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 دانشگــــاه علـوم پزشکــی گیـــالن

 دانشکـده پرستـاری و مامایـی شهید دکتـر بهشتـی رشـت
 دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی 

 
 
 
 
 
 

 ثبت عملکرد بالینی  دفترچه 

 پرستاری  خدمات موزی در عرصه مدیریتکارآ

  

 دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشتتهیه شده در

   تدویـن از: گـروه آمــوزش مدیریت پرستـــاری
 

  مدیر گروه : خانم دکتر عسگری 
 مدرس بالینی : آقای هوشیاری 

 

      روز 21:  تعدیل شده  روزهای کارآموزی در عرصه
 صبح و عصر ی کارآموزی در عرصه :  شیفت ها

 

 دانشکده پرستاری و مامایی  شهید بهشتی رشت -خیابان دانشجو -کمربندی شهید بهشتی-آدرس: رشت
  :edo_nmr@gums.ac.irEmail -122داخلی  -5555555تلفن  

 
 

 و مجازیحضوری آموزش 
 ویرایش دوازدهم 

 2911   بهمن –کرونا پاندمی دوران  

 مقدمه : 

قرن بیست ویکم چالش منحصر به فردی را در برابر نظام های آموزشی دنیا قـــرار داده است و بسیاری از مؤسسات با 

استقــبال از فن آوری های نوین به این چالش واکنش مثبت نشان داده اند. در این شرایط مؤسسات آمـــوزش عالی باید 

 حال حاضرماده نمایند. درخـــود را برای پذیرش تحـوالت و چالش های مؤثر از فن آوری اطالعات و ارتباطات نوین آ

با حداقل  به عنوان یک ضرورتدر کنار حضور بالینی  ، آموزش مجازی و الکترونیکیدوران پاندمیک کرونابا توجه به 

جه می باشـد. لذا فراهــم نمــودن زمینه ی توسعه آموزش مجازی هزینه، حداکثر کارایی، کیفیت و سرعت باال مورد تو

شرایط لذا باتوجه به  .ضرورتی انکار ناپذیر استعلوم پزشکی وفناوری اطالعات درنظام آموزشی مؤسسات آموزش 

 در بخش تدوین شده است. پرستاری خدمات عرصه مدیریت حضوری و مجازی کارآموزی درکنونی، آموزش 
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 مشخصــــات دانشجــو

 

 ...........................................  :نــــام 

 ................................................. ...........  :نام خانوادگی 

 ................................................. ...........  :شماره دانشجویی 

  ورود: ........... .. سال......................... 

 ................................................. ........... :رشته تحصیلی 

 ................................................. ...........  :مقطع تحصیلی 

 در عرصه نام بیمارستان و بخش محل کارآموزی :

......................................................................... 

............................................................................................................... 

 ................. ............................... :تاریخ شروع کارآموزی................. 

 .................................. ............................... :تاریخ پایان کارآموزی 

 

 
 

 
 
 
 
 

 :  بالینی اصول مدیریت خدمات پرستاری آموزش هدف وجایگاه دفترچه

 
 

این درس و در این دوره ثبت مینماید. روند دوره، عملکرد دانشجو را در بیان اهداف کلی درس ودفترچه ای است که ضمن 

پایش عملکرد دانشجویان در فرایند آموزش یکی از ارکان اصلی جهت ارتقاء کیفیت میباشد و هدف دفترچه روزانه عالوه 

ابزاری جهت ارزشیابی یادگرفته های دانشجو و  آموزشی ودر برنامه ریزی  راهنمای برایند مورد انتظاربعنوان  ارائه مطالب،بر

 خواهد بود. رزیابی برنامه آموزشی دانشکدها

 اهداف کلی آموزشی دوره

روایزر های پآشنایی وکسب مهارت در رهبری ومدیریت پرستاری و اداره بخشهای بیمارستانی وآشنایی با مسئولیت های سو

 منی و امنیت بیمار و کیفیت مراقبت های پرستاری ارائه شده است. آموزشی و بالینی و ای

 اهــداف ویژه :   

 وظایف اختصاصی دانشجو:

در طول دوره از دانشجو انتظار میرود که تکالیف محوله خود را با توجه به زمانبندی اختصاص داده شده انجام داده . 2

 و به منظور دریافت بازخورد آن را به موقع تحویل دهد.

 (2فرم شماره ) دهد. بخش را انجام طبق فرم موجود، بررسی و شناخت  . در روز اول1 

 ( 1فرم شماره  . )روز فهرست نماید 3گانه به مدت  5سیستم طبقه بندی  تعداد بیماران بر اساس . از روز اول3

 (  3فرم شماره ) .گیردترل و نظارت توسط دانشجو انجام هنگام کنسوپروایزر،کنترل عفونت  . گزارش4 

 



 

  

P
ag

e3
 

کارآموزی، یکی از مشکالت مهم را نوشته و تعریف کرده، علل مشکل را فهرست نموده و برای هر یک  سوم. روز5

 ثربخشی، قابلیترا بر حسب معیارهای زمان، هزینه ااز این علل، راهکارهای حل مشکل ارایه نموده و بهترین راه حل 

  (.  4 فرم شماره )انتخاب نماید.  انسانی بودن قانونی اجراء( 

اهی کامل  گآکنترل ونظارت روزانه به عهده دانشجو است. دانشجو موظف است نسبت به تمامی امور بخش و بیماران  .6

فرم شماره  ) را با وی راند نموده و گزارشات الزم را ارایه نماید. مربوطه بتواند بخشمدرس شته و به هنگام راند بالینی دا

 (. راهنمای گزارش شیفت  6

فرایند را  ءارتقا مورد از فرایند های بخش را انتخاب نموده و نظرات پیشنهادی خود را جهت 2 رآموزیکا 5. تا روز 7

 .خرین نسخه کتاب اعتبار بخشی تکمیل و ارائه نمایدبراساس آ

نماید و ن یتعیای  ای و غیرحرفه گرا، نیروی انسانی مورد نیاز بخش را اعم از حرفه با استفاده از فرمول نظام دانشجو . 8

 (1فرم شماره  )تحویل مربی مربوطه دهد.

