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هذف و جبيگبه آهوسضي : Log book
گضاسؽسٍصاًِ(،)Log bookدفتشچِاياػتمِضويثيبىاّذافمليدسعٍسًٍذدٍسُ،ػولنشدداًـجَ
سادساييدسعٍدساييدٍسُحجتهيًوبيذ .پبيؾػولنشدداًـجَيبىدسفشآيٌذآهَصؽينياصاسمبىاكليجْت
استقبءميفيتهيثبؿذٍّذف  Log bookػالٍُثشاسائِهغبلجيثؼٌَاىساٌّوبيهغبلؼبتي،اثضاسيجْتاسصؿيبثي
يبدگشفتِّبيداًـجٍَاسصيبثيثشًبهِآهَصؿيداًـنذًُيضهيثبؿذ.
چگونگي تكويل : Log book
 پغاصمؼتهْبستدسّشهشحلِجذٍلساؿخلبًتنويلًوَدٍُثِتأييذهشثيهشثَطًيضسػبًذُؿَد.
 قجلاصاتوبمدٍسُ،ثبتَجِثِاّذافمليدسعٍ Requirementتؼيييؿذُاصػَيگشٍُدسكَست
ػذميبدگيشييلهْبست،هَضَعثِاعالعهشثيهشثَطسػبًذُؿَد.
 دسپبيبى،دٍسُ،فشمتنويلؿذُساجْتتحليلٍثشسػيثِهشثيهشثَعِتحَيلًوبيٌذ.
توصيههب و هقزرات:








دستنويلدفتشچًِظنٍدقتساسػبيتمٌيذ.
دسكَستهفقَدؿذىدفتشچِ،اعالػبتقجليؿوباصثييخَاّذسفتٍهؼئَليتآىثِػْذُداًـجَ
اػت.
تنويلدفتشچِاصاٍلييسٍصمبسآهَصيآغبصمٌيذ
دفتشچِساثِعَسسٍصاًِپغاصمبسآهَصيتنويلمشدٍُدسپبيبىٍاحذمبسآهَصيثِتأييذاػتبدهشثَعِ
ثشػبًيذ.
جْتمؼتاعالػبتثيـتشدستنويلدفتشچِثِاػتبدهشثَعِهشاجؼِمٌيذ.
اييدفتشچِتٌْباسصؽداخليداسدٍهجَصفؼبليتدسسؿتِپشػتبسيًويثبؿذ.
دسپبيبىتحليل،اسائِدفتشچِتنويلؿذُثِهٌظَساًجبماهَسفبسؽالتحليليالضاهياػت.

اهذاف كلي آهوسضي دوره
 )1آؿٌبييثبهحيظٍهقشساتثيوبسػتبى
 )2مؼتهْبستدسثشسػيٍؿٌبختثيوبساىاػلبةٍسٍاى
 )3اسائِهشاقجتپشػتبسيثِهٌظَسسفغًيبصّبياٍليًٍِيبصّبيسٍاًي–اجتوبػيثيوبساى

حذاقلهبي آهوسضي )(Requirement
- 1ثب ثشقشاسياستجبطدسهبًيثبيلثيوبسسفتبسّبيمالهيٍغيشمالهيٍيساگضاسؽًوَدٍُآًْبساتجضيٍِتحليل
ًوبيذ.
- 2ػالئنًٍـبًِّبيخبفثيوبسيْبيػبينَتيل،خلقي،اضغشاثيٍٍاثؼتِثِهَادساثغَسثبليٌيتـخيقدّذ.
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- 3هشاقجتْبيقجل،ثؼذٍحييالنتشٍؿَكدسهبًيساثشايهذدجَاًجبمدّذ.
- 4ػالئنحيبتيساثبسٍؽكحيححجتًوبيذ.
- 5اقذاهبتايوٌيالصمدسهَسدهذدجَيبىهْبجنٍثبافنبسخَدمـيٍديگشمـيسااًجبمدّذ.
- 6اقذاهبتالصمجْتتبهييثشًبهِكحيحغزاييتغزيِهٌبػتٍثْذاؿتفشديهذدجَسااًجبمدّذ
- 7دليلثنبسگيشياًَاعاقذاهبتدسهبًيهتذاٍلدسثخؾساتَضيحدّذ.
- 8داسٍّبيهذدجَيبى(يلمبسدمغ)ساثبهْبستػلويٍػوليٍسػبيتاكَلكحيحداسٍدسهبًياجشاًوبيذ.
- 9تذاثيشالصمٍثِهَقغسادسهَاقغثشٍصػَاسمداسٍيياًجبمدّذ.
- 10هـبّذاتٍچگًَگيتغييشسفتبس،افنبس،ثشخَسدٍتغييشاتجؼويسٍاًيثيوبسساگضاسؽدّذ.
- 11آصهبيـبتپبسامليٌينيسايجدسثخؾساثغَسكحيحتفؼيشًوبيذ.
- 12دسثشًبهِّبيدسهبًيتينسٍاًپضؿني(مبسدسهبًي،سٍاىدسهبًي،گشٍُدسهبًيٍغيشُ…)فؼبالًِؿشمتًوبيذ
- 13مٌفشاًغثبليٌيساثباػتفبدُاصمتتهشجغاسائًِوبيذ.


هقزرات دروىبخطي
 داًـجَيبىهَظفثِسػبيتآيييًبهِاجشاييمِ«پوضص هنبسب» ٍ«اخالق حزفهاي»هلَةؿَساي
آهَصؿيداًـگبُهيثبؿٌذ.
 داًـجَيبىهلضمثِسػبيتمليِقَاًييٍهقشساتثيوبسػتبىّبٍدسهبًگبُّبهيثبؿٌذ.
 داًـجَيبىسأعػبػت7:30دسثخؾّبيهشثَطحبضشثبؿٌذ.
 غيجتهَجِثيؾاصيلسٍصثِاصاءّشٍاحذمبسآهَصيهٌجشثِحزفدسعٍغيجتغيشهَجِثيؾاصيل
سٍصثِاصاءّشٍاحذدسػيهٌجشثِاخزًوشُكفشهيگشدد.
 غيجتهَجِثِهيضاىثشاثشٍغيجتغيشهَجِثِهيضاىدٍثشاثشثبيذججشاىگشدد
مٌفشاًغ،طٍسًبل،پوفلت)

 داًـجَيبىتنبليفخَدسادسصهبىهقشستْيٍِاسائًِوبيٌذ(.
 مليِداًـجَيبىهلضمثِؿشمتدساهتحبىمتجيپبيبىدٍسٍُاهتحبىOSCEپيـشفتتحليليّؼتٌذ.
 Log book مبسآهَصيثبيؼتيدسعَلمبسآهَصيتنويلگشددٍدسپبيبىثِهشثيهشثَعِتحَيلًوبيٌذ.
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مُارتَايي كٍ داوشجً در طًل ديرٌ بايد بيامًزد:

ههبرتهبي ضنبختي:
 آؿٌبييداًـجَيبىثبهحيظثيوبسػتبىٍهقشساتثخؾّب
 مؼتداًؾدسًحَُثشسػيٍؿٌبختثيوبساىاػلبةٍسٍاى
 مؼتداًؾدسًحَُهشاقجتاصثيوبساىاػلبةٍسٍاىثبتَجِثِاػتبًذاسدّبيهشاقجتي
 مؼتهْبستاستجبطدسهبًيثبثيوبساىاػلبةٍسٍاى


ههبرتهبي نگزضي
 تَاًبييثشقشاسياستجبطثبهذدجٍَخبًَادُّب
 تَاًبييثشقشاسياستجبطثباػضبءتينثْذاؿتيدسهبًياػلبةٍسٍاى
ً ـبىدادىحغهؼئَليتٍتؼْذدسهشاقجتاصثيوبساىدسهحذٍدُهؼئَليتْبيپشػتبسي


ههبرتهبي حزكتي:
.1
.2
.3
.4
.5

تَاًبييهشاقجتاصثيوبساىاػلبةٍسٍاىدسهَاسدخغشخَدمـيآػيتثِخَدٍديگشاى،
خـًَتٍاحتوبلثيوبساى
تَاًبييهشاقجتاصثيوبساىقجلٍحييٍثؼذاصECT
تَاًبييًحَُكحيحداسٍدادىثِثيوبساىاػلبةٍسٍاىتـخيق
تَاًبييهشاقجتاصثيوبساىثبسؿذُصٍدسعػَاسمداسٍيي
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1.
2.
3.
4.

داًـجَقبدسثبؿذ:
-1اكَلهشحلِآؿٌبييدساستجبطثب دٍهذدجَ ساثنبسگيشد
(ػالمٍاحَالپشػي،هؼشفيخَد،سػبيتحشينهذدجٍَ…)
-2ثباػتفبدُاصاكَلاستجبطدسهبًيثب دٍهذدجَاستجبطثشقشاس
مٌذ

فعبليت هزبي

(فعبليت دانطجو)

هذلؼبصي،ثشگضاسيجلؼِآؿٌبييٍتَضيح
هَاسدالصم –هغبلؼِاكَلٍتنٌيلّبي
استجبعياسائِؿذُدسدسعثْذاؿتسٍاى1

ثيبىاّويتهشحلِآؿٌبييدساستجبطثبهذدجَ--اًجبمهشحلِ
آؿٌبييثبدٍهذدجَ
ثيبىاّويتاكَلاستجبطدسهبًي-اًجبمثشقشاسياستجبط
عجقاكَلاستجبطدسهبًي

هذلؼبصي،پشػؾ -هغبلؼِاكَلٍ
تنٌيلّبياستجبعياسائِؿذُدسدسع
ثْذاؿتسٍاى1

هذلؼبصي،اػتفبدُاصفيلن،ثحجگشٍّي - -ثيبىاّويتهحتَاياستجبط
-3اصسفتبسمالهيخَدآگبّيداؿتِثبؿذ
هغبلؼِاكَلٍتنٌيلّبياستجبعياسائِ مالهيدساستجبطدسهبًي-ثيبى
(اص3تنٌيلاستجبعيدسفشآيٌذاستجبعيساثشايهشثيتَضيح
3هحتَايمالهيدساستجبط
ؿذُدسدسعثْذاؿتسٍاى1
دّذ)
-4پغاصثشقشاسياستجبطثبهذدجَ 3هَسدسفتبسغيشمالهيخَد هذلؼبصي،اػتفبدُاصفيلن،ثحجگشٍّي - -ثيبىاّويتسفتبسغيشمالهي-
ثيبىحذاقل4سفتبسغيشمالهيدس
ساگضاسؽًوبيذ.
هغبلؼِاكَلٍتنٌيلّبياستجبعياسائِ
استجبطثبهذدجَ
ؿذُدسدسعثْذاؿتسٍاى1
-5ثبؿشمتدسگشٍُخَداگبّي3 ،هَسداص احؼبػبتخَدسا تـنيلگشٍٍُثيبىاحؼبػبت،هذلؼبص ي- -ثيبىاّويتخَدآگبّي-ثيبى
ً4قغِقَتٍضؼيتدس
هغبلؼِهجحجاحؼبعداسداسائِؿذُدس
ثيبىمٌذ
خَدؿٌبػي
سٍاًـٌبػي-هغبلؼِهجحجخَدؿٌبػي
اسائِؿذُدسدسعثْذاؿتسٍاى1
ثيبىاّويتتجضيٍِتحليل
-6سفتبسّبيمالهيٍغيشمالهيهذدجَتجضيٍِتحليلمٌذ  هذلؼبصي-ثحجگشٍّي-هغبلؼِهجحج
پغاصثشقشاسياستجبطثبهذدجَ 3تنٌيلمالهيثنبسثشدُؿذُ اًَاعاستجبطمالهيٍغيشمالهياسائِؿذُ سفتبسمالهيٍغيشمالهي-ؿشح
3تنٌيلمالهيثنبسثشدُؿذُ
دسدسعسٍاؿٌبػيٍثْذاؿتسٍاى1
ٍ4سفتبسغيشمالهيساتَضيحدّذ
دساستجبطثبهذدجَ-ؿشح 4
سفتبسغيشمالهيثِمبسثشدُؿذُ
دساستجبطثبهذدجَ
ثيبىاّويتسػبيتًنبتايوٌي
هذلؼبصي-پشػؾٍپبػخ
5-7هَسداصًنبتايوٌيساجْتپيـگيشي
دسثخؾاػلبةٍسٍاى –ؿشح
ثحجگشٍّياصحَادثثنبسگيشد
هغبلؼِهجحجهشثَطثِايوٌياسائِؿذُ 5هَسداصًنبتايوٌيثِمبسدسثْذاؿتسٍاى1
ثشدُؿذُ
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سهبى

اهذاف( در حذ كيفيت بسيبر ببال)

هنببع  /استزاتژي /

رفتبر هورد انتظبر

ابشار

بطور كبهل

نسبتبً كبهل

بب راهنوبيي

نبقص

توانبئي

هطبهذه

انجبم

انجبم

كبهل انجبم

انجبم

انجبم كبر را

نطذ

ارارسيببي

هيدهذ
()1

هيدهذ
()0/75

هيدهذ
()0/5

هيدهذ
()0/25

نذارد
()0

2

هـبّذٍُثشسػي
گضاسؽهنتَة
تؼبهالت
هـبّذٍُثشسػي
گضاسؽهنتَة
تؼبهالت

2

هـبّذُ،گشفتي
ثبصخَسداصسفتبس
هذدجَ
هـبّذُ،گشفتي
ثبصخَسداصسفتبس
هذدجَ

2

3

3

هـبّذٍُگَؽدادى

3

هـبّذٍُ
Anecdotal
(noteيبدداؿت
سٍصاًِ)

3

هـبّذٍُ
Anecdotal
note







فعبليت هزبي

(فعبليت دانطجو)

3-8هَسداص اكَلاقذاهبتايوٌيالصمسادسهَسد
سفتبسّبيپشخغشهذدجَسااًجبمدّذ(پشخبؿگشي،افنبس
خَدمـي،قشاس،ديگشمـي)…ٍ،

هذلؼبصي-هشٍسهغبلتاسائِؿذُ
دسعثْذاؿتسٍاى2

-9هشاقجتْبيپشػتبسيالصماصيلهذدجَيهجضاؿذُاص
ػبيشييساثنبسگيشد

هذلؼبصي-هشٍسهغبلتاسائِؿذُدس
دسعثْذاؿتسٍاى2

-10اكَلهْبسمشدىيلهذدجَيهْبچنٍ غيشقبثل
مٌتشلساثنبسگيشد

هذلؼبصي-هشٍسهغبلتاسائِؿذُدس
دسعثْذاؿتسٍاى2

-11هشاقجتْبيپشػتبسيالصماصيلهذدجَثبقلذخَد
تخشيجيسااًجبمدّذ

هذلؼبصي-هشٍسهغبلتاسائِؿذُدس
دسعثْذاؿتسٍاى2

 6-12اقذامهشاقجتيالصمقجلاصؿَكدسهبًيسااًجبم
دّذ

هذلؼبصي-هشٍسهغبلتاسائِؿذُدس
دسعثْذاؿتسٍاى2

-13هقشساتٍيظٍُاػتبًذاسدّبييبدگشفتِؿذُدسثخؾ
سٍاًيسا(ػبػبتهالقبت،ػبػبتداسٍيي،ػذمدسدػتشع
ثَدىمليذّبٍٍ،ػبيلتيضٍثشًذٍُغيشُ…)ساثنبسگيشد

ًـبىدادىتَأمثبتَضيح -هغبلت
اسائِؿذُدسثْذاؿتسٍاى2ٍ1

سهبى

اهذاف( در حذ كيفيت بسيبر ببال)

هنببع  /استزاتژي /

رفتبر هورد انتظبر

ابشار

ثيبىاّويتاقذاهبتايوٌيدس 1

ثشاثشسفتبسّبيپشخغشهذدجَ

ارارسيببي
ػئَاالتؿفبّيهـبّذٍُAnecdotal
ً-noteظبستثب
اػتفبدُاصچل
ليؼت

1

ثيبىداليلهجضامشدى
هذدجَ-ثيبىاّويت
هشاقجتّبيپشػتبسياص
هذدجَهجضاؿذُ
1
ثيبىاّويتهْبسمشدى
هذدجَغيشقبثلمٌتشل-ثيبى
هشاحلهْبسمشدىهذدجَ
غيشقبثلمٌتشل
ثيبىاّويتهشاقجتپشػتبسي 1
اصهذدجَثبهقلذ
خَدتخشيجي-ثيبىٍتَضيح
سفتبسّبيخَدتخشيجي
ثيبىهَاسداػتفبدُاص 2 ECC
ثيبىاّويتهشاقجتاصهذدجَ
دسهشاحل -ECCثيبى
هشاحلاًجبمECT
ثيبىاّويتسػبيتهقشسات
ٍيظٍُاػتبًذاسدّبدسثخؾ
اػلبةٍسٍاى
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1

ً

ً ً

ً

ً ً

هـبّذٍُ
Anecdotal
note
هـبّذٍُ
Anecdotal
ًnoteظبستثب
اػتفبدُاصچل
ليؼت
هـبّذٍُ
Anecdotal
note

بطور كبهل

كبهل نسبتبً

بب راهنوبيي

نبقص

توانبئي

هطبهذه

انجبم

انجبم

كبهل انجبم

انجبم

انجبم كبر را

نطذ

هيدهذ
()1

هيدهذ
()0/75

هيدهذ
()0/5

هيدهذ
()0/25

نذارد
()0

فعبليت هزبي

(فعبليت دانطجو)

سهبى

اهذاف( در حذ كيفيت بسيبر ببال)

هنببع  /استزاتژي /

رفتبر هورد انتظبر

ابشار
ارارسيببي

-14پٌجهَسداص ًنبتهْنٍهشاقجتْبيپشػتبسيثؼولآهذُ اسائِجضٍاتآهَصؿي،ثحج
اصهذدجَسا(استجبط،داسٍّب،ػالئنٍاكغالحبتهشثَعِ)ساحجت گشٍّي،هؼشفيهٌبثغ –هشٍس
ٍگضاسؽمٌذ
قؼوتهشثَعِدسدسٍع
ثْذاؿت،ثْذاؿتسٍاى2ٍ1

ثيبىاّويتؿيفتمليِ
هشاقجتّبيپشػتبسيثؼولآهذُاص
هذدجَ-حجتمليِهشاقجتّبي
پشػتبسيثؼولآهذُاصهذدجَ-

2

 -15داسٍّبي 10هذدجَ ساثبسػبيتاكَلكحيحداسٍدسهبًي هشٍسهٌبثغٍثحجگشٍّي-
هذلؼبصي
تَصيغمٌذ

ثيبىاّويتداسٍدسهبًيدسثخؾ
اػلبةٍسٍاى-ؿشحدػتِّبي
داسٍيي،هَاسداػتفبدُاصثِػَاسم
ٍهشاقجتّبيپشػتبسيدسساثغِثب
داسٍّبياػلبةٍسٍاى-تَصيغ
داسٍّبي 10هذدجَعجقمبسدينغ
ثبسػبيتاكَلداسٍيي-

3

هشٍسهٌبثغ-ثحجگشٍّيٍفشدي

ثيبىاّويتتَجِثِػَاسم
داسٍييدسثخؾاػلبةٍسٍاى –
ثيبى5هَسداصػَاسمداسٍيي 2
هذدجَ

3

هذلؼبصي-هشٍسهٌبثغ –ثحج

ثيبىاّويتتَجِثِآصهبيـبت
پبسامليٌنيدسهَسدهذدجَيبى
اػلبةٍسٍاى-تجضيٍِتحليل
اعالػبتپبساملينيهذدجَ-

1

هـبّذٍُ
Anecdotal
noteفشايٌذ
استجبعي،اهتحبى
متجيٍؿفبّي،
چلليؼت
هـبّذٍُ
Anecdotal
 -noteػئَاالت
ؿفبّيً-ظبستثب
اػتفبدُاص
چلليؼت
هـبّذٍُ
Anecdotal
 -noteػئَاالت
ؿفبّيً-ظبستثب
اػتفبدُاص
چلليؼت
هـبّذٍُ
Anecdotal
–noteػئَاالت
ؿفبّي

ثيبىاّويتتَجِثًِيبصّبيسٍاًي
هذدجَ-ثيبىً3يبصسٍاًيهذدجَ

2

هـبّذٍُ
Anecdotal
– noteػئَاالت
ؿفبّي

5-16هَسداصػَاسمداسٍيي2هذدجَساتٍضيح دّذ

-17اعالػبتالصمدسهَسد آصهبيـْبيپبسامليٌينيسايحدس
ثخؾساثغَسكحيحمؼتًوبيذ( chest X-ray, prgna
گشٍّي
،test ,T4,T3, AddictioncU/A , C.B.Cآصهبيـبت
ثيوبسيْبيٍاگيشداس)

ً3-18يبصسٍاًيًيبصّبيهذدجَساثبتَجِثِاٍلَيتْبًبمثجشد هذلؼبصي-تـَيقثِهـبّذُ-
هشٍسهغبلتاسائِؿذُدسدسع
سٍاًـٌبػي

7

بطور كبهل

كبهل نسبتبً

بب راهنوبيي

نبقص

توانبئي

هطبهذه

انجبم

انجبم

كبهل انجبم

انجبم

انجبم كبر را

نطذ

هيدهذ
()1

هيدهذ
()0/75

هيدهذ
()0/5

هيدهذ
()0/25

نذارد
()0

فعبليت هزبي

(فعبليت دانطجو)

-19ثِدٍهذدجَدساًجبماقذاهبتثْذاؿتفشدي(حوبم
مشدى،هؼَاكصدى)مولًوبيذ.

هذلؼبصي-هشٍسهٌبثغ-ثحج
گشٍّي

ٍ-20ضؼيتدفؼي2هذدجَساثشسػيٍگضاسؽًوبيذ

هذلؼبصي –هشٍسهٌبثغ-ثحج
گشٍّي

-21فيلن اسائِؿذُدسحَصُاختالالتسٍاًي 1ساتجضيٍِ
تحليلًوبيذ

ًوبيؾفيلنّب-تَضيحاّذافٍ
دسپبيبىثحجٍثشسػيگشٍّي

5-22هَسداصػالئنًٍـبًِّبيخبفاختالالتؿبيغسٍاًي هذلؼبصي– -ثحجٍتجبدلًظش
ساًبمثجشد.
هؼشفيهٌبثغ
4-23هَسداص ػالئنثيوبسيْبيسٍاًيحبدساثبثيوبسيْبي
سٍاًيهضهيهقبيؼِمٌيذ

ٍ-24ضؼيتسٍاًي2هذدجَسااصًظشاختاللخلق،افنبسٍ
سفتبسثشسػيًوَدُ،حجتگضاسؽًوبيذ

ثبصديذاصثخـْبيثيوبسػتبًْبي
سٍاًيحبدٍهضهي
ثحجگشٍّي–هذلؼبصي

هذلؼبصي تـَيقثِهـبّذُ

ثيبىاّويتهشاقجتّبياٍليِ
ثْذاؿتفشديدسهذدجَ-مول
مشدىثِدٍهذدجَجْتاًجبم
هشاقجتّبيثْذاؿتفشدي
ثيبىاّويتثشسػيٍگضاسؽٍضؼيتدفؼيهذدجَ –گضاسؽ
ٍضؼيتدفؼيدٍهذدجَ

سهبى

اهذاف( در حذ كيفيت بسيبر ببال)

هنببع  /استزاتژي /

رفتبر هورد انتظبر

2

4

ػئَاالتؿفبّي-
هـبّذُ-
Anecdotal
not
هـبّذٍُ
Anecdotal
–noteػئَاالت
ؿفبّي
ليؼتگشٍُػالئنٍ
ًـبًِّبٍثحجدس
پشػؾ–ّشسٍص

3

ثشسػيگضاسؽ
–داًـجَيبى
پشػؾٍپبػخ
هـبّذٍُ
Anecdotal
note

ثِاختالالتسٍاًي –تجضيٍِ
تحليلاختالالتسٍاًياسائِؿذُدس
فيلن

ؿشحهشاحلثشسػيٍٍضؼيتسٍاًي
هذدجَ )-(MSEحجتثشسػي
ٍضؼيتسٍاًي2هذدجَ
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ارارسيببي
هـبّذٍُ
Anecdotal
- note

ؿشمتدسجلؼًِوبيؾفيلنهشثَط 2

ثيبىاّويتتَجِثِػالينٍ
ًـبًِّبيخبفاختالالتسٍاًي-
رمش 5ػالهتًٍـبًِخبف
اختالالتسٍاًي
رمش4هَسداصػالينثيوبسيّبي
حبدسٍاًي-رمش 4هَسداصػالين
ثيوبسيّبيهضهي-هقبيؼِػالين
ثيوبسيّبيحبدثبهضهيثيوبسي
هضهيسٍاى

ابشار

3

هـبّذٍُ
Anecdotal
note

بطور كبهل

كبهل نسبتبً

بب راهنوبيي

نبقص

توانبئي

هطبهذه

انجبم

انجبم

كبهل انجبم

انجبم

انجبم كبر را

نطذ

هيدهذ
()1

هيدهذ
()0/75

هيدهذ
()0/5

هيدهذ
()0/25

نذارد
()0

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

صفبت

هعيبرهب

عووهي
وقتضنبسي
وضعيت ظبهز

1
2
3

4

احسبس
هسئوليت
عالقه به كبر

رعبيت نظن و
دقت
انتقبدپذيزي
رفتبر و

5
6
7

هويطه

اغلب

گبهي

بنذرت

هطبهذ

()1

()/75

()0/5

()0/25

ه نطذ


 حضَسثِهَقغدسهحلمبسآهَصي
 ًذاؿتيغيجتداؿتييًَيفشمهٌبػت(سٍپَؽػفيذ،تويض،هشتت،ثلٌذٍساحت ثبآسمداًـگبُ،ؿلَاسهـنيپبسچِاي)مفؾهـنيساحتٍ
تويضثذٍىكذاٍجلَثؼتِ

 هقٌؼِهـنيثلٌذثبپَؿؾمبهلهَّبجْتداًـجَيبىدختشٍآسايؾهَّبيداًـجَيبىپؼشثلَستهتؼبسف

 مبستؿٌبػبييهؼتجش(تگ)
 اًجبمثِهَقغٍظبيفٍتؼْذات
 -اًجبممبهلٍظبيفٍهؼئَليتّب



























































































 - 8اًجبمٍظبيفثبػالقِهٌذيٍسضبيت
 - 9توبيلثِيبدگيشيمبسّبيجذيذ
- 10اػتفبدُهؤحشاصػبػبتمبسآهَصي
- 11ثشًبهِسيضيكحيحجْتاًجبماهَسهحَلِ
- 12اًجبمٍظبيفثبدسًظشگشفتياٍلَيتّب
- 13دقتدساًجبمٍظبيف
- 14قجَلاًتقبداتٍاسدٍُتالؽدسجْتاصثييثشدىاؿنبالت
15

بزخورد
16
حفظ ايوني

17
18

رعبيت اصول

19

اخالقي
20

ّونبسيٍسفتبساحتشامآهيضثبپشػٌلٍّونبساىدسهحيظمبسآهَصي
ّونبسيٍسفتبساحتشامآهيضثبهذدجَيبىٍاسائِساٌّوبييّبيالصمثِآًبى
ايوٌيهحيظثيوبسساثشسػيهيمٌذدسكَستًيبصتذاثيشايوٌيهخلًشدُمٌبستختساثِمبسهيثشد
اعالػبتثيوبسساهحشهبًًِگِداؿتٍِدساختيبسػبيشييقشاسًويدّذ
ثيوبساىسادستلوينگيشيّبيهشاقجتيٍدسهبًيؿشمتهيدّذ
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جديل ثبت كلي دستًرالعملَاي پرستاري
دستورالعول

آؿٌبييثبهذدجَ(ػالمٍاحَالپشػي،
هؼشفيخَد
آؿٌبييثبهذدجَ(ػالمٍاحَالپشػي،
هؼشفيخَد
ثشقشاسياستجبطثبهذدجَعجقاكَل
استجبطدسهبًي
ثشقشاسياستجبطثبهذدجَعجقاكَل
استجبطدسهبًي
آگبّياصسفتبسمالهي(3تنٌيلاستجبعي)
گضاسؽ3سفتبسغيشمالهيدساستجبطثب
هذدجَ
ثيبىػِهَسداصاحؼبػبتخَددسگشٍُ
خَدؿٌبػي
تجضيٍِتحليلسفتبسمالهيٍغيشمالهي
هذدجَ( 3تنٌيلمالهيثنبسثشدُ
ؿذّتَػظداًـجَ)
تجضيٍِتحليلسفتبسمالهيٍغيشمالهي
(4سفتبسغيشمالهيثنبسثشدُؿذُتَػظ
داًـجَ)
سػبيت ً5نتِايوٌيدسثخؾاػلبةٍ
سٍاى
هشاقجتپشػتبسياصيلهذدجَهجضاؿذُ
هْبسمشدىيلهذدجَيهْبجنٍ
پشخبؿگش
تَضيح 6اقذامهشاقجتيقجلاصؿَك
دسهبًي
حضَسفؼبلدسثخؾؿَكدسهبًي
ثنبسثشدى 6اقذامهشاقجتيقجلٍثؼذاص
ؿَكدسهبًي
تَضيحهقشساتٍيظٍُاػتبًذاسدّبي
هَسدلضٍمثخؾاػلبةٍسٍاى
ثنبسثشدىهقشساتٍيظٍُاػتبًذاسدّبي
هَسدلضٍمثخؾاػلبةٍسٍاى(ػبػت
هالقبت،ػبػتداسٍييػذمدػتشػي
ثَدىمليذّبٍ،ػبيلتيضٍثشًذُ)
5هَسداصػَاسمٍاحتيبطّبيداسٍيي
پٌجهَسداصػَاسمٍاحتيبطّبيداسٍيي
تَصيغكحيحداسٍّبي10هذدجَ
تَصيغكحيحداسٍّبي10هذدجَ

تبريخ

تطخيصبيوبر

بخص/بيوبرستبى

هالحظبت

اهضبء هزبي
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جديل ثبت كلي دستًرالعملَاي پرستاري
دستورالعول

تجضيٍِتحليلاعالػبتپبسامليٌني
هذدجَ
تـخيقً3يبصسٍاًيهذدجَ
مولثِهذدجَدساًجبماقذاهبت
ثْذاؿتفشدي
مولثِهذدجَدساًجبماقذاهبت
ثْذاؿتفشدي
ثشسػيٍگضاسؽٍضؼيتدفؼيدٍهذدجَ
ؿشمتدسجلؼًِوبيؾفيلنهشثَطثِ
اختالالتسٍاًي
تجضيٍِتحليلاختالالتسٍاًياسائِؿذُ
دسفيلن
رمش 5هَسداصػالينًٍـبًِّبيخبف
اختالالتسٍاًي
هقبيؼِثيوبسيّبيحبدثبهضهيثبرمش 4
هَسداصػالئنّشمذام
ثشسػيٍضؼيتسٍاًيهذدجَاصًظش
اختاللخلقافنبسٍسفتبس
ثشسػيٍضؼيتسٍاًيهذدجَاصًظش
اختاللخلقافنبسٍسفتبس

تبريخ

تطخيصبيوبر

بخص/بيوبرستبى

هالحظبت

اهضبء هزبي






































































































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

امتياز

موضوع

11

مالحظات و تأييد مربي

فرم ثبت آمًزش بٍ مددجً
تطخيص

تبريخ

تأييذ و ببسخورد هزبي

خالصه هحتواي آهوسضي و روش آهوسش

گسارش بازديد از بيمارستان اعصاب ي ريان رازي
نوع بخش

تاريخ

تاييد مربي

خالصه گسارش

عىاييه كىفراوس
تاريخ

موضوع و خالصه حمتوا

ثبت خاطرات و تجربيات شاخص باليني:

12

امتياز

مالحظات و تأييد
مربي

جديل ارزشيابي داوشجً در طًل ديرٌ
نوزه

هوارد ا رسضيببي

هالحظبت

نوزه دانطجو

استبنذارد

ً4وشُ



كفبتاختلبكيداًـجَ

ً10وشُ





تنبليفدٍسُ

ً1وشُ





اهتحبىپبيبىثخؾ

ً2وشُ





اهتحبىOSCEپيـشفتتحليلي

3





جوع نوزه

 20نوزه





كفبتػوَهيداًـجَ

وظرات ي پيشىُادات مربي امضاء

وظرات ي پيشىُادات داوشجً امضاء
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