ترم هشتم کارشناسی پرستاری

نام و نام خانوادگی:

داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ ًیؾببَر

دفترچه ثبت فعالیت
Student Log Book

کارآموزی مدیریت خدمات پرستاری و مامایی
دانشجویان کارشناسی پرستاری ومامایی

تْیِ ٍ تٌظین  :گزٍُ آهَسؽی پزعتبری

93-94

نام و نام خانوادگی:

ترم هشتم کارشناسی پرستاری

هقذهِ
ّز اًغبًی در پبيبى ّز رٍس رفتبر ٍ كزدُ ّبی خَد را يبد آٍری ًوَدُ ٍ بِ افغالح بِ حغببْبی خَد رعیذگی
هی ًوبيذ .در كٌبر بیٌؼ فویق ٍ ٍعقت اًذيؾِ السم اعت ّز فزد تدزبیبت فولی خَد را ببس ًگزی ًوَدُ ٍ
در سًذگی بكبر گیزد .ثبت ٍ خوـ آٍری تدزبیبت فولی بِ تذريح هدوَفِ ای ارسؽوٌذ فزاّن هی اٍرد كِ هی
تَاًذ سهیٌِ ای را ًیش بزای تحقیقبت بقذی فزاّن آٍرد .در اكثز داًؾگبُ ّبی خْبى كبرآهَساى تدزبیبت ٍ
فولكزد هْن خَد را در هدوَفِ ای بِ ثبت هی رعبًٌذ ٍ ايي اعبط ارسيببی فولكزد آًبى اعت.
اگز ببسخَرد هٌبعبی اس ًحَُ فقبلیت آهَسؽی پضٍّؾی خَد اس عزف اعبتیذ هزبَعِ ًذاؽتِ ببؽیذ عبیقتبً ًقبئـ
كبر ٍ سهیٌِ ّبی پیؾزفت ؽوب هخفی خَاّذ هبًذ .در هدوَؿ اگز فالقوٌذ داؽتي يك كبرًبهِ فلوی فوليی
هٌبعب اس فقبلیت ّبی ببلیٌی خَد ّغتیذ لغفب ايي دفتزچِ را دقیق ٍ ًقبداًِ تكویل ًوبئیذ سيزا ايي دفتزچيِ
بْتزيي ٍعیلِ بزای آهَسػ هٌبعب ٍ بِ هَقـ اعت.
ضوي آرسٍی هَفقیت در عی دٍرُ كبرآهَسی بخؼ هزاقبت ٍيضُ ديبلیش اهیذ اعيت بتَاًیيذ در خْيت ارتقيب
تَاًوٌذی فلوی فولی خَد كَؽب ببؽیذ.
قَاًیي ٍ هقزارت آهَسضي







عبفت كبرآهَسی در بخؼ اس عبفت  7الی  31هی ببؽذ.
اعتفبدُ اس يًَیفزم هغببق هقزارت داًؾكذُ " اعتفبدُ اس اتیكت ،رٍپَػ عفیذ ،ؽلَار هؾيكی ٍ كفيؼ
عبدُ ،فذم اعتفبدُ اس ؽلَار خیي ( ٍ هقٌقِ بزای خَاّزاى ) " ضزٍری هی ببؽذ.
در سهیٌِ كَ تبُ ًگِ داؽتي ًبخي ٍ فذم اعتفبدُ اس سيَر آالت هتقبقب قَاًیي ٍ هقزرات داًؾيكذُ فويل
ًوبيیذ.
در بزخَرد بب بیوبراىّ ،وزاّبى آًْبّ ،وكبراى ،كبدر آهَسؽی -درهبًی در بخؼ رفبيت افَل اخالقی ٍ
ؽئًَبت اعالهی را ًوبيذ.
رفبيت افَل اخالقی ٍ احتزام حزفِ ای ًغبت بِ عيز پزعيتبر  ,هزبيی ،پزعيٌل ٍ عيبيز داًؾيدَيبى ٍ
بیوبراى را داؽتِ ببؽٌذ.
خزٍج اس بخؼ يب بیوبرعتبى تحت فٌبٍيٌی هبًٌذ :پیگیزی اهَر اداری ،ؽيزكت در خلغيِ ٍ  ...فقيظ بيب
كغب هدَس اس عز پزعتبر بخؼ يب اعتبد هزبَعِ هیغز هی ببؽذ.

