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مقدمه

ثبت فعالیتهاي . آموزش نامه یک ابزار ارزشیابی براي ثبت فعالیتهاي دانشجویان در محیط هاي مختلف یادگیري است
که با تسهیل فرآیند بازخوردي، ارزشمند را ارائه می نمایدايمجموعهتدریجبهعملیتجربیاتآوريجمعوستمرم

رود ضمن تالش براي حفظ آن تا پایان از دانشجویان گرامی انتظار می. می سازدفراهمیادگیري مؤثرتربرايرازمینه
الزم به ذکر است که بخشی از ارزیابی پایان دوره شما ، .نماینددوره ، جهت ثبت اطالعات حداکثر دقت خود را مبذول

.مربوط به اطالعات ثبت شده در آموزش نامه است

امید است بتوانید در جهت ارتقاء توانمندي علمی عملی خود عفونیبخش ضمن آرزوي موفقیت در طی دوره کارآموزي
.کوشا باشید

:Log Bookمقررات و اصول کلی تکمیل 

نمایندآوريجمعLOG BOOKقالب درراخودعلمیمهارتهايوعملیفعالیتهايبهمربوطاطالعاتدانشجویان بایدیتمام-
.

.کندتکمیلشخصاراخودLOG BOOKهر دانشجو باید -

.برساندمربوطهاستادتائیدبهتفکیکرا بهLOG BOOKدر شدهثبتاطالعاتکلیهاستدانشجو موظفهر-

.استدوره الزامیشروعازدانشجویانبرايLOG BOOKتکمیل-
.،تکرار بخش الزامی خواهد بودLOG BOOKتکمیل عدمدر صورت -
.بگیرداختیاردربردارينسخهیاارزیابیجهتراLOG BOOKدهد تشخیصکهزمانهردراستمختارآموزشیگروه-

اطالعاتثبتبهنسبتلزومموقعتا درباشندداشتهرا بهمراهخودLOG BOOKاوقاتتمامیشود دانشجویان درمیتوصیه-
.شدخواهدپیشگیريباشدمیتوامخطاباحافظه کهبهرجوعطریقازاطالعاتثبتازترتیباینبهنمایندآن اقدامدر

تاشوددادهخصیصتLOG BOOKتکمیلفعالیت، بهانجاممحلهماندرکوتاهیزمانفعالیت،هرپایاندراستبهتر-
.باشددسترسدرسهولتبهنیازمورداطالعات

قبل از اتمام دوره، با توجه به اهداف کلی درس و حداقل هاي یادگیري، در صورت عدم یادگیري یک مهارت، موضوع به اطالع -
.استاد مربوطه رسانده شود

. تکمیل نگردد در واحد بعدي اجرا خواهد شدlog bookدر هر موردي که -
مشکل دچارجديبسیارها بطورارزیابیجریاندرشدنصورت مفقوددرکهچرانماییددقتبسیارLOG BOOKحفظدر-

.شدخواهید

.تا از مندرجات آن براي ارزیابی پایان دوره استفاده شوددر پایان دوره، دفترچه حاضر را به استاد بالینی مربوطه تحویل نمایید-
.ز آن را نزد خود نگهداریدموقع تحویل یک کپی ا-
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:هافعالیتگزارشتکمیلراهنماي

. جدول می باشد که خواهشمند است مطابق مندرجات هر فرم فعالیت هاي خود را بطور روزانه در این دفتر ثبت نمائید6این مجموعه داراي
.عالوه بر جداول، یک برگ نیز جهت ثبت سناریو هاي اخالقی نیز وجود دارد 

شامل بالین بیمار، اتاق ( مربوط به اهداف درسی دوره می باشد که پس از تعیین اهداف رفتاري، محیط و عرصه یادگیري -1ره جدول شما
و نیز سطوح یادگیري در حیطه هاي مختلف ) روش توضیحی توسط مربی و تکرار وتمرین توسط دانشجو( و روش آموزش ...) کنفرانس و

مشخص گردیده و متناسب با اهداف یادگیري، فعالیت هاي یادگیري و حداقل هاي آن طرح ریزي می )عاطفی، شناختی و روانی حرکتی(
. تکمیل می گردد... گردد و در نهایت روش ارزشیابی با مشاهده، چک لیست و 

حد مربوطه و تعداد وا) عمومی و اختصاصی (مربوط به برگ یادداشت روزانه دانشجو می باشد که فعالیت هاي یادگیري -2جدول شماره 
دانشجو موظف است بر اساس همان تعداد مورد انتظار،  فعالیت هاي یادگیري خود را مدیریت . مورد انتظار در آن مشخص گردیده است