میل کرده و و فرم کنترل سوپروایزر را تکآشنا شده  فعالیتهای محوله به نحو مطلوببا . در نقش سوپروایزر بیمارستان  9

 آن را پس از اتمام شیفتهای سوپروایزرتحویل دهد.

 در روزهای ،زمان مقرردربا کمک مدرس بالیتی ا پس از اصالحات کلیه تکالیف خود ر ،. دانشجو موظف است 20

 د.صورت تأخیر، امتیاز آن تکلیف کسر خواهد شتحویل استاد مربوطه نماید. در،لاز طریق ایمیتعیین شده کارآموزی 

 مدرس بالیتی  تحویلبعد از اتمام کارآموزی در عرصه،  روز  20تا  . کلیه مستندات باید به صورت تایپ شده و 22

 کسر خواهد شد. ،درصد امتیاز 10مربوطه گردد. در صورت تأخیر

 

 مقرارت درون بخشی :

 باشند پوشش مناسب مصوب دانشگاه می وظف به رعایت آیین نامه اجراییدانشجویان م.  

 باشند ها می دانشجویان ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقرارت بیمارستان ها ودرمانگاه. 

  در بالین برگزار خواهد گردید. روز حضوری  21این دوره، برنامه کارآموزی 

  گردد.  پرستاری متعاقبا اعالم میخدمات مدیریت اصول اجرای برنامه مجازی کارآموزی در عرصه 

 در  03/20-03/21در شیفت های عصر نیز  54/20 -03/7دانشجویان مدیریت شیفت صبح موظفند راس ساعت

  .واحد حاضر باشند

  باشففد روزمنجر به اخذ صفففر می2بیش از یک روز منجر به حذف درس وغیبت غیر موجه بیش از غیبت موجه)  

 تمام موارد عدم حضور در کارورزی درعرصه نیازبه هماهنگی مسئول بخش و مربی بالینی مدیربت خواهد بود(.  

  شارکت فعال   رعایت قوانین و مقررات آموزشی دربخش، ارائه تکالیف یادگیری،  ارائه مراقبت ها و م

 شود . در یادگیری و یادگیری خود راهبر از مواردی هستند که در ارزشیابی لحاظ می

  ،کلیه تکالیف خود را در پایان دوره به دفتر مدیر گروه تحویل دهند.دانشجویان محترم موظفند 

  : همکاری درمداخالت پرستاری داخل بخشی تذاکرت مهم(medication, change dressing,  iv 

round),    بالینی و متناسب با شرایط بخش های مربوط صورت خواهد گرفت.  مدرسباهماهنگی 

 

 مقــــررات تکمیل لوگ بوک:   

همراه داشته باشند و اطالعات را با نظم مشخص در خود را تمامی اوقات به log book دانشجويان توصیه می شود،  -الف

 ثبت كنند. اين روش سبب كاهش موارد ثبت اطالعات از طريق رجوع به  حافظه كه با خطا همراه است خواهد شد.آن 

جمع  log bookتمامی دانشجويان می بايست اطالعات مربوط به تجربیات عملی فردی يا مشاركتی خود را در قالب  -ب

 آوری نمايند.

 خود را شخصاً تكمیل كند.   log book هر دانشجو می بايست   -ج

خود را به تفكیك به تايید سر پرستار يا استاف محترم  log bookهر دانشجو موظف است كلیه اطالعات ثبت شده در   -د

 بخش و يا استاد بالینی  مربوطه برساند.

عمل بوده است می باشد. برای استادی كه ناظر بر log book تكمیل محل در نظرگرفته شده جهت تايید استاد در جدول  -ذ

درمواردی كه هماهنگی صورت گرفته باشد اين عملكرد ممكن است توسط مسئول بخش و يا سوپروايزر آموزشی تكمیل 

 گردد.

اطالعات مربوط به هر روش مديريت پرستاری ،اقدام عملی ويا  فعالیت علمی بايد در اولین زمان ممكن توسط دانشجو    -و

 شود و سپس به تايید سرپرستار محترم و يا  استاد مربوطه برسد.در جدول  مربوطه ثبت 
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ر : ارزشیابی فعالیت دانشجو با توجه به مستندات موجود درپرونده و دفاتر موجود در بخش و دفتر پرستاری با قید امتیاز 

 ثبت می شود. عالی تا ضعیف بین

 ار:ـان در نقش سر پرستــف دانشجویـوظای

شروع آشنایی با زمان  در نقش سر پرستار / استاف / مسئول شیفتدانشجویان پرستاری 

 در عملکرد دانشجویان

 محیط  بالینی 

یری در هر بخش ) پیگدر هر شیفت کارآموزی بیماران  درمانی –مراقبتی روتین نوشتن کارهای

 ؛  آزمایشات ، مشاوره ها، درخواست خون، لیست غذا، لیست عمل، پانسمان روزانه و.. (  

 روز اول

آمادگی ارائه گزارش شفاهی مشخصات بیماران بستری در بخش محل کارآموزی )طبقه بندی 

مراقبتی ، تعداد تختهای فعال  و آشنایی با بیماران بستری، آشنایی با روش تقسیم کاردر بخش ، 

آمادگی ارائه  ، بیمار بستری (   2آشنایی وارائه بیماران  با همودینامیک  ناپایدار( ) حداقل 

 بطور روزانه  شیفت هر پیگیری های انجام شده در 

 روز دوم

 روز سوم به بعد ( مورد از بیماران  1 )  طرح مراقبتی ارائه مشارکت و همکاری در 

 روز سوم به بعد به مدرس بالینی راند کاری بطور روزانه 

 هر روز م به بعد روزدو   بالین بیمارمشارکت و همکاری در تحویل گرفتن و تعویض شیفت بیماران بر 

