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 نام و نام خانوادگي:  _

 شماره دانشجویي: _

 سال ورود: _

 رشته تحصیلي: _

 مقطع تحصیلي: _

 تاریخ شروع : _

 تاریخ پایان: _



 مقدمه:

برای ثبت فعالیت های مختلف در محیط های مختلف بالیني و راهنمایي برای یادگیری و کسب کتابچه پیش روی شما، ابزاری 

 حداقل های مهارتي در طي دوره کارآموزی و کارورزی  است.

عالوه بر آن در بسیاری موارد این کتابچه معیاری برای ارزیابي و پذیرش خواهد بود. امید است با جدیت از این وسیله برای ارتقای 

 وزش خود بهره گیرید.آم

 

 فهرست مطالب:

 Log bookاهداف تدوین  _

 قوانین و مقررات آموزشي _

 Log bookاصول کلي تکمیل  _

 Log bookنحوه تکمیل  _

 مشخصات دروس-

 اهداف یادگیری  _

 جدول ثبت اقدامات _

 

 

 :Log bookاهداف تدوین 

 _ عمليکمک به دانشجو در جهت ثبت دقیق و کامل تجربیات علمي و 

 _  کمک به اساتید و مربیان در ارزیابي روند آموزش هر دانشجو 

 _ کمک به مسئولین آموزش گروه مربوطه در ارزیابي میزان موفقیت آموزش دانشجویان 

 _  تأمین اطالعات مورد نیاز جهت بررسي مجموعه تجارب عملي هر دانشجو و تأیید صالحیت بالیني او در پایان هر دوره

 آموزشي

 _  استفاده از برای ارزیابي درون و برون دانشگاهي 

 

 قوانین و مقررات آموزشي:

 :دانشجو موظف است موارد زیر را رعایت نماید 

 .طبق زمان تعیین شده برای ورود و خروج در بخش حضور یابد 

 .زمان تعیین شده برای حضور در برنامه های آموزشي و صرف چای و غذارا رعایت نماید 

 سات مربوط به کارآموزی یا کارورزی در عرصه الزاما حضور یابد.در تمام جل 

 .خروج از بخش یا بیمارستان تحت هر عنوان تنها با کسب مجوز از استاد مربوطه میسر مي باشد 

  ساعات غیبت دانشجو در هر کارآموزی یا کارورزی با توجه به مقررات دانشکده و فقط با کسب مجوز از استاد مربوطه

 باشد.میسر مي 

                                   :موارد زیر را از نظر داشتن پوشش مناسب در بخش رعایت نماید 

 _ آراستگي ظاهری متناسب با شأن شرعي و عرفي در محیط بخش 

 _  پوشیدن روپوش سفید و اطو کشیده 

 _ مقنحه سرمه ای برای خانم ها 



 _ عدم استفاده از شلوار جین 

 _  پوشیدن کفش پرستاری 

 _  استفاده از اتیکت 

 _  عدم استفاده از زیور آالت و آرایش صورتکوتاه نگه داشتن ناخن و 

 .تلفن همراه هنگام مراقبت از بیماران و جلسات آموزشي باید خاموش گردد 

  نمایند.در ارتباط با مربي، پرستاران، سرپرستار و سایر تیم درمان احترام و نزاکت را رعایت 

  درصورت بروز مشکل با کارکنان درهر شیفت حتمأ با استاد مربوطه هماهنگي شود و از برخورد با کارکنان بیمارستان

 جدأ خودداری شود.

 .همکاری و تعامل مناسب و حرفه ای با اعضای تیم درماني برقرار نماید 

 ی نماید.با سایر دانشجویان در صورت لزوم در مراقبت از سایر بیماران همکار 

 .با تمام بیماریان وهمراهان، برخورد و رفتار مناسب بدون پرخاشگری و درگیری لفظي داشته باشد 

 .انتقادات منطقي را بدون واکنش نامناسب بپذیرد 

  در حفظ و نگهداری و استفاده صحیح از دستگاه ها و وسایل درماني احساس مسئولیت داشته باشد و پس از استفاده آنها