. نماید و پس از انجام، با تأیید مربی مربوطه در قسمت مورد نظر ثبت نماید

فعالیتهاي یادگیري بر اساس اهداف رفتاري تعیین شده می باشد که درجه مربوط به  چک لیست ارزشیابی تخصصی از - 3جدول شماره 
ارزشیابی از پیشرفت یادگیري توسط  دانشجو . می باشد) نمره25/0(و ضعیف ) 5/0(، متوسط )75/0(، خوب )1نمره ( بندي آن شامل عالی

.و مربی مربوطه انجام خواهد شد

) 5/0(، متوسط )75/0(، خوب )1نمره ( عمومی می باشد که درجه بندي آن شامل عالیمربوط به  چک لیست ارزشیابی- 4جدول شماره 
.ارزشیابی این چک لیست توسط  دانشجو و مربی مربوطه انجام خواهد شد. می باشد) نمره25/0(و ضعیف 

، خوب )1نمره ( ي آن شامل عالیمی باشد که درجه بندفعالیت هاي آموزشیتکالیف و  مربوط به  چک لیست ارزشیابی-5جدول شماره 
. این قسمت نیز توسط  دانشجو و مربی مربوطه تکمیل خواهد شد. می باشد) نمره25/0(و ضعیف ) 5/0(، متوسط )75/0(

به همراه نمره آزمون پایان دوره و فعالیت هاي5-4-3مربوط به  اجزاء ارزشیابی می باشد که نمرات کسب شده از جداول -6جدول شماره 
.در آن لحاظ گردیده است.....) ابتکار، خالقیت،گزارش موارد و مطالب تازه  و غیره (ویژه دانشجو 

شرح وظایف عمومی دانشجو
 در بخش حضور یابد و زمان تعیین شده براي حضور در ) عصر14صبح لغایت 7:30ساعت ( طبق زمان تعیین شده براي ورود و خروج

.را رعایت نماید... و غذا و برنامه هاي آموزشی و صرف چاي 
 شرکت نماید) تحویل و تحول بخش(در گزارش روزانه تعویض نوبت کاري.
مقررات مربوط به بخش را رعایت نماید.
را مورد توجه قرار داده و رعایت نماید...) صداقت، راستگویی، حفظ خلوت و اسرار، احترام به عقاید مددجو و (نکات اخالقی.
 پرسنل بخش و سایر دانشجویان برقرار نمایدارتباط مؤثر با.
احساس مسئولیت در مراقبت از مددجو  داشته باشد.
وظایف محوله را بطور صحیح و با دقت و سرعت مناسب انجام دهد.
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انتقادات منطقی را بدون واکنش نامناسب بپذیرد.
عالقه مندي و اشتیاق خود را در انجام وظایف محوله نشان دهد.
وظایف محوله، عالقه مندي و اشتیاق خود را در انجام کار گروهی نشان دهد و با پرسنل بخـش و سـایر دانشـجویان همکـاري     عالوه بر

.نماید
تکالیف محوله را به موقع انجام و تحویل دهد .
حضور دانشجو در  تمام جلسات مربوط به کارآموزي الزامی است .
 وز از استاد مربوطه میسر می باشدفقط با کسب مجانعنوهر تحت بخش خروج از.

ارائه مراقبـت هـا و مشـارکت فعـال در     ،شرکت در بحث گروهی، ارائه تکالیف یادگیري، رعایت قوانین و مقررات آموزشی در بخش-
.یادگیري و یادگیري خودراهبر از مواردي هستند که در ارزشیابی لحاظ می شود

ا نظـر  بـ در طـول کـارآموزي   . ز کتابخانه و اینترنت در ارتباط با موضوع کـارآموزي ي به استفاده اورزبخشی از ساعت کاراختصاص -
.ت مربوطه امکان پذیر اسمربی

مقررات درون بخش

 عدم استفاده از زیورآالت ، آرایش و کوتاه نگه داشتن ناخن و(آراستگی ظاهر متناسب با شأن شرعی و عرفی در محیط بخش(...
و روپوش) براي دختران(سرمه اي، روپوش و شلوار  سفید، مقنعه شناساییاستفاده از اتیکت(دانشکده پوشش مناسب بر طبق ضوابط

).کفش ساده، عدم استفاده از شلوار جین،)براي پسران(مشکی یا سرمه اي و شلوار  سفید
رعایت دقیق اصول کنترل عفونت و تفکیک زباله
و ملزومات الزم براي اجراي پروسیجرهارعایت اصول صرفه جویی در استفاده از وسایل
مسئول بخش جهت اجراي هر گونه پروسیجر و یا استفاده از وسایل/ سرپرستار / کسب اجازه از مربی
جرهاي پرستاري زیر نظر مربی یپروسصحیحاجراي

