبليت دانطجو)

بسيبر ببال)
 -5حذالل  3تخت ثب ثيوبر ،
ثذٍى ثيوبر ٍ ثْجَدي را
درست كٌذ.

 -6حذالل اقالػبت هزثَـ ثِ
 4ثيوبر را اس كبردكس
استخزاج ًوبيذ.

 -7حذالل اس  3ثيوبر NPO
هزالجت كٌذ.

سهبى

ابشار ارسيببي

* ثحث گزٍّي در خػَظ تأهيي يكي اس ًيبسّبي
اسبسي هذدخَ (راحتي ،استزاحت ٍ خَاة)
* ًطبى دادى ًحَٓ درست كزدى :
 تخت ثذٍى ثيوبر (تَسف داًطدَ ثب ًظبرت هزثي ) تخت ثب ثيوبر (تَسف داًطدَ ثب ًظبرت هزثي ) تخت ثْجَدي (تَسف داًطدَ ثب ًظبرت هزثي ) توزيي آسهبيطگبُ في* هزٍر كتبثچِ اغكالحبت ٍ اختػبرات في پزستبري.
* تَؾيح ٍ تؼزيف كبردكس ـ كبرثزدّب ٍ اّويت استفبدُ
اس كبردكس تَسف اػؿبء تين درهبًي .
* استخزاج اقالػبت اس كبردكس ًكتِ ثِ ًكتِ تَسف
داًطدَ ثب ًظبرت هزثي .
* ثحث گزٍّي در خػَظ ًحَٓ هزالجت اس ثيوبر
.NPO
* اًدبم هزالجتّبي هَرد ًظز ثز رٍي يكي اس ثيوبراى
تَسف داًطدَ ثب ًظبرت هزثي .

* درست كزدى اًَاع تخت :
 ثب ثيوبر ثذٍى ثيوبر -ثْجَدي

 6رٍس

* هطبّذُ ثب استفبدُ اس
چك ليست.

* استخزاج اقالػبت اس
كبردكس
* استفبدُ هكزر اس كبردكس
در هزالجتّبي رٍساًِ

 3رٍس
داخلي
 3رٍس
خزاحي

* سؤاالت ضفبّي
* سؤاالت كتجي

* ثزرسي ٍ ارسيبثي ثيوبر .
* تطخيع هطكالت ٍ
ًيبسّبي هذدخَ .
* اًدبم هزالجت اس ثيوبر
. NPO

 3رٍس

* سؤاالت ضفبّي
* راًذ رٍساًِ
* هطبّذُ چك ليست
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بطور كبهل

كبهل نسبتبً

بب راهنوبيي

نبقص

توانبئي
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كبهل انجبم
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نطذ

هيدهذ
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هيدهذ

هيدهذ

را نذارد
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اهذاف( در حذ تَاًبيي
يب آضٌبيي)

هنببغ  /استزاتژي  /فؼبليت هزبي

 -9ثب رػبيت اغَل غحيح ثب
ثيوبر خَد ٍ ثستگبى ٍي ارتجبـ
هٌبست ثزلزار ًوبيذ.
 -10ثب هزثي ٍ پزسٌل ثخص
ثب رػبيت اغَل غحيح ارتجبـ
ثزلزار ًوبيذ.

* ثحث گزٍّي در هَرد اّويت ثزلزاري ارتجبـ .
* هزٍر اغَل ثزلزاري ارتجبـ .
* آهَسش اغَل ثزلزاري ارتجبـ ثب استفبدُ اس رٍش
ايفبء ًمص
Role Playing
* ثزلزاري ارتجبـ ثب يكي اس ثيوبراى ثستزي تَسف
داًطدَ ثب ًظبرت هزثي
* هؼزفي هٌبثغ خْت كست اقالػبت ثيطتز .
* ثحث گزٍّي در هَرد اّويت هطبّذُ دليك ٍ ػلوي
اس هذدخَ .
* ايدبد يك هَلؼيت )  (Situationدر ثخص تب
داًطدَ توزيي هطبّذُ را اًدبم دّذ.
 -1هزٍر اغَل اٍليِ هزالجتّبي ثْذاضت فزدي در
ثيوبر.
 -2اػوبل هزالجتّبي هَردًظز ثِ رٍي يكي اس ثيوبراى
تَسف داًطدَ ثب ًظبرت هزثي.