ترم هشتم کارشناسی پرستاری

نام و نام خانوادگی:
دٍرُ كبرآهَسی هذيزيت ٍ 3احذ كِ هغببق بب  8رٍس اعت.






حضَر داًؾدَ در توبم خلغبت هزبَط بِ كبرآهَسی ٍ كبرآهَسی در فزفِ الشاهی اعت ٍ عبفبت غیبت
داًؾدَ در ايي درٍط اس  1.3هدوَؿ عبفبت آى درط ًببيذ تدبٍس ًوبيذ.
اختقبؿ بخؾی اس عبفت كبرآهَسی بِ اعتفبدُ اس كتببخبًِ ٍ ايٌتزًت در ارتببط بب هَضَؿ كبرآهَسی .در
عَل كبرآهَسی بب ًؾز اعتبد هزبَعِ اهكبى پذيز اعت .
رفبيت قَاًیي ٍ هقزرات آهَسؽی در بخؼ ،ارائِ تكيبلی ييبدگیزی ،ؽيزكت در بحيگ گزٍّيی ،ارائيِ
هزاقبت ّب ٍ هؾبركت فقبل در يبدگیزی ٍ يبدگیزی خَد راّبز اس هَاردی ّغتٌذ كِ در ارسؽیببی لحيبػ
هی ؽَد
كلیِ تكبلی خَد را در پبيبى دٍرُ بِ اعتبد ببلیٌی خَد تحَيل دّیذ.
ًکاتي کِ هي بایست بِ آى دقت ضَد:








كلیِ تدزبیبت فولی ٍ فلوی خَد در الگ بَک ثبت ًوبيیذ (ٍ يب پیَعت ؽَد).
تكویل الگ بَک اس ؽزٍؿ دٍرُ كبرآهَسی الشاهی اعت.
الگ بَک را در توبهی اٍقبت را بِ ّوزاُ داؽتِ ببؽیذ تب در هَقـ لشٍم ًغبت بِ ثبيت اعالفيبت درآى
اقذام ؽَد بِ ايي تزتیب اس ثبت اعالفبت اس عزيق رخَؿ بِ حبفؾِ كِ بب خغب تَام هی ببؽذ پیؾيگیزی
خَاّذ ؽذ.
بْتز اعت در پبيبى ّز فقبلیت سهبى كَتبّی در ّوبى هحل اًدبم فقبلیت بِ تكویل تخقیـ دادُ ؽَد
تب اعالفبت هَرد ًیبس بِ عَْلت در دعتزط ببؽذ.
گزٍُ آهَسؽی هدبس اعت در ّز سهبى كِ تؾخیـ دّذ الگ بَک خْت بزرعی يب ًغيخِ بيزداری در
اختیبر بگیزد.

لغفب هؾخقبت خَد را در ايي قغوت بٌَيغیذ
هطخػات کارٍرس
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:
تزم تحقیلی:
:Email

ؽوبرُ داًؾدَيی:

نام و نام خانوادگی:

ترم هشتم کارشناسی پرستاری

هدف کلی دوره  :آؽٌبيی داًؾدَ بب چگًَگی اعتفبدُ اس داًؼ هيذيزيت ،هزاحيل فزآيٌيذ هيذيزيت،
افَل ٍ هْبرت ّبی هذيزيت در ادارُ اهَر بخؼ ّب ٍ تقغین كبر در پزعتبری ٍ بزًبهِ ريشی ًیزٍی اًغيبًی
ٍ كغب هْبرت در تؾخیـ ًیبسّبی هذدخَيبى ٍ كبركٌبى بب تبكیذ بز هحَريت بیويبر ٍ بزاعيبط هغبليب
آهَختِ ؽذُ در ٍاحذ ًؾزی