:اهداف یادگیري

:هدف کلی
و کسب مهارت در امر مراقبت از بیمار بستري در عفونیآشنا کردن فراگیران با نحوه مراقبت از بیمار بستري در بخش

این بخش با استفاده فرایند پرستاري و اصول و مفاهیم آموخته شده در واحد نظري    

:از فراگیران انتظار می رود که در پایان دوره قادر به انجام موارد زیر باشند:ویژهاهداف 
.آشنا گرددبخش، پرونده و  کاردکسدرموجودتجهیزاتوهادستگاهبخش،با بیمارستان،.1
.به درستی مورد استفاده قرار دهدرا در صورت لزوممرتبط با بیماریهاي عفونی پزشکیاختصاراتواصطالحات.2
، تفکیک زباله هاي عفونی و غیر ماسک و وسایل آلوده و نوك تیزروش هاي کنترل عفونت شامل شستشوي دست ها، دفع صحیح .3

.کار ببنددبهطور مستقلهرا ب... و عفونی
.را به طور مستقل به کار ببندد) ...،روده اي وتماسیکامل،تنفسی ،(اصول ایزوالسیون.4
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.نمایدمرتبصحیحیطرزبهرامددجوواحد.5
بکار را با توجه به شرایط مددجو ...)دندان و ودهانازحمام، مراقبت(مددجو فرديروشهاي کمک به حفظ و نگهداري بهداشت .6

.بندد
.دهدنمایشعمالًرادرمانیگرماودرمانیسرماکاربرد.7
.اجرا نمایدصحیحنحوبهرابیماروضعیتتغییرانواع.8
را مددجوانتقال، جابه جایی بستري،در هنگام) ...حفظ گرما و پوشش و نرده کنار تخت و ویلچیر،(احتیاطات مربوط به ایمنی.9

رعایت کند
. و هرگونه موارد غیر طبیعی را گزارش نمایدنمایدثبتوکنترلصحیحه روش براحیاتیعالیم.10
را به ... ) با گلوکومتر وBSکنترل ترشحات نازوفارنکس،کشت خون،کشت خلط،کشت زخم،(نمونه هاي آزمایشگاهی مورد نیاز .11

.آوري نمایدنحو صحیح جمع
.دهدانجام تست توبر کولین را بطور صحیح .12
.را به نحو صحیح تفسیر نماید و موارد غیرطبیعی را پیگیري و گزارش نمایدو تستهاآزمایشگاهییافته هاي.13
.، خواب و استراحت توجه نمایددردبه تسکینآسودگی را تعیین ونیازهاي.14
. مراقبت هاي الزم جهت پیشگیري از بروز عوارض ناشی از بی حرکتی و بستري طوالنی مدت را انجام دهد .15
. نمایدطرف میرا برطبیعیراهادرار و مدفوع ازدفعينیازها.16
.نمایدسوند ادراري را بطور صحیح اجرا هاي پرستاري مرتبط با مراقبت.17
.آورددراجرابهصحیحنحوبهراترخیصوانتقالپذیرش،مختلفمراحل.18
.نمایدرا تهیه ی داراي بیماریهاي عفونشرح حال بیمار .19
.دهدانجامبه بیماریهاي عفونی رابیماران مبتالدر ی بررسی وضعیت اختصاص.20
.نمایدبر اساس فرآیند پرستاري مراقبت از بیماران مبتال به بیماریهاي عفونی .21
.  اجرا نماید) و تزریقیاستنشاقی/موضعی/ خوراکی( دستورات داروئی را به روش هاي مختلف با توجه به اصول صحیح ،.22
.ا برقرار نمایدمسیر داخل وریدي مناسب ر.23
.دهدط وریدي را به نحو صحیح انجام مراقبت از خ.24
.نمایدبا توجه به اصول صحیح آن اجرا درمانی بیماران رامایع.25
.اجرا نمایدبه نحو صحیح را ) آماده کردن وسایل، سوند گذاري، خارج نمودن سوند(جهت سوندگذاري معده راقبت هاي الزمم.26
.اجرا نمایدبه نحو صحیح را )…وماسک-سوند(ژن تراپیاکسیجهت الزمهاي مراقبت .27
.نمایداجرا میبه نحو صحیح را ساکشنجهتدرصورت لزوم، مراقبت الزم.28
.دهدانجام بطور صحیحروشهاي مختلف فیزیو تراپی قفسه سینه بیمار رادرصورت لزوم، .29
. انجام دهدمربوطهاصولرعایتبارازخم و پانسمانازمراقبت.30
را ) برونکوسکوپی، اسپیرومتري، توراسنتز، بیوپسی و پونکسیون لومبار(قبل، حین و بعد از انجام روشهاي تشخیصی هاي مراقبت.31