 روز سوم به بعد مشارکت با مسئول بخش در تنظیم برنامه تقسیم کار روزانه پرسنل بخش 

 روز چهارم  به بعد مشارکت درانجام چارت راند پرونده ها 

 روز دوم به بعد ری و مشارکت در هنگام پذیرش و یا برنامه ترخیص بیمار همکا

 به بعد . هر روز 1روز  ترخیص بیمار بستریریزی برنامه  درهمکاری و مشارکت 

 به بعد 3روز  همکاری  ومشارکت در کنترل و اطالع رسانی، آزمایشات بالینی و پاتولوژی به تیم پزشکی 

 به بعد 5روز   همکاری و مشارکت مستمرو فعال در هنگام ویزیت تیم پزشکی از بیماران 

 به بعد 5روز  ( تیم پزشکی ، سوپروایزر کشیک   clinical  roundشفاهی درراند بالینی )گزارش 

 به بعد 4روز  مشارکت درثبت مداخالت پرستاری بر اساس فرآیند پرستاری در کاردکس 

مشارکت و همکاری در تنظیم وارسال فرمهای درخواست ترانسفیوژن و روشهای تشخیصی و 

بار در طول کاراموزی  HIS  (4رادیوگرافی و..( پیگیری آنها از طریق  پاتولوژی ) آزمایشات و

 در عرصه (

 به بعد 3روز 

 روز  سوم به بعد به داروخانه برای بیمار  نظیم  فهرست داروتآشنایی با 

 روز  سوم به بعد ه داروخانه با نظارت استاف بخشتنظیم و ارسال فهرست داروها ب

 به بعد روز سوم  جراحی  –تنظیم و نظارت بر تغذیه بیماران بخش های داخلی 

 روز سوم به بعد   R 8کنترل دادن دارو بر اساس اصول صحیح دادن دارو یادآوری و مرور بر 

 

 

 زرـو در نقش سوپروایـف دانشجـرح وظایـش

 بالینی (  درس) ارائه شده توسط م بالینیشركت در كالس آمادگی سوپروايزر -

 كنترل حضور و غیاب پرسنل حاضر در شیفت كاری بخش ها و واحدهای بیمارستانی  -

 انجام راند بالینی بخش ها با حضور سوپروايزربالینی كشیك  -

 مشاركت با سوپروايزر كشیك درراند بالینی بیماران با تابلوی همودينامیك ناپايدار در بخش مربوطه  -

حیط) اتاق دارو، مداوا، ترالی احیاء و..و ساير تجهیزات پزشكی برطبق چك لیست ، راند ساختار فیزيكی، ايمنی م -

 پیگیری مواردی نظیر مشاوره پزشكی 

 توانايی ارائه گزارش شفاهی و كتبی  به سوپروايزركشیك مقیم در دفتر پرستاری  -

رعايت ايمنی بیمار ، رفتار بررسی بیماران بستری در بخش ها از نظر رعايت اصول اخالقی، رعايت موازين شرعی،  -

 مراقبتی با بیماران (

، اخالقی، ايمنی و يا امنیتی در هر بخش يا واحدی را به سوپروايزر حرفه ای ییر منطبق با استانداردهاگزارش موارد غ -

 كشیك 

 گزارش شفاهی راند اول و دوم بخش ها به سوپروايزر بالینی در دفتر پرستاری  -

 و مراقبتی يافت شده در بخش های مربوطه بررسی رفع اشكاالت بالینی -

بیماران  ، ، بدحال(new patientگرفتن آمار از بیماران تحت سرپرستی مسئول بخش در مورد بیماران ) پذيرش شده  -

 ال شده و...                             تخت های اشغ ترخیصی،تعداد كل تخت های بخش،

 دفتر مربوطه نوشتن گزارش بیماران بدحال بخش ها در -

 ای و عفونی شاغل دردفترپرستاری ه آشنايی با برنامه ها وعملكرد سوپروايزر آموزشی و مشاور -

 مشاركت در راند سوپروايزرآموزشی از بخش ها و واحدهای مربوطه  -

 

 

 

 توجه:
 یگردد. اعالم م متعاقباًپرستاری دوره سوپروایزری دانشجویان خدمات با توجه به تعدیل زمان کارآموزی درعرصه مدیریت  
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 فرصت های مطالعاتي دانشجویان: 

 

 مطالعه حقوق بیماران و اخالق حرفه ای 

: استاندارد مراقبت های پرستاری بخش، استاندارد مطالعه دفترچه اعتبار بخشي ) بخش های تعیین شده ( 

 ایمني بیماران، هموویژواالنس و... 

 ي وامنیت بیماران مطالعه شاخص های ایمن

 مطالعه مهارت های ارتباطي موثر با بیمار 
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 و شناخت بخش ی: بررس1فرم شماره 

                            :مارستانینام ب                            ارائه:  خیتار                                      دانشجو:  یو نام خانوادگ نام

 نام استاد:

 نام بخش  -2

 تعداد کل تخت ها  -1

 یاه سیقسمت ها (سرو ریهر اتاق و مشخص کردن سا یتعداد تخت ها کیبا تفکمشخصات بخش   -3

 انبار و ...( ،یبهداشت

 واقع است؟ یو در چه جهت مارستانیبخش در کدام طبقه ب  -4

 .دیسیبخش را بنو یسرپرستار بخش، پرستار ارشد و منش یاسام  -5

 کنند؟ یبخش کار م نیدر ا اریو کمک به اریچند پرستار، به یبطور کل  -6

 ها فتیکنند؟ با ذکر نام ش یکار م اریو چند کمک به اریچند پرستار، چند به فتیدر هر ش  -7

 چند می باشد؟ موجود یاشغال تخت) (با توجه به آمارها بیضر دارد؟  ماریبخش معموالً چند ب نیا  -8