  ی خود قرار دهد.را در جا

 .وظایف محوله را به طور صحیح، بادقت و سرعت مناسب انجام دهد 

 .مقررات مربوط به هر دو بخش را رعایت نماید 

 .در مراقبت از بیمار باید احساس مسئولیت داشته باشد 

 .جهت اجرای هرگونه پروسیجر و یا استفاده از وسایل از مربي یا مسئول بخش اجازه بگیرد 

 رتقاء سطح علمي و عملي تالش نماید با:در جهت ا 

 _ جمع آوری اطالعات کاربردی در مورد بیماری ها از منابع مختلف 

 _  به کارگیری منابع جدید و متعدد در کنفرانس های دانشجویي 

 _ شرکت فعال و در کنفرانس های دانشجویي 

 _ شرکت در بحث گروهي با عالقه مندی و اشتیاق 

  خود را به موقع انجام و در پایان دوره به استاد بالیني خود تحویل دهد.کلیه تکالیف آموزشي 

  اصول کلي تکمیلLog book: 

 _  تکمیلLog book .از شروع دوره کارآموزی یا کارورزی الزامي است 

 _ اقدامات مراقبتي انجام شده شما به صورت مستقل ویا تحت نظارت خود را در  کلیهLog book  با تأیید استاد

 بوطه بالیني ثبت نمایید.مر

 _  در صورت عدم تکمیلLog book.تکرار بخش الزامي خواهد بود ، 

 _ Log book .را در تمامي اوقات در بالین به همراه داشته باشید تا در موقع لزوم اطالعات در آن ثبت شود 

 _ در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید، صدور المثني ممکن نمي باشد. 

 _  فعالیت در محل انجام فعالیت تکمیل گردد.جداول ثبت 

 تعداد کل هر یک از فعالیت ها در هر درس بر اساس اقداماتي که کیفیت مطلوب داشته اند محاسبه میشود 

 درصورتي که دانشجویي در انجام هر یک از فعالیت ها به حد مطلوب نرسد، الزم است آن را تکرار نماید 

 

 ارزیابي نحوه انجام اقدامات:



  

 شیوه ارزیابي دانشجو:

 ( :01صفات اختصاصي دانشجو  )نمره 

 ( :5صفات عمومي دانشجو                 )نمره 

  :تکالیف دورهCase report/(/5/ امتحانات بالیني درون بخشي               )نمره 

 

 

 صفات عمومي دانشجویان محیط بالیني )کارآموزی و کارآموزی در عرصه(  

 معیارها صفات عمومي
همیشه 

(0) 

اغلب 

(55)./ 

گاهي 

(5)./ 

به ندرت 

(55)./ 

مشاهده 

 (1نشد)

 وقت شناسي
      ( حضور به موقع در محل کارآموزی0

      ( نداشتن غیبت5

 وضعیت ظاهر

( داشتن یونیفرم مناسب)طبق مقررات دانشکده(، کفش 3

 راحت بدون صدا و جلو بسته

     

با پوشش کامل موها جهت دانشجویان ( مقنعه سورمه ای بلند 4

 دختر و آرایش موهای دانشجویان پسر بصورت متعارف
     

      ( کارت شناسایي معتبر)تگ(5

احساس 

 مسئولیت

      ( انجام به موقع وظایف و تعهدات6

      ( انجام کامل وظایف و مسئولیت ها5

 عالقه به کار

      رضایت( انجام وظایف با عالقه مندی و 8

      ( تمایل به یادگیری کارهای جدید9

      ( استفاده موثر از ساعات کارآموزی01

رعایت نظم و 

 دقت

      ( برنامه ریزی صحیح جهت انجام امور محوله00

      ( انجام وظایف با درنظر گرفتن اولویت ها05

      ( دقت در انجام وظایف03

 انتقاد پذیری
انتقادات وارده و تالش در جهت از بین بردن  ( قبول04

 اشکاالت

     

 رفتار و برخورد

( همکاری و رفتار احترام آمیز با پرسنل و همکاران در 05

 محیط کارآموزی

     

( همکاری و رفتار احترام آمیز با مددجویان و ارائه 06

 راهنمایي های الزم به آنان

     

      بیمار را بررسي مي کند( ایمني محیط 05 حفظ ایمني



( در صورت نیاز تدابیر ایمني مثل نرده کنار تخت را بکار 08

 مي برد.

     

رعایت اصول 

 اخالقي

( اطالعات بیمار را محرمانه نگه داشته و در اختیار 09

 سایریت قرار نمي دهد.