.دهد انجام 
.دهدماران تحت مراقبت خود را انجام هاي پرستاري قبل و بعد از عمل بیمراقبت.32
.دهدها آموزش اي آنا بر اساس نیازههبه بیماران تحت مراقبت خود و خانواده آن.33
.گزارش پرستاري بیمار تحت مراقبت خود را بر طبق اصول صحیح ،در پرونده ثبت نماید.34
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:گامهاي کارآموزي
، شرکت در ارزشیابی تشخیصی، آشنا شدن )نحوه ارزشیابی،تکالیف وآشنایی با دانشجویان و بیان اهداف (شرکت در مراسم معارفه .1

هاي موجود در caseآشنایی با / آشنایی با پرونده، کاردکس و اصطالحات رایج در بخش/ مکانات و وسایل آندانشجویان با بخش، پرسنل، ا
شستشوي دست ها، دفع صحیح ماسک و وسایل آلوده و نوك تیز، تفکیک (مروري بر عفونتهاي بیمارستانی و روشهاي پیشگیري از آن/بخش

حیاتیثبت و کنترل عالئم /هاي و سرمهاي مورد استفاده در بخشآشنا شدن با دارو/)زباله هاي عفونی و غیر عفونی

آزمایشات اختصاصی بیماریهاي عفونیمروري بر/ در بیماران عفونی و نظارت بر تمرینو بررسی وضعیت عمومیمروري بر معاینه فیزیکی .2
/ مروري بر انواع ایزوالسیون/ ...)و ایت و ویدال، رقند خون، تست توبرکولین، کشت خلط و کشت زخم و کشت خون(و تفسیر آنهانمونه گیري

حیاتی و اجراي دستورات داروییثبت و کنترل عالئم /مروري بر فرایند پرستاري 

)/بررسی و شناخت بیمار، تدوین لیست مشکالت، تعیین تدابیر، اجرا و ارزشیابی(هاي الزم بر اساس فرآیند پرستاري از بیمار انجام مراقبت.3
مطالعه / مروري بر روش هاي مراقبت از زخم و پانسمان/...)توراسنتز، بیوپسی ورادیوگرافی، (ر آزمونهاي اختصاصی در بیماران عفونیروري بم

اجراي دستورات دارویی/حیاتیثبت و کنترل عالئم /موردي

)/لیست مشکالت، تعیین تدابیر، اجرا و ارزشیابیبررسی و شناخت بیمار، تدوین (هاي الزم بر اساس فرآیند پرستاري از بیمار انجام مراقبت.4
مروري بر ثبت / اجراي دستورات دارویی/حیاتیثبت و کنترل عالئم /مطالعه موردي/ در بیماریهاي عفونی تفسیر اولیه رادیو گرافی ریه

)بیماري سل با تاکید بر آموزش به بیمار و فرآیند پرستاري(ارائه مطلب/ گزارشات پرستاري

)/ بررسی و شناخت بیمار، تدوین لیست مشکالت، تعیین تدابیر، اجرا و ارزشیابی(هاي الزم بر اساس فرآیند پرستاري از بیمار م مراقبتانجا.5
با تاکید بر آموزش سلولیتبیماري (ارائه مطلب/ ثبت گزارش پرستاري/ اجراي دستورات دارویی/حیاتیثبت و کنترل عالئم /مطالعه موردي

)و فرآیند پرستاريبه بیمار 

)/  بررسی و شناخت بیمار، تدوین لیست مشکالت، تعیین تدابیر، اجرا و ارزشیابی(هاي الزم بر اساس فرآیند پرستاري از بیمار انجام مراقبت.6
تاکید بر آموزش بیماري پنومونی با (ارائه مطلب/ ثبت گزارش پرستاري/ اجراي دستورات دارویی/حیاتیثبت و کنترل عالئم /مطالعه موردي

)به بیمار و فرآیند پرستاري

)/ بررسی و شناخت بیمار، تدوین لیست مشکالت، تعیین تدابیر، اجرا و ارزشیابی(هاي الزم بر اساس فرآیند پرستاري از بیمار انجام مراقبت.7
انبیمارداروهاي مورد استفاده در (مطلبارائه/ ثبت گزارش پرستاري/ اجراي دستورات دارویی/حیاتیثبت و کنترل عالئم /مطالعه موردي

)پرستاريمراقبتبا تاکید بر آموزش به بیمار و عفونی

نارزشیابی نهایی و گرفتن پیشنهادات دانشجویا/ هاي الزم بر اساس فرآیند پرستاري از بیمار انجام مراقبت.8