 روزانه بخش چه تعداد است؟ یجراح یعمل ها نیانگیم  -9

و  نیبخش را با ذکر اصطالح کامل الت نیدر ا یاختصاص یجرهایپروس ایو  جیرا یجراح یعمل ها 0 20

 .دیسیآن ها بنو یفارس یمعن

انجام  رهیو غ مانیزا ،یوبسیبآتروسکوپی، ،یمثل آندوسکوپ یاختصاص یجرهایروزانه چه تعداد پروس  -22

 شود. یم

و  نیه التب صیدرج تشخ شوند؟ یم یبخش بستر نیدر ا یپزشک یها صیمعموالً با چه تشخ مارانیب  -21

 .است یضرور آن ها یفارس یمعن

 شوند؟ یم یمعموالً در کدام اتاق ها بستر زولهیا مارانیب  -23

 د؟یسیمختلف را بنو یها فتیش انیو ساعات شروع و پا فتیطول مدت هر ش  -24

 ساعت.......به مدت  تی: از ساعت لغا صبح

 ساعت.......به مدت  تیاغ: از ساعت ل عصر

 ساعت ........به مدت تی: از ساعت لغا شب

 (یبهره ور ءبا توجه به قانون ارتقا )کار کند؟ دیهر پرسنل در هفته چند ساعت با  -25

 بخش به چه صورت است؟ نیکار در ا میروش تقس  -26

 دهند؟  یرا انجام م ییچه کارها یچه کس 

 اریبه ر ارشد، پرستاران،سرپرستار، پرستا  

از  مارانیو بخش و امکان استفاده ب مارستانیپزشکان، ساعات مالقات، شماره تلفن ب تیزیساعات و  -27

 .دیسیتلفن را بنو
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ست ها ، سندها، درن ها، )شود؟  دیموجود در بخش با ذکر تعداد و محل قرار گرفتن آن ها ق لیوسا  -28

گاه چرخدار ، دست یشارژ(، صندل خی)تار یکپسول آتش نشان برانکارد،)  –( ها یترکشن ها، داروها، ترال

 .دیکن فهرست نقص دستگاه ها وکمبودها را ( و.... ژنیاکس یلندرهایساکشن و س

روها را انقضاء دا خیهر طبقه با ذکر تار کیاورژانس را به تفک یموجود در ترال لیداروها و وسا ستیل  -29

 .دی. کمبودها را ذکر کندیسیبنو

 .دیسیبنورا رایج  ت هادو یو آنت یتخصص یداروها ستیل  -10

 .دیسیپرسنل بخش را بنو یآموزش یازهاین  -12

 .دیینما نیتدو یآموزش زریسوپروا یپرسنل با هماهنگ یضمن خدمت برا یبرنامه آموزش کی  -11

 بخش را بنویسید.  ساختچالش های پیشنهادی زیر -13

 چالش های ساختاری مربوط به بخش را بنویسید.  -14

 شما اگر مسئول بخش بودید، کدامیک از اقدامات مدیریت تغییر را پیشنهاد می کردید؟  -15

 

 

 

 

 

 مارانیب ی: طبقه بند2فرم شماره 

 : ....................هئارا خی... تار    : ............................. بخش: .....................مارستانیب

 نام استاد:                                                                   دانشجو:  نام

 مع بیماران ج  Total care  Partial - care Self- care تاریخ 

     

     

     

     

 

 یرویبخش را با توجه به فرمول محاسبه ن نیا ازیمورد ن غیر حرفه ای( –) حرفه ای  تعداد پرستار 

 .دینظام گرا محاسبه کن یانسان
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 کشیک  زری: فرم گزارش سوپروا3فرم شماره 

               : ......................هئارا خی... تار           .. بخش: .....................           : ...........................مارستانیب

 نام استاد:                                     دانشجو:  نام

در کل شده  رفتهیپذ مارانیگزارش، تعداد تخت موجود، تعداد تخت اشغال شده و تعداد ب خی. تار2

 ذکر شود.بیمارستان، 

 ،ءایاح دازمنین مارانیشده، ب صیقابل انتقال و ترخ مارانیفوت شده، ب مارانیب، خاص مارانیب صی. تشخ1

 را بنویسید.  آن ها یو سطح مراقبت یجراح ازمندیخطر و ن پر بد حال و مارانیب

 را بنویسید. هر بخش  زولهیا مارانی. تعداد ب3

 ) بر اساس چک لیست های اعتبار بخشی( را بنویسید. و بخش مارانینظافت ب تی. وضع4

 ) بر اساس چک لیست های اعتبار بخشی( را بنویسید. یو اختصاص یعموم یمراقبتها تیفی. کنترل ک5

 شوند. یکه با آن مواجه م یمشکل عمده ا ایمشکل موجود  صی. تشخ6

 را بنویسید.  حل مشکل یبرا فتی. راه حل و اقدام انجام شده در همان ش7

 ) بر اساس چکرا بنویسید.  آن صیموجود و گزارش نقا ستیاورژانس بر اساس چک ل ی. کنترل ترال8

 لیست های اعتبار بخشی(

 شی() بر اساس چک لیست های اعتبار بخ را بنویسید. توسط پرستاران ماریه بداده شده ب ی. کنترل آموزشها9

 .قبل رخ داده است فتیکه در ش یحوادث انی. ب 20

 ) بر اساس چک لیست های اعتبار بخشی( را بنویسید. مارانیب یمنیا تی. گزارش وضع 22

 های اعتبار بخشی( ) بر اساس چک لیست را بنویسید. پرسنل ی. گزارش موارد پر خطر برا 21
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 یریگ میتصم : 4فرم شماره 

 :........................هئارا خیتار           بخش: ....................                    : .........................مارستانیب

 نام استاد:                                          دانشجو:  نام

 :مشکل

 مشکل: فیتعر

 