اّذاف ٍیضُ:
در پبيبى ايي دٍرُ اس داًؾدَيبى اًتؾبر هی رٍد:
 -3بب چبرت تؾكیالتی بیوبرعتبى ،قَاًیي ٍ هقزرات بخؼ آؽٌب ؽَد.
 -2بب پزعٌل بخؼ ٍ ؽزح ٍؽبي اؽبى آؽٌب ؽَد.
 -1بیوبراى بخؼ را ؽٌبختِ ٍ ًحَُ هزاقبت ّبی پزعتبراى اس آًبى را بذاًذ.
 -4ارتببط هٌبعب بب بیوبرّ ،وزاّبى ،پزعٌل بخؼ بزقزار ًوبيذ.
ً -5حَُ در خَاعت آسهبيؾبت ،راديَگزافی ٍ ًیش كبردكظ ًَيغی ٍ كبرت دارٍيی را بذاًذ ٍ اًدبم دّذ.
 -6بزًبهِ ريشی رٍساًِ بخؼ را اًدبم دّذ ( تقغین كبر).
 -7تزالی اٍرصاًظ ،عبكؾي ّب ٍ اكغیضى ّب بخؼ را ّز رٍس چك ًوبيذ.
 -8بِ ًؾبفت بخؼ ٍ ًحَُ ًگْذاری ٍ حفؼ ٍعبيل بخؼ تَخِ ًوبيذ.
 -9در تحَيل ٍ تحَل بخؼ ؽزكت ًوَدُ ٍ بخؼ را اس ًَبت كبری قبل ،تحَيل گزفتِ ٍ بِ ًَبت كبری
بقذ تحَيل دّذ.
 -32راًذ بخؼ را بِ ّوزاُ هزبی ٍ يب عزپزعتبر اًدبم دّذ.
 -31گشارػ ًَيغی رٍساًِ را اًدبم دّذ.
 -34هؾكالت بخؼ را تؾخیـ دادُ ٍ راُ حل ّبی هٌبعب ارائِ دّذ.
 -35بخؼ را بِ عَپزٍايشر ،هتزٍى ،عزپزعتبر ٍ يب هزبی بِ فَرت هغتقل تحَيل دّذ.
 -36بزًبهِ هبّبًِ پزعٌل بزای يك هبُ بٌَيغیذ ٍ بِ هزبی تحَيل دّذ.
ً – 37حَُ ٍيشيت بیوبراى بب پشؽكبى را بذاًذ ٍ در آى ؽزكت ًوبيذ .

نام و نام خانوادگی:

ترم هشتم کارشناسی پرستاری

ً -38حَُ اًتقبل دعتَرات اس پزًٍذُ بِ كبردكظ ٍ كبرت دارٍيی را بذاًذ ٍ بِ تٌْبيی اًدبم دّذ.
 -39يك فزم ارسؽیببی فولكزد (  )Auditبزای يكی اس كبركٌبى بخؼ ٍ هزاقبت ّبی هزبَعِ بِ آى را
تْیِ ًوبيذ.
 -21گشارػ دّی رٍساًِ بِ فَرت كتبی ،ؽفبّی ٍ ببلیٌی را اًدبم دّذ.
ً -23حَُ اخزای هزاقبت ّبی پزعتبری را در عِ راًذ ( اٍلٍ -عظ ٍ آخز ؽیفت ) كٌتزل ًوبيذ.
 -22كبرّب را بب ًؾن ٍ تزتیب اًدبم دادُ ٍ اس دٍببرُ كبری ٍ اس ّن گغیختگی كبرّب ،خلَگیزی بِ فول آٍرد.
 -21چببك ٍ گَػ بشًگ بَدُ ٍ در بزابز فَريت ّب عزيـ فول ًوبيذ.
 -25در اًدبم ٍؽبي هحَلِ دقت السم ًوَدُ ٍ كوتز اؽتببُ ًوبيذ.

انتظارات یادگیزی خود را اس گذراندن این کارآموسی بنویسید:

ترم هشتم کارشناسی پرستاری

نام و نام خانوادگی:
بزوامٍ کارآمًسی مذیزیت
ايام
كارورزي

برنامه كلی

ريس ايل

فعالیت مورد انتظار

بحث گروهی

آضىایی با وحًٌ کار آمًسی  ،ضىاخت قًاویه ي مقزرات ي چارت

آضىایی با وحًٌ

تطکیالتی بیمارستان  ،آضىایی با يسایل ي محل استقزار آوُا ي فضای

بزگشاری کارآمًسی

فیشیکی بخص .

يویاسَای آمًسضی
فزاگیزان ي اوتظارات

آضىایی با پزسىل ي ضزح يظایف آوُا
آضىایی با
فزایىذ َای
داخل بخطی

مزبی (  8صبح)

آضىایی با وحًٌ تحًیل گزفته يتحًیل دادن بیمار ي بخص
آضىایی با بیماران ي وحًٌ مزاقبت اس آوان
آضىایی با ريش اوجام مطايرٌ بیماران

ريس ديم

ساسماوذَی ي تقسیم کار بزای پزسىل
آضىایی با پزيوذٌ بیمار ي ريش يارد ومًدن دستًرات پشضک ي اوتقال
بٍ کاردکس ي کارت َای داريیی
اضىایی با وحًٌ پذیزش يتزخیص بیمار
ريس سًم

آضىایی با
فزآیىذ َای
بیه بخطی

آضىایی وحًٌ کار ي ارتباط بیه بخص َا ماوىذ  :آسمایطگاٌ،
رادیًلًصی  ،تاسیسات  ،تغذیٍ  ،اتاق ػمل  ،سی تی اسکه  ،اکً
،آوذيسکًپی ي .....
آضىایی با ياحذ داريخاوٍ  ،اوبار ي آضىایی با سیستم  H I Sآضىایی

ريس چُارم

با ريش َای اعالع رساوی در بخص ي ريش َای بزقزاری ارتباط با
ياحذ َای کىتزل کىىذٌ بخص ماوىذ  :سًپزيایشر  ،متزين  ،مذیز
بیمارستان  ،پشضک مؼالج  ،پشضک مطاير ي.....

ريس پىجم

فزآیىذَا
کىتزل ي ي

کىتزل وحًٌ اجزای مزاقبت َا پزستاری در سٍ راوذ ( ايل – يسظ-
آخز ) وًبت کاری

فزآیىذ َای درين ي
بزين بخطی

نام و نام خانوادگی:
تامیه مىابغ

ريس ضطم

ترم هشتم کارشناسی پرستاری

کىتزل يسایل مًرد ویاس بزای ضیفت َای ػصز يضب
کىتزل يتامیه مىابغ
تًجٍ بٍ وظم ي تزتیب ي حفظ يسایل

ريس َفتم

مطکل یابی
ي ارایٍ راٌ
حل

مطخص ومًدن مطکالت بخص تًسظ داوطجً با استفادٌ اس تجزبٍ
خًد  ،پزسىل بخص ي بیماران ي ارایٍ راٌ حل مىاسب بزای آوُا
بزرسی وحًٌ امًسش بٍ بیمار در بخص در حیه بستزی ي تزخیص

ريس َطتم

مطکل یابی ي ارایٍ راٌ
حل ي وتیجٍ گیزی

ارائٍ بزوامٍ ماَاوٍ پزسىل

ارسیابي ٍرٍد ٍ خزٍج بِ هَقع داًطجَ
کیفیت
ضوارُ
1
2
3
4
5
6
7
8

خیلي خَب1

خَب 0/75

هتَسط 0/5

ًیاسبِ اغالح

اهضاء (سزپزستار یا
هزبي)