ند شد و در صورتیکه اجراي یک گام در یک روز میسر نباشد الزم به ذکر است که با وارد شدن به هرگام، گامهاي پیشین تکرار خواه* 
. گامهاي بعدي جایگزین و اجرا می گردد و در روزهاي بعد با فراهم شدن موقعیت الزم، گام مورد نظر اجرا خواهد شد

، پنومونی، آنفلوآنزا، سل(ي موزدر هر واحد کارآ،و بیماران عفونی بستري شدهبا توجه به شرایط بخشبیماري و دارو موضوع ارائه مطلب * 
.بسته به نظر مربی واحد تعیین می گردد...)، پیلونفریت، مننژیت و UTIلپتوسپیروز، سلولیت، 



٨

.شندباو محدود به یک بار نمیبودهمواردي که با عالمت ستاره مشخص شده اند نیازمند اجراي همیشگی -*

)عمومی و اختصاصی(فعالیت هاي یادگیري - 1جدول شماره 

مالحظاتامضاء مربیتاریخفعالیتهاي یادگیري

و کاردکس بخش، پروندهدرموجودزاتتجهیوهادستگاهبخش،آشنایی با بیمارستان،

*کاربرد اصطالحات در گزارش دهی شفاهی و بحث ها و کنفرانس ها

*قبل و بعد از هر پروسیجرهاشستشوي دست

*استفاده صحیح از ماسک، دستکش و گان 

*و وسایل آلوده ، دستکشدفع صحیح  ماسک

*ر عفونیرعایت تفکیک زباله عفونی و غی

*دفع صحیح  وسایل نوك تیز 

...)کامل،تنفسی ، تماسی ،روده اي و(ایزوالسیونرعایت اصول

*مرتب کردن واحد مددجو

...)دندان و ودهانازمراقبتحمام،(مددجو فرديبهداشت اجراي 

""""""""

*درمانیگرماودرمانیسرماکاربرد

*بیمار بر اساس نیاز مددجووضعیتتغییر

*استفاده از نرده کنار تخت/ بکارگیري احتیاطات ایمنی در هنگام انتقال

*موارد غیر طبیعیحیاتی و گزارش ثبت عالیموکنترل

کنترل قندخون با گلوکومتر

""""""""

)مورد2(نه گیري کشت خون نمو

)مورد1(گیري کشت خلط نمونه



٩

مالحظاتامضاء مربیتاریخفعالیتهاي یادگیري

)مورد1(گیري کشت زخم نمونه

)مورد1(تست توبر کولینانجام 

قند خون، تست (تفسیر یافته هاو تستهاي آزمایشگاهی روتین و پیگیري موارد غیر طبیعی
...)ولین، کشت خلط و کشت زخم و کشت خون و توبرک

*...)خواب و استراحت، درد، و (نیازهاي آسودگی 

تشویق بیمار به تغییر وضعیت و حرکت در بستر و تکان (اقدامات پیشگیري از عوارض بی حرکتی 
*)تمرینات تنفسی/ آموزش ورزشهاي ایزومتریک و ایزوتونیک در تخت/ دادن انگشتان پا

*طبیعیراهازادرار و مدفوعدفعنیازهايکردنطرفبررسی و بر

*دادن لگن و یورینال

جایگذاري سوند فولی 

شستشوي پرینه و مراقبت از آن

نمودن سوند فولیخارج

ترخیص مددجووانتقالپذیرش،

""""""""

)اخذ شرح حال( *بیمار بر اساس فرآیند پرستاريمراقبت از

)اختصاصیبررسی وضعیت( *مراقبت از بیمار بر اساس فرآیند پرستاري

)تشخیص پرستاري(*مراقبت از بیمار بر اساس فرآیند پرستاري

)اهدافتدوین ( *مراقبت از بیمار بر اساس فرآیند پرستاري

)تدوین برنامه مراقبتی(*فرآیند پرستاريمراقبت از بیمار بر اساس 

)تزریقی/ استنشاقی/ موضعی/ خوراکی( هاي مختلفاجراي دستورات دارویی به روش

""""""""

""""""""

""""""""
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مالحظاتامضاء مربیتاریخريفعالیتهاي یادگی

""""""""

برقرار کردن مسیر وریدي

""""""""

*مراقبت  از مسیر وریدي

تنظیم سرعت جریان مایع سرمصحیح قطرات و آماده کردن سرم و محاسبه

""""""""

""""""""

""""""""

""""""""

میکروست و تنظیم قطرات آن آماده کردن 

""""""""

""""""""

""""""""

""""""""

)هپارین الك ( تبدیل تزریق مداوم محلول وریدي به تزریق متناوب 

""""""""

""""""""

""""""""