 -11ثب هطبّذُ دليك
هطكالت حذالل  3ثيوبر را
تطخيع دّذ.
-12ثب تَخِ ثِ اغَل غحيح
هزالجتّبي ثْذاضت فزدي
Bed Bath ) Shampoo
Bed , Mouth wash ,
 ( Morning careاس
حذالل  3ثيوبر هزالجت ثِ ػول
آٍرد.
 -13ثب رػبيت اغَل غحيح
حذالل  3ثيوبر را اس تخت خبرج
ًوبيذ .
 -14افذاهبت هزالجتي السم را
در پيطگيزي اس ػَارؼ
ثيحزكتي حذالل ثزاي  3ثيوبر
ثِ ػول آٍرد.

رفتبر هورد انتظبر
(فؼبليت دانطجو)

 -1ثحث گزٍّي در خػَظ فَايذ حزكت ٍ فؼبليت ٍ
ػَارؼ ثيحزكتي.
 -2هؼزفي هٌبثغ هَخَد در كتبثخبًِ خْت هكبلؼِ ٍ
تكويل اقالػبت.
 -3آهَسش رٍشّبي حزكت ٍ اًتمبل ٍ رػبيت اغَل
ايوٌي در  OOBكزدى ثيوبر ٍ خبثدبيي .
 OOB -4كزدى يكي اس ثيوبراى ثؼذ اس ػول خزاحي
تَسف داًطدَ ثب ًظبرت هزثي .

* ثيبى اغَل ثزلزاري ارتجبـ
* ثزلزاري ارتجبـ ثب ثيوبر ٍ
خبًَادُاش.
* ثزلزاري ارتجبـ ثب ّوكبراى ٍ
پزسٌل .

* هطبّذُ دليك اس هذدخَ .
* گشارش اس هطكالت هطبّذُ
ضذُ .
 -1ثزرسي ٍؾؼيت ثْذاضت
فزدي هذدخَ .
 -2تؼييي ًيبسّبي ثْذاضت
فزدي هذدخَ .
 -3ثيبى اّويت رػبيت اغَل
ثْذاضت فزدي ثيوبراى.
-3اًدبمهزالجتّبي ثْذاضت
فزدي ثز رٍي ثيوبراى .
 -1ثيبى اّويت حزكت ٍ فؼبليت
ٍ رٍشّبي پيطگيزي اس
ػَارؼ ثيحزكتي .
 -2آهَسش ثِ ثيوبراى در
خػَظ اّويت حزكت،
خبثدبيي ٍ خبرج ضذى اس تخت.
 -3خبرج كزدى ثيوبر اس تخت
)(OOBثب رػبيت اغَل ايوٌي.
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سهبى

در قَل
تزم

در قَل
تزم

در قَل
تزم

در قَل
تزم

ابشار ارسيببي
* هطبّذُ .
* Anecdotal
note
* Reflection

* سؤاالت ضفبّي
* راًذ رٍساًِ

 هطبّذُ ثب استفبدُاس چك ليست
 -راًذ رٍساًِ

 هطبّذُ اس قزيكچكليست
 سؤاالت ضفبّي سؤاالت كتجي -راًذ رٍساًِ

بطور كبهل

كبهل نسبتبً

بب راهنوبيي

نبقص

توانبئي

هطبهذه

انجبم

انجبم

كبهل انجبم

انجبم

انجبم كبر

نطذ

هيدهذ

هيدهذ

هيدهذ

هيدهذ

را نذارد

()1

()0/75

()0/5

()0/25

()0

اهذاف( در حذ تَاًبيي
يب آضٌبيي)

هنببغ  /استزاتژي  /فؼبليت هزبي

 -15ثب رػبيت اغَل غحيح
هزالجت اس سزم ( تؼييي سزم
،هحبسجِ ٍ تٌظين لكزات ،تؼَيؽ
ثكزي ٍست سزم ،لكغ كزدى
سزم )
حذالل  2ثيوبر را اًدبم دّذ .

