
                       بسمه تعالی
 داوطگبٌ علًم پسضكي گلستبن

 داوطكذٌ پرستبري ي مبمبيي بًيٍ گرگبن
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 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

 
 

 لیتدفترهچ ثبت فعا

Student Log Book 

  صیادمرکز اموزشی   داخلی و جراحی  كارورزی رد رعهص 
 

 جشاحی -گشوه پشستاسي داخلی 
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 مشخصات کاسوسص

                                                                                              ضمبرٌ تمبس:                :    ضمبرٌ داوطجًیی             وبم ي وبم خبوًادگی داوطجً :                    

 
ثیمبر ثب مطكل  داخيكی ي   رياوی( اس ريحی ، جسمیمزاقجت جبمغ )کست غالحیت در  :دوره کلی از هدف

 می ثبضذ. بی مزاقجتی ي آمًسضی اس ویبسَثب عیفی  جزاحی

ارسیكبثی   ارسضیبثی ضمب ثز اسبس رػبیت قًاویه ي مقزرات آمًسضی ي اخكال  حزهكٍ ای، ي  : نحوه ارزشیابی

اجزای مزاقجت َبی پزستبری ثز اسكبس ایكه    ثبلیىی  ثز اسبس ػميلزد ضمب در ياحذ َبی ثبلیىی می ثبضذ .

 مزٌ ارسضیبثی را ثجت کزدٌ ي ثٍ داوطلذٌ ارجبع می ضًد ي سزپزستبر و دهتزچٍ غًرت می گیزد.

 :مقررات آموزشی

 کفص مطلی، ضيًار ي مقىؼٍ تمیش، ي سفیذ ريپًش داوطلذٌ مقزارت عجق یًویفزم اس استفبدٌ 

 .است الشام ضىبسبیی کبرت اس استفبدٌ ي جیه، ضيًار اس استفبدٌ ػذم مىبست،

 .است الشام آالت سیًر اس استفبدٌ ػذم ي وبخه داضته وگٍ کًتبٌ 

حزهٍ ای در ثزخًرد ثب ثیمبران، َمزاَبن، َملبران، کبدر آمًسضی ي ارتجبعبت  رػبیت ضئًوبت  

 الشامی است  درمبوی

بد امًسضی غیداخيی جزاحی در مزکش :کبريسی در ػزغٍ  مذت کبر يرسی ي تؼذاد ضیفت َب 

وًريلًصی ، ػفًوی ، قيت ي یلی ضیفت در ثخص َبی  00ياحذ مؼبدل 5ثٍ ارسش   ضیزاسی 

 .  می ثبضذ پزستبری  7ثزای داوطجًیبن در ػزغٍ تزم  icuاسداخيی َب ي 

ي تقًیم داوطگبَی ي مغبثق ثب ثيًک َبی تىظیم عجق ثزوبمٍ ریشی داوطگبٌ  ثزوبمٍ ریشی ضیفت: 

سمبن مطخع ضذٌ در مح  کبريرسی حبضز ضذٌ ي  ضمه مؼزهی ، داوطجً مًظف است در ضذٌ 

خًد ثٍ سزپزستبر، سیز وظز سزپزستبر ثخص ثزوبمٍ ضیفت َب تذيیه ضًد. ثزوبمٍ َب ضیفت در 

شیفت صثح ودو   0در َز ثخص  گزدش )غجح، ػػز . ضت (می ثبضذ. یؼىی داوطجً مًظف است 

ی ضیفت َب ثب وظز سزپزستبر ثخص می داضتٍ ثبضذ. تذيیه چگًوگشیفت عصر ویک  شیفت شة 

 ثبضذ. 

 .است ممىًع غجح ضت ضت، ي ػػز غًرت ثٍ کبری َبی ضیفت گذراوذن 

 حضًر در ضیفت َب : 

می ثبضذ. داوطجً سیز وظز مسئًل  case methodرػبیت اوجبم هؼبلیت در ثخص ثز اسبس  

 ثخص / ضیفت هؼبلیت ومبیذ.
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 ص: مًقغ در ثخٍ ًر ثحضًر در ضیفت عجق ثزوبمٍ تؼییه ضذٌ ي حض 

 0:00-13:30شیفت شة          20- 13:30شیفت عصر:                   14-0:30شیفت صثح : 

 ) در َز ضیفت کبری، حضًر حذاق  یک وًثت ضزکت در تحًی  ضیفت الشامی است(   

َمچىیه میجبضذ.  سًپزيایشر سزپزستبر، ػُذٌ ثٍ داوطجًیبن خزيج ي يريد ثز وظبرت 

ثبیذ حضًر خًد در ثخص را اس عزیق مسئًل ضیفت یب مسئًل ثخص ثٍ اعالع  داوطجًیبن

 سًپزيایشر ویش ثزسبوىذ. 