)درصورت لزوم(اجراي سوند گذاري معده و مراقبتهاي آن

)درصورت لزوم(اجراي اکسیژن تراپی و مراقبت هاي آن 

)درصورت لزوم(اجراي ساکشن و مراقبت هاي آن 

)درصورت لزوم(اجراي فیزیوتراپی قفسه سینه و مراقبت هاي آن 

پانسمانشستشوي زخم و تعویض 
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مالحظاتامضاء مربیتاریخفعالیتهاي یادگیري

)درصورت لزوم(براي مرکز استریلارسال پگ کردن ست پانسمان و 

*تشخیصیروشهايهاي قبل از مراقبت

*تشخیصیروشهاي هاي حین مراقبت

*تشخیصیروشهاي هاي بعد از مراقبت

*هاي قبل از اعمال جراحیمراقبت

*هاي بعد از اعمال جراحی مراقبت

آموزش به بیمار 

تدوین گزارش پرستاري تغییر شیفت

""""""""

""""""""

تدوین گزارش پرستاري پذیرش

تدوین گزارش پرستاري ترخیص
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تخصصیچک لیست ارزشیابی-2جدول شماره 

لیاهداف رفتاري
عا

)1 -
75/0(

ب 
خو

)
75/0  -5/0(

ط 
وس

مت
)5/0 -

25/0(

ف 
ضعی

)
25/0 -0(

ارزشیابی 
دانشجو از 
پیشرفت 
یادگیري 

خود 

ارزشیابی 
مربی بالینی 
از پیشرفت 
یادگیري 
دانشجو 

.آشنا گرددبخش، پرونده و کاردکسدرموجودتجهیزاتوهادستگاهبا بخش،
در صورت لزوم به درستی مرتبط با بیماریهاي عفونی را پزشکیاختصاراتواصطالحات

.مورد استفاده قرار دهد
را هنگام مراقبت از مددجو را به کار روش هاي کنترل عفونت شامل شستشوي دست ها

.ببندد
هنگام مراقبت از روش هاي کنترل عفونت شامل استفاده از ماسک و دستکش و گان را

.مددجو را به کار ببندد
را هنگام مراقبت از ... روش هاي کنترل عفونت شامل دفع صحیح وسایل آلوده و نوك تیز و 

.مددجو را به کار ببندد
روش هاي کنترل عفونت شامل تفکیک زباله هاي عفونی و غیر عفونی را هنگام مراقبت از 

.دمددجو را به کار ببند
بیماريبا توجه به شرایطرا...) کامل،تنفسی ، تماسی ،روده اي و(ایزوالسیوناصول 

مددجو بکار بندد

.نمایدمرتبصحیحیطرزبهرامددجوواحد

دندان ودهانازمراقبت-حمام(مددجو فرديروشهاي کمک به حفظ و نگهداري بهداشت 
.رایط مددجو بکار بنددرا با توجه به ش...)و 

استفاده از کیف یخ، کیسه آب گرم، المپ گرما، تن ( اقدامات درمانی بوسیله سرما و گرما 
.را بکار ببرند...) شویه و 

.و با توجه به محدودیت حرکتی بیمار اجرا نمایدصحیحنحوبهرابیماروضعیتتغییرانواع

در هنگام)...حفظ گرما و پوشش و نرده کنار تخت و ویلچیر،(منیاحتیاطات مربوط به ای
. را رعایت کندمددجوانتقال، جابه جایی بستري،

و هرگونه موارد غیر طبیعی را گزارش نمایدثبتوکنترلصحیحبه روش راحیاتیعالیم
. نماید
با BS، کنترل رشحات نازوفارنکسکشت خون،خلط ،زخم،ت(هاي آزمایشگاهی مورد نیاز نمونه

.آوري نمایدرا به نحو صحیح جمع...) وگلوکومتر
.تست توبرکولین را به نحو صحیح اجرا نماید

را به نحو صحیح تفسیر نماید و موارد غیرطبیعی را پیگیري و آزمایشگاهی و تستهايهایافته
...)خلط و کشت زخم و کشت خون و قند خون، تست توبرکولین، کشت(.گزارش نماید
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لیاهداف رفتاري
عا

)1 -
75/0(

ب 
خو

)
75/0  -5/0(

ط 
وس

مت
)5/0 -

25/0(

ف 
ضعی

)
25/0 -0(

ارزشیابی 
دانشجو از 
پیشرفت 
یادگیري 

خود 

ارزشیابی 
مربی بالینی 
از پیشرفت 
یادگیري 
دانشجو 

.وجه نمایددرد، خواب و استراحت تبه تسکینآسودگی را تعیین ونیازهاي

. مراقبت هاي الزم جهت پیشگیري از بروز عوارض بی حرکتی را انجام دهد
.نمایدطرف میادرار و مدفوع از راه طبیعی را بردفعنیازهاي

