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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

 _ فاده از برای ارزیابي درون و برون دانشگاهي است 

 

 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 

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

 .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

 .میسر مي باشد

                                   :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 

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

  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

 مربوطه بالیني ثبت نمایید.

 _  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 

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

 _ .جداول ثبت فعالیت در محل انجام فعالیت تکمیل گردد 

 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 

 
 



 انجام اقدامات: ارزیابي نحوه

  

 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

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

 راحت بدون صدا و جلو بسته

     

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

 دختر و آرایش موهای دانشجویان پسر بصورت متعارف
     

      ( کارت شناسایي معتبر)تگ(5

احساس 

 مسئولیت

      ( انجام به موقع وظایف و تعهدات6

      کامل وظایف و مسئولیت ها( انجام 5

 عالقه به کار

      ( انجام وظایف با عالقه مندی و رضایت8

      ( تمایل به یادگیری کارهای جدید9

      ( استفاده موثر از ساعات کارآموزی01

رعایت نظم و 

 دقت

      ( برنامه ریزی صحیح جهت انجام امور محوله00

      گرفتن اولویت ها ( انجام وظایف با درنظر05

      ( دقت در انجام وظایف03

 انتقاد پذیری
( قبول انتقادات وارده و تالش در جهت از بین بردن 04

 اشکاالت

     

 رفتار و برخورد

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

 محیط کارآموزی

     

مددجویان و ارائه ( همکاری و رفتار احترام آمیز با 06

 راهنمایي های الزم به آنان

     



 حفظ ایمني

      ( ایمني محیط بیمار را بررسي مي کند05

( 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

 نمي دهد.سایریت قرار 

     

( بیماران را در تصمیم گیری های مراقبتي و درماني 51

 شرکت مي دهد.

     

 

 



 نکادکو یها ریبیما ریپرستاو  سالم دكکو ریپرستا زیمورآکا

  نکادکوو  زاداننو یها بخش -(زلمنا ارس،مد دك،کو یمهدها) سالم نکادکو ارینگهد کزامر: بالیني محیط

 (حدوا 5) 015 ساعت :زیمورآکا تمد

 

 مهارت های بالیني
بطور کامل 

 انجام میدهد

با راهنمایي 

کامل انجام 

 میدهد

ناقص انجام 

 میدهد

توانایي انجام 

 کار ندارد
 مشاهده نشد

      کودك و مادر با ارتباط برقراری -0

      سال8  زیر کودك وزن و قد گیری اندازه -5

      سال5  زیر کودك سر دور گیری اندازه -3

 پرونتده  و مراقبتت  کارت در سر دور و وزن قد، نمودار ثبت -4

 خانوار

     

      مادر برای سر دور و وزن قد، نمودار تفسیر -5

      سن به توجه با کودك تکامل سیر ررسيب -6

      کودك در آهن و ویتامین مکمل مصرف نحوه آموزش -5

      رشد توقف یا کندی دچار کودکان تشخیص -8

 مادران به کمکي غذای شروع سن آموزش -9
     

 توجه با دندان و دهان بهداشت مورد در مادران به آموزش -01

 کودك سن به
     

 موارد گزارش و کودکان دندان و دهان معاینه فرم کمیل -00

 طبیعي غیر
     

      مادر به شیردهي نحوه آموزش -05

  



 مهارت های بالیني
کامل بطور 

 انجام میدهد

با راهنمایي 

کامل انجام 

 میدهد

ناقص انجام 

 میدهد

توانایي انجام 

 کار ندارد
 مشاهده نشد

      ادهخانوو  دكکو سن با متناسب طتباار اریبرقر -0

      مانيو در قبتيامر یهاو روش  تغذیه ردمودر  زشمودادن آ -5

      نهاد طریقاز  دكکوو  ارشیرخو تغذیه ایجرا -3

      واژگا طریقاز  دكکوو  ارشیرخو تغذیه ایجرا -4

      نکادکو حیاتي عالئم لکنتر -5

      دكکوو  ارشیرخو سرو وزن و دور  قد لکنتر -6

      پيافیزیوتر مناسب ضعیتدادن و -5

 د،هو ،ماسک طریقاز ) ارشیرخوو  دكکو به نکسیژدادن ا -8

 (بیني کانوال
     

 تنفس بخشدر ( مگر 9و  دسر ربخو) هارنبوالیزاز  دهستفاا -9
     

 واژ،گا ن،هاد طریقاز ) لطفاا یيدارو راتستود ایجرا-01

 ،عضالني ش،گو ،چشم ،بیني ،ستنشاقيا ی،یرجلدز ،لکتار

 (ییدور

     

 با رستود طبق زمال یها لیتولکترا با اههمر ها مسر تهیه -00

 کامل برچسب
     

      نکادکوو  ارانشیرخو مانيدر مایعی  اجرا -05

      نیوزنفوا پمپ با رکا -03

 بخشدر  خوني آوردهفرو  نخو یقرتز به طمربو قبتامر -04

 نکادکو
     

بطور کامل  مهارت های بالیني
با راهنمایي 

کامل انجام 
 مشاهده نشدتوانایي انجام ناقص انجام 



 کار ندارد میدهد میدهد انجام میدهد

      نبد تمایعا کاهش عالئم لکنتر -05

      نبد تمایعا یشافزا عالئم لکنتر -06

      یدور مسیر ارضعوو  یخرتا لکنتر -05

      دكکو ایبر یمنيا لصوا عایتر -08

      سینه قفسه لولهاز  قبتامر منجاا -09

 بر دكکو زنیا ردمو مانيدر ،شتيابهد یها قبتامر ایجرا -51

 ریپرستا یندآفر سساا
     

      تمایشاآز جهت یگیر نمونه -50

      دكکو ایبرادراری  کیسهو  سوند شتناگذ -55

      ادراری سنداز  قبتامر -53

      حياجر عملاز  بعدو  قبل یها قبتامر منجاا -54

      رستود طبق دكکو نپانسما منجاا -55

      هندوپردر  دخو ربیمااز  کامل ریپرستا ارشگز نهروزا ثبت -56

 ل،حا حشر سساابر ریپرستا یندآفر یک قلاحد ئهارا -55

 آن ایجرو ا ییزر برنامهو  ریپرستا تشخیص
     

 

  



پرستاری مراقبت های ویژهکارآموزی   

 ، همودیالیز و سوختگي(  CCU, ICUبخش های ویژه ) محیط بالیني:

 واحد( 3ساعت ) 053 مدت کارآموزی:

 CCUبخش 

 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

، CCU( اجرای پذیرش بیمار در 0

 چگونگي انتقال بیمار به تخت

      

( وصل مانیتور به بیمار، اجرای مراقبت 5

زمان پذیرش و ها و اقدمات پرستاری در 

 حمایت روحي و رواني بیمار

      

( اجرای اقدامات پرستاری در 3

پیشگیری و کنترل درد سینه، بررسي و 

شناخت درد و اجرای اقدامات 

، مرفین، درمانهای TNGدرماني)کاربرد 

 جایگزیني مثل لمس درماني و...( 

      

( اجرای اقدامات پرستاری در داروهای 4

بررسي و شناخت بیمار از آنتي آریتمي، 

نظر دارو ، آماده سازی و تهیه دارو به 

صورت یک جا و انفوزیون و بررسي و 

شناخت عوارض و اجرای مراقبت های 

 پرستاری آن

      

( اجرای اقدامات پرستاری در 5

پیشگیری و کنترل ترومبوآمبولي، اجرای 

 مراقبت ها در مصرف هپارین و کومادین 

      

اقدامات پرستاری در کنترل  ( اجرای6

عوارض ناشي از پمپ قلبي )نارسایي 

 )قلب، ادم پولمونر، شوك کاردیوژینک

      

 مهارت های بالیني
بطور کامل 

با راهنمایي 

کامل انجام 
ناقص انجام 

توانایي 

انجام کار 
مهر و امضای  مشاهده نشد



 استاد ندارد میدهد میدهد انجام میدهد 

در استعمال دوپامین، ( اجرای اقدامات 5

کاپتوپریل، دوبوتامین، طریقه محاسبه 

تعداد قطرات و تنظیم آن با توجه به 

 مکانیسم و عوارض دارو

      

( تشخیص مراحل آسیب عضله قلبي و 8

سندرم حاد کرونر ) ایسکمي، آسیب، 

انفارکتوس حاد میوکارد ( بر اساس 

و  EKGشواهد  دالیل شرح حال و 

 تغییرات آنزیمي و مقایسه آنها

      

( ارزیابي وضعیت جسمي بیمار قبل و 9

حین و بعد از اجرای فعالیتهای روزمره و 

 توصیه شده

      

( اجرای فعالیتهای جسمي  ایمن 01

(Safe)  بر اساس بررسي و شناخت از

 وضعیت بیمار 

      

( توضیح دستگاه شوك الکتریکي و 00

عملي تفاوت بین نشان دادن 

کاردیوورژن و دفیبریالسیون، بیان و 

بحث اندیکاسیون استفاده از 

کاردیوورژن، دفیبریالسیون و اجرای 

 مراقبتهای پرستاری  مربوط به هر یک

      

( اجرای کار با دستگاه پیس میکر و 05

نشان دادن و توضیح راجع به اجرای آن 

و مقایسه انواع پیس میکرها و اجرای 

 سمان پیس میکر پان

      

( تعیین دیس ریتمها و توضیح 03

 Life)اختالف آریتمهای تهدید کننده 

threaten)  و غیر تهدید کننده و

اجرای مراقبتهای پرستاری مربوط به آن 

و توضیح اقدامات درماني به صورت 

Case report 

      

بطور کامل  مهارت های بالیني

 انجام میدهد

با راهنمایي 

انجام  کامل

 میدهد

ناقص انجام 

 میدهد

توانایي 

انجام کار 

 ندارد

 مشاهده نشد
مهر و امضای 

 استاد



( اجرای اقدامات توانبخشي روحي در 04

و توضیح  CCUبیمار و خانواده او در 

چگونگي مراحل سازگاری بیمار با 

 Case reportخانواده به صورت 

      

( اجرای مراقبت ها و اقدامات 05

در تسهیل خواب بیمار با پرستاری 

استفاده از بررسي و شناخت عادات 

خواب، مشخص کردن نشانه های 

محرومیت از خواب و اصالح کمیت و 

کیفیت خواب بیمار ) با روشهای کنترل 

 صدا، استفاده از ماساژ پشت(

      

( آموزش به بیمار و خانواده او در 06

زمینه رعایت رژیم دارویي، رژیم غذایي، 

اجرای فعالیتهای جسمي و ورزشي و 

ایمني آنها و ایمني فعالیتهای جنسي و 

 بازگشت به کار

      

( اجرای مراقبت های پرستاری در 05

دفع بیمار با توجه به مشخص کردن 

عوامل تأثیر گذار به دفع بیمار، چگونگي 

 پیشگیری از اجرای مانور والسالوا 

      

و ثبت در برگه  I&O( کنترل 08

 مخصوص
      

( ثبت روزانه گزارش کامل پرستاری 09

 در پرونده بیمار

      

( برقراری ارتباط مناسب با بیمار و 51

 خانواده وی

      

( همکاری و برقراری ارتباط مناسب 50

 با تیم درماني

      



 ICUبخش 

 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

       ICU( پذیرش بیمار در 0

( مانیتورینگ بیمار )تنفس، قلب 5

 ،همودینامیک، ادراری و..(

      

( ثبت کلیه عالئم بالیني و پرستاری در 3

 برگه های مخصوص

      

( کنترل رفلکس ها )اندازه و واکنش 4

مردمک به نور، قرنیه پلکي و رفلکس 

gag) 

      

       G.C.S( اندازه گیری 5

( مراقبت پرستاری از بیماران بدحال 6

شامل مراقبت از پوست، چشم، دهان و 

 اندام ها.

      

       ( الواژ و گاواژ معده5

( مراقبت پرستاری از بیماران ضربه 8

 مغزی، تشنج

      

( آشنایي با دستگاه ونتیالتور و وصل 9

آن و مراقبت پرستاری از بیمار تحت 

 دستگاه

      

( کنترل و تفسیر گازهای خون 01

 شریاني و الکترولیتها و ...

      

       ( تعویض پانسمان مربوط به عمل00

( اجرای دستورات دارویي)اختصاصي( 05

 خواب آورها  -شل کننده عضالني -مخدر
      

 مهارت های بالیني
بطور کامل 

با راهنمایي 

کامل انجام 
ناقص انجام 

توانایي 

انجام کار 
مهر و امضای  مشاهده نشد



 استاد ندارد میدهد میدهد  انجام میدهد 

( آماده کردن وسایل، انتقال خون و 03

 فرآورده های خوني
      

( شناخت وسایل احیاء و آماده کردن 04

 آن و شرکت در احیاء بیمار
      

، قطع و    C.V.P( آماده کردن خط 05

 وصل و کنترل آن
      

       Pace maker( مراقبت از 06

( کار با دستگاههای موجود در بخش 05

ICU  

      

( رعایت اصول کنترل عفونت در 08

 بخش های ویژه

      

( مراقبت از  بیمار با توجه به اصول 09

صحیح مراقبت های بهداشت 

 ,Bed Bath, Mouth Washفردی)

Morning Care) 

      

( اقدامات مراقبتي الزم در پیشگیری 51

 3از عوارض بي حرکتي حداقل برای 

 بیمار

      

( ثبت روزانه گزارش کامل پرستاری 50

 بیماردر پرونده 

      



 بخش همودیالیز

 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

       ( برقراری ارتباط موثر با بیمار0

 سیستم تشخیصي تمایشا( بررسي آز5

 بیمار ادراری

      

 قيوعر سترسيد یههارا اعنو( توضیح ا3

 زیالید منجاا ایبر

      

 از قبل یالیزد سیستمده کردن ما( آ4

  ربیما یالیزد وعشر

      

 یمینگاپر و تست ی،بند ستم نجا( ا5

 نحو صحیح به یالیزد مسیر

      

 یالیزد حین ریپرستا یقبتهاائه مرارا (6

 ربیما ایبر
      

 و لکنتر یشهارو اعنوار بردن ( بکا5

 ربیما در وزن کاهش

      

 مانيدر روش های اعنوح دادن ا( شر8

  یالیزد

      

 وی ادهخانو و ربیما به زشمو( آ9

ری )رژیم غذایي، پرستا یندآفر سساابر

 مصرف داروها، عوارض دیالیز و...(

      

 ربیما به ریپرستا یقبتهاامر( ارائه 01

 آن از پس و یالیزد ختم مهنگا

      

 پس یالیزد هستگاد از زمال ت( توجها00

 ربیما دننمواجد از
      

ران بیما مصرفي یها( آشنایي با دارو05

 ... و ارضعو ،قبتهاامر اع،نوا نظر از
      



بطور کامل  مهارت های بالیني

 انجام میدهد

با راهنمایي 

کامل انجام 

 میدهد

ناقص انجام 

 میدهد 

توانایي 

کار انجام 

 ندارد

 مشاهده نشد
مهر و امضای 

 استاد

       ( بررسي عوارض دیالیز در بیمار03

 ایبر  ینرهپا مناسب ( محاسبه دوز04

 خشک وزن سساا بر  ربیما هر
      

 تعیین و لکنتر یشهار بردن رو( بکا05

 رانبیما خشک وزن
      

       صفاقي یالیزد لصوا و اعنو( بیان ا06

گزارش کامل پرستاری در ( ثبت 05

 پرونده بیمار
      

  



 بخش سوختگي

 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 شرح حال و معاینه بیماران 0

 سوخته و پذیرش آنان

      

( مراقبت از بیماران بر اساس فرآیند 5

 پرستاری

      

( آموزش روش های پیشگیری از 3

 سوختگي به بیماران و خانواده آنان

      

( بررسي وضعیت مددجو از نظر 4

سوختگي) نوع سوختگي،  نوع ماده 

سوزاننده، محل سوختگي، سطح، عمق و 

 شدت سوختگي (

      

کنترل  ( پیشگیری از هیپوترمي با5

عالئم حیاتي، درجه حرارت محیط، 

استفاده از وسایل گرم کننده، پوشاندن 

 مناطق باز بدن.

      

( بررسي وضعیت سیستم ادراری، 6

کنترل دقیق کمي و کیفي جذب و دفع 

(I&O)  به منظور حفظ و برقراری تعادل

 مایعات و الکترولیت ها، توزین بیمار

      

مورد مایع ( اجرای صحیح حداقل یک 5

درماني تجویز شده بر اساس فرمول های 

استاندارد سوختگي و انجام مراقبت های 

 پرستاری حین مایع درماني

      

( بررسي خون رساني موضعي، بي 8

حسي، سوزش و ایسکمي عصب، عضله و 

درد در این نواحي به دلیل سندرم 

 کمپارتمان و سوختگي حلقوی

      

استفاده از  ( تسکین درد بیمار با9

روشهای دارویي طبق تجویز پزشک، غیر 

دارویي از قبیل قرار دادن بیمار در 

 وضعیت مناسب

      



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

مورد پانسمان تحت  5( انجام حداقل 01

نظارت مربي یا پرسنل بخش و شناخت 

روش های دبریدمان و بکارگیری 

 دبریدمان مکانیکي

      

( انجام حداقل دو مورد کمپرس 00

مرطوب در سوختگي های صورت یا 

 ناحیه تناسلي

      

( اکسیژن درماني در بیماران سوخته 05

 و انجام مراقبت های مربوطه
      

کارگیری بخور سرد در بیماران ( به 03

دارای سوختگي ناحیه سر و گردن و 

 انجام مراقبت های مربوطه

      

( پیشگیری از بروز عفونت با رعایت 04

استانداردهای کنترل عفونت و رعایت 

 دستورالعمل ایزوالسیون

      

( آشنایي با داروهای مصرفي بخش و 05

زمینه ارائه اطالعات دارویي الزم در این 

 به بیماران و خانواده آنان

      

( به کارگیری روش صحیح در آماده 06

نمودن داروها ) شامل حل نمودن ویال 

 کشیدن و تزریق و ...( –ها 

      

( شناخت انواع گرافت و انجام 05

مراقبت های قبل و بعد از اتوگرافت ها و 

 گرافت های موقت مانند پرده جفت

      

نمودن به وضعیت تغذیه ( توجه 08

بیماران و آموزش روش تغذیه صحیح و 

 عناصر غذایي الزم و ضروری بیماران

      

( فیزیوتراپي اندامها و مفاصل سوخته 09

و ارائه آموزش های الزم به بیمار و 

 خانواده وی

      

( توجه به وضعیت صحیح قرارگیری 51

 اندام سوخته و ارائه آموزش های الزم

      

 



 

 (3) کارآموزی پرستاری بزرگساالن/ سالمندان

 بخش های داخلي و جراحي)قلب و عروق، تنفس، عفوني و غدد(   محیط بالیني:

 واحد( 5ساعت ) 015 مدت کارآموزی:

 بخش قلب و عروق

 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

( آشنایي با اصطالحات رایج بخش 0

 قلب

      

       (EKG)( گرفتن نوار قلب 5

       ( تفسیر نوار قلب سالم3

( تفسیر نوار قلب بیمار مبتال به 4

اختالالت قلبي و تشخیص موارد 

 EKGغیرطبیعي در 

      

وضعیت های ( کنترل فشار خون در 5

 مختلف بطور صحیح

      

( انجام مراقبت های پرستاری قبل و 6

بعد از آنژیوگرافي و تست ورزش و 

 آزمایشات تشخیصي بخش قلب

      

( انجام اکسیژن درماني صحیح در 5

 بیماران قلبي
      

( به کارگیری فرآیند پرستاری در بیمار 8

، اختالالت  CHF-MI-UAمبتال به 

 و ... DVTدریچه ای ، 

      

( تفسیر برگه آزمایشات مربوط به 9

 بخش قلب

      

      ( انجام مراقبت پرستاری صحیح در 01



 حین دادن داروهای بیماران قلبي

بطور کامل  مهارت های بالیني

 انجام میدهد

با راهنمایي 

کامل انجام 

 میدهد

ناقص انجام 

 میدهد

توانایي 

کار انجام 

 ندارد

مشاهده 

 نشد
 مهر و امضای استاد

( آموزش نحوه مصرف، عوارض 00

داروها، میزان فعالیت و رژیم غذایي 

 بیماران قلبي به بیمار و خانواده وی 

      

( مراقبت از سرم )تعیین سرم، 05

محاسبه و تنظیم قطرات، تعویض بطری 

و ست سرم، قطع کردن سرم( با رعایت 

 اصول صحیح

      

( ثبت روزانه گزارش پرستاری کامل 03

 از بیمار خود در پرونده

      

( گرفتن شرح حال کامل و معاینه 04

 فیزیکي از بیمار با رعایت اصول صحیح

      

( بیان تشخیص های پرستاری و 05

 مراقبت از بیمار براساس آن

      

( ارائه حداقل یک فرآیند پرستاری 06

پرستاری و  براساس شرح حال، تشخیص

 برنامه ریزی و اجرای آن

      

 



 بخش تنفس

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

( انجام اکسیژن درماني در بیماران 0

 تنفسي به طور صحیح

      

برای بیماران تنفسي به   CPT( انجام 5

 نحو صحیح

      

( انجام مراقبت پرستاری از بیمار با 3

، آسم، آمبولي COPDمشکالت تنفسي )

 ریه ، پنوموني و .. (

      

( آموزش نحوه مصرف و عوارض 4

 داروهای خوراکي و اسپری ها به بیمار

      

( انجام ساکشن داخل تراشه بطور 5

 با رعایت تکنیک استریلصحیح و 

      

( post nasal( انجام ساکشن حلق )6

 با رعایت اصول صحیح

      

( انجام مراقبت های قبل و بعد از انجام 5

 توراسنتز

      

( انجام مراقبت های پرستاری قبل و 8

 بعد از برونکوسکوپي و اسپیرومتری
      

( انجام مراقبت از بیمار مبتال به 9

 اختالالت اسید و باز
      

( تفسیر برگه گزارش گازهای خون 01

 شریاني

      

( تفسیر برگه گزارش اسپیرومتری و 00

 پلتیسموگرافي
      

( انجام مراقبت های پرستاری قبل و 05

 بعد از جراحي ریه 
      



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

بطور  Chest Tube( مراقبت از 03

 صحیح
      

 ETT( انجام مراقبت های مربوط به 04

 بطور صحیح
      

( انجام مراقبت های مربوط به 05

 تراکیاستومي بطور صحیح
      

صورت استفاده از دارو های استنشاقي به 

 اسپری و بخور یا نبوالیزر برای بیمار
      

( آموزش تنفس لب غنچه ای به 06

 بیمار دچار نارسایي تنفسي

      

( ثبت روزانه گزارش پرستاری کامل 05

 از بیمار خود در پرونده

      

( گرفتن شرح حال کامل و معاینه 08

 فیزیکي از بیمار با رعایت اصول صحیح

      

تشخیص های پرستاری و ( بیان 09

 مراقبت از بیمار براساس آن

      

( ارائه حداقل یک فرآیند پرستاری 51

براساس شرح حال، تشخیص پرستاری و 

 برنامه ریزی و اجرای آن

      

 



 بخش عفوني

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

( آشنایي با اصطالحات رایج در بخش 0

 عفوني

      

( به کارگیری اصول ایزوله سازی به 5

 طرز صحیح

      

( به کارگیری صحیح فرآیند پرستاری 3

در مراقبت از بیماران مبتال به عفونت 

های ویروسي )مانند آنفلوانزا، آبله 

 زونا، مونونوکلئوز عفوني و ....(مرغان، 

      

( به کارگیری صحیح فرآیند پرستاری 4

در مراقبت از بیماران مبتال به عفونت 

های باکتریال )مانند سل، کزاز، حصبه، 

 تب مالت، مننژیت و شیگلوز و ....(

      

( به کارگیری صحیح فرآیند پرستاری 5

در مراقبت از بیماران مبتال به عفونت 

 HIVهای منتقله از طریق جنسي )مانند 

 ، ایدز، هپاتیت و ...(

      

( آموزش نحوه صحیح مصرف و عوارض 6

 داروهای مربوط به بیماریهای عفوني

      

( انجام مراقبت های پرستاری قبل و 5

بعد از آزمونهای تشخیصي مانندکشت 

 و...( PCIخون، 

      

( ثبت روزانه گزارش پرستاری کامل از 8

 بیمار خود در پرونده
      

( ارائه حداقل یک فرآیند پرستاری 9

براساس شرح حال، تشخیص پرستاری و 

 برنامه ریزی و اجرای آن

      

 



 

 بخش غدد

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

 ( آشنایي با اصطالحات رایج بخش غدد0
      

( آموزش آماده نمودن انسولین و روش 5

 تزریق صحیح آن به بیمار و خانواده وی

      

( آموزش صحیح کار با دستگاه 3

 گلوکومتر به بیمار مبتال به دیابت

      

( انجام مراقبت های پرستاری قبل و 4

 FBSبعد از آزمونهای تشخیصي مانند 

,2hpp, VBG  جمع آوری ادرار ،h54 ،

 تست کورتیزول و ...

      

( به کارگیری صحیح فرآیند پرستاری 5

 دیابت نوع یک و دودر بیماران مبتال به 

      

( به کارگیری صحیح فرآیند پرستاری 6

در گروههای ویژه )نوجوانان، سالمندان، 

 زنان باردار( مبتال به دیابت

      

( انجام مراقبت های پرستاری صحیح 5

 از زخم پای بیمار مبتال به دیابت

      

( آموزش به بیمار مبتال به دیابت در 8

ورزش، معاینه منظم  زمینه رژیم غذایي،

 پوست، ته چشم، پاها و ...(

      

( به کارگیری صحیح فرآیند پرستاری 9

در بیماران مبتال به کم کاری و پرکاری 

 تیروئید

      



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

( به کارگیری صحیح فرآیند 01

پرستاری در بیماران مبتال به اختالالت 

غدد )کوشینگ، آدیسون، 

 فئوکروموسیتو، آکرومگالي و ....(

      

( آموزش نحوه صحیح مصرف و 00

عوارض داروهای مربوط به بیماریهای 

 غدد، به بیمار و خانواده وی

      

مراقبت های پرستاری قبل و ( انجام 05

 بعد از جراحي
      

( ثبت روزانه گزارش پرستاری کامل 03

 از بیمار خود در پرونده
      

( گرفتن شرح حال کامل و معاینه 04

 فیزیکي از بیمار با رعایت اصول صحیح
      

( بیان تشخیص های پرستاری و 05

 مراقبت از بیمار براساس آن
      

حداقل یک فرآیند پرستاری ( ارائه 06

براساس شرح حال، تشخیص پرستاری و 

 برنامه ریزی و اجرای آن

      

 



 کارآموزی پرستاری در مشکالت شایع ایران

 بخش های داخلي و جراحي  محیط بالیني:

 واحد( 0ساعت ) 50 مدت کارآموزی:

 

 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 بیماری

       معاینه فیزیکي بیمار

       بررسي سیستم اعصاب

       بررسي سیستم چشم و گوش

       بررسي پوست

       بررسي سیستم گردش خون

       کنترل عالئم حیاتي

       رگ گیری

       پاکسازی راه هوایي

       مراقبت از دهان بیمار

       مراقبت از پوست بیمار

       مراقبت از سوند معده

       مراقبت از سوند مثانه

        chest tubeمراقبت از

       تعویض پانسمان



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

       کنترل جذب و دفع

       نمونه گیری آزمایشگاهي

       خون و ادرار

       سوند گذاری مثانه

       سوند گذاری معده

       کشیدن درن و بخیه

       کنترل قبل از عمل

       عملکنترل بعد از 

       تزریق عضالني،زیر جلدی

        ECGانجام

       کنترل درد

       آموزش ترخیص

 مراقبت از بیمار ایزوله 

 وایزوله معکوس

      

       اکسیژن درماني

       کار با پمپ انفوزیون

       مطالعه پرونده بیمار

       گزارش نویسي

       مراقبت از زخم بستر



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

       وضعیت دهي

انجام تمرینات فعال و غیر فعال در 

 مددجویان

      

       مراقبت از بیمار دچار سوختگي 

       مراقبت از درن

       شستشوی زخم

       انواع پانسمان

ماساژ نقاط تحت فشار پوست 

(Bedsore) 

      

       ریختن قطره در چشم و گوش و بیني

       شستشوی گوش

       شستشوی چشم

مراقبت از مددجوی کاشت حلزون )در 

 صورت وجود بیمار(

      

       گاواژ

       الواژ

       از راه دهانتغذیه 

       ساکشن باز و بسته لوله تراشه

       کار با میکروست

       سرم تراپي و تهیه سرم



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

       خون ترانسفوزیون-4

       تعویض خون

       خونگیری محیطي

  



 روان های بیماری پرستاری و روان بهداشت کارآموزی به مربوط های مهارت

 ترك مراکز شهری، یا روستایي مدارس و مهد روستایي، بهداشت های خانه بهزیستي، مرکز :کارآموزی محیط

 روانپزشکي مراکز یا و بیمارستان ، عمومي بیمارستان سالمندان، خانه اعتیاد،

 

 مهارت های بالیني
بطور کامل 

انجام 

 میدهد

با راهنمایي 

کامل انجام 

 میدهد 

ناقص انجام 

 میدهد

توانایي 

انجام کار 

 ندارد

 مشاهده نشد

 و مواد مصرف سوء اختالل دچار مددجوی با مصاحبه

 اجتماع و خانواده فرد، در اعتیاد عوارض و علل بررسي
    

 

 شناخت و سالمندان با درماني ارتباط اصول آشنایي

 سني گروه این در رواني اختالالت ترین شایع

 ( دمانس دلیریوم، ، افسردگي)

    

 

      بخش در بیمار پذیرش

      درماني ارتباط اصول طبق مددجو با ارتباط برقراری

      MSE روان وضعیت معاینه

      روان بخش در دادن دارو صحیح اصول با آشنایي

      Ect از بعد و قبل مراقبت و آمادگي

      ایزوله کردن بیمار

      بخش در بیمار پذیرش

 درماني، گروه) دارویي غیر های ن درما با آشنایي

 (... و درماني خانواده درماني، محیط
    

 

      اعتیاد از پیشگیری و درماني های روش با آشنایي

      دارویي عوارض نظر از بیمار کنترل

      ترخیص هنگام خانواده و بیمار به آموزش

      ها ویزیت و بخش راندهای در حضور

      ایمني نظر از بخش محیط کنترل

      دارویي کنفرانس

      مورد گزارش

      ثبت گزارش پرستاری در بخش اعصاب و روان

 

  



 

 

 

 

 امضاء استاد ناظر

 

 مسئول امور بالینيامضاء 

 

 امضاء معاون آموزش دانشکده