سزپزستبر ي اس ثیمبرستبن در ضزایظ خبظ غزهب هقظ ثب کست مجًس کتجی اس داوطجً  خزيج 

)تلمی  مزخػی سبػتی(. حذاکثز یک سبػت ثزای َز ياحذ سًپزيایشر ضیفت مقذير می ثبضذ

 تًاوذ اس مزخػی سبػتی استفبدٌ ومبیذ.کبريرسی می 

 در حبضز داوطجًی خبوًادگی وبم وبم پزستبری، ريساوٍ گشارش ثجت َىگبم ضیفت مسئًلیه 

 .ومبیىذ ویش ثجت را ثخص

سًپزيایشر اعالع سزپزستبر/  ٍگًوٍ ػذم املبن حضًر در ضیفت ثٍ دلی  ثیمبری ثبیستی ث َز 

. داوطجً مًظف است در ججزان گزددغیجت مًجٍ آن ي در اسزع يقت ویش  کطیک رسبوذٌ ضًد

خػًظ وحًٌ ارتجبط ثب مسئًلیه در ایه سمیىٍ، در َىگبم تذيیه ثزوبمٍ اس سزپزستبرثخص سًال 

 ومبیذ. 

داوطجً در عًل ديرٌ مجبس ثٍ غیجت ومی ثبضیذ. در غًرت داضته غیجت، ثٍ اسای َز غیجت  

غًرت غیجت ثب َمبَىگی قجيی ي مًجٍ ثذين َمبَىگی دي ضیفت ثبیذ ججزان ضًد. يلی در 

 ثًدن آن، یک ضیفت ثٍ اسای َز غیجت ثب َمبَىگی مسئًل ثخص ججزان ومبیذ.  

 مختيف َبی ثخص در سًپزيایشران ثًسیيٍ ياحذ آمًسضی َز در یلجبر هقظ داوطجً جبثجبیی 

 .ضًد خًداری کبری ضیفت یک در متؼذد َبی ثخص ثٍ داوطجً اس هزستبدن ثبضذ، می مجبس

در َز ثخص یک کمذ جُت قزار دادن يسبی  داوطجً در وظز گزهتٍ ضذٌ است کٍ ثب َمبَىگی  

اس آيردن َزگًوٍ يسبی  قیمتی ي... ثٍ ثیمبرستبن خًد داری ًل ثخص ایه امز مُیب می گزددئمس

جُت غزف وُبر / ومبییذ. مسئًلیت مزاقجت اس لًاسم ضخػی ثٍ ػُذٌ خًد داوطجً می ثبضذ. 

سمبن ضیفت ثب اخذ ثزگٍ اس مسئًل ضیفت یب سزپزستبر مزثًعٍ می تًاویذ اس سيف ضبم در 

مسئًل  غالحذیذ ي کبر ثبالی حجم دلی  ثٍ داوطجً کٍ غًرت درثیمبرستبن استفبدٌ ومبییذ

 مسئًل ثخص/ ومبیذ، مسئًل مزاجؼٍ سيف ثٍ غذا سزي جُت وجبضذ قبدر ضیفت ثخص/ مسئًل



 Student Log Book  دفترچه ثبت فعاليت                                                                                       

 

 در داوطجً غذای سزي ي ثخص ثٍ داوطجً غذای آيردن جُت سمال السم است، َمبَىگی  ضیفت

 دَذ. اوجبم ثخص

در خػًظ سبػت غزف  غجحبوٍ یب وُبر یب ضبم حتمب اس ياحذ تغذیٍ/ سيف سزيیس ثیمبرستبن  

سبػت استزاحت داوطجً ثب َمبَىگی مسًل ضیفت در وًثت کبر ضت اعالػبت السم کست ضًد. 