.نمایدمراقبت هاي پرستاري مرتبط با سوند ادراري را بطور صحیح اجرا می

.آورددراجرابهصحیحنحوبهراترخیصولانتقاپذیرش،مختلفمراحل
می مراقبت) اخذ شرح حال(فرآیند پرستاري براساس بیماریهاي عفونی از بیماران مبتال به 

.نماید
می مراقبت) اخذ شرح حال(فرآیند پرستاري براساس بیماریهاي عفونیاز بیماران مبتال به 

.نماید
) بررسی وضعیت اختصاصی(فرآیند پرستاري براساس بیماریهاي عفونیبتال به از بیماران م

.می نمایدمراقبت
مراقبت) تشخیص پرستاري(فرآیند پرستاري براساس بیماریهاي عفونیاز بیماران مبتال به 

.می نماید
می مراقبت) ن اهدافتدوی(فرآیند پرستاري براساس بیماریهاي عفونیاز بیماران مبتال به 

.نماید
) تدوین برنامه مراقبتی(فرآیند پرستاري براساس بیماریهاي عفونیاز بیماران مبتال به 

.می نمایدمراقبت

.  اجرا نمایددستورات داروئی را به روش خوراکی
.دستورات داروئی را به روش موضعی اجرا نماید

.اجرا نمایدرا به روش استنشاقیدستورات داروئی

.دستورات داروئی را به روش تزریقی اجرا نماید

.کندمسیر وریدي براي بیمار برقرار می

.دهدمراقبت از خط وریدي را به نحو صحیح انجام 
ول صحیح به را براساس اصسرعت جریان مایع سرمقطرات و تعدادو را آماده بیماران سرم 

.اجرا در آورد

.را براساس اصول صحیح به اجرا در آوردو قطرات آنرا آماده میکروست 
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لیاهداف رفتاري
عا

)1 -
75/0(

ب 
خو

)
75/0  -5/0(

ط 
وس

مت
)5/0 -

25/0(

ف 
ضعی

)
25/0 -0(

ارزشیابی 
دانشجو از 
پیشرفت 
یادگیري 

خود 

ارزشیابی 
مربی بالینی 
از پیشرفت 
یادگیري 

انشجو د
)هپارین الك ( به تزریق متناوب را بر اساس اصول صحیح تزریق مداوم محلول وریدي 

.تبدیل می نماید

.نمایداجرا به نحو صحیح مراقبتهاي الزم جهت سوند گذاري معده را 

.نمایداجرا به نحو صحیح را )…وماسکسوند،(اکسیژن تراپیجهت هاي الزممراقبت

.اجرا نمایدبه نحو صحیح را جهت ساکشنهاي الزممراقبت

.نمایداجرا به نحو صحیح فیزیوتراپی قفسه سینه راجهتهاي الزممراقبت

.انجام دهدمربوطهاصولرعایتبازخم و پانسمان راازمراقبت
شخیصی بیماران تحت مراقبت خود را از انجام پروسیجرهاي ت، حین، و بعدمراقبت هاي قبل

.دهدانجام 
.دهدانجام بیماران تحت مراقبت خود را اعمال جراحیاز انجام و بعدمراقبت هاي قبل

.دهدبه بیمار و خانواده وي بر اساس نیاز هاي آنها آموزش 
.نمایدبیمار خود را تدویني تغییر شیفتگزارش پرستار

.نمایدبیمار خود را تدوینبدورودگزارش پرستاري

.نمایدبیمار خود را تدوینترخیصگزارش پرستاري

:نمره کل% 55نمره از 
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عمومیچک لیست ارزشیابی-3جدول شماره 

لیموارد  ارزشیابی
عا

)1 -
ب )75/0

خو
)

75/0 ط )5/0-
وس

مت
)5/0 -

ف )25/0
ضعی

)
25/0  -0(

ارزشیابی 
دانشجو

ارزشیابی 
استاد

آراستگی ظاهر
رعایت موازین اسالمی-

پوشیدن یونیفرم مناسب طبق مقررات دانشکده-

نصب اتیکت-

رعایت بهداشت فردي-

وقت شناسی

رعایت زمان ورود و خروج-

رعایت  ساعات مصرف چاي و ناهار-

حضور تمام وقت و بدون غیبت-

یف در زمان مناسبانجام تکال-

مسؤولیت پذیري

احساس مسؤولیت در قبال بیمار-

احساس مسؤولیت در قبال بخش-

احساس مسؤولیت در قبال تکالیف محوله-

عالقمندي به یادگیري-

شارکت فعال در بحث گروهی و کنفرانسم-

مهارت در برقراري ارتباط با مددجو و خانواده

خصوصی و فاصله مناسب ارتباطیرعایت حریم-
برخورد با خوشرویی و مالیمت-
احترام به فرهنگ و آداب و رسوم بیمار-
صول اخالقی و انسانی در برخورد با بیمارارعایت-
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برقراري ارتباط مؤثر درمانی با مربی و تیم درمان