 -1كٌفزاًس ثبليٌي ٍ ثحث گزٍّي در خػَظ اّويت
هزالجت اس سزم
 -2هؼزفي اًَاع سزم ّب ٍ هحلَل ّبي داخل ٍ ريِ ي هَخَد
در ثخص ّب
ً -3حَُ هحبسجِ هيشاى ٍ تؼذاد لكزات سزم
 -4اًدبم هزالجت ّبي هَرد ًظز ثزرٍي يكي اس ثيوبراى تَسف
داًطدَ ثب ًظبرت هزثي
 -1ثحث گزٍّي در هَرد ثجت دليك دخَل ٍ خزٍج هبيؼبت
 -2آضٌب كزدى داًطدَيبى ثب فزم هحتَي I&O
 -3چك كزدت دليك I&Oثز ثبليي ثيوبر ثب استفبدُ اس چك
ليست ٍ ثجت آى
 -1كٌفزاًس ثبليٌي در هَرد اًَاع رصين ّبيي غذايي ثيوبراى
 -2چك كزدى رصين غذايي ثيوبر ٍ اًدبم هزالجت ّبي السم در
هَلغ غذا خَردى تَسف داًطدَ ثب ًظبرت هزثي

 -18تؼَيؽ پبًسوبى سبدُ را
اًدبم دّذ.

هزٍري ثز هزالجت اس سخن ٍ رٍش تؼَيؽ پبًسوبى
تؼَيؽ پبًسوبى تَسف داًطدَ ثب ًظبرت هزثي

 -19اس همبيز حيحآسهبيطـبت
هؼوـَل( رٍتيي ) ثيوبر آگبّي
داضتِ ٍ هَارد غيز قجيؼي را تؼييي
ًوبيذ .

 -1ارائِ كٌفزاًس ثبليٌي در خػَظ آسهبيطبت رٍتيي
 -2استخزاج ًتبيح آسهبيطبت اس پزًٍذُ ثيوبر ًظبرت هزثي
 -3ثجت ًتبيح آسهبيطبت در ثزگِ ثزرسي ٍؾؼيت ثيوبر ٍ
همبيسِ ثب آى ثب هيشاًْبي قجيؼي ٍ تؼييي هَارد غيز قجيؼي ثب
ًظبرت هزثي
 -1ثحث گزٍّي در خػَظ هسَليت پزستبري در تحَيل
گزفتي ثيوبر
 -2تحَيل گزفتي ثيوبر تَسف داًطدَ ثب ًظبرت هزثي ثب
استفبدُ اس چك ليست
 -1هزٍري ثز ػالين اختػبري دارٍ دادى ٍ سهبى دارٍ دادى
 -2هزٍري ثز هجحث آهبدُ كزدى دارٍّب
 -3چك كزدى كبرت ثب كبردكس تَسف داًطدَ ثب ًظبرت
هزثي

 -16هيشاى هبيؼبت دريبفتي ٍ
خزٍخي اس ثذى حذالل  1ثيوبر را
ثِ قَر غحيح اًذاسُ گيزي ٍ ثجت
ًوبيذ .
ًَ -17ع رصين غذايي ثيوبر را
ضزح دّذ ٍ هزالجت ّبي السم در
خْت غذا خَردى ثيوبر را اًدبم
دّذ .

 -20تحَيل گزفتي ثيوبر در
اثتذاي ضيفت را ثػَرت غحيح
اًدبم دّذ .
 -21چك كزدى كبرت دارٍيي ثب
كبردكس را اًدبم دّذ

رفتبر هورد انتظبر
(فؼبليت دانطجو)
 -1ضزكت فؼبل در كٌفزاًس ٍ
ثحث گزٍّي
 -2اًدبم هزالجت ّبي هَرد ًظز
ثزرسي ثيوبراى