 بروز مشکل: علل

.2 

.1 

.3 

.4 

 ی پیشنهادی: حلها راه

.2 

.1 

.3 

.4 

 مناسب اری= بس5= مناسب 4مناسب/متوسط  ی= تاحدود3= نامناسب 1نامناسب  اری= بس2: ارهایمع ازیامت

قانونی/  قابلیت اجراء اثر بخش هزینه  زمان  راه حل 

 انسانی بودن

 جمع 

       

       

       

       

 

 

 : گیری بالینیبهترین تصمیم 
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 بیمار   1کتبی  گزارش ی: راهنما 5فرم شماره 

 : ......................ئهارا خیتار        بخش: ........................         : ........................ مارستانیب

 دانشجو: نام

 نام استاد: 

 هو پرستار مربوط .... نام پزشک ،.....رشیپذ خیو تار .....ماری، سن ب....تخت  ......شماره اتاق ،......ماریب نام

  یسطح مراقبت ................... یماریب صیتشخ

 ............................... ماریبهداشت ب تیوضع

 .........................ها )دارو و غذا(  تیحساس

 ........................................آن  راتییو تغ ییدستورات دارو تکرار

 ................................................( زولهی)نکات ا یجداساز احتمال

 ...............................................زخم بستر  یو بررس ماریب پوست

 .......................................................................... ییغذا میرژ

  bed side ..................................به همراه) ( ازین

 ................................................................... ماریب یمنیا یبررس

  ماریاتصاالت ب یررس، ب  : lv line ،Cv lineکاتترها  ریسا یبررس و

 وضعیت عالئم حیاتی و دستورات پزشکی  نیآخر یو مستمر و بررس میبه مشاهده مستق ازین یبررس

 .............................و دستورات درمانی  یماریب ریبا س سهیدر مقا ماریب یفعل تیوضع انیب

 ..........................قبل رخ داده است  فتیکه در ش یحوادث انیب

 ............................ شود یریگیپ یبعد فتیدر ش دیکه با یمراقبت برنامه

 شیآزما یبررس اخذ ت،یرضا order... واخذ  ش،یجواب آزما یریگیپ جرها،یپروس شات،ی)زمان آزما 

 ......... یصیتشخ یها شیآزما جینتا ایو  یعیرطبیغ یها

  ...............................................ماریانتقال ب ایو  صیمربوط به ترخ اطالعات

 

 مورد استفاده قرار می گیرد.  طرح مراقبتي جامع نگرجهت ارائه 
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        :  راهنمای گزارش شیفت:  6فرم شماره 

 ................. : تعداد بیماران پذیرش شده                ..................: تعدادکل بیماران

  .................:  تعداد تخت های اکسترا.........................  : تعداد موارد ترخیص شده

  ........................تشخیص بیماران در لیست عمل.......................   تعداد بیماران لیست عمل : 

 ...................................................... 3تعدادبیماران با سطح مراقبتی 

 ...................................................................پیگیری آزمایشات بالینی موارد 

 ......................................................................پیگیری عکس رادیولوژی  موارد

 .........................................................................پیگیری مواردپاراکلینیکی موارد

 ................................................................پیگیری هماهنگی با رزیدنت بخش  موارد

 ................................................................پیگیری هماهنگی برای مشاوره پزشکی  موارد

  ...................................................................پیگیری هماهنگی با سوپروایزر بالینی موارد

 شیفت کاری صبح / عصر  2سایر هماهنگی مراقبتی و درمانی بیماران در 

 

 

 

 

 ) خود ارزیابی / تایید مسئول بخش / استاف بخش (  دانشجویانیی عملکرد چک لیست ها.: 7فرم شماره

 و ماهانه  تقسیم کار روزانهثبت   برگه  : 1فرم شماره 

 را تکمیل نماید. Dتا سطح  Aدر صورت انجام  اقدام فوق در خانه های سفید مورد را قید و در خانه های تیره از سطح 

 D طح ضعیف س          C   متوسطسطح           B  خوب سطح           A  عالی سطح

 تجربه نوبت                                             

 ردیف
 - دوم  اول

    اریخــت

    اریــشیفت ک

    ◊ذکر نام و علت انتخاب آن روش تقسیم کار،

مشخص کردن وظایف یا تخت های مربوط به هر فرد با 

 ذکر نام آنها
   

دقیقه اول  03در برد یا دفاتر مربوطه حداقل در ثبت 

 مسئول بخشضمن رساندن به امضاء  نوبت کاری
   

     A- D  نمره ارزشیابي بین 

  ازــامتی سطح

  نام و امضـاء استـاد مسئول

 

 تیمي  -موردی –: فعالیتي روش تقسیم کار
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 هنگام ویزیت  و یا تیم پزشکي دانشجویان درزمینه همراهي با پزشک گزارش : 8فرم شمار

 را تکمیل نماید. Dتا سطح  Aاز سطح  در صورت انجام  اقدام فوق در خانه های سفید مورد را قید و در خانه های تیره

 D سطح ضعیف           Cسطح متوسط             Bسطح خوب             Aسطح عالی  

 تجربه نوبت                                             

 ردیف
 - - اول

    شمــاره تخت

    ارــــنام بیمـ

    تشخیـص

    تاریخ بستـری

    تاریـخ ویزیـت

    ذکر نام پزشک همراهي با پزشک هنگام ویزیت با

    گزارش وضعیت بیمار به پزشک

قرار دادن وسایل معاینه و جواب آزمایشات در دسترس 

 پزشک
   

دستورات پزشک در کاردکس وارد کردن     

متفاوت شماره زدن،تیک زدن و بستن دستورات با رنگ     

    خط کشیدن فضا های خالي بین خطوط و انتهای موارد

    ذکر مواردچک شده در پرونده با عدد و حروف

    نوشتن تاریخ و ساعت در پرونده

سمت و امضاء ثبت اسم،     

کاردکس به کارت دارویيوارد کردن دستورات از      

        D- A نمره ارزشیابي بین 

  سطح امتیــاز

  نام و امضـاء استـاد مسئول

 

 

