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للهی : گشوه مذيش  علی اکبر عبدا

 انم وانم  خانوداگی دانشجو : ...............
  

 

 گشامیکاسوسص 

 
اميذ است بتًاويذ در جُتت حظتو ي    ي جراحي داخلي  پرستبري يرزي در عرصٍ ضمه آرزيي مًفقيت طي ديرٌ كبر

َذف از تُيٍ ايه دفترچٍ، ثبت كليتٍ   عملي خًد كًضب ببضيذ. -ي خبوًادٌ ي ارتقبء تًاومىذي علمي بيمبرارتقبء سالمت 

است. ايه امر بٍ ضىبستبيي وقتبض ضتع  ي     َبي داخلي ي جراحي  فعبليت َبي آمًزضي ضمب طي كبريرزي در بخص

لطظب كليٍ فعبليت َبي آمًزضي خًد را طتي ديرٌ كتبريرزي در ايته دفترچتٍ ثبتت       اَذ ومًد.قًت آمًزش كمک خً

ومبييذ. تبييذ فعبليت َب بب امضب ي مُر مسئًل ضيظت صًرت خًاَذ گرفتت. دفترچتٍ ختًد را در اوتُتبي آختريه ريز      

ضًد. از ايته ري در حظتو آن    ديرٌ بٍ سًپريايسر آمًزضي تحًيل دَيذ. ارزضيببي ضمب بر اسبس ايه دفترچٍ اوجبم مي

داخلتي ي  كًضب ببضيذ ي آن را در تمبم ديرٌ بب خًد وگٍ داريذ. پس از تبييتذ ستًپريايسر آمًزضتي دفترچتٍ بتٍ گتريٌ       

 ارسبل خًاَذ ضذ ي در پريوذٌ آمًزضي ضمب ببيگبوي خًاَذ ضذ. جراحي

 
 

 دفترهچ ثبت فعالیت
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 مشخصات کاسوسص

                                                                                              ضمبسٌ تمبس:                :    ضمبسٌ داوطجًیی             وبم ي وبم خبوًادگی داوطجً :                    

 
ثیمبس ثب مطكل  داخيكی ي   سياوی( اص سيحی ، جسمیمشاقجت جبمغ )کست غالحیت دس  :دوره کلی از هدف

  می ثبضذ.بی مشاقجتی ي آمًصضی اص ویبصَثب عیفی  جشاحی

اسصضیبثی ضمب ثش اسبس سػبیت قًاویه ي مقشسات آمًصضی ي اخكال  حشهكٍ ای، ي اسصیكبثی    : نحوه ارزشیابی

ثبلیىی  ثش اسبس ػميلشد ضمب دس ياحذ َبی ثبلیىی می ثبضذ . اجشای مشاقجت َبی پشستبسی ثش اسكبس ایكه   

 مشٌ اسصضیبثی سا ثجت کشدٌ ي ثٍ داوطلذٌ اسجبع می ضًدي سشپشستبس ودهتشچٍ غًست می گیشد. 

 :مقررات آموزشی

 کفص مطلی، ضيًاس ي مقىؼٍ تمیض، ي سفیذ سيپًش داوطلذٌ مقشاست عجق یًویفشم اص استفبدٌ 

 .است الضام ىبسبییض کبست اص استفبدٌ ي جیه، ضيًاس اص استفبدٌ ػذم مىبست،

 .است الضام آالت صیًس اص استفبدٌ ػذم ي وبخه داضته وگٍ کًتبٌ 

حشهٍ ای دس ثشخًسد ثب ثیمبسان، َمشاَبن، َملبسان، کبدس آمًصضی ي استجبعبت  سػبیت ضئًوبت  

 الضامی است  دسمبوی

اسصش ارس  ثٍ  5داخيی جشاحی دس مشکض :کبسيصی دس ػشغٍ  مذت کبس يسصی ي تؼذاد ضیفت َب 

يجشاحی مغش ي اػػبة ي  جشاحی  –جشاحی  –ضیفت دس ثخص َبی استًپذی  23ياحذ مؼبدل 4

 .  می ثبضذ  7تًساکس ثشای پسشان ي ثشای دختشان پًست يسًختگی  دس تشم 

عجق ثشوبمٍ سیضی داوطگبٌ ، داوطجً مًظف است دس صمبن مطخع ضذٌ دس  ثشوبمٍ سیضی ضیفت: 

مؼشهی خًد ثٍ سشپشستبس، صیش وظش سشپشستبس ثخص ثشوبمٍ  مح  کبسيسصی حبضش ضذٌ ي  ضمه

ضیفت َب تذيیه ضًد. ثشوبمٍ َب ضیفت دس گشدش )غجح، ػػش . ضت (می ثبضذ. یؼىی داوطجً 

داضتٍ ثبضذ.  شیفت صبح ودو شیفت عصش ويک  شیفت شب  4دس َش ثخص  مًظف است 

 تذيیه چگًوگی ضیفت َب ثب وظش سشپشستبس ثخص می ثبضذ. 

 .است ممىًع غجح ضت ضت، ي ػػش غًست ثٍ کبسی َبی ضیفت وذنگزسا 

 حضًس دس ضیفت َب : 

می ثبضذ. داوطجً صیش وظش مسئًل  case methodسػبیت اوجبم هؼبلیت دس ثخص ثش اسبس  

 ثخص / ضیفت هؼبلیت ومبیذ.

 ص: مًقغ دس ثخٍ حضًس دس ضیفت عجق ثشوبمٍ تؼییه ضذٌ ي حضًس ث 

 0:77-7::43شیفت شب          07- 7:::4شیفت عصش:                   44-7::0شیفت صبح : 
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 ) دس َش ضیفت کبسی، حضًس حذاق  یک وًثت ضشکت دس تحًی  ضیفت الضامی است(   

َمچىیه میجبضذ.  سًپشيایضس سشپشستبس، ػُذٌ ثٍ داوطجًیبن خشيج ي يسيد ثش وظبست 

یب مسئًل ثخص ثٍ اعالع داوطجًیبن ثبیذ حضًس خًد دس ثخص سا اص عشیق مسئًل ضیفت 

 سًپشيایضس ویض ثشسبوىذ. 

سشپشستبس ي اص ثیمبسستبن دس ضشایظ خبظ غشهب هقظ ثب کست مجًص کتجی اص داوطجً  خشيج 

)تلمی  مشخػی سبػتی(. حذاکثش یک سبػت ثشای َش ياحذ سًپشيایضس ضیفت مقذيس می ثبضذ

 کبسيسصی می تًاوذ اص مشخػی سبػتی استفبدٌ ومبیذ.

 دس حبضش داوطجًی خبوًادگی وبم وبم پشستبسی، سيصاوٍ گضاسش ثجت َىگبم ضیفت مسئًلیه 

 .ومبیىذ ویض ثجت سا ثخص

سًپشيایضس اعالع سشپشستبس/  ٍگًوٍ ػذم املبن حضًس دس ضیفت ثٍ دلی  ثیمبسی ثبیستی ث َش 

. داوطجً مًظف است دس ججشان گشددآن غیجت مًجٍ ي دس اسشع يقت ویض  کطیک سسبوذٌ ضًد

ظ وحًٌ استجبط ثب مسئًلیه دس ایه صمیىٍ، دس َىگبم تذيیه ثشوبمٍ اص سشپشستبسثخص سًال خػً

 ومبیذ. 

داوطجً دس عًل ديسٌ مجبص ثٍ غیجت ومی ثبضیذ. دس غًست داضته غیجت، ثٍ اصای َش غیجت  

ثذين َمبَىگی دي ضیفت ثبیذ ججشان ضًد. يلی دس غًست غیجت ثب َمبَىگی قجيی ي مًجٍ 

 ضیفت ثٍ اصای َش غیجت ثب َمبَىگی مسئًل ثخص ججشان ومبیذ.   ثًدن آن، یک

 مختيف َبی ثخص دس سًپشيایضسان ثًسیيٍ ياحذ آمًصضی َش دس یلجبس هقظ داوطجً جبثجبیی 

 ضًد. خًداسی کبسی ضیفت یک دس متؼذد َبی ثخص ثٍ داوطجً اص هشستبدن ثبضذ، می مجبص

ً دس وظش گشهتٍ ضذٌ است کٍ ثب َمبَىگی دس َش ثخص یک کمذ جُت قشاس دادن يسبی  داوطج 

اص آيسدن َشگًوٍ يسبی  قیمتی ي... ثٍ ثیمبسستبن خًد داسی ًل ثخص ایه امش مُیب می گشددئمس

جُت غشف وُبس / ومبییذ. مسئًلیت مشاقجت اص لًاصم ضخػی ثٍ ػُذٌ خًد داوطجً می ثبضذ. 

تبس مشثًعٍ می تًاویذ اص سيف ضبم دس صمبن ضیفت ثب اخز ثشگٍ اص مسئًل ضیفت یب سشپشس

مسئًل  غالحذیذ ي کبس ثبالی حجم دلی  ثٍ داوطجً کٍ غًست دسثیمبسستبن استفبدٌ ومبییذ

 مسئًل ثخص/ ومبیذ، مسئًل مشاجؼٍ سيف ثٍ غزا سشي جُت وجبضذ قبدس ضیفت ثخص/ مسئًل

 دس داوطجً غزای سشي ي ثخص ثٍ داوطجً غزای آيسدن جُت الصم الصم است، َمبَىگی  ضیفت

 دَذ. اوجبم ثخص
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دس خػًظ سبػت غشف  غجحبوٍ یب وُبس یب ضبم حتمب اص ياحذ تغزیٍ/ سيف سشيیس ثیمبسستبن  

سبػت استشاحت داوطجً ثب َمبَىگی مسًل ضیفت دس وًثت کبس ضت اعالػبت الصم کست ضًد. 

ح  می ثبضذ.  َمچىیه جُت م صبح ( 5صبح تا   :يا   ساعت   :بامذاد تا  4) ساعت 

استشاحت دس وًثت ضت دس ثخص مشثًعٍ مح  استشاحت دس وظش گشهتٍ ضذٌ است ي دس غیش ایه 

 غًست ثب َمبَىگی مسئًل ضیفت ثب سًپشيایضس مح  استشاحت مطخع خًاَذ ضذ.

دس عًل ديسٌ َش گًوٍ مطل  یب سًاالت ػيمی خًدتبن سا ثب مذیش گشيٌ اص عشیق ایمی  / تيفىی/   

 ذ.حضًسی دس استجبط ثبضی

 اوجبم ضیفت مسئًل/ثخص مسئًل وظش ثبیذ تحت  ثخص دس گشهتٍ غًست اقذامبت کيیٍ اوجبم 

 .ضًد

 ثٍ .. ي تطلش ي تقذیش ای، حشهٍ غیش سهتبس غیجت، (کبسی محیظ دس داوطجً مطلالت ي مسبئ  

بسستبن یب  مذیش ثیم پشستبسی ثبلیه ػيمی َیبت یب سًپشيایضسآمًصضی اعالع ثٍ ملتًة غًست

 .ضًد سسبوذٌ گشيٌ مشثًعٍ

 ضغيی مًاجٍُ غًست داوطجً مًظف است احتیبعبت الصم دس محیظ ثبلیىی سا سػبیت ومبیذ. دس 

 الصم اقذامبت دسمبن آمًصضی مشکض ػفًوت کىتشل پشيتل  عجق داوطجًیبن " استیک ویذل"

 ٍ مسئًل ثخص / مسئًل) تلمی  هشم مًاجٍُ ضغيی. اعالع ث.گیشد غًست داوطجًیبن ثشای

ضیفت جُت  َمبَىگی ثب سًپًایضس کىتشل ػفًوت یب سًپشيایضسضیفت. اخز ومًوٍ اص ثیمبس ي 

 داوطجً ي سبیش اقذامبت الصم..... ( 

ات هً  سا مغبلؼٍ کشدٌ ي متؼُذ ثٍ سػبیت سایىجبوت .................... ............ داوطجًی تشم َفتم پشستبسی مقش

  آن می ثبضم

 :امضب                                                                                                                               

. سپس سشپشستبس طًدیسشپشستبس م  یديسٌ تًسظ داوطجً تحً یدس اوتُب الک ثًگ  هیتًجٍ : ا

گشيٌ  شی) مذ ییمبمب یتب ثٍ داوطلذٌ پشستبس ذیومب  یتحً یآمًصض ضسیثشگٍ َب سا ثٍ سًپشيا ٍیکي

   .طًدیگشيٌ محبسجٍ ي ثجت م شیتًسظ مذ ییمشثًعٍ ( اسسبل گشدد. ومشٌ  وُب

  

 امضبئ                                                    مذیش گشيٌ داخيی يجشاحی           
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 عمومی  جراحی  بخش فرم ارزشیابی

 نمره ( 4)      عمومی موارد ارزشیابی
 خَة

1 

 هتَسظ

5/0 

 ضؼیف

25/0 

    اسيي اخالقی  اًضجبط ٍ ٍقت ضٌبسیرػبيت ًظن، هَ

    سئَلیت پذيزيآراستگی ظبّزي ٍ رػبيت ضئًَبت اخالقی ه

    ثیوبر ٍ خبًَادُ( -پزسٌل -)هزثیارتجبط صحیح ٍ هٌبست ثب ديگزاى  

 تيرػب ي اعالػبت ثیوبررا هحزهبًِ ًگِ داضت ٍ ضخصی نيٍ حفظ حز وٌیيتذاثیز ا

 هی كٌذ
   

  عمومی   نمشه جمع کل اسصشیابی  

 نمره (01) تخصصی موارد ارزشیابی

اضٌبيی ثب قَاًیي ٍهقزرات داخلی ثخص  ٍ سٌجِ ّابي اػتجابر ثخطای     -1

 هزثَعِ 

   

    اضٌبيی ثب ثیوبريْبي رايج ثخص ٍ تَاًبيی اجزاي هزاقجتْبي پزستبري آى -2

    ل ضفبّی  در حضَر پزسٌ گشارش دّیًحَُ گشارش ًَيسی در پزًٍذُ  ٍ -3

ٍ كابرثزد صاحیح دارٍ    َاًبيی اًجبم پزٍسایجزّبي درهابًی هزاقجتای   ت-4

 درهبًی  

   

كٌتزل ػالئن حیبتی، جذة ٍ دفغ ، اًجبم تزاًسفَسيَى خاَى ٍ  تَاًبيی -5

 سزم درهبًی

   

    تَاًبيی پذيزش  ، تزخیص ٍ اًتقبل ثیوبر -6

هاذدجَ در ثاذٍ   تَاًبيی اخذ ضزح حبل ، ارسيبثی  اٍلیِ ٍ اهَسش ثاِ  -7

 پذيزش ، حیي ثستزي ٍ تزخیص

   

    رػبيت احتیبعبت ّوِ جبًجِ ٍ هَارد كٌتزل ػفًَت -8

    ثْذاضت ٍ ...( –) تغذيِ تَاًبيی رفغ ًیبسّبي جسوبًی هذدجَ-9

تَاًبيی كبر ثب تجْیشات ثخص ٍ حفظ  ًٍگْذاري اًْب  ٍ كبر ثب سیستن -10

HIS 

   

   مشهجمع کل اسصشیابی تخصصی  ن
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 ی عمومی بخش جراحارزشیابی دانشجو توسط سرپرستار 

 نمره ( 2آموزش به بیمار/ خانواده در حضور یکی از پرسنل )  -الف

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ثیوبر :                تبريخ :                                           هطکل ثیوبر :

 

 هحتَاي آهَسضی تحَيل سزپزستبر گزدد ٍ آهَسش ارائِ ضذُ تَسظ سزپزستبر تبيیذ گزدد

 

 نمره( 2مشارکت در برنامه های آموزشی وتوانمنذسازی کادر درمانی) -ب

 تاریخ موضوع

  ًوزُ 1ًَضتي هغبلت در ثزد آهَسضی )اًتخبة هَضَع ثب ّوبٌّگی هسئَل ثخص اًجبم ضَد( -الف

  ًوز1ُتْیِ پوفلت/ تزاكت آهَسضی )در فزهت پیطٌْبدي ثجت گزدد(  -ة

 

 نمره ( 2پرستار ) تکمیل فرم ارزیای اولیه توسط -ج

تکویل يک فزم ارسيبي اٍلیِ تَسظ پزستبر هزثَط ثِ يک ثیوبر ثبيذ تَسظ داًطجَ اًجبم ضَد . تَسظ سزپزستبر 

 هٌَط ثِ ارائِ هستٌذات تبيیذ گزدد

 

 بارم نمره ارزشیابی 
عمومی ) 

 (4نمره 

تخصصیییی 

 نمره (01)

اموزش به بیمار 

 (2) نمره 

مشارکت و توامنذ 

 نمره ( 2سازی )

تکمیییل فییرم 

ارزیییییابی ) 

 نمره (2

 نمره کل  

 نمره (21)

       نمره دانشجو
 

 

 

 

 

  031/       /     جراحی توراکس خش ب

 تاسيخ هش شیفت
 

  
       

  مهش و امضاي سشپشستاس

شييييیفت هيييياي 

 گزسانذه 
        

 

 

 

 مهش و امضائ سوپش وايض                                مهش و امضاي سشپشستاس                   

 ارس           5مشکض                                                                                                    

 



 Student Log Book  فعاليت                                                                                       دفترچه ثبت 

 

 عمومی  بخش جراحی  رگه گسارش پرستاریب

 مراقبت آن را بٍ عُذٌ داضتٍ ايذ را در ايه قسمت ثبت ومبييذ لطظب يک ومًوٍ از گسارش پرستبري براي بيمبري كٍ

 گسارش پرستبري اقذامبت داريئي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برگه خالصه فعالیت ها

 لطظب خالصٍ اي فعبليتُبي اوجبم ضذٌ ي يب تجبرة ببليىي خًد را در بخص ثبت ومبييذ.
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 جراحی توراکس  بخش فرم ارزشیابی

 نمره ( 4)      عمومی یابیموارد ارزش
 خَة

1 

 هتَسظ

5/0 

 ضؼیف

25/0 

    رػبيت ًظن، هَاسيي اخالقی  اًضجبط ٍ ٍقت ضٌبسی

    سئَلیت پذيزيآراستگی ظبّزي ٍ رػبيت ضئًَبت اخالقی ه

    ثیوبر ٍ خبًَادُ( -پزسٌل -)هزثیارتجبط صحیح ٍ هٌبست ثب ديگزاى  

های   تيرػب ي اعالػبت ثیوبررا هبًِ ًگِ داضتهحز ٍ ضخصی نيٍ حفظ حز وٌیيتذاثیز ا

 كٌذ
   

  جمع کل اسصشیابی  عمومی   نمشه 

 نمره (01) تخصصی موارد ارزشیابی

    اضٌبيی ثب قَاًیي ٍهقزرات داخلی ثخص  ٍ سٌجِ ّبي اػتجبر ثخطی هزثَعِ  -1

    اضٌبيی ثب ثیوبريْبي رايج ثخص ٍ تَاًبيی اجزاي هزاقجتْبي پزستبري آى -2

    ضفبّی  در حضَر پزسٌل  گشارش دّیًحَُ گشارش ًَيسی در پزًٍذُ  ٍ -3

    ٍ كبرثزد صحیح دارٍ درهبًی   َاًبيی اًجبم پزٍسیجزّبي درهبًی هزاقجتیت-4

كٌتزل ػالئن حیبتی، جذة ٍ دفغ ، اًجبم تزاًسفَسيَى خَى ٍ سازم  تَاًبيی -5

 درهبًی

   

    تقبل ثیوبر تَاًبيی پذيزش  ، تزخیص ٍ اً-6

تَاًبيی اخذ ضزح حبل ، ارسيبثی  اٍلیِ ٍ اهَسش ثِ هذدجَ در ثذٍ پذيزش ، -7

 حیي ثستزي ٍ تزخیص

   

    رػبيت احتیبعبت ّوِ جبًجِ ٍ هَارد كٌتزل ػفًَت -8

    ثْذاضت ٍ ...( –) تغذيِ تَاًبيی رفغ ًیبسّبي جسوبًی هذدجَ-9

فظ  ًٍگْذاري اًْاب  ٍ كابر ثاب سیساتن     تَاًبيی كبر ثب تجْیشات ثخص ٍ ح-10

HIS 

   

   جمع کل اسصشیابی تخصصی  نمشه

 

 

 



 Student Log Book  فعاليت                                                                                       دفترچه ثبت 

 

 ارزشیابی دانشجو توسط سرپرستار بخش جراحی توراکس  

 نمره ( 2آموزش به بیمار/ خانواده در حضور یکی از پرسنل )  -الف

 هطکل ثیوبر :                      ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ثیوبر :                تبريخ :                     

 

 هحتَاي آهَسضی تحَيل سزپزستبر گزدد ٍ آهَسش ارائِ ضذُ تَسظ سزپزستبر تبيیذ گزدد

 