( می ثبضذ.  َمچىیه جُت مح  استزاحت  صثح 5صثح تا   3اعت یا   س  3تامذاد تا  1) ساعت 

در وًثت ضت در ثخص مزثًعٍ مح  استزاحت در وظز گزهتٍ ضذٌ است ي در غیز ایه غًرت ثب 

 َمبَىگی مسئًل ضیفت ثب سًپزيایشر مح  استزاحت مطخع خًاَذ ضذ.

اس عزیق ایمی  / تيفىی/  در عًل ديرٌ َز گًوٍ مطل  یب سًاالت ػيمی خًدتبن را ثب مذیز گزيٌ  

 حضًری در ارتجبط ثبضیذ.

 اوجبم ضیفت مسئًل/ثخص مسئًل وظز ثبیذ تحت  ثخص در گزهتٍ غًرت اقذامبت کيیٍ اوجبم 

 .ضًد

 ثٍ .. ي تطلز ي تقذیز ای، حزهٍ غیز رهتبر غیجت، (کبری محیظ در داوطجً مطلالت ي مسبئ  

ثیمبرستبن یب  مذیز  پزستبری ثبلیه ػيمی َیبت یب پزيایشرآمًسضیسً اعالع ثٍ ملتًة غًرت

 .ضًد رسبوذٌ گزيٌ مزثًعٍ

 ضغيی مًاجٍُ غًرت داوطجً مًظف است احتیبعبت السم در محیظ ثبلیىی را رػبیت ومبیذ. در 

 السم اقذامبت درمبن آمًسضی مزکش ػفًوت کىتزل پزيتل  عجق داوطجًیبن " استیک ویذل"

 ) تلمی  هزم مًاجٍُ ضغيی. اعالع ثٍ مسئًل ثخص / مسئًل.گیزد غًرت نداوطجًیب ثزای

ضیفت جُت  َمبَىگی ثب سًپًایشر کىتزل ػفًوت یب سًپزيایشرضیفت. اخذ ومًوٍ اس ثیمبر ي 

 داوطجً ي سبیز اقذامبت السم..... ( 

  را مغبلؼٍ کزدٌ ي متؼُذ ثٍ رػبیت ات هًرایىجبوت .................... ............ داوطجًی تزم َفتم پزستبری مقز

 آن می ثبضم 

 :امضب                                                                                                                               

ستبر . سپس سزپزطًدیسزپزستبر م  یديرٌ تًسظ داوطجً تحً یدر اوتُب الک ثًگ  هیتًجٍ : ا

گزيٌ  زی) مذ ییمبمب یتب ثٍ داوطلذٌ پزستبر ذیومب  یتحً یآمًسض شریثزگٍ َب را ثٍ سًپزيا ٍیکي

   .طًدیگزيٌ محبسجٍ ي ثجت م زیتًسظ مذ ییمزثًعٍ ( ارسبل گزدد. ومزٌ  وُب

  

 امضبئ                                                    مذیز گزيٌ داخيی يجزاحی           
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   داخلی ) ریه ، گوارش ، نفرولوشی و ...( تخش فرم ارزشیاتی

 نمره ( 4)      عمومی شیاتیموارد ارز
 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  

 تيرػب ي اعالػبت ثیوبررا زهبًِ ًگِ داضتهح ٍ ضخصی نيٍ حفظ حز وٌیيتذاثیز ا

 هی كٌذ
   

  جمع کل اسصشیابی  عمومی   نمشه 

 نمره (10) تخصصی موارد ارزشیاتی

اضٌبيی ثب قَاًیي ٍهقزرات داخلی ثخص  ٍ سٌجِ ّابي اػتجابر ثخطای     -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  

   

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

 سزم درهبًی

   

    ًتقبل ثیوبر تَاًبيی پذيزش  ، تزخیص ٍ ا-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 تَاًبيی رفغ ًیبسّبي جسوبًی هذدجَ-9

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

HIS 

   

   جمع کل اسصشیابی تخصصی  نمشه
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 داخلی ) ریه ، گوارش ، نفرولوشی و ...(  ارزشیاتی دانشجو توسط سرپرستار 

 نمره ( 2آموزش ته تیمار/ خانواده در حضور یکی از پرسنل )  -الف

 ثیوبر : ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ثیوبر :                تبريخ :                                           هطکل

 

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

 

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

 تاریخ موضوع

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

  ًوز1ُیِ پوفلت/ تزاكت آهَسضی )در فزهت پیطٌْبدي ثجت گزدد( تْ -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

 