 تنظیم کاردکسثبت عملکرد دانشجویان در زمینه  تدوین نمونه: 9فرم شماره 

جام  درصورت ان دیگری انجام گیرد.پرستار به روش ت شود مگر مواردی که به دستور سرکلیه مراحل حتی االمکان رعای     

 را تکمیل نماید. Dتا سطح  Aاقدام فوق درخانه های سفید مورد را قید و درخانه های تیره از سطح 

 D سطح ضعیف           Cسطح متوسط             Bسطح خوب             Aسطح عالی  

 تجربه نوبت                                             

 فــردی       
 - دوم اول

    نام بیمــــار

    شماره تخت

    تشخیص

    تاریخ بستری

    تاریخ اقدام

ثبت موارد ثابت مانند مشخصات بیمار،تشخیص و نام 

 پزشک با خودکار آبي
   

    ثبت موارد مهم با خودکار قرمز

    وارد کردن موارد متغیر با مداد

تاریخ شروع و پایان، اجرا برای هر درج تاریخ دستور، 

 اقــدام
   

هماهنگي با واحد پاراکلینیک و مشخص کردن تاریخ 

 نوبت آن
   

    نوشتن ساعت انجام دستورات بجای فاصله زماني

 PRNخط کشیدن زیر دارو های 

 statتوجه به زمان داروهای 

  توجه به زمان سي تي اسکن

   

    بر اساس فرآیند پرستاری پرستاریثبت مداخالت 

    A- D  نمره ارزشیابي بین 

  سطح امتیاز کسب شده از این فعالیت 

   نام و امضاء مسئول
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  و تحویل دادن بخشتجهیزات پزشکي   گرفتن دانشجویان درزمینه مشارکت در تحویلگزارش : 13فرم شماره 

 

 مـوارد

 نوبت اول

ح
ط

س
 

ي
یاب

زش
ار

 

A
-D

 

اء
ض

 ام
 و

ام
ن

 

 
ول

سئ
 م

اد
ست

ا
 

- 

ي
یاب

زش
 ار

ره
نم

 

 
ن 

بی
3 

اء 5تا 
ض

 ام
 و

ام
ن

 

 
ول

سئ
 م

اد
ست

ا
 

- 

ي
یاب

زش
 ار

ح
ط

س
 

A
-D

 

اء
ض

 ام
 و

ام
ن

 

 
ول

سئ
 م

اد
ست

ا
 

ب 
س

ت ک
ازا

متی
ع ا

جم

ن
ز ای

ه ا
د

ش
 

ت
الی

فع
 

 ساعت تاریخ ساعت تاریخ ساعت تاریخ

تحویل 

گرفتن 

تجهیزات 

 پزشکي

             

تحویل 

گرفتن 

 بخش
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 پزشکي و ترالي اورژانس ثبت عملکرد دانشجویان در زمینه کنترل تجهیزات گزارش : 11فرم شماره 

 را تکمیل نماید. Dتا سطح  Aدر صورت انجام  اقدام فوق در خانه های سفید مورد را قید و در خانه های تیره از سطح 

 D سطح ضعیف           Cسطح متوسط             Bسطح خوب             Aسطح عالی  

 تجربه نوبت                                              

 ردیــف       
 - - اول

    تاریخ انجام

    شیفت کاری 

    کنترل صندلي چرخ دار و برانکارد

    کنترل دستگاه ساکشن

آماده ECG کنترل دستگاه الکتروشوک و 

 استفاده
   

کنترل الرنکوسکوپ سالم و روشن آماده 

 استفاده
   

لوله تراشه و کانکشن مناسب درسایز های 

 متفاوت
   

Air way در سایز های متفاوت    

در ترالي اورژانس  CPRکنترل داروهای اصلي 

 کافي به تعداد
   

    يداروی اورژانس و باکس توجه به تاریخ انقضا دارو در ترالي

    برهمراه مانومتر متصل به ترالي o2کنترل کپسول 

    کنترل یخچال دارو

    کنترل سیني معاینه

    ثبت در دفاتر مربوطه

    A- D  نمره ارزشیابي بین 

  جمع امتیازات کسب شده از این فعالیت
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  نام و امضاء مسئول

 

 

  ثبت عملکرد دانشجویان درزمینه پذیرش کردن بیمار گزارش :  12اره فرم شم

را تکمیل  Dتا سطح  Aدر صورت انجام  اقدام فوق در خانه های سفید مورد را قید و در خانه های تیره از سطح  د

   D سطح ضعیف           Cسطح متوسط             Bسطح خوب             Aسطح عالی  نماید.         

 نـوبــت                                               

 مــــــوارد
 دوم اول

   شماره تخت 

   نام بیمار 

   تشخیص

   تاریخ پذیرش

   تحویل گرفتن بیمار

   گرفتن شرح حال بالیني بد ورورد از بیمار ) پرستاری( 

   کنترل چارت عالئم حیاتي در هنگام پذیرش

   ثبت کامل مشخصات بیمار در تمامي اوراق پرونــده

   کاردکس و تکمیل آنبازکردن یک برگ 

   نوشتن کارتهای باال سر بیمار

   تماس با پزشک جهت ویزیت بیمار

   نوشتن کارت بدو ورود

   به بیمار  دادن آموزش بدو ورودمعرفي بخش و 

   گزارش وضعیت بیمار به پزشک

   A- D  نمره ارزشیابي بین 
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 جمع امتیازات کسب شده از این فعالیت
 به عدد:

 حروف:به 

  نام و امضاء استاد مسئول

 در زمینه تنظیم درخواست مشاوره :  برگه ثبت عملکرد10فرم شماره 

 را تکمیل نماید. Dتا سطح  Aدر صورت انجام  اقدام فوق در خانه های سفید مورد را قید و در خانه های تیره از سطح 

