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دفتر چه ثبت روزانه  فعالیت های بالینی  دانشجویان  کارشناسی 

 ایران  واحد کارآموزی پرستاری در مشکالت شایع

(LOG BOOK) 
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 :log bookهدف وجایگاه آموزشی 

عملکرد دانشجو  را در این درس ودر این  دوره ثبت می دفتر چه ای  است که ضمن بیان اهداف کلی  درس و روند  دوره  ، (log book)گزارش روزانه

عالوه بر ارائه  مطالبی   log bookنماید، پایش عملکرد دانشجویان  در فرآیند آموزش  یکی از ارکان اصلی  جهت ارتقاء کیفیت می باشد و هدف 

 .بی برنامه آموزشی دانشکده می باشدبعنوان  راهنمای مطالعاتی ، ابزاری جهت ارزشیابی یادگرفته های دانشجو  و ارزیا

 log bookمقرارت و اصول کلی تکمیل 

 .دجمع آوری نماین log bookاطالعات  مربوط به تجربیات عملی و علمی  خود را در قالب  تمامی دانشجویان  باید -

 .خود را شخصاَ  تکمیل کند log bookهر دانشجو باید  -

 .ز شروع دوره الزامی استبرای دانشجویان  ا log bookتکمیل  -

 . را جهت بررسی  یا نسخه برداری  در اختیار بگیرد log bookگروه آموزشی مختار است در هر زمان  که تشخیص دهد  -

م نمایند به این خود را بهمراه داشته باشند  تادر موقع لزوم نسبت به ثبت  اطالعات  در آن اقدا log bookتوصیه  می شود  دانشجویان  در تمامی اوقات  -

 . ترتیب از ثبت اطالعات  از طریق رجوع  به حافظه که با خطا  توام  می باشد  پیشگیری  خواهد شد

داده شود  تا اطالعات  مورد نیاز به سهولت   یصتخص log bookبهتر است در پایان  هر فعالیت ، زمان کوتاهی در همان محل انجام فعالیت ، به تکمیل  -

 .اشددر دسترس ب

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

 .شود

 . تکمیل نگردد در واحد بعدی  اجرا خواهد شد  log bookدر هر موردی   -

. در صورت مقعود  شدن در جریان  ارزیابی  ها بطور بسیار جدی  دچار  مشکل خواهید شد بسیار دقت فرمایید چرا که  log bookدر حفظ  -

 . یده استاد بالینی مربوطه تحویل نمادر پایان دوره دفترچه حاضر را ب -

 .داریدکپی از آن را نزد خود نگهک در موقع تحویل ی

 :شرح وظایف دانشجو

در بخش حضور یابد و زمان تعیین  شده  برای حضور  در برنامه های ( عصر03/30صبح لغایت  03/7ساعت  )طبق زمان تعیین شده ای  برای ورود و خروج-

. را رعایت  نماید.. آموزشی  و صرف  چای و غذا 

 .شرکت نماید( تحویل بخش ) در گزارش روزانه تعویض نوبت کاری   -

 .مقرارت  مربوط به بخش را رعایت نماید -

 .را مورد توجه قرار داده و رعایت نماید...( و قت، راستگو، حفظ خلوت  و اسرار، احترام به عقاید مددجوصدا)نکات اخالقی  -

 .با بیمار و خانواده وی، ارتباط مناسب برقرار  نماید-

 .با پرسنل  بخش و سایر دانشجویان ارتباط موثر بر قرار نماید -

 :مشخصات دانشجو

 :شماره دانشجویی : نام و نام خانوادگی

 :ترم:  سال ورود:  رشته تحصیلی

 :نام بیمارستان محل کارآموزی 

 :تاریخ اتمام کارآموزی : تاریخ شروع

 :امضا مربی:  نمره پایان دوره : مسئول مربی  
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 .احساس  مسئولیت در مراقبت از مددجو داشته باشد 

 .وظایف  محوله  را بطور صحیح و با دقت و سرعت مناسب انجام دهد -

 .انتقا دات منطقی را بدون واکنش نامناسب بپذیرد -

 . عالقه مندی و اشتیاق  خود را در انجام  وظایف محوله نشان دهد -

. و با پرسنل بخش  و سایر  دانشجویان  همکاری نماید. عالوه بر وظایف محوله ، عالقه مندی و اشتیاق  خود را در انجام کار گروهی  نشان دهد -

 . 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 کسب مجوز از استاد  مربوطه میسر  می باشد -

 مقرارات درون بخش

 ...(کوتاه نگه داشتن ناخن و عدم استفاده از زیور آالت ، و آرایش و)آراستگی ظاهر متناسب  با شأن شرعی و عرفی دانشجو در محیط بخش  -

ی یا وروپوش سفید و شلوار  مشک(  برای دختران)پوشش مناسب  بر طبق ضوابط دانشکده، و استفاده از اتیکت  شناسایی، روپوش سفید و مقنعه سرمه ای  -

 .، کفش ساده، عدم استفاده  از شلوار جین(پسران)سرمه ای 

 رعایت  دقیق  اصول کنترل عفونت  وتفکیک زباله-

 رعایت  اصول صرفه جویی در استفاده  از وسایل وملزومات الزم برای اجرای پروسیجر ها -

 .ر و با استفاده  از وسایلکسب اجازه  از مربی، سرپرستار، مسئول بخش جهت  اجرای  هر گونه  پروسیج  --

 اجرای  صحیح پروسیجر های پرستاری زیر نظر مربی  -

 :    جهت مطالعهدي منابع پیشنها

( فیپس ، الکمن، نروبر) ری مرجع پرستاکتب- 

 (رتایلوی، پرو پوتر ، )ن فنول و صواکتب - 

 شناسیداروکتب - 

 :شیوه ارزشیابی دانشجو

 (نمره 33) صفات اختصاصی دانشجو -

 (نمره 5) صفات عمومی دانشجو

 (نمره4)تکالیف بالینی -

 (نمره3)امتحان پایان ترم   -

 شرح کارآموزي

ری به بررسی و در این کارآموزی دانشجو با بهره گیری از مهارت  های تفکر خالق و حل مسئله ، بر پایه  آموخته های نظری  و در چارچوب  فرآیند  پرستا

تدابیر پرستاری مناسب  را تعیین و پس از اجرا، و براساس  تشخیص های پرستاری،  بزرگسال و سالمند پرداخته  ویان وضعیت  سالمت  مددجشناخت 

ه لذا بر آموزش  به بیمار  و خانواد. به عالوه  از  دانشجو  انتظار  می رود مراقبت های پرستاری را از پیشگیری تا نوتوانی مدنظر  داشته باشد. ارزیابی می نماید

 . در طی بستری و زمان ترخیص  و مراقبت در منزل تأکید می شود

، مبتال به اختالالت  اعصاب، چشم، عملی در مراقبت از مددجویان  بزرگسال و یا سالمند -استفاده از آموخته  های نظری و مهارتهای علمی: کلیهداف  

 پوست،سوختگی، خون
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 :اهداف ویژه 

 .ر پایان دوره  به اهداف  زیر برسداز فراگیر انتظار می رود د 

 اهداف رفتاری بخش

 

 

 

 

مغز و 

 اعصاب

 

 .نماید ارزیابی گالسکو جدول اساس بر را مددجو شیاریهو سطح -

 .بداند را تشخیصی ایھتست و اھگرافی در الزم ایھآمادگی -

 .بداند را آن پرستاری ایھمراقبت و داده شرح را اھفیکساتور انواع -

 .آشنا باشد( مراقبت های پرستاری،عوارض، تداخل دارویی)ی رایج بخش با دارو ها-

 .بداند را بخش رایج اصطالحات -

 .را انجام بدهد EEGمراقبت های پرستاری قبل وبعد از -

 ، مغزی سکته ، تشنج ، صرع ، مغزی ایھتومور )عصبی سیستم واختالالت اھبیماری با -

 مولتیپل ، پارکینسون ، گراو میاستنی ، باره گلین درمسن ، آلزلیمر ، وشیاریھ سطح اختالالت

 فرایند و آشنا باشد جمجمه داخل فشار افزایش ، میگرن ، مهره ای  دیسک رنیھ ، کمر درد ، اسکلروزیس

 .گیرد بکار را آن به مبتال مددجویان از مراقبت در پرستاری

 

شم چ

 ،گوش

 

 .بداند را اتوسکوپ ، افتالموسکوپ ، الرنگوسکوپ کار روش -

 .باشد آشنا بخش رایج ایھگرافی با -

 .آشنا باشد( مراقبت های پرستاری،عوارض، تداخل دارویی)با دارو های رایج بخش --

 اختالالت ، منیر سندرم ، چشم ایھ اورژانس ، چشم انکساری اختالالت ، ، گلوکوم کاتاراکت بیماری، با -

 مبتال از مددجویان مراقبت در پرستاری فرایند و باشد آشنا ییشنوا اصالحی ایھدرمان ، اوتیت ، گوش خارجی

 .گیرد بکار را آن به

 

 

 

 پوست 

 معاینات  فیزیکی   و مراحل  بررسی بیمار مبتال به اختالالت پوستی  

 . را با اصول صحیح  انجام  می دهد 

 خیص های پرستاری مربوط به بیمار  خود را تعیین می نماید تش -

 .ها را در تشخیص های پرستاری مشخص می کنداولویت   -

 . از بیمار خود بر اساس برنامه  تدوین شده  مراقبت می نماید. برنامه مراقبتی  مربوط به بیمار خود را تدوین می نماید-

 .آشنا باشد( مراقبت های پرستاری،عوارض، تداخل دارویی)با دارو های رایج بخش - -

استروئیدها ، دارو های ضد ویروس ، آنتی هیستامین ها، دارو های ضد )دارو های اختصاصی  در بیماران  پوستی  -
 . را توضیح دهد( قارچ 

و درمانی  بیماریهای پوست را ... ( ، کرایو ، بیوپسی و puva)مراقبت های قبل و بعد از روش های  تشخیصی  -
 .گزارش می نماید

 پوستی ایھپسوریازیس؛ عفونت ، پوست ایھسرطان ، پمفیگوس ، اگزما ) پوست اختالالت و اھبیماری با -
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 در پرستاری فرایند و باشد آشنا

 .بکارگیرد را آن به مبتال مددجویان از مراقبت 

 

 سوختگی

 .بیماران دچار سوختگی را توضیح می دهد مراقبت های پیش بیمارستانی -

داده و اثرات آن را بر سیستم های مختلف  بدن  را در، بیمار خود شناسایی ئ  پاتوفیزیولوژی  سوختگی را توضیح-
 .در راند بالینی ارائه می دهد

 .مراقبت اورژانس  سوختگی  را بر اساس  اولویت شرح می دهد -

 .از مراقبت های اورژ انس سوختگی  آگاه بوده و اطالعات خود را در مراقبت از بیمار  بکار می بندد -

ته دارویی ، عملکرد ، عوارض و مرقبت های پرستاری دارو های موضعی  وسیستماتیک مورد استفاده  در بخش دس -
 .سوختگی را به شکل بحث گروهی در راند بالینی ارائه می دهد

 . دهد  انجام را سوختگی انواع در پانسمان، صحیح تکنیک با -

بانداژ و در نظر گرفتن  راحتی و حفظ تحرک  مناسب در   بانداژ  زخم های سوختگی را با توجه به اصول صحیح -
 . بیمار انجام می دهد

 

 خون

 .باشد آشنا نگهداری آنها نحوه و خونی ایھ فراورده با -

 .بداند را آنها پذیرش مراحل و کننده داءھا فرد شرایط -

 .دھد انجام را کننده اهداء فرد مورد در الزم آزمایشات -

 .دھد انجام را خون ترانسفوزیون در ریپرستا ایھمراقبت -

 پرستاری وفرایند باشد آشنا ( پالکتی اختالالت ، موفیلیھ ، اھ آنمی انواع ، لوسمی ، تاالسمی ) یهایبیمار با -
 .گیرد بکار را آن به مبتال مددجویان از مراقبت در
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 چک لیست ارزشیابی عمومی دانشجویان

 اری در مشکالت شایع ایرانکارآموزی پرست

 

 صفات عمومی

 

 معیار ها

 •'امتیاز

ارزشیابی 

 دانشجو

ارزشیابی  

 استاد

 مالحظات

 

 وقت شناسی

 حضور به موقع در محل کار آموزی-

 انجام بموقع وظایف محوله و مراقبت از بیمار  در طی شیفت-

 نداشتن غیبت -

   

 

 

 

 وضعیت ظاهر

شلوار سفید،کفش -ش سفید،تمیز، بلند،راحتروپو: پوشیدن یونیفرم مناسب-

 (خانم ها)راحت  مقنعه سورمه ای 

وعدم ( خانمها)پوشش کامل موها،نداشتن آرایش وعدم استفاده اززیور آالت-

 (آقایان)استفاده  از آرایش غیر متعارف صورت ومو

 نصب کارت شناسایی معتبر   -5

   

 

 رعایت اصول اخالقی

 و ارتباطی

 

 ، اطالعات و راهنمائیهای الزم به بیمار و خانوادهارائه دانش -

 شرکت دادن بیمار  و خانواده  در تصمیم گیری های درمانی -

برقراری ارتباط صحیح و توأم با ادب با بیمار  وخانواده بر اساس نیاز و  -

 متناسب با سطح درک آنها

 محرمانه نگهداشتن اطالعات مربوط به بیمار-

 دبانه و احترام آمیز  با پرسنل و همکارانهمکاری  و رفتار مؤ-

 همکاری  و رفتار  مؤدبانه با مربی و همکالسی ها -

   

 

 مسئولیت پذیری

احساس مسئولیت  در قبال نیاز های آموزشی بیمار و خانواده انجام به موقع   -

 وظایف  وتعهدات 

همراه با   شرکت فعال  در کلیه فعالیتهای آموزشی و پیگیری  مشکالت  بیمار -

 رفتار  های خالقانه

 ارائه مستندات  بطور صحیح -
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 دانشجویان در محیط هاي بالینی صفات اختصاصی 

 ( ،خونمغز واعصاب ،ENTسوختگی،پوست،) و داخلی  ارزشیابی بخش  جراحی 

 

 موارد ارزشیابی

 نحوه انجام

 خیلی خوب

1 

 خوب

57/0 

 متوسط

7/0 

 ضعیف

57/0 

  صولی و شرکت در گزارش تعویض شیفتگزارش نویسی ا

 

 

 

 

 

 

 

     و پذیرش بیمار گرفتن شرح حال و معاینات فیزیکی

     کنترل دقیق کاردکس و پرونده

سطح )توانایی بررسی کامل بیماران با اختالالت عصبی و جراحی مغزی 
 ... (هوشیاری، عالئم هشدار دهنده، رفلکس های غیر طبیعی و 

    

     GCS تعیین نمره

سونداژ معده و مثانه، ساکشن، اکسیژن )توانایی انجام پروسجرهای خاص 
 ...(تراپی، تعویض آنژیوکت و 

    

     ...(پیشگیری از عفونت، حوادث و )توانایی انجام اقدامات ایمنی 

     .پانسمان زخم را بطور صحیح انجام می دهد

فت آگاه بوده  و در بیمار از مراقبت های قبل و بعد از عمل جراحی گرا
 تحت جراحی بکار می بندد

    

استروئید ها، دارو های ضد )دارو های اختصاصی  در بیماران  پوستی
 .توضیح می دهد( ویروس، آنتی هیستامین ها، دارو های ضد قارچ

    

شوک، اسکار هایپر )از عوارض سوختگی در مراحل مختلف آن 
داشته ، واقدامات الزم را جهت  آگاهی( Contractureتروفیک  و 

 پیشگیری  از این عوارض را در بیمار بکار می بندد

    

از بیماران  عفونی طبق  اصول صحیح ایزوالسیون مراقبت به عمل می 
 .آورد

    

     قطره گوش یا چشم  را بطور صحیح برای بیمار  استفاده می نماید

     .عات کافی دارداطال Emergency Boxدر رابطه با دارو های 

     کار کردن با پمپ انفوزیون

     .نتایج آزمایشات بیمار رابررسی و مواردغیر  طبیعی  را مشخص می نماید

    مراقبت های قبل و بعد از عمل را برای بیمار مبتال به  کاتاراکت انجام می 
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 . دهد

     .آزمایشات الزم  در بیماران کاندید جراحی را می داند

     .موارد مصرف  سرم های مختلف را می شناسد

     .نحوه کشیدن بخیه و زمان برداشتن  بخیه ها را می داند

     نحوه کار با الرنگوسوپ را می داند 

     .نحوه کار با اتوسکوپ را می داند

     .مراقبت از بیماران مبتال به سکته مغزی را می داند

     های مرتبط با سیستم عصبی CTی ها و تفسیر آزمایشات  و گراف

     کنترل عالئم حیاتی با رعایت  اصول پراتیکی

     آشنایی با وسایل  و تجهیزات  پرکاربرد در هر بخش

استفاده  از اصطالحات و اختصارات رایج در محیط  بالین و بخش  محل 
 آموزیرکا

    

و آگاهی از عوارض   مراقبت از بیمار  مبتال به اختالالت خونی   
ترانسفوزیون خون با فرآورده  های خونی  و نحوه نگهداری آن آشنا 

 .است

    

     توانایی آموزش های الزم  به بیمار و خانواده وی

     کنفرانس ها/ راندها/ شارکت فعال در بحث گروهیم

 :ارزشیابی

 نمره کسب شده  نمره کل موضوع ارزشیابی

  مرهن5 ارزشیابی عمومی

  نمره33 ارزشیابی اختصاصی

  نمره3 امتحان پایان دوره

 مطالعه دارویی، گزارش کار روزانه، ارائه فرآیند پرستاری، کنفرانس ،Case Report گزارش پرستاری،)فعالیت های آموزشی

 (بالینی

  نمره4

  نمره تشویقی 3حداکثر  ......(.......ابتکار ، خالقیت، گزارش موارد و مطالب تازه  وغیره )فعالیت های ویژه 

  03نمره کل
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