     

( بیماران را در تصمیم گیری های مراقبتي و درماني 51

 دهد.شرکت مي 

     

 

 

  



 (0کارآموزی پرستاری بزرگساالن/ سالمندان)

 بخش های داخلي و جراحي عمومي   محیط بالیني:

 واحد( 5ساعت ) 015 مدت کارآموزی:

بطور کامل  مهارت های بالیني

 انجام میدهد

با راهنمایي 

کامل انجام 

 میدهد

ناقص انجام 

 میدهد

توانایي 

انجام کار 

 ندارد

مشاهده 

 نشد
 امضای استادمهر و 

( انجام روش های حفاظت فردی با 0

 رعایت اصول صحیح:

شستن دستها قبل و بعد از تماس با  *

 بیمار

پوشیدن و خارج کردن ماسک و  *

 دستکش در مواقع مورد نیاز

استفاده صحیح از سطل مخصوص  *

 وسایل تیز

      

( اندازه گیری عالیم حیاتي با رعایت 5

 اصول صحیح

 

      

تشخیص و گزارش موارد غیرطبیعي ( 3

 عالیم حیاتي

      

( استخراج اطالعات از کاردکس و 4

استفاده مکرر از کاردکس در مراقبت 

 های روزانه

      

و تشخیص  NPO( مراقبت از بیمار 5

 نیازهای وی

      

( برقراری ارتباط مناسب با بیمار خود 6

 و بستگان وی با رعایت اصول صحیح
      

تفسیر آزمایشات روتین مربوط به  (5

 بیماران
      

       ( چک کردن کارت دارویي با کاردکس8

( آماده سازی و تزریق دارو طبق اصول 9

 بیمار 4صحیح حداقل برای 
      



بطور کامل  مهارت های بالیني

 انجام میدهد

با راهنمایي 

کامل انجام 

 میدهد

ناقص انجام 

 میدهد

توانایي 

انجام کار 

 ندارد

مشاهده 

 نشد
 مالحظات

( اندازه گیری و ثبت میزان مایعات 01

( بطور I&Oدریافتي و خروجي از بدن)

 صحیح

      

( OOB( خارج کردن بیمار از تخت)00

 با رعایت اصول ایمني
      

( اقدامات مراقبتي الزم در پیشگیری 05

 از عوارض بي حرکتي
      

دارای ( مراقبت از حداقل یک بیمار 03

 زخم بستر با رعایت اصول الزم

      

( مراقبت از بیمار با توجه به اصول 04

صحیح مراقبت های بهداشت 

 ,Bed Bath, Mouth Washفردی)

Morning Care) 

      

( مراقبت از سرم )تعیین سرم، 05

محاسبه و تنظیم قطرات، تعویض بطری 

و ست سرم، قطع کردن سرم( با رعایت 

 اصول صحیح

      

بیمار با  5( خونگیری از حداقل 06

 رعایت اصول صحیح

      

( باز کردن راه وریدی مناسب جهت 05

 حداقل یک بیمار با رعایت اصول صحیح

      

( ثبت روزانه گزارش پرستاری کامل 08

 از بیمار خود در پرونده

      

( گرفتن شرح حال کامل و معاینه 09

حداقل از فیزیکي با رعایت اصول صحیح 

 بیمار 4

      

( بیان تشخیص های پرستاری و 51

 4مراقبت از بیمار براساس آن )حداقل 

 بیمار(

      



 مهارت های بالیني
بطور کامل 

 انجام میدهد

با راهنمایي 

کامل انجام 

 میدهد

ناقص انجام 

 میدهد

توانایي 

انجام کار 

 ندارد

مشاهده 

 نشد
 مالحظات

آموزشي  ( اجرای حداقل یک فرآیند50

در رابطه با بیماری، عوارض مربوطه و 

 داروها جهت بیمار و خانواده وی

      

( ارائه حداقل یک فرآیند پرستاری 55

براساس شرح حال، تشخیص پرستاری و 

 برنامه ریزی و اجرای آن

      

( بررسي و ارزیابي بیمار قبل از عمل 53

 جراحي از نظر آمادگي جسمي و رواني
      

بررسي و کنترل پرونده بیمار از نظر  (54

 وجود مدارک الزم قبل از عمل
      

( ارائه مراقبت های قبل و بعد از 55

 بیمار 5جراحي برای حداقل 
      

( ارائه آموزش های الزم قبل و بعد از 56

 جراحي جهت بیمار و خانواده وی
      

( بررسي کارکرد صحیح لوله ها و 55

 بیماردرناژ متصل به 
      

( تعویض پانسمان اطراف لوله ها با 58

 رعایت اصول استریل
      

معده  -( مراقبت از بیمار با لوله بیني59

 ( NGTای)
      

       Hemovac( مراقبت از بیمار با 31

       Chest tube( مراقبت از بیمار با 30

( ثبت دقیق نوع، میزان و رنگ 35

 صحیح لوله هاترشحات و کارکرد 
      

  



 (5کارآموزی پرستاری بزرگساالن/ سالمندان)

 بخش های داخلي و جراحي)گوارش، ارتوپدی، ارولوژی، نفرولوژی و زنان(   محیط بالیني:

 واحد( 5ساعت ) 015 مدت کارآموزی:

 بخش گوارش

بطور کامل  مهارت های بالیني

 انجام میدهد

با راهنمایي 

کامل انجام 

 میدهد

انجام  ناقص

 میدهد

توانایي 

انجام کار 

 ندارد

مشاهده 

 نشد
 مهر و امضای استاد

برای حداقل  NG Tube( گذاشتن 0

یک بیمار با رعایت اصول علمي و 

 اخالقي

      

با  NGT( گاواژ غذا و دارو از طریق 5

رعایت اصول استاندارد )قرار دادن بیمار 

در وضعیت مناسب، سمع معده، بررسي 

غذای باقیمانده، وجود خونریزی معده( 

 برای حداقل یک بیمار

      

برای  Tube NG( خارج کردن 3

حداقل یک بیمار با رعایت تکنیک 

 صحیح

      

( الواژ معده طبق اصول استاندارد برای 4

 حداقل یک بیمار

      

و تشخیص  NPO( مراقبت از بیمار 5

 نیازهای وی

      

( آماده کردن بیمار جهت گرافي های 6

، ERCPمختلف )آندوسکوپي، 

 کلوسیستوگرافي خوراکي(

      

       و ترشحات معده NGT( کنترل 5

( دادن آموزش به بیمار مبتال به 8

 اختالل گوارشي

      

)فیکس بودن،  Tube NG( مراقبت از 9

 قرار داشتن در معده، محل چسب(
      

 مهارت های بالیني
بطور کامل 

 انجام میدهد
با راهنمایي 

کامل انجام 

ناقص انجام 

 میدهد
توانایي 

انجام کار 

مشاهده 

 نشد
 مالحظات



 ندارد میدهد

( مراقبت از بیمار مبتال به سرطان 01

 مری، کولون، ....
      

       گوارش( معاینه سیستم 00

( مراقبت از مددجوی مبتال به زخم 05

 معده، اثني عشر
      

( مراقبت از مددجوی مبتال به 03

 خونریزی های گوارش

      

       ( انجام تنقیه جهت شستشوی کولون04

( دادن آموزش به مددجویان مبتال 05

 به اختالالت گوارشي

      

( مراقبت از سرم )تعیین سرم، 06

محاسبه و تنظیم قطرات، تعویض بطری 

و ست سرم، قطع کردن سرم( با رعایت 

 اصول صحیح

      

( ثبت روزانه گزارش پرستاری کامل 05

 از بیمار خود در پرونده

      

( اجرای حداقل یک فرآیند آموزشي 08

در رابطه با بیماری، عوارض مربوطه و 

 داروها جهت بیمار و خانواده وی

      

( گرفتن شرح حال کامل و معاینه 09

 فیزیکي از بیمار با رعایت اصول صحیح 

      

( بیان تشخیص های پرستاری و 51

 مراقبت از بیمار براساس آن

      

( ارائه حداقل یک فرآیند پرستاری 50

براساس شرح حال، تشخیص پرستاری و 

 برنامه ریزی و اجرای آن

      

 



 بخش ارتوپدی

 بالیني مهارت های
بطور کامل 

 انجام میدهد

با راهنمایي 

کامل انجام 

 میدهد

ناقص انجام 

 میدهد

توانایي 

انجام کار 

 ندارد

مشاهده 

 نشد
 مهر و امضای استاد

( انجام انواع پانسمان )پانسمان 0

 Crushاکسترنال فیکساتورها، دورپین 

injury )و آمپوتاسیون 

      

       ( مراقبت از گچ5

به بیمار و همراه وی جهت ( آموزش 3

چگونگي حفظ وزنه ها و پوزیشن صحیح 

 بیمار

      

( آموزش دادن انقباضات ایزومتریک و 4

 ایزوتونیک به بیمار

      

       ( مراقبت از ایسکمي و لکمن5

( آماده کردن بیمار قبل از عمل 6

 جراحي ارتوپدی
      

       ( مراقبت از هموواک5

       و بانداژ اندام ها( بستن آتل 8

( آموزش به بیمار و همراه وی جهت 9

 پیشگیری از ایجاد زخم فشاری
      

( مراقبت از آمپوتاسیون دست و پا 01

آموزش بازتواني و مراقبت از خود به 

 بیمار ) از پیشگیری تا نوتواني (

      

( پیشگیری و برطرف نمودن عوارض 00

 بي حرکتي
      

غذایي در بخش ارتوپدی و ( رژیم 05

 آموزش الزم به بیمار
      

       ( مراقبت از سندرم کمپارتمان03

( ثبت روزانه گزارش پرستاری کامل 04

 از بیمار خود در پرونده

      



بطور کامل  مهارت های بالیني

 انجام میدهد

با راهنمایي 

کامل انجام 

 میدهد

ناقص انجام 

 میدهد

توانایي 

انجام کار 

 ندارد

مشاهده 

 نشد
 مهر و امضای استاد

( مراقبت از سرم )تعیین سرم، 05

محاسبه و تنظیم قطرات، تعویض بطری 

و ست سرم، قطع کردن سرم( با رعایت 

 اصول صحیح

      

( گرفتن شرح حال کامل و معاینه 06

 فیزیکي از بیمار با رعایت اصول صحیح

      

( بیان تشخیص های پرستاری و 05

 مراقبت از بیمار براساس آن

      

( ارائه حداقل یک فرآیند پرستاری 08

براساس شرح حال، تشخیص پرستاری و 

 برنامه ریزی و اجرای آن

      

 



 بخش ارولوژی

 مهارت های بالیني
بطور کامل 

 انجام میدهد 

با راهنمایي 

کامل انجام 

 میدهد

ناقص انجام 

 میدهد

توانایي 

انجام کار 

 ندارد

مشاهده 

 نشد
 مهر و امضای استاد

 ( پذیرش مددجو در بخش ارولوژی0
      

 ( انجام معاینات فیزیکي الزم5
      

 ( گرفتن تاریخچه سالمتي از مددجو3
      

( آماده نمودن مددجو جهت آزمایشات 4

 ،IVP، KUBتشخیصي از جمله 

 سیستوسکپي ،آنژیوگرافي

      

 تشخیصي( تفسیر نتایج آزمایشات 5
      

( دادن آموزش های الزم قبل  و بعد  6

 از اعمال جراحي ارولوژی
      

( مراقبت جسمي و رواني از بیماران با 5

 انحراف مسیر مجرای ادراری
      

، حالب، ( مراقبت از انواع سوندها)مجرا8

 لگنچه (

      

( مراقبت از مددجویان مبتال به 9

سیستم ادراری، ناهنجاریهای مادرزادی 

 حمایت مددجو و خانواده وی

      

( مراقبت از مددجویان مبتال به 01

عفونتهای سیستم ادراری و ارائه آموزش 

 های الزم به مددجو و خانواده وی

      

( مراقبت از مددجویان مبتال به 00

سنگهای سیستم ادراری و ارائه 

 آموزشهای الزم به مددجو و خانواده وی

      

بطور کامل  مهارت های بالیني

 انجام میدهد
با راهنمایي 

کامل انجام 

ناقص انجام 

 میدهد
توانایي 

انجام کار 

مشاهده 

 نشد
 مهر و امضای استاد



 ندارد میدهد

( مراقبت از مددجویان مبتال به 05

تومورهای سیستم ادراری وارائه آموزش 

 های الزم به مددجووخانواده وی

      

مددجویاني که تحت ( مراقبت از 03

پروستاتکتومي قرارگرفته اند )شستشوی 

 مثانه و ...(

      

( سونداژ بیمار با رعایت اصول 04

 استریل حداقل برای یک بیمار
      

( آموزش به مددجو در خصوص 05

 داروهای مصرفي

      

( ثبت روزانه گزارش پرستاری کامل 06

 از بیمار خود در پرونده

      

 



 نفرولوژیبخش 

 مهارت های بالیني
بطور کامل 

 انجام میدهد

با راهنمایي 

کامل انجام 

 میدهد

ناقص انجام 

 میدهد

توانایي 

انجام کار 

 ندارد

مشاهده 

 نشد
 مهر و امضای استاد

 ( گرفتن تاریخچه سالمتي از مددجو0
      

 ( انجام معاینات فیزیکي الزم 5
      

( بیان تشخیص های پرستاری در 3

 رابطه با بیماری و عوارض آن

      

نحوه گرفتن  درمورد آموزش به بیمار( 4

نمونه ادرار جهت آزمایش کشت و کامل 

 ادرار

      

نحوه جمع آوری ادرار جهت آزمایش ( 5

 ساعته را شرح دهد.  54

      

 Urine bagمراقبت از سوند فولي و ( 6

 به نحو صحیح
      

       و صحیح کامل انجام سونداژ به طور( 5

مراقبت از سوند نفروستومي و ( 8

 بطور صحیح یورتروستومي

      

 ری کامل از بیماری کهامراقبت پرست( 9

 دارد (irrigation) شستشوی مثانه
      

انجام مراقبت های پرستاری بعد از ( 01

اعمال جراحي پروستاتکتومي، خارج 

 کردن سنگ های ادراری و نفروکتومي

      

پرستاری از  های انجام مراقبت( 00

مثانه و پروستات به  TURبیمار بعد از 

 نحو صحیح 

      

انجام مراقبت های پرستاری از ( 05

بیمار مبتال به ترومای کلیه به نحو 

 صحیح

      

 مهارت های بالیني
بطور کامل 

با راهنمایي 

کامل انجام 
ناقص انجام 

توانایي 

انجام کار 
 مهر و امضای استادمشاهده 



 نشد ندارد میدهد میدهد انجام میدهد

انجام مراقبت های پرستاری از ( 03

بیمار مبتال به پیلونفریت، سیستیت و 

 ارکیت به نحو صحیح 

      

انجام مراقبت های پرستاری از ( 04

بیمار بعد از عمل واریکوسلکتومي و 

 هیدروسلکتومي به نحو صحیح

      

       بیماران به طور دقیق I&Oچارت ( 05

       انجام صحیح و دقیق پانسمان بیمار( 06

مراقبت های قبل و بعد از ( انجام 05

 عمل بیماران تحت اعمال جراحي 

      

( ثبت روزانه گزارش پرستاری کامل 08

 از بیمار خود در پرونده

      

( ارائه حداقل یک فرآیند پرستاری 09

تشخیص پرستاری و براساس شرح حال، 

 برنامه ریزی و اجرای آن

      

 



 بخش زنان

 مهارت های بالیني
بطور کامل 

 انجام میدهد 

با راهنمایي 

کامل انجام 

 میدهد

ناقص انجام 

 میدهد

توانایي 

انجام کار 

 ندارد

مشاهده 

 نشد
 مهر و امضای استاد

       ( گرفتن تاریخچه سالمتي از مددجو0

       ( انجام معاینات فیزیکي الزم 5

( بیان تشخیص های پرستاری در 3

 رابطه با بیماری و عوارض آن

      

نحوه  درمورد آموزش به بیمار( 4

 استفاده از داروها

      

( آموزش به بیمار در مورد نحوه 5

 صحیح معاینه پستان

      

       ( معاینه پستان با روش صحیح6

موارد غیرطبیعي در هر یک ( تشخیص 5

 از معاینات
      

( آموزش به بیمار جهت انجام 8

 آزمایشات پاراکلینیکي

      

( برقراری ارتباط مناسب با بیمار و 9

 خانواده وی
      

مراقبت های قبل و بعد از ( انجام 01

 عمل بیماران تحت اعمال جراحي
      

انجام مراقبت های پرستاری بعد از ( 00

 ماستکتوميعمل جراحي 
      

( حمایت روحي و رواني از بیمار قبل 05

 و بعد از عمل جراحي
      

( آموزش به بیمار درمورد مراقبت از 03

 خود و پیشگیری از بیماری
      

( مراقبت از بیمار دچار عفونت 04

 دستگاه تناسلي و ارائه آموزش به وی
      



بطور کامل  مهارت های بالیني

 انجام میدهد

با راهنمایي 

کامل انجام 

 میدهد

ناقص انجام 

 میدهد

توانایي 

انجام کار 

 ندارد

مشاهده 

 نشد
 مهر و امضای استاد

( مراقبت پرستاری از بیمار مبتال به 05

 سرطان رحم و واژن
      

       انجام صحیح و دقیق پانسمان بیمار( 06

       بیماران به طور دقیق I&Oچارت ( 05

( ثبت روزانه گزارش پرستاری کامل 08

 از بیمار خود در پرونده

      

( ارائه حداقل یک فرآیند پرستاری 09

براساس شرح حال، تشخیص پرستاری و 

 برنامه ریزی و اجرای آن

      

  

  



 

 

 امضاء استاد ناظر

 

 امضاء مسئول امور بالیني

 

 آموزش دانشکدهضاء معاون ام