 D سطح ضعیف           Cسطح متوسط             Bسطح خوب             Aسطح عالی  

 تجربه نوبت                                                       

 ردیف
 - اول

   شمــــاره تخت

   نام بیمـــار

   تشخیـص

   تـــاریخ بستــری

   تاریخ درخواست مشاوره

 نوع مشاوره درخواست شده

 نفرولوژی، قلب، عفونی و ..() مشاوره، تغذیه ،  
  

   ثبت مشاوره درخواست شده با ذکر تاریخ و ساعت در کاردکس

   ثبت مشخصات کامل بیمار بر روی برگه مشاوره 

ثبت نوع مشاوره و نام پزشگ درخواست کننده بر روی برگه 

 مشاوره
  

ثبت نام بیمار، تاریخ درخواست و نوع مشاوره در دفتر ثبت 

 مشاوره
  

هماهنگی با دفتر پرستاری  در صورت نیاز به انجام مشاوره توسط 

 پزشکان خارج از بیمارستان
  

   (   HISارسال  برگه درخواست مشاوره توسط  خدمات ) 

   تحویل گرفتن جواب مشاوره و ضمیمه کردن آن به پرونده بیمار

تیک زدن دستور مشاوره در کاردکس بعد از دریافت جواب 

 مشاوره
  

پاک کردن دستور مشاوره از کاردکس بعد از گزارش دادن جواب 

 مشاوره
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   A- D  نمره ارزشیابي بین 

  جمع امتیازات کسب شده از این فعالیت

  نام و امضاء استاد مسئول

 

 

 درماني  –مراقبتي  ندیفراتکمیل و ارتقاء :  11فرم شماره 

                                           خی............. تار                ...... بخش: ...........                    : .......................مارستانیب

 :مدرس بالیتینام                             دانشجو:  نام                       :...........................هیارا

  :مشکلی دارا ندیکشف فرا

  :هدف

  : مشکل حل یبرا میت یسازمانده

 جاک کند، از یعمل م چگونه ندیفرا دیمشخص کن

 شود. یم شروع به کجا ختم

 

  ست؟یچ ندیفرا عملکرد رییتغ علل
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  مشکل است یدارا که ندیاز فرا یقسمت انتخاب

 

  حل یبرا یزیر برنامه

  پرستاریاصول خدمات مدیریت صفات عمومي دانشجویان 

 معیار ها صفات عمومي

 امتیاز کسب شده 

 همیشه
مشاهده  بندرت گاهی اغلب

 نشد

      در ساعت مقرر در بخش حضور دارد. وقت شناسي 

      .دهد تکالیف تعیین شده را درموعد مقرر تحویل مي

را رعایت در مراقبت از بیمار و انجام محوله در بخش 

 مي نماید. 

     

 ظاهر و لباسوضعیت 

 

 داشتن یونیفرم بر طبق کد لباس در مردان و زنان 

 قراردادن کارت شناسایي درمحل تعیین شده 

     

رعایت اصول اخالقي در 

 پرستاری 

       .نماید به نقش مددجویان در تصمیم گیری توجه مي

اطالعات مربوط به مددجویان را محرمانه حفظ تلقي 

  .نماید مي

     

       .کند حقوق بیماران آگاهي دارد و از آنها حمایت مياز 

 با آمادگي قبلي در فعالیت های آموزشي شرکت مي مسئولیت پذیری 

  .کند

     

نیازهای آموزشي خود را میشناسد و جهت دسترسي 

 .کند به آن اقدام مي

     

      .کند در انجام وظایف محوله احساس مسئولیت مي

مسئولیت های خود را بانظارت مربي به وظایف و 

 .دهد خوبي انجام مي

     

      نماید  به ایمني بیمار در طول مراقبت توجه مي حفظ ایمني 

 درصورت نیاز تدابیرایمني وامنیتي بیمار را حفظ مي

 نماید 

     

  انجام مي دهد.  با عالقه مندیراوظایف   در بخشعالقه مندی بکار

 دهد.  را نشان ميتمایل به یادگیری 

     

      از ساعات کار بطور موثر استفاده مینماید رعایت نظم و دقت

ن تالش ات را پذیرفته و جهت بر طرف شدن آانتقاد انتقاد پذیری 

  .نماید مي
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همکاری ورفتار احترام آمیز با پرسنل و همکاران را  ارتباط مناسب  

 .کند رعایت ميموزی آدرمحیط کار

     

و سایر کاری و رفتار احترام آمیز با مدرس هم

 نماید  دانشجویان را ارائه رعایت مي

     

 

 

 

 حـــــاسبه کــــل امتیـــــــازاتم

  نام و امضاء استاد مسئول

 موارد                                        

 فرم
 Log Bookعناوین فرمهای 

میزان حداکثر 

 امتیاز قابل کسب
 میزان امتیاز کسب شده

 1شماره 
جمع آوری اطالعات، شناخت محیط فیزیکي، پرسنل 

 بخش، آشنایي با قوانین بخش 
4  

  4 برنامه ریزی نوشتن برنامه روزانه و ماهانه بخش  2شماره 

 3شماره 
تقسیم کار، بکار گیری روش تقسیم کار مناسب 

 روزانه  برای پرسنل بخش 
4  

 4شماره 
برگه ثبت عملکرد دانشجویان در زیمنه مشارکت در 

 تحویل گرفتن و تحویل دادن وسایل بخش
4  

  4 کنترال و نطارت جهت اطمینان از اجرای صحیح کارها  5شماره 

 6شماره 
ایجاد هماهنگي از طریق برقرای ارتباط و رعایت 

 سلسله مراتب 
4  

  4 هدایت ورهبری و توانایي هدایت و نفوذ در پرسنل  7شماره 

 8شماره 
کارگروهي: مشارکت و همکاری  با سرپرستار جهت 

 دستیابي به اهداف ) راند پزشک ( 
4  

 9شماره 
آموزش : بررسي نیازهای آموزشي کارکنان و 

 بیماران 
4  

  4 ابتکار و خالقیت و نوآوری و توانایي ایجاد تغییرات  11شماره  

 11شماره 
برگه ثبت عملکرد دانشجویان در زمینه تنظیم 

 کاردکس
4  

 
برگه ثبت عملکرد دانشجویان در زیمنه کنترل 

 تجهیزات موجود در بخش
4  
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  4 ارائه گزارش به سوپروایزر کشیک چک لیست  12شماره 