 -1ثيبى اّويت چك I&O
 -2كٌتزل دليك  I&Oثيوبر ٍ ثجت
آى ثب استفبدُ اس چك ليست
 -1ضزكت فؼبل در كٌفزاًس ٍ
ثحث گزٍّي
 -2چك كزدى رصين غذايي ثيوبر
اًدبم هزالجت ّب در هَلغ غذا
خَردى
 -1ثيبى اّويت ثكبرگيزي رٍش
استزيل در تؼَيؽ پبًسوبى
 -2تؼَيؽ پبًسوبى ثب اغَل
غحيح ثب استفبدُ اس چك ليست
 -1استخزاج ًتبيح آسهبيطبت اس
پزًٍذُ ثيوبر
 -2ثجت ًتبيح آسهبيطبت در ثزگِ
ثزرسي ٍؾؼيت ثيوبر ٍ تؼييي هَارد
غيز قجيؼي
 -1ثيبى اّويت تحَيل گزفتي
غحيح ثيوبر
 -2تحَيل گزفتي ثيوبر ثػَرت
غحيح ثب استفبدُ اس چك ليست
-1ثيبى اّويت چك كزدى كبرت
دارٍيي ثب كبردكس
 -2چك كزدى كبرت دارٍيي ثيوبر
ثب كبردكس
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سهبى

در قَل
تزم

ابشار ارسيببي
سَاالت كتجي
سَاالت ضفبّي
راًذ رٍساًِ

تب پبيبى
ّفتِ
سَم ٍ
چْبرم
تب پبيبى
ّفتِ
چْبرم

سَاالت كتجي
سَاالت ضفبّي
هطبّذُ ثب استفبدُ اس
چك ليست
سَاالت كتجي
راًذ رٍساًِ
سَاالت ضفبّي

پبيبى
ّفتِ
چْبرم

 هطبّذُ ثب استفبدُ اسچكليست

پبيبى
ّفتِ
چْبرم

 هطبّذُ گشارش ثجتضذُ
 راًذ ثبليٌي -سَاالت ضفبّي

پبيبى
ّفتِ دٍم

 راًذ ثبليٌي هطبّذُ ثب استفبدُ اسچك ليست

پبيبى
ّفتِ
چْبرم

 هطبّذُ سئَاالت كتجي ٍضفبّي

بطور كبهل

كبهل نسبتبً

بب راهنوبيي

نبقص

توانبئي

هطبهذه

انجبم

انجبم

كبهل انجبم

انجبم

انجبم كبر

نطذ

هيدهذ

هيدهذ

هيدهذ

هيدهذ

را نذارد

()1

()0/75

()0/5

()0/25

()0

صفات عمًمي داوشجًيان محيط باليىي (كارآمًزي ي كارآمًزي در عرصٍ)
اهتيبس

صفبت

هؼيبرهب

ػووهي
وقتضنبسي
وضؼيت ظبهز

1
2
3

4

احسبس
هسئوليت
ػالقه به كبر

رػبيت نظن و
دقت
انتقبدپذيزي
رفتبر و

5
6
7

 حؿَر ثِ هَلغ در هحل كبرآهَسي ًذاضتي غيجتداضتي يًَيفزم هٌبست (رٍپَش سفيذ ،تويش ،هزتت ،ثلٌذ ٍ راحتثب آرم داًطگبُ ،ضلَار هطكي پبرچِاي) كفص هطكي راحت ٍ
تويش ثذٍى غذا ٍ خلَ ثستِ
 همٌؼِ هطكي ثلٌذ ثب پَضص كبهل هَّب خْت داًطدَيبىدختز ٍ آرايص هَّبي داًطدَيبى پسز ثػَرت هتؼبرف
 كبرت ضٌبسبيي هؼتجز (تگ) اًدبم ثِ هَلغ ٍظبيف ٍ تؼْذات -اًدبم كبهل ٍظبيف ٍ هسئَليتّب

 - 8اًدبم ٍظبيف ثب ػاللِهٌذي ٍ رؾبيت
 - 9توبيل ثِ يبدگيزي كبرّبي خذيذ
- 10استفبدُ هؤثز اس سبػبت كبرآهَسي
- 11ثزًبهِريشي غحيح خْت اًدبم اهَر هحَلِ
- 12اًدبم ٍظبيف ثب در ًظز گزفتي اٍلَيتّب
- 13دلت در اًدبم ٍظبيف
- 14لجَل اًتمبدات ٍاردُ ٍ تالش در خْت اس ثييثزدى اضكبالت
15

بزخورد
16
حفظ ايوني

17
18

رػبيت اصول

19

اخالقي
20

ّوكبري ٍ رفتبر احتزامآهيش ثب پزسٌل ٍ ّوكبراى در هحيفكبرآهَسي
ّوكبري ٍ رفتبر احتزامآهيش ثب هذدخَيبى ٍ ارائِ راٌّوبييّبيالسم ثِ آًبى
ايوٌي هحيف ثيوبر را ثزرسي هيكٌذدر غَرت ًيبس تذاثيز ايوٌي هثل ًزدُ كٌبر تخت را ثِ كبرهيثزد
اقالػبت ثيوبر را هحزهبًِ ًگِداضتِ ٍ در اختيبر سبيزيي لزارًويدّذ
ثيوبراى را در تػوينگيزيّبي هزالجتي ٍ درهبًي ضزكتهيدّذ

9

هويطه

اغلب

گبهي

بنذرت

هطبهذ

()1

()/75

()0/5

()0/25

ه نطذ

جذيل ثبت كلي دستًرالعملَاي پرستاري
دستورالؼول

تبريخ

بخص/بيوبرستبى

ضستي دستْب
ضستي دستْب
ضستي دستْب
ضستي دستْب
رٍشّبي حفبظت فزدي
رٍشّبي حفبظت فزدي
رٍشّبي حفبظت فزدي
ػالين حيبتي
ػالين حيبتي
ػالين حيبتي
ػالين حيبتي
ػالين حيبتي
هَارد غيزقجيؼي ػالين حيبتي
هَارد غيزقجيؼي ػالين حيبتي
هَارد غيزقجيؼي ػالين حيبتي
درست كزدى تخت
درست كزدى تخت
درست كزدى تخت
استخزاج اقالػبت اس كبردكس
استخزاج اقالػبت اس كبردكس
استخزاج اقالػبت اس كبردكس
استخزاج اقالػبت اس كبردكس
هزالجت اس ثيوبرNPO
هزالجت اس ثيوبرNPO
هزالجت اس ثيوبرNPO
هزالجتّبي ثْذاضتي فزدي
هزالجتّبي ثْذاضتي فزدي
هزالجتّبي ثْذاضتي فزدي
 OOBكزدى
 OOBكزدى
 OOBكزدى
هزالجت اس سزم
هزالجت اس سزم
چك كزدى I & O
تحَيل گزفتي ثيوبر در اثتذاي ضيفت
تحَيل گزفتي ثيوبر در اثتذاي ضيفت
تحَيل گزفتي ثيوبر در اثتذاي ضيفت

10

تطخيصبيوبر

اهضبء هزبي

هالحظبت

فرم ثبت فعاليتَاي باليىي در كارآمًزي اصًل ي مُارتَاي باليىي پرستاري
بررسي ي شىاخت مذدجًيان
تاريخ

امتياز

مًضًع

مالحظات ي تأييذ مربي

فرم ثبت آمًزش بٍ مذدجً
تاريخ

تشخيص

خالصٍ محتًاي آمًزشي ي ريش آمًزش

تأييذ ي بازخًرد مربي

گسارش بازديذ از بيمارستان
تاريخ

وًع بخش

خالصٍ گسارش

11

تاييذ مربي

عىاييه كىفراوس ،شيروالكالب
تبريخ

اهتيبس

هوضوع و خالصه هحتوا

هالحظبت و تأييذ هزبي

ثبت خاطرات و تجربيات شاخص باليني:

جذيل ارزشيابي داوشجً در طًل ديرٌ
هوارد ا رسضيببي

نوزه

غفبت ػوَهي داًطدَ

استبنذارد
ً 4وزُ

غفبت اختػبغي داًطدَ

ً 10وزُ

تكبليف دٍرُ

ً 1وزُ

اهتحبى پبيبى ثخص

ً 2وزُ

نوزه دانطجوي

اهتحبى OSCEپيطزفت تحػيلي ً 3وزُ
جوغ نوزه

 20نوزه

نظزات و پيطنهبدات هزبي

نظزات و پيطنهبدات دانطجو

امضاء

امضاء
12

هالحظبت