 یاتی تارم نمره ارزش
عمومی ) 

 (4نمره 

تخصصیییی 

 نمره (10)

اموزش ته تیمار 

 (2) نمره 

مشارکت و توامنذ 

 نمره ( 2سازی )

تکمیییل فییرم 

ارزیییییاتی ) 

 نمره (2

 نمره کل  

 نمره (20)

       نمره دانشجو
 

 

 

 

 

  133/       /     جراحی توراکس خش ت

 تاسيخ هش شیفت
 

  
       

  مهش و امضاي سشپشستاس

اي شييييیفت هيييي

 گزسانذه 
        

 

 

 

 مهش و امضاي سشپشستاس                                                  مهش و امضائ سوپش وايض 

 ارس           5مشکض                                                                                                    
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 داخلی ) ریه ، گوارش ، نفرولوشی و ...(   رگه گسارش پرستاریت

 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترگه خالصه فعالیت ها

 يىي خًد را در بخص ثبت ومبييذ.لطظب خالصٍ اي فعبليتُبي اوجبم ضذٌ ي يب تجبرة ببل
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  عفونی  تخش فرم ارزشیاتی

 نمره ( 4)      عمومی موارد ارزشیاتی
 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 -)هزثیثب ديگزاى  ارتجبط صحیح ٍ هٌبست 

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

 كٌذ
   

  جمع کل اسصشیابی  عمومی   نمشه 

 نمره (10) تخصصی موارد ارزشیاتی

    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

   

    تَاًبيی پذيزش  ، تزخیص ٍ اًتقبل ثیوبر -6

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

 حیي ثستزي ٍ تزخیص

   

    يت احتیبعبت ّوِ جبًجِ ٍ هَارد كٌتزل ػفًَت رػب-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
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 یعفونارزشیاتی دانشجو توسط سرپرستار تخش 

 نمره ( 2آموزش ته تیمار/ 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( 2ت در ترنامه های آموزشی وتوانمنذسازی کادر درمانی)مشارک -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 ( 2) پرستارتکمیل 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

 

تیییارم نمیییره 

 ارزشیاتی 

عمومی ) 

 (4نمره 

تخصصیییی 

 نمره (10)

اموزش ته تیمار 

 (2) نمره 

مشارکت و توامنذ 

 نمره ( 2سازی )

یییل فییرم تکم

ارزیییییاتی ) 

 نمره (2

 نمره کل  

 نمره (20)

       نمره دانشجو
 

 

 

 

 

  133/       /     جراحی توراکس خش ت

 تبريخ ّز ضیفت
 

  
       

 هْز ٍ اهضبي سزپزستبر 

ضااایفت ّااابي  

 گذراًذُ 
        

 

 

 

 و امضائ سوپش وايض  مهش و امضاي سشپشستاس                                                  مهش

 ارس           5مشکض                                                                                                    
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 عفونیتخش  رگه گسارش پرستاریت

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

 گسارش پرستبري اقذامبت داريئي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترگه خالصه فعالیت ها

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

 نمره ( 4)      عمومی موارد ارزشیاتی
 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  

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

 هی كٌذ
   

  ع کل اسصشیابی  عمومی   نمشه جم

 نمره (10) تخصصی موارد ارزشیاتی

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

 هزثَعِ 

   

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

    ی  در حضَر پزسٌل ضفبّ 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

لیِ ٍ اهَسش ثاِ هاذدجَ در ثاذٍ    تَاًبيی اخذ ضزح حبل ، ارسيبثی  اٍ-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 

   

   صشیابی تخصصی  نمشهجمع کل اس
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   قلةارزشیاتی دانشجو توسط سرپرستار تخش 

 نمره ( 2آموزش ته تیمار/ خانواده در حضور یکی از پرسنل )  -الف

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ثیوبر :                تبريخ :                                           هطکل ثیوبر :

 

 بر گزدد ٍ آهَسش ارائِ ضذُ تَسظ سزپزستبر تبيیذ گزددهحتَاي آهَسضی تحَيل سزپزست

 

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

 تاریخ موضوع

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

  ًوز1ُْبدي ثجت گزدد( تْیِ پوفلت/ تزاكت آهَسضی )در فزهت پیطٌ -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

 

 تارم نمره ارزشیاتی 
عمومی ) 

 (4نمره 

تخصصیییی 

 (نمره 10)