 61 ها  جمع امتیازات کسب شده از این فعالیت

  نام و امضاء استاد مسئول

 

 

 

 :  تکالیف دانشجو

 بارم کسب شده بارم  توضیحات  تعداد تکالیف

نوشتن گزارش مراقبت پرستاری 

 ) مراقبت جامع( 

  6 مبتنی بر بیماران بخش  مورد  2 

 طبقه بندی بیماران  وتکمیل فرم 

 محاسبه نیروی انسانی 

  5 مبتنی بر بیماران بخش مورد  2

  5 مبتنی بر بیماران بخش مورد  2 تکلیف فرم فرایندها  

  4 مبتنی بر بیماران بخش مورد  2 گزارش شیفت 

  3 مبتنی بر بیماران بخش مورد  2 تکمیل فرم تصمیم گیری 

  3 مبتنی بر بیماران بخش مورد  2  گزارش سوپروایزر بالینی

مورد به ازای  2 گزارشات درخواستی تکمیل 

هر فرم 

 درخواستی 

  6 خشبمبتنی بر بیماران 

)  تدوین گزارش پرستاری

 قبل از عمل( –پذیرش 

  5 مبتنی بر بیماران بخش مورد  1

ارائه پمفلت آموزش به بیمار در 

 سطح  1

  4  مورد  2
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تدوین محتوی آموزشی مورد 

 نیاز پرسنل بخش 

  4  مورد 2

   45   جمع تکالیف 

  55   امتیاز اختصاصی

  10   امتیاز عمومی 

  210   جمع کل 

 

 

  کارآموزی اصول خدمات مدیریت پرستاری وبینارکارگاه آموزش بالینی حضوری و مبتنی بر برنامه 

فعالیت  گروه  محتوی آموزش بالینی مجازی  ردیف

 دانشجویان

روش ارائه به  بازه زمانی  تاربخ 

 دانشجویان

  -معرفی کارآموزی در عرصه 2

 کارگاه آموزشی گزارش نویسی

ی 
ترم هشتم پرستار

 

روز  پرسش و پاسخ

 اول 

زمان هماهنگ شده با 

 آموزش پورسینا

تاالر اجتماعات 

 پورسینا

 کارگاه آموزشی استدالل بالینی  1

 بالینی تصمیم گیری 

 رویکرد فرایندهای مدیریتی ُآشنایی با 

زمان هماهنگ شده با   پرسش و پاسخ 

 آموزش پورسینا
تاالر اجتماعات 

 پورسینا

کارگاه آموزشی مهارت ارتباطی مراکز   3

 ( 2درمانی )

 ) مفاهیم(  2اعتبار بخشی 

زمان هماهنگ شده با   پرسش و پاسخ 

 آموزش پورسینا

تاالر اجتماعات 

 پورسینا

کارگاه آموزشی مهارت ارتباطی مراکز   4

 /(1درمانی )

زمان هماهنگ شده با   پرسش و پاسخ 

 آموزش پورسینا

تاالر اجتماعات 

 پورسینا
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) شاخص برنامه ریزی و  1اعتبار بخشی 

 سازمان دهی(

 -وظایف و مهارت های سوپروایزر بالینی 5

 آموزشی –عفونی 

زمان هماهنگ شده با   پرسش و پاسخ 

 پورسینا آموزش

تاالر اجتماعات 

 پورسینا

کارگاه آموزشی استراتژی های ترکیبی در  6

 آموزش به بیمار

زمان هماهنگ شده با   پرسش و پاسخ 

 آموزش 

تاالر اجتماعات 

 پورسینا

کارگاه آموزشی آشنایی با مسائل حقوق در   7

 بخش 

زمان هماهنگ شده با   پرسش و پاسخ 

 آموزش 

تاالر اجتماعات 

 پورسینا

  کارگاه آموزشی  8

 ) هدیت و رهبری( 3 اعتبار بخشی

زمان هماهنگ شده با   پرسش و پاسخ 

 آموزش 

اجتماعات تاالر 

 پورسینا

  4کارگاه اعتبار بخشی  9

 بهبود کیفیت –کنترل عفونت 

زمان هماهنگ شده با   پرسش و پاسخ 

 آموزش 

تاالر اجتماعات 

 پورسینا

 

 

 

 

 

 

 



 

  
   

P
ag

e2
3

 

 

 

 

 

  خدمات پرستاریمدیریت اصول امتیاز بندی هر هدف رفتاری فراگیر در حوزه 

 عالی : دانشجو دارای عملکرد مناسب و به راهنمایی نیاز ندارد  

       خوب : دانشجو دارای  عملکرد غالبا رضایت بخش و با حداقل راهنمایی دارد

 دارد نمایی و سرپرستیمتوسط: دانشجو دارای عملکرد مناسب و نباز مند به راه

 راهنمایی و سرپرستی کامل و دقیق دارد  ضعیف: دانشجو دارای عملکرد نامناسب بوده و نیارمند به

 : امتیاز کل کسب شده دانشجو 

   D طح ضعیف س          C   متوسطسطح           B  خوب سطح           A  عالی سطح

 بالینی :                 مدرس نظرات و پیشنهادات   

         

 نظرات و پیشنهادات دانشجو :        

 

 نمره  محاسبه خواهد گردید.   11از طرف مدرس بالینی :    امتیاز کسب شده 
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 نمره محاسبه گردیده است.   11امتیاز کسب شده از طرف سرپرستاران محترم  : 

 

 امضاء سر پرستار محترم بخش نمره  کسب شده دانشجو :                                                                                      