تاریخ

0/25

ترم هشتم کارشناسی پرستاری

نام و نام خانوادگی:

ارسیابي کٌتزل ٍسایل بخص بخػَظ تزالي اٍرصاًس  ،دستگاُ الکتزٍ ضَک
،الرًگسکَپ اکسیضى ٍ ساکطي ّا (حذاقل  4هَرد)
کیفیت

خیلي خَب1

خَب 0/75

هتَسط 0/5

ًیاسبِ اغالح

ضوارُ

0/25

تاریخ

اهضاء (سزپزستار
یا هزبي)

1
2
3
4

ارسیابي راًذ بخص بِ ّوزاُ هزبي یا سزپزستار ٍ  ( ....حذاقل  8هَرد)
کیفیت
ضوارُ
1
2
3
4
5
6
7
8

تاریخ

خیلي خَب1

خَب 0/75

هتَسط 0/5

ًیاسبِ اغالح
0/25

اهضاء (سزپزستار یا
هزبي)

ترم هشتم کارشناسی پرستاری

نام و نام خانوادگی:

ارسیابي تطخیع ٍ تعییي هطکالت بخص ٍ ارائِ راُ کار (حذاقل  4هَرد)
کیفیت

خیلي خَب1

خَب 0/75

هتَسط 0/5

ًیاسبِ اغالح

ضوارُ

0/25

تاریخ

اهضاء (سزپزستار یا
هزبي)

1
2
3
4

ارسیابي ضزکت در ٍیشیت بخص ٍ اًتقال دستَرات اس پزًٍذُ بِ کاردکس ٍ
کارت دارٍیي( حذاقل  4هَرد )
کیفیت
ضوارُ
1
2
3
4
5
6
7
8

تاریخ

خیلي خَب1

خَب 0/75

هتَسط 0/5

ًیاسبِ اغالح
0/25

اهضاء (سزپزستار یا
هزبي)

ترم هشتم کارشناسی پرستاری

نام و نام خانوادگی:

ًَضتي دفتز گشارش بخص در پایاى ضیفت ( حذاقل  4هَرد )
کیفیت

خیلي خَب1

خَب 0/75

هتَسط 0/5

ًیاسبِ اغالح

ضوارُ

0/25

تاریخ

اهضاء (سزپزستار
یا هزبي)

1
2
3
4

تٌظین درخَاست ّای دارٍیي اس طزیق سیستن ( H I Sحذاقل  4هَرد)
کیفیت
ضوارُ
1
2
3
4

تاریخ

خیلي خَب1

خَب 0/75

هتَسط 0/5

ًیاسبِ اغالح
0/25

اهضاء (سزپزستار یا
هزبي)

ترم هشتم کارشناسی پرستاری

نام و نام خانوادگی:

تٌظین درخَاست ّای :آسهایص ،رادیَلَصی  ،تغذیِ  ،سي تي اسکي ٍ .....
(حذاقل  4هَرد)
کیفیت

خیلي خَب1

خَب 0/75

ضوارُ

تاریخ

هتَسط 0/5

ًیاسبِ اغالح

اهضاء (سزپزستار
یا هزبي)

0/25

1
2
3
4

بزگِ ثبت ؽیفت ّبی گذراًذُ ؽذُ در بخؼ ..........
تاریخ ّز ضیفت

اهضای هزبي یا سز
پزستار

نام و نام خانوادگی:

ترم هشتم کارشناسی پرستاری

گشارش رٍساًِ
تاریخ

لطفا خالغِ ای اس فعالیت ّای اًجام ضذُ خَد را در بخص ثبت ًوائیذ

نام و نام خانوادگی:

ترم هشتم کارشناسی پرستاری

گشارش رٍساًِ
تاریخ
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نام و نام خانوادگی:

ترم هشتم کارشناسی پرستاری

ا عملک نش
ج
ي
م
ا
ارز ش گذ ری رد دا ويان رد و حد کار آ وزی مدري ت
ردیف

موارد

خيلی

خوب

متوسط

نياز به

خوب

0/75

0/5

اصالح

1
3

احسبس هسئَایت

2

ارائِ ضزح ٍظبیف پزسٌل بخص ٍ اًجبم تقسین کبر

1

ضزکت فعبل در تحَیل بخص اس ضیفت قبل

4

ضٌبخت چبرت تطکیالتی بیوبرستبى

5

آضٌبیی بب بیوبراى ٍ ًحَُ هزاقبت پزستبری اس آًبى

6

ارتببط هٌبسب بب بیوبراى ٍ ّوزاّبى ٍ سبیز اعضبء تین

7

ارتببط هٌبسب بب پزسٌل بخص

8

ًحَُ در خَاست آسهبیطبت ،رادیَگزافی ٍ...

9
3
1

ًحَُ کبردکس ًَیسی ٍ کبرت دارٍیی

3
3
3
2
3
1

تَجِ بِ ًظن ٍ تزتیب ٍ حفظ ٍسبیل بخص
کٌتزل ًحَُ اجزای هزاقبت ّب پزستبری در سِ راًدذ اٍل
ٍسظ -آخز ) ًَبت کبری
ًظن ٍ تزتیب دراًجبم کبرّب ٍ پزّیش اس دٍبدبرُ کدبری ٍ اس
ّن گسیختگی کبرّب
رعبیت اصَل اخالقی ٍ احتزام حزفِ ای ًسدبت بدِ هزبدی
پزسٌل ٍ سبیز داًطجَیبى ٍ بیوبراى

3
4

اًتقبد پذیز بَدى

3
5

رعبیت ٍضع ظبّز بب تَجِ بِ هَاسیي اخالقی ٍ اسدالهی ٍ

3
6

هقزرات داًطکذُ
دقت در اًجبم ٍ ظبیف هحَلِ

0/25

نام و نام خانوادگی:
3
7

ترم هشتم کارشناسی پرستاری

چببک ٍ گَش بشًگ بَدى ٍ داضتي سزعت عول در
بزا بزفَریت ّب

ردیف

موارد

1

چک لیست عولکزد  37عٌَاى)

37

2

ارایِ گشارش رٍساًِ

8

3

تٌظین درخَاست دارٍیی اس عزیق  HISحذاقل  4هَرد)

4

4

راًذ بخص بِ ّوزاُ  8 ....هَرد)

8

5

ًَضتي دفتز گشارش  4هَرد)

4

6

ضزکت در ٍیشیت ٍاًتقبل دستَرات اس پزًٍذُ بِ کبردکس 8هَرد)

8

7

کٌتزل ٍسبیل بخص  4هَرد)

4

8

تطخیص ٍ تعییي هطکالت بخص  4هَرد)

4

9

ٍرٍد ٍ خزٍج بِ هَقع  8هَرد)

8

10

ارایِ فزآیٌذ درٍى بخطی

1

11

ارایِ فزآیٌذ بزٍى بخطی

1

12

ارایِ بزًبهِ هبّبًِ پزسٌل بخص

31

13

تٌظین درخَاست ّبی  :رادیَلَصی سی تی اسکي ٍ ...حذاقل  4هَرد)

4

جمع نمرات

حداکثر

نمره

نمره

دانشجو

ترم هشتم کارشناسی پرستاری

نام و نام خانوادگی:
تؼذاد غیبت:

ومزٌ کارآمًسی:

امضاء داوطجً

وام ي وام خاوًادگی ي امضاء مزبی

ویپست 1

بخش
گزارش تعدا د  2فرآيند ردون ی

ترم هشتم کارشناسی پرستاری

نام و نام خانوادگی:

ویپست 2

بخش
گزارش تعدا د  2فرآيند ردون ی