برخورد با خوشرویی و احترام-

شرکت در  تغییر و تحویل شیفت-

همکاري در انجام فعالیتهاي گروهی-

رعایت سلسله مراتب و مشورت در امور در صورت لزوم-

رفتار و کردار و  انتقاد پذیري

کنترل احساسات-

انعطاف پذیري و  پذیرش انتقادات بصورت مؤدبانه-

سعی در رفع اشکاالت خود-

صداقت و راستگویی-

جدیت و پشتکار-

رفه جویی و نگهداري وسایلص

استفاده حداکثر از حداقل امکانات-

استفاده از وسایل به نحو صحیح-

شستن وسایل مورد استفاده-

قراردان وسایل در جاي خود پس از استفاده-

:نمرهکل% 30نمره از 



١٧

اجزاء ارزشیابی-4جدول شماره 

یک فرآیند پرستاريو بررسی وضعیت ، شرح حالبایست گزارش کتبی شامل در پایان هفته دوم، دانشجو می: 1توجه 
در پایان هفته چهارم، . شوداین گزارش توسط مربی اصالح شده و به دانشجو برگردانده می. ویل دهدرا به مربی تحبیمار

.گزارش دیگري با همین محتوي و متعلق به بیمار دیگر به مربی تحویل داده شده و مالك ارزشیابی خواهد بود
.باشدارائه مطالب بالینی و دارویی بصورت گروهی می: 2توجه 
.باشدیل کتبی مطالب بالینی و دارویی با صالحدید مربی میتحو: 3توجه 
.باشدداراي نمره تشویقی می...) ابتکار، خالقیت، گزارش موارد و مطالب تازه، و (فعالیت ویژه :4توجه 

:امضاي مربی:                                                                 امضاي دانشجو

درصد ارزشیابی موضوع ارزیابی
نمره% 30شیابی عمومی ارز

نمره% 55ارزشیابی اختصاصی 
نمره% 5امتحان پایان دوره 

نمره% 10)، داروبالینی (ارائه مطلب

نمره کل



١٨

اخالقیهايریوسناثبت
شاید شما در ضمن کار مراقبت از بیمار با مواردي مواجه شده . استپرستاريکار˝خصوصاکاريهرالینفکجزءاخالق

میخواستهشماازLog Bookبخش از ایندر. آن عمل از نظر شما زیر سئوال بوده استدرستی یا نادرستیاید که 

ثبتیک سناریوقالبدرنامذکربدونراایدنمودهمشاهدهخودکارمحیطدرکهاخالقیضدیااخالقیاتفاقاتشود،

نظر خانواده بیمار و یا , اعتقادات  فرهنگی, وضعیت معیشتی, به عنوان مثال اگر خواسته ها و تمایالت بیمار. نمایید

د نظر تاثیر دارد آنها را به نحو روان در تحلیل و تصمیم گیري اخالقی مسئله اخالقی مورcaseمستندات پزشکی مرتبط با 

. و گویا شرح دهید

:اخالقیسناریو

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

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

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

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

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

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

:شمانظراظهار

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

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

................................................................................................
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٢٠

اهداف درسی دوره-جدول ضمیمه

عرصه اهداف رفتاري
سطح روش آموزشیادگیري

روش ارزشیابیحداقل هاي یادگیريفعالیتهاي یادگیريیادگیري

تجهیزاتوهادستگاهبخش،با
بخش، پرونده و  درموجود

.آشنا  گرددکاردکس
/ بیمارستان 

بخش

و توضیحیروش
نمایش عملی با 

استفاده از پرونده 
و کاردکس، 

وهادستگاه
موجودتجهیزات

بخشدر

فهمیدن
)شناختی( 

وهادستگاهبخش،آشنایی با
بخش، درموجودتجهیزات

و کاردکسپرونده

شماره اتاق ها و تختها را بداند-
جاي وسایل و تجهیزات را بداند و در موقع لزوم -

براحتی پیدا نماید
اوراق پرونده را براحتی بشناسد -

عملکرد مشاهده
دانشجو

پزشکیاختصاراتواصطالحات
را در مرتبط با بیماریهاي عفونی 

صورت لزوم به درستی مورد 
.استفاده قرار دهد

/ ین بیماