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هذف و جايگاه آموزشي : Log book
گضاسؽسٍصاًِ(،)Log bookدفتشچِاياػتوِضويثيبىاّذافوليدسعٍسًٍذدٍسُ،ػولىشدداًـجَ
سادساييدسعٍدساييدٍسُحجتهيًوبيذ .پبيؾػولىشدداًـجَيبىدسفشآيٌذآهَصؽيىياصاسوبىاكليجْت
استمبءويفيتهيثبؿذٍّذف  Log bookػالٍُثشاسائِهغبلجيثؼٌَاىساٌّوبيهغبلؼبتي،اثضاسيجْتاسصؿيبثي
يبدگشفتِّبيداًـجٍَاسصيبثيثشًبهِآهَصؿيداًـىذًُيضهيثبؿذ.
چگونگي تكميل : Log book
 پغاصوؼتهْبستدسّشهشحلِجذٍلساؿخلبًتىويلًوَدٍُثِتأييذهشثيهشثَطًيضسػبًذُؿَد.
 لجلاصاتوبمدٍسُ،ثبتَجِثِاّذافوليدسعٍ Requirementتؼيييؿذُاصػَيگشٍُدسكَست
ػذميبدگيشييههْبست،هَضَعثِاعالعهشثيهشثَطسػبًذُؿَد.
 دسپبيبىدٍسُ،فشمتىويلؿذُساجْتتحليلٍثشسػيثِهشثيهشثَعِتحَيلًوبيٌذ.
توصيهها و مقررات:








دستىويلدفتشچًِظنٍدلتساسػبيتوٌيذ.
دسكَستهفمَدؿذىدفتشچِ،اعالػبتلجليؿوباصثييخَاّذسفتٍهؼئَليتآىثِػْذُداًـجَ
اػت.
تىويلدفتشچِاصاٍلييسٍصوبسآهَصيآغبصوٌيذ
دفتشچِساثِعَسسٍصاًِپغاصوبسآهَصيتىويلوشدٍُدسپبيبىٍاحذوبسآهَصيثِتأييذاػتبدهشثَعِ
ثشػبًيذ.
جْتوؼتاعالػبتثيـتشدستىويلدفتشچِثِاػتبدهشثَعِهشاجؼِوٌيذ.
اييدفتشچِتٌْباسصؽداخليداسدٍهجَصفؼبليتدسسؿتِپشػتبسيًويثبؿذ.
دسپبيبىتحليلاسائِدفتشچِتىويلؿذُثِهٌظَساًجبماهَسفبسؽالتحليليالضاهياػت.
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اهذاف كلي آموزشي دوره
 )1آؿٌبييثبهحيظٍهمشساتثيوبسػتبىاػلبةٍسٍاى
 )2وؼتهْبستدسثشسػيٍؿٌبختثيوبساىاػلبةٍسٍاى
 )3اسائِهشالجتپشػتبسيثِهٌظَسسفغًيبصّبياٍليًٍِيبصّبيسٍاًي–اجتوبػيثيوبساى

حذاقلهاي آموزشي )(Requirements
دانشجو در پبيبى دورهي كبرآهوسي در عزصه ببيستي قبدر ببشذ:

- 1ثب ثشلشاسياستجبطدسهبًيثبيهثيوبسسفتبسّبيوالهيٍغيشوالهيٍيساگضاسؽًوَدٍُآًْبساتجضيٍِ
تحليلًوبيذ.
- 2ػالئنًٍـبًِّبيخبفثيوبسيْبيػبيىَتيه،خلمي،اضغشاثيٍٍاثؼتِثِهَادساثغَسثبليٌيتـخيق
دّذ.
- 3هشالجتْبيلجل،ثؼذٍحييالىتشٍؿَندسهبًيساثشايهذدجَاًجبمدّذ.
- 4ػالئنحيبتيساثبسٍؽكحيححجتًوبيذ.
- 5الذاهبتايوٌيالصمدسهَسدهذدجَيبىهْبجنٍثبافىبسخَدوـيٍديگشوـيسااًجبمدّذ.
- 6الذاهبتالصمجْتتبهييثشًبهِكحيحغزاييتغزيِهٌبػتٍثْذاؿتفشديهذدجَسااًجبمدّذ
- 7دليلثىبسگيشياًَاعالذاهبتدسهبًيهتذاٍلدسثخؾساتَضيحدّذ.
- 8داسٍّبيوليِيهذدجَيبىثخؾساثبهْبستػلويٍػوليٍسػبيتاكَلكحيحداسٍدسهبًياجشاًوبيذ.
- 9تذاثيشالصمٍثِهَلغسادسهَالغثشٍصػَاسمداسٍيياًجبمدّذ.
 - 10هـبّذاتٍچگًَگيتغييشسفتبس،افىبس،ثشخَسدٍتغييشاتجؼويسٍاًيثيوبسساگضاسؽدّذ.
 - 11آصهبيـبتپبساوليٌيىيسايجدسثخؾساثغَسكحيحتفؼيشًوبيذ.
 - 12دسثشًبهِّبيدسهبًيتينسٍاًپضؿىي(وبسدسهبًي،سٍاىدسهبًي،گشٍُدسهبًيٍغيشُ …)فؼبالًِؿشوت
ًوبيذ
 - 13وٌفشاًغٍطٍسًبلوالةثبليٌيساثباػتفبدُاصوتتهشجغ،هجالتػلويٍجؼتجَيايٌتشًتياسائًِوبيذ.
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مقررات درونبخشي
 داًـجَيبىهَظفثِسػبيتآيييًبهِاجشاييوِ«پوشش هنبسب» ٍ«اخالق حزفهاي»هلَةؿَساي
آهَصؿيداًـگبُهيثبؿٌذ.
 داًـجَيبىهلضمثِسػبيتوليِلَاًييٍهمشساتثيوبسػتبىّبٍدسهبًگبُّبهيثبؿٌذ.
 داًـجَيبىسأعػبػت7:30دسثخؾّبيهشثَطحبضشثبؿٌذ.
 غيجتهَجِثيؾاصيهسٍصثِاصاءّشٍاحذوبسآهَصيدسػشكِهٌجشثِحزفدسعٍغيجتغيشهَجِثيؾ
اصيهسٍصثِاصاءّشٍاحذدسػيهٌجشثِاخزًوشُكفشهيگشدد.
 غيجتهَجِثِهيضاىثشاثشٍغيجتغيشهَجِثِهيضاىدٍثشاثشثبيذججشاىگشدد
وٌفشاًغ،طٍسًبل،پوفلتٍفشآيٌذسٍاًپشػتبسي)

 داًـجَيبىتىبليفخَدسادسصهبىهمشستْيٍِاسائًِوبيٌذ(.
 وليِداًـجَيبىهلضمثِؿشوتدساهتحبىوتجيپبيبىدٍسٍُاهتحبىOSCEپيـشفتتحليليّؼتٌذ.
 Log book وبسآهَصيثبيؼتيدسعَلوبسآهَصيدسػشكِتىويلگشددٍدسپبيبىثِهشثيهشثَعِتحَيل
ًوبيٌذ.

فهرست مراجع مطالعاتي دانشجو:
1. Carson VB (2000) mental Health Nursing. Saunders.
2. Randy hillard, (2004) Brooc zitek, Emergency psychiatry.
3. Morrison, valfre, (2005). Foundation of mental Health care, mosby.
4. Fortinash HW. Holoday worret PA (2007) Psychiatric mental Health Nursing.
Mosby
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مهارتهايي كه دانشجو در طول دوره بايذ بياموزد:

ههبرتهبي شنبختي:
 .1آؿٌبييداًـجَيبىثبهحيظثيوبسػتبىٍهمشساتثخؾّب
 .2وؼتداًؾدسًحَُثشسػيٍؿٌبختثيوبساىاػلبةٍسٍاى
 .3وؼتداًؾدسًحَُهشالجتاصثيوبساىاػلبةٍسٍاىثبتَجِثِاػتبًذاسدّبيهشالجتي
 .4وؼتداًؾدسهَسدتٌظينفشآيٌذسٍاًپشػتبسيجْتثيوبساىثبتَجِثًِيبصآًْب
 .5وؼتداًؾدسهَسدداسٍّبياػلبةٍسٍاى


ههبرتهبي نگزشي
 .1تَاًبييثشلشاسياستجبطثبهذدجٍَخبًَادُّب
 .2تَاًبييثشلشاسياستجبطثباػضبءتينثْذاؿتيدسهبًياػلبةٍسٍاى
ً .3ـبىدادىحغهؼئَليتٍتؼْذدسهشالجتاصثيوبساىدسهحذٍدُهؼئَليتْبيپشػتبسي
 .4تَاًبييّوذليثبثيوبساىٍخبًَادُيآًْب
 .5تَاًبييهحشهبًًِگْذاؿتياػشاسٍاعالػبتثيوبساىدسچبسچَةتيندسهبى
 .6تَاًبييسػبيتحمَقاخالليٍلبًًَيثيوبساى


ههبرتهبي حزكتي:
 .1تَاًبييهشالجتاصثيوبساىاػلبةٍسٍاىدسهَاسدخغشخَدوـي،آػيتثِخَدٍديگشاى،خـًَت
 .2تَاًبييهشالجتاصثيوبساىلجلٍحييٍثؼذاصECT
 .3تَاًبييًحَُكحيحداسٍدادىثِثيوبساىاػلبةٍسٍاى،تـخيقػَاسمٍهشالجتّبيالصمپشػتبسي
 .4تَاًبييثىبسگيشيتىٌيهّبياستجبطدسهبًيدسهلبحجِثبثيوبساى
 .5تَاًبييثشلشاسياستجبطدسهبًيثبثيوبساىاػلبةٍسٍاى
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داًـجَلبدسثبؿذ:
-1اكَلهشحلِآؿٌبييدساستجبطثب دٍهذدجَ ساثىبسگيشد
(ػالمٍاحَالپشػي،هؼشفيخَد،سػبيتحشينهذدجٍَ…)
-2ثباػتفبدُاصاكَلاستجبطدسهبًيثب دٍهذدجَاستجبطثشلشاس
وٌذ

فعبليت هزبي

(فعبليت دانشجو)

هذلؼبصي،ثشگضاسيجلؼِآؿٌبييٍتَضيح
هَاسدالصم –هغبلؼِاكَلٍتىٌيهّبي
استجبعياسائِؿذُدسدسعثْذاؿتسٍاى1

ثيبىاّويتهشحلِآؿٌبييدساستجبطثبهذدجَ--اًجبمهشحلِ
آؿٌبييثبدٍهذدجَ
ثيبىاّويتاكَلاستجبطدسهبًي-اًجبمثشلشاسياستجبط
عجكاكَلاستجبطدسهبًي

هذلؼبصي،پشػؾ -هغبلؼِاكَلٍ
تىٌيهّبياستجبعياسائِؿذُدسدسع
ثْذاؿتسٍاى1

هذلؼبصي،اػتفبدُاصفيلن،ثحجگشٍّي - -ثيبىاّويتهحتَاياستجبط
-3اصسفتبسوالهيخَدآگبّيداؿتِثبؿذ
هغبلؼِاكَلٍتىٌيهّبياستجبعياسائِ والهيدساستجبطدسهبًي-ثيبى
(اص3تىٌيهاستجبعيدسفشآيٌذاستجبعيساثشايهشثيتَضيح
3هحتَايوالهيدساستجبط
ؿذُدسدسعثْذاؿتسٍاى1
دّذ)
-4پغاصثشلشاسياستجبطثبهذدجَ 3هَسدسفتبسغيشوالهيخَد هذلؼبصي،اػتفبدُاصفيلن،ثحجگشٍّي - -ثيبىاّويتسفتبسغيشوالهي-
ثيبىحذالل4سفتبسغيشوالهيدس
ساگضاسؽًوبيذ.
هغبلؼِاكَلٍتىٌيهّبياستجبعياسائِ
استجبطثبهذدجَ
ؿذُدسدسعثْذاؿتسٍاى1
-5ثبؿشوتدسگشٍُخَداگبّي3 ،هَسداص احؼبػبتخَدسا تـىيلگشٍٍُثيبىاحؼبػبت،هذلؼبص ي- -ثيبىاّويتخَدآگبّي-ثيبى
ً4مغِلَتٍضؼيتدس
هغبلؼِهجحجاحؼبعداسداسائِؿذُدس
ثيبىوٌذ
خَدؿٌبػي
سٍاًـٌبػي-هغبلؼِهجحجخَدؿٌبػي
اسائِؿذُدسدسعثْذاؿتسٍاى1
ثيبىاّويتتجضيٍِتحليل
-6سفتبسّبيوالهيٍغيشوالهيهذدجَتجضيٍِتحليلوٌذ  هذلؼبصي-ثحجگشٍّي-هغبلؼِهجحج
پغاصثشلشاسياستجبطثبهذدجَ 3تىٌيهوالهيثىبسثشدُؿذُ اًَاعاستجبطوالهيٍغيشوالهياسائِؿذُ سفتبسوالهيٍغيشوالهي-ؿشح
3تىٌيهوالهيثىبسثشدُؿذُ
دسدسعسٍاؿٌبػيٍثْذاؿتسٍاى1
ٍ4سفتبسغيشوالهيساتَضيحدّذ
دساستجبطثبهذدجَ-ؿشح 4
سفتبسغيشوالهيثِوبسثشدُؿذُ
دساستجبطثبهذدجَ
ثيبىاّويتسػبيتًىبتايوٌي
هذلؼبصي-پشػؾٍپبػخ
5-7هَسداصًىبتايوٌيساجْتپيـگيشي
دسثخؾاػلبةٍسٍاى –ؿشح
ثحجگشٍّياصحَادثثىبسگيشد
هغبلؼِهجحجهشثَطثِايوٌياسائِؿذُ 5هَسداصًىبتايوٌيثِوبسثشدُؿذُ
دسثْذاؿتسٍاى1
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سهبى

اهذاف( در حذ كيفيت بسيبر ببال)

هنببع  /استزاتژي /

رفتبر هورد انتظبر

ابشار
ارارسيببي

2

هـبّذٍُثشسػي
گضاسؽهىتَة
تؼبهالت
هـبّذٍُثشسػي
گضاسؽهىتَة
تؼبهالت

2

هـبّذُ،گشفتي
ثبصخَسداصسفتبس
هذدجَ
هـبّذُ،گشفتي
ثبصخَسداصسفتبس
هذدجَ

2

3

3

هـبّذٍُگَؽدادى

3

هـبّذٍُ
Anecdotal
(noteيبدداؿت
سٍصاًِ)

3

هـبّذٍُ
Anecdotal
note







بطور كبهل

نسبتبً كبهل

بب راهنوبيي

نبقص

توانبئي

هشبهذه

انجبم

انجبم

كبهل انجبم

انجبم

انجبم كبر را

نشذ

هيدهذ

هيدهذ

هيدهذ

هيدهذ

نذارد

()1

()0/75

()0/5

()0/25

()0

فعبليت هزبي

(فعبليت دانشجو)

3-8هَسداص اكَلالذاهبتايوٌيالصمسادسهَسد
سفتبسّبيپشخغشهذدجَسااًجبمدّذ(پشخبؿگشي،افىبس
خَدوـي،لشاس،ديگشوـي)…ٍ،

هذلؼبصي-هشٍسهغبلتاسائِؿذُ
دسعثْذاؿتسٍاى2

-9هشالجتْبيپشػتبسيالصماصيههذدجَيهجضاؿذُاص
ػبيشييساثىبسگيشد

هذلؼبصي-هشٍسهغبلتاسائِؿذُدس
دسعثْذاؿتسٍاى2

-10اكَلهْبسوشدىيههذدجَيهْبجنٍ غيشلبثل
وٌتشلساثىبسگيشد

هذلؼبصي-هشٍسهغبلتاسائِؿذُدس
دسعثْذاؿتسٍاى2

-11هشالجتْبيپشػتبسيالصماصيههذدجَثبللذخَد
تخشيجيسااًجبمدّذ

هذلؼبصي-هشٍسهغبلتاسائِؿذُدس
دسعثْذاؿتسٍاى2

 6-12الذامهشالجتيالصملجلاصؿَندسهبًيسااًجبم
دّذ

هذلؼبصي-هشٍسهغبلتاسائِؿذُدس
دسعثْذاؿتسٍاى2

-13همشساتٍيظٍُاػتبًذاسدّبييبدگشفتِؿذُدسثخؾ
سٍاًيسا(ػبػبتهاللبت،ػبػبتداسٍيي،ػذمدسدػتشع
ثَدىوليذّبٍٍ،ػبيلتيضٍثشًذٍُغيشُ…)ساثىبسگيشد

ًـبىدادىتَأمثبتَضيح -هغبلت
اسائِؿذُدسثْذاؿتسٍاى2ٍ1

سهبى

اهذاف( در حذ كيفيت بسيبر ببال)

هنببع  /استزاتژي /

رفتبر هورد انتظبر

ابشار

ثيبىاّويتالذاهبتايوٌيدس 1

ثشاثشسفتبسّبيپشخغشهذدجَ

ارارسيببي
ػئَاالتؿفبّيهـبّذٍُAnecdotal
ً-noteظبستثب
اػتفبدُاصچه
ليؼت

1

ثيبىداليلهجضاوشدى
هذدجَ-ثيبىاّويت
هشالجتّبيپشػتبسياص
هذدجَهجضاؿذُ
1
ثيبىاّويتهْبسوشدى
هذدجَغيشلبثلوٌتشل-ثيبى
هشاحلهْبسوشدىهذدجَ
غيشلبثلوٌتشل
ثيبىاّويتهشالجتپشػتبسي 1
اصهذدجَثبهملذ
خَدتخشيجي-ثيبىٍتَضيح
سفتبسّبيخَدتخشيجي
ثيبىهَاسداػتفبدُاص 2 ECC
ثيبىاّويتهشالجتاصهذدجَ
دسهشاحل -ECCثيبى
هشاحلاًجبمECT
ثيبىاّويتسػبيتهمشسات
ٍيظٍُاػتبًذاسدّبدسثخؾ
اػلبةٍسٍاى

7

1

ً

ً ً

ً

ً ً

هـبّذٍُ
Anecdotal
note
هـبّذٍُ
Anecdotal
ًnoteظبستثب
اػتفبدُاصچه
ليؼت
هـبّذٍُ
Anecdotal
note

بطور كبهل

نسبتبً كبهل

بب راهنوبيي

نبقص

توانبئي

هشبهذه

انجبم

انجبم

كبهل انجبم

انجبم

انجبم كبر را

نشذ

هيدهذ
()1

هيدهذ
()0/75

هيدهذ
()0/5

هيدهذ
()0/25

نذارد
()0

فعبليت هزبي

(فعبليت دانشجو)

سهبى

اهذاف( در حذ كيفيت بسيبر ببال)

هنببع  /استزاتژي /

رفتبر هورد انتظبر

ابشار
ارارسيببي

-14پٌجهَسداص ًىبتهْنٍهشالجتْبيپشػتبسيثؼولآهذُ اسائِجضٍاتآهَصؿي،ثحج
اصهذدجَسا(استجبط،داسٍّب،ػالئنٍاكغالحبتهشثَعِ)ساحجت گشٍّي،هؼشفيهٌبثغ –هشٍس
ٍگضاسؽوٌذ
لؼوتهشثَعِدسدسٍع
ثْذاؿت،ثْذاؿتسٍاى2ٍ1

ثيبىاّويتؿيفتوليِ
هشالجتّبيپشػتبسيثؼولآهذُاص
هذدجَ-حجتوليِهشالجتّبي
پشػتبسيثؼولآهذُاصهذدجَ-

2

 -15داسٍّبي 10هذدجَ ساثبسػبيتاكَلكحيحداسٍدسهبًي هشٍسهٌبثغٍثحجگشٍّي-
هذلؼبصي
تَصيغوٌذ

ثيبىاّويتداسٍدسهبًيدسثخؾ
اػلبةٍسٍاى-ؿشحدػتِّبي
داسٍيي،هَاسداػتفبدُاصثِػَاسم
ٍهشالجتّبيپشػتبسيدسساثغِثب
داسٍّبياػلبةٍسٍاى-تَصيغ
داسٍّبي 10هذدجَعجكوبسديىغ
ثبسػبيتاكَلداسٍيي-

3

هشٍسهٌبثغ-ثحجگشٍّيٍفشدي

ثيبىاّويتتَجِثِػَاسم
داسٍييدسثخؾاػلبةٍسٍاى –
ثيبى5هَسداصػَاسمداسٍيي 2
هذدجَ

3

هذلؼبصي-هشٍسهٌبثغ –ثحج

ثيبىاّويتتَجِثِآصهبيـبت
پبساوليٌىيدسهَسدهذدجَيبى
اػلبةٍسٍاى-تجضيٍِتحليل
اعالػبتپبساوليىيهذدجَ-

1

هـبّذٍُ
Anecdotal
noteفشايٌذ
استجبعي،اهتحبى
وتجيٍؿفبّي،
چهليؼت
هـبّذٍُ
Anecdotal
 -noteػئَاالت
ؿفبّيً-ظبستثب
اػتفبدُاص
چهليؼت
هـبّذٍُ
Anecdotal
 -noteػئَاالت
ؿفبّيً-ظبستثب
اػتفبدُاص
چهليؼت
هـبّذٍُ
Anecdotal
–noteػئَاالت
ؿفبّي

ثيبىاّويتتَجِثًِيبصّبيسٍاًي
هذدجَ-ثيبىً3يبصسٍاًيهذدجَ

2

هـبّذٍُ
Anecdotal
– noteػئَاالت
ؿفبّي

5-16هَسداصػَاسمداسٍيي2هذدجَساتٍضيح دّذ

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

ً3-18يبصسٍاًيًيبصّبيهذدجَساثبتَجِثِاٍلَيتْبًبمثجشد هذلؼبصي-تـَيكثِهـبّذُ-
هشٍسهغبلتاسائِؿذُدسدسع
سٍاًـٌبػي

8

بطور كبهل

نسبتبً كبهل

بب راهنوبيي

نبقص

توانبئي

هشبهذه

انجبم

انجبم

كبهل انجبم

انجبم

انجبم كبر را

نشذ

هيدهذ
()1

هيدهذ
()0/75

هيدهذ
()0/5

هيدهذ
()0/25

نذارد
()0

فعبليت هزبي

(فعبليت دانشجو)

-19ثِدٍهذدجَدساًجبمالذاهبتثْذاؿتفشدي(حوبم
وشدى،هؼَانصدى)ووهًوبيذ.

هذلؼبصي-هشٍسهٌبثغ-ثحج
گشٍّي

ٍ-20ضؼيتدفؼي2هذدجَساثشسػيٍگضاسؽًوبيذ

هذلؼبصي –هشٍسهٌبثغ-ثحج
گشٍّي

-21ؿشوتفؼبلدسثشًبهِيثبصديذاصثيوبسػتبىاػلبةٍ
سٍاىساصي(ثبصجگبُ)

ًوبيؾفيلنّب-تَضيحاّذافٍ
دسپبيبىثحجٍثشسػيگشٍّي

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

ٍ-24ضؼيتسٍاًي2هذدجَسااصًظشاختاللخلك،افىبسٍ
سفتبسثشسػيًوَدُ،حجتگضاسؽًوبيذ

ثبصديذاصثخـْبيثيوبسػتبًْبي
سٍاًيحبدٍهضهي
ثحجگشٍّي–هذلؼبصي

هذلؼبصي تـَيكثِهـبّذُ

ثيبىاّويتهشالجتّبياٍليِ
ثْذاؿتفشديدسهذدجَ-ووه
وشدىثِدٍهذدجَجْتاًجبم
هشالجتّبيثْذاؿتفشدي
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

ؿشوتدسجلؼًِوبيؾفيلنهشثَط 2

ثيبىاّويتتَجِثِػالينٍ
ًـبًِّبيخبفاختالالتسٍاًي-
روش 5ػالهتًٍـبًِخبف
اختالالتسٍاًي
روش4هَسداصػالينثيوبسيّبي
حبدسٍاًي-روش 4هَسداصػالين
ثيوبسيّبيهضهي-همبيؼِػالين
ثيوبسيّبيحبدثبهضهيثيوبسي
هضهيسٍاى

ابشار

3

هـبّذٍُ
Anecdotal
note

بطور كبهل

نسبتبً كبهل

بب راهنوبيي

نبقص

توانبئي

هشبهذه

انجبم

انجبم

كبهل انجبم

انجبم

انجبم كبر را

نشذ

هيدهذ
()1

هيدهذ
()0/75

هيدهذ
()0/5

هيدهذ
()0/25

نذارد
()0

صفات عمومي دانشجويان محيط باليني (كارآموزي و كارآموزي در عرصه)
اهتيبس

صفبت

هعيبرهب

عووهي
وقتشنبسي
وضعيت ظبهز

1
2
3

4

احسبس
هسئوليت
عالقه به كبر

رعبيت نظن و
دقت
انتقبدپذيزي
رفتبر و

5
6
7

هويشه

اغلب

گبهي

بنذرت

هشبهذه

()1

()/75

()0/5

()0/25

نشذ ()0


 حضَسثِهَلغدسهحلوبسآهَصي
 ًذاؿتيغيجتداؿتييًَيفشمهٌبػت(سٍپَؽػفيذ،تويض،هشتت،ثلٌذٍساحت ثبآسمداًـگبُ،ؿلَاسهـىيپبسچِاي)وفؾهـىيساحتٍ
تويضثذٍىكذاٍجلَثؼتِ

 همٌؼِهـىيثلٌذثبپَؿؾوبهلهَّبجْتداًـجَيبىدختشٍآسايؾهَّبيداًـجَيبىپؼشثلَستهتؼبسف

 وبستؿٌبػبييهؼتجش(تگ)
 اًجبمثِهَلغٍظبيفٍتؼْذات
 -اًجبموبهلٍظبيفٍهؼئَليتّب



























































































 - 8اًجبمٍظبيفثبػاللِهٌذيٍسضبيت
 - 9توبيلثِيبدگيشيوبسّبيجذيذ
- 10اػتفبدُهؤحشاصػبػبتوبسآهَصي
- 11ثشًبهِسيضيكحيحجْتاًجبماهَسهحَلِ
- 12اًجبمٍظبيفثبدسًظشگشفتياٍلَيتّب
- 13دلتدساًجبمٍظبيف
- 14لجَلاًتمبداتٍاسدٍُتالؽدسجْتاصثييثشدىاؿىبالت
15

بزخورد
16
حفظ ايوني

17
18

رعبيت اصول

19

اخالقي
20

ّوىبسيٍسفتبساحتشامآهيضثبپشػٌلٍّوىبساىدسهحيظوبسآهَصي
ّوىبسيٍسفتبساحتشامآهيضثبهذدجَيبىٍاسائِساٌّوبييّبيالصمثِآًبى
ايوٌيهحيظثيوبسساثشسػيهيوٌذدسكَستًيبصتذاثيشايوٌيهخلًشدُوٌبستختساثِوبسهيثشد
اعالػبتثيوبسساهحشهبًًِگِداؿتٍِدساختيبسػبيشييلشاسًويدّذ
ثيوبساىسادستلوينگيشيّبيهشالجتيٍدسهبًيؿشوتهيدّذ
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جدول ثبت كلي دستورالعملهاي پرستاري
دستورالعول

آؿٌبييثبهذدجَ(ػالمٍاحَالپشػي،
هؼشفيخَد
آؿٌبييثبهذدجَ(ػالمٍاحَالپشػي،
هؼشفيخَد
ثشلشاسياستجبطثبهذدجَعجكاكَل
استجبطدسهبًي
ثشلشاسياستجبطثبهذدجَعجكاكَل
استجبطدسهبًي
آگبّياصسفتبسوالهي(3تىٌيهاستجبعي)
گضاسؽ3سفتبسغيشوالهيدساستجبطثب
هذدجَ
ثيبىػِهَسداصاحؼبػبتخَددسگشٍُ
خَدؿٌبػي
تجضيٍِتحليلسفتبسوالهيٍغيشوالهي
هذدجَ( 3تىٌيهوالهيثىبسثشدُؿذُ
تَػظداًـجَ)
تجضيٍِتحليلسفتبسوالهيٍغيشوالهي
(4سفتبسغيشوالهيثىبسثشدُؿذُتَػظ
داًـجَ)
سػبيت ً5ىتِايوٌيدسثخؾاػلبةٍ
سٍاى
هشالجتپشػتبسياصيههذدجَهجضاؿذُ
هْبسوشدىيههذدجَيهْبجنٍ
پشخبؿگش
تَضيح 6الذامهشالجتيلجلاصؿَن
دسهبًي
حضَسفؼبلدسثخؾؿَندسهبًي
ثىبسثشدى 6الذامهشالجتيلجلٍثؼذاص
ؿَندسهبًي
تَضيحهمشساتٍيظٍُاػتبًذاسدّبي
هَسدلضٍمثخؾاػلبةٍسٍاى
ثىبسثشدىهمشساتٍيظٍُاػتبًذاسدّبي
هَسدلضٍمثخؾاػلبةٍسٍاى(ػبػت
هاللبت،ػبػتداسٍييػذمدػتشػي
ثَدىوليذّبٍ،ػبيلتيضٍثشًذُ)
5هَسداصػَاسمٍاحتيبطّبيداسٍيي
پٌجهَسداصػَاسمٍاحتيبطّبيداسٍيي
تَصيغكحيحداسٍّبيوليِيهذدجَيبى
تَصيغكحيحداسٍّبيوليِهذدجَيبى

تبريخ

تشخيصبيوبر

بخش/بيوبرستبى

هالحظبت

اهضبء هزبي
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جدول ثبت كلي دستورالعملهاي پرستاري
دستورالعول

تجضيٍِتحليلاعالػبتپبساوليٌىي
هذدجَ
تـخيقً3يبصسٍاًيهذدجَ
ووهثِهذدجَدساًجبمالذاهبت
ثْذاؿتفشدي
ووهثِهذدجَدساًجبمالذاهبت
ثْذاؿتفشدي
ثشسػيٍگضاسؽٍضؼيتدفؼيدٍهذدجَ
ؿشوتدسثشًبهِيثبصديذاصثبجگبُ
روش 5هَسداصػالينًٍـبًِّبيخبف
اختالالتسٍاًي
همبيؼِثيوبسيّبيحبدثبهضهيثبروش 4
هَسداصػالئنّشوذام
ثشسػيٍضؼيتسٍاًيهذدجَاصًظش
اختاللخلكافىبسٍسفتبس
ثشسػيٍضؼيتسٍاًيهذدجَاصًظش
اختاللخلكافىبسٍسفتبس

تبريخ

تشخيصبيوبر

بخش/بيوبرستبى

هالحظبت

اهضبء هزبي
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فرم ثبت فعاليتهاي باليني در كارآموزي در عرصه اصول و مهارتهاي باليني پرستاري
بررسي ي شىاخت مددجًيان
تاريخ

امتياز

موضوع

مالحظات و تأييذ مربي

فرم ثبت آمًزش بٍ مددجً
تاريخ

تشخيص

خالصه محتواي آموزشي و روش آموزش

تأييذ و بازخورد مربي

گسارش بازديد از بيمارستان اعصاب ي ريان رازي (باجگاٌ)
تاريخ

نوع بخش

خالصه گسارش

13

تاييذ مربي

عىاييه كىفراوس
موضوع و خالصه محتوا

تاريخ

مالحظات و تأييد مربي

امتياز

ثبت خاطرات و تجربيات شاخص باليني:

جذول ارزشيابي دانشجو در طول دوره
نوزه

هوارد ا رسشيببي

هالحظبت

نوزه دانشجو

استبنذارد

ً4وشُ



كفبتاختلبكيداًـجَ

ً10وشُ





تىبليفدٍسُ

ً1وشُ





اهتحبىپبيبىثخؾ

ً2وشُ





اهتحبىOSCEپيـشفتتحليلي

ً3وشُ





جوع نوزه

20





كفبتػوَهيداًـجَ

نظرات و پيشنهادات مربي

نظرات و پيشنهادات دانشجو

امضاء

امضاء
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