 نمره( 2مشارکت در برنامه های آموزشی وتوانمنذسازی کادر درمانی) -ب

 تاریخ موضوع

 1ص اًجبم ضَد(ًَضتي هغبلت در ثزد آهَسضی )اًتخبة هَضَع ثب ّوبٌّگی هسئَل ثخ -الف

 ًوزُ
 

  ًوز1ُتْیِ پوفلت/ تزاكت آهَسضی )در فزهت پیطٌْبدي ثجت گزدد(  -ة

 

 نمره ( 2پرستار )تکمیل فرم ارزیای اولیه توسط  -ج

تکویل يک فزم ارسيبي اٍلیِ تَسظ پزستبر هزثَط ثِ يک ثیوبر ثبيذ تَسظ داًطجَ اًجبم ضَد . تَسظ سزپزستبر 

 بيیذ گزددهٌَط ثِ ارائِ هستٌذات ت

 

بیییارم نمیییره 

 ارزشیابی 

عمومی ) 

 (4نمره 

تخصصیییی 

 نمره (01)

اموزش به بیمار 

 (2) نمره 

مشارکت و توامنذ 

 نمره ( 2سازی )

تکمیییل فییرم 

ارزیییییابی ) 

 نمره (2

 نمره کل  

 نمره (21)

       نمره دانشجو
 

 

 

 

 

  031/       /     جراحی توراکس خش ب

 تبريخ ّز ضیفت
 

  
       

 ٍ اهضبي سزپزستبر  هْز

ضااایفت ّااابي  

 گذراًذُ 
        

 

 

 

 مهش و امضاي سشپشستاس                                                  مهش و امضائ سوپش وايض 

       ارس     5مشکض                                                                                                    
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 بخش جراحی توراکس    رگه گسارش پرستاریب

 لطظب يک ومًوٍ از گسارش پرستبري براي بيمبري كٍ مراقبت آن را بٍ عُذٌ داضتٍ ايذ را در ايه قسمت ثبت ومبييذ

 گسارش پرستبري اقذامبت داريئي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برگه خالصه فعالیت ها

 ة ببليىي خًد را در بخص ثبت ومبييذ.لطظب خالصٍ اي فعبليتُبي اوجبم ضذٌ ي يب تجبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Student Log Book  فعاليت                                                                                       دفترچه ثبت 

 

 ارتوپذی   بخش فرم ارزشیابی

 نمره ( 4)      عمومی موارد ارزشیابی
 خَة

1 

 هتَسظ

5/0 

 ضؼیف

25/0 

    رػبيت ًظن، هَاسيي اخالقی  اًضجبط ٍ ٍقت ضٌبسی

    سئَلیت پذيزيآراستگی ظبّزي ٍ رػبيت ضئًَبت اخالقی ه

    ثیوبر ٍ خبًَادُ( -پزسٌل -)هزثیهٌبست ثب ديگزاى  ارتجبط صحیح ٍ 

 تيرػب ي اعالػبت ثیوبررا هحزهبًِ ًگِ داضت ٍ ضخصی نيٍ حفظ حز وٌیيتذاثیز ا

 هی كٌذ
   

  جمع کل اسصشیابی  عمومی   نمشه 

 نمره (01) تخصصی موارد ارزشیابی

ثخطای   اضٌبيی ثب قَاًیي ٍهقزرات داخلی ثخص  ٍ سٌجِ ّابي اػتجابر   -1

 هزثَعِ 

   

    اضٌبيی ثب ثیوبريْبي رايج ثخص ٍ تَاًبيی اجزاي هزاقجتْبي پزستبري آى -2

    ضفبّی  در حضَر پزسٌل  گشارش دّیًحَُ گشارش ًَيسی در پزًٍذُ  ٍ -3

ٍ كابرثزد صاحیح دارٍ    َاًبيی اًجبم پزٍسایجزّبي درهابًی هزاقجتای   ت-4

 درهبًی  

   

یبتی، جذة ٍ دفغ ، اًجبم تزاًسفَسيَى خاَى ٍ  كٌتزل ػالئن حتَاًبيی -5

 سزم درهبًی

   

    تَاًبيی پذيزش  ، تزخیص ٍ اًتقبل ثیوبر -6

تَاًبيی اخذ ضزح حبل ، ارسيبثی  اٍلیِ ٍ اهَسش ثاِ هاذدجَ در ثاذٍ    -7

 پذيزش ، حیي ثستزي ٍ تزخیص

   

    رػبيت احتیبعبت ّوِ جبًجِ ٍ هَارد كٌتزل ػفًَت -8

    ثْذاضت ٍ ...( –) تغذيِ رفغ ًیبسّبي جسوبًی هذدجَ تَاًبيی-9

تَاًبيی كبر ثب تجْیشات ثخص ٍ حفظ  ًٍگْذاري اًْب  ٍ كبر ثب سیستن -10

HIS 

   

   جمع کل اسصشیابی تخصصی  نمشه

 



 Student Log Book  فعاليت                                                                                       دفترچه ثبت 

 

 

 ارزشیابی دانشجو توسط سرپرستار بخش ارتوپذی   

 نمره ( 2) آموزش به بیمار/ خانواده در حضور یکی از پرسنل  -الف

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ثیوبر :                تبريخ :                                           هطکل ثیوبر :

 

 هحتَاي آهَسضی تحَيل سزپزستبر گزدد ٍ آهَسش ارائِ ضذُ تَسظ سزپزستبر تبيیذ گزدد

 

 ره(نم 2مشارکت در برنامه های آموزشی وتوانمنذسازی کادر درمانی) -ب

 تاریخ موضوع

  ًوزُ 1ًَضتي هغبلت در ثزد آهَسضی )اًتخبة هَضَع ثب ّوبٌّگی هسئَل ثخص اًجبم ضَد( -الف

  ًوز1ُتْیِ پوفلت/ تزاكت آهَسضی )در فزهت پیطٌْبدي ثجت گزدد(  -ة

 

 نمره ( 2پرستار )تکمیل فرم ارزیای اولیه توسط  -ج

َط ثِ يک ثیوبر ثبيذ تَسظ داًطجَ اًجبم ضَد . تَسظ سزپزستبر تکویل يک فزم ارسيبي اٍلیِ تَسظ پزستبر هزث

 هٌَط ثِ ارائِ هستٌذات تبيیذ گزدد

 

 بارم نمره ارزشیابی 
عمومی ) 

 (4نمره 

تخصصیییی 

 نمره (01)

اموزش به بیمار 

 (2) نمره 

مشارکت و توامنذ 

 نمره ( 2سازی )

تکمیییل فییرم 

ارزیییییابی ) 

 نمره (2

 نمره کل  

 نمره (21)

       انشجونمره د
 

 

 

 

 

  031/       /     جراحی توراکس خش ب

 تبريخ ّز ضیفت
 

  
       

 هْز ٍ اهضبي سزپزستبر 

         ضیفت ّبي گذراًذُ 
 

 

 

 مهش و امضاي سشپشستاس                                                  مهش و امضائ سوپش وايض 

 ارس           5مشکض                                                                                                    
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 بخش ارتوپذی     رگه گسارش پرستاریب

 لطظب يک ومًوٍ از گسارش پرستبري براي بيمبري كٍ مراقبت آن را بٍ عُذٌ داضتٍ ايذ را در ايه قسمت ثبت ومبييذ

 گسارش پرستبري اقذامبت داريئي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برگه خالصه فعالیت ها

 لطظب خالصٍ اي فعبليتُبي اوجبم ضذٌ ي يب تجبرة ببليىي خًد را در بخص ثبت ومبييذ.
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 جراحی مغس و اعصاب    بخش فرم ارزشیابی

 نمره ( 4)      عمومی موارد ارزشیابی
 خَة

1 

 هتَسظ

5/0 

 ضؼیف

25/0 

    جبط ٍ ٍقت ضٌبسیرػبيت ًظن، هَاسيي اخالقی  اًض

    سئَلیت پذيزيآراستگی ظبّزي ٍ رػبيت ضئًَبت اخالقی ه

    ثیوبر ٍ خبًَادُ( -پزسٌل -)هزثیارتجبط صحیح ٍ هٌبست ثب ديگزاى  

های   تيرػب ي اعالػبت ثیوبررا هحزهبًِ ًگِ داضت ٍ ضخصی نيٍ حفظ حز وٌیيتذاثیز ا

 كٌذ
   

  جمع کل اسصشیابی  عمومی   نمشه 

 نمره (01) تخصصی موارد ارزشیابی

    اضٌبيی ثب قَاًیي ٍهقزرات داخلی ثخص  ٍ سٌجِ ّبي اػتجبر ثخطی هزثَعِ  -1

    اضٌبيی ثب ثیوبريْبي رايج ثخص ٍ تَاًبيی اجزاي هزاقجتْبي پزستبري آى -2

    ضفبّی  در حضَر پزسٌل  گشارش دّیًحَُ گشارش ًَيسی در پزًٍذُ  ٍ -3

    ٍ كبرثزد صحیح دارٍ درهبًی   اًجبم پزٍسیجزّبي درهبًی هزاقجتی َاًبيیت-4

كٌتزل ػالئن حیبتی، جذة ٍ دفغ ، اًجبم تزاًسفَسيَى خَى ٍ سازم  تَاًبيی -5

 درهبًی

   

    تَاًبيی پذيزش  ، تزخیص ٍ اًتقبل ثیوبر -6

زش ، تَاًبيی اخذ ضزح حبل ، ارسيبثی  اٍلیِ ٍ اهَسش ثِ هذدجَ در ثذٍ پذي-7

 حیي ثستزي ٍ تزخیص

   

    رػبيت احتیبعبت ّوِ جبًجِ ٍ هَارد كٌتزل ػفًَت -8

    ثْذاضت ٍ ...( –) تغذيِ تَاًبيی رفغ ًیبسّبي جسوبًی هذدجَ-9

تَاًبيی كبر ثب تجْیشات ثخص ٍ حفظ  ًٍگْذاري اًْاب  ٍ كابر ثاب سیساتن     -10

HIS 

   

   جمع کل اسصشیابی تخصصی  نمشه

 

 



 Student Log Book  فعاليت                                                                                       دفترچه ثبت 

 

 ی دانشجو توسط سرپرستار بخش جراحی مغس و اعصاب   ارزشیاب

 نمره ( 2آموزش به بیمار/ خانواده در حضور یکی از پرسنل )  -الف

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ثیوبر :                تبريخ :                                           هطکل ثیوبر :

 

 ارائِ ضذُ تَسظ سزپزستبر تبيیذ گزدد هحتَاي آهَسضی تحَيل سزپزستبر گزدد ٍ آهَسش

 

 نمره( 2مشارکت در برنامه های آموزشی وتوانمنذسازی کادر درمانی) -ب

 تاریخ موضوع

 1ًَضتي هغبلت در ثزد آهَسضی )اًتخبة هَضَع ثب ّوبٌّگی هسئَل ثخص اًجبم ضَد( -الف

 ًوزُ
 

  ًوز1ُتْیِ پوفلت/ تزاكت آهَسضی )در فزهت پیطٌْبدي ثجت گزدد(  -ة

 

 نمره ( 2پرستار )تکمیل فرم ارزیای اولیه توسط  -ج

تکویل يک فزم ارسيبي اٍلیِ تَسظ پزستبر هزثَط ثِ يک ثیوبر ثبيذ تَسظ داًطجَ اًجبم ضَد . تَسظ سزپزستبر 

 هٌَط ثِ ارائِ هستٌذات تبيیذ گزدد

 

بیییارم نمیییره 

 ارزشیابی 

عمومی ) 

 (4نمره 

تخصصیییی 

 نمره (01)

ر اموزش به بیما

 (2) نمره 

مشارکت و توامنذ 

 نمره ( 2سازی )

تکمیییل فییرم 

ارزیییییابی ) 

 نمره (2

 نمره کل  

 نمره (21)

       نمره دانشجو
 

 

 

 

 

  031/       /     جراحی توراکس خش ب

 تبريخ ّز ضیفت
 

  
       

 هْز ٍ اهضبي سزپزستبر 

ضااایفت ّااابي  

 گذراًذُ 
        

 

 

 

 مهش و امضائ سوپش وايض                                            مهش و امضاي سشپشستاس       

 ارس           5مشکض                                                                                                    
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 بخش جراحی مغس و اعصاب  رگه گسارش پرستاریب

 بري براي بيمبري كٍ مراقبت آن را بٍ عُذٌ داضتٍ ايذ را در ايه قسمت ثبت ومبييذلطظب يک ومًوٍ از گسارش پرست

 گسارش پرستبري اقذامبت داريئي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برگه خالصه فعالیت ها

 لطظب خالصٍ اي فعبليتُبي اوجبم ضذٌ ي يب تجبرة ببليىي خًد را در بخص ثبت ومبييذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