اموزش ته تیمار 

 (2) نمره 

مشارکت و توامنذ 

 نمره ( 2سازی )

تکمیییل فییرم 

ارزیییییاتی ) 

 نمره (2

 نمره کل  

 نمره (20)

       نمره دانشجو
 

 

 

 

 

  133/       /     جراحی توراکس خش ت

 تبريخ ّز ضیفت
 

  
       

 هْز ٍ اهضبي سزپزستبر 

         ضیفت ّبي گذراًذُ 
 

 

 

 سشپشستاس                                                  مهش و امضائ سوپش وايض مهش و امضاي 
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 قلة تخش رگه گسارش پرستاریت

 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترگه خالصه فعالیت ها

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

 نمره ( 4)      عمومی موارد ارزشیاتی
 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 هحزهبًِ ًگِ داضت ٍ ضخصی نيحز ٍ حفظ وٌیيتذاثیز ا

 كٌذ
   

  جمع کل اسصشیابی  عمومی   نمشه 

 نمره (10) تخصصی موارد ارزشیاتی

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

    تْبي پزستبري آى اضٌبيی ثب ثیوبريْبي رايج ثخص ٍ تَاًبيی اجزاي هزاقج-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

   

    زش  ، تزخیص ٍ اًتقبل ثیوبر تَاًبيی پذي-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

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

HIS 

   

  جمع کل اسصشیابی تخصصی  نمشه
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 نورولوشیارزشیاتی دانشجو توسط سرپرستار تخش 

 نمره ( 2آموزش ته تیمار/ 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 ترنامه های آموزشی وتوانمنذسازی کادر درمانی) -ب

 تاریخ موضوع

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

 هستٌذات تبيیذ گزدد هٌَط ثِ ارائِ

 

تیییارم نمیییره 

 ارزشیاتی 

عمومی ) 

 (4نمره 

تخصصیییی 

 نمره (10)

اموزش ته تیمار 

 (2) نمره 

مشارکت و توامنذ 

 نمره ( 2سازی )

تکمیییل فییرم 

ارزیییییاتی ) 

 نمره (2

 نمره کل  

 نمره (20)

       نمره دانشجو
 

 

 

 

 

  133/       /     جراحی توراکس خش ت

 تبريخ ّز ضیفت
 

  
       

 هْز ٍ اهضبي سزپزستبر 

ضااایفت ّااابي  

 گذراًذُ 
        

 

 

 

 مهش و امضاي سشپشستاس                                                  مهش و امضائ سوپش وايض 
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 نورولوشیتخش  رگه گسارش پرستاریت

 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترگه خالصه فعالیت ها

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Student Log Book  دفترچه ثبت فعاليت                                                                                       

 

    ICU تخش فرم ارزشیاتی

 نمره ( 4)      عمومی موارد ارزشیاتی
 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 -)هزثیٍ هٌبست 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 (10) تخصصی موارد ارزشیاتی

ر ثخطای  اضٌبيی ثب قَاًیي ٍهقزرات داخلی ثخص  ٍ سٌجِ ّابي اػتجاب   -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  

   

حیبتی، جذة ٍ دفغ ، اًجبم تزاًسفَسيَى خاَى ٍ  كٌتزل ػالئن تَاًبيی -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 ی رفغ ًیبسّبي جسوبًی هذدجَتَاًبي-9

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

HIS 

   

   جمع کل اسصشیابی تخصصی  نمشه
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 ICUارزشیاتی دانشجو توسط سرپرستار تخش 

 ه (نمر 2آموزش ته تیمار/ 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 ترنامه های آموزشی وتوانمنذسازی کادر درمانی) -ب

 تاریخ وعموض

 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

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

 هٌَط ثِ ارائِ هستٌذات تبيیذ گزدد

 

تیییارم نمیییره 

 ارزشیاتی 

عمومی ) 

 (4نمره 

تخصصیییی 

 نمره (10)

اموزش ته تیمار 

 (2) نمره 

مشارکت و توامنذ 

 نمره ( 2سازی )

تکمیییل فییرم 

ارزیییییاتی ) 

 نمره (2

 نمره کل  

 نمره (20)

       نمره دانشجو
 

 

 

 

 

  133/       /     جراحی توراکس خش ت

 تبريخ ّز ضیفت
 

  
       

 هْز ٍ اهضبي سزپزستبر 

ضااایفت ّااابي  

 گذراًذُ 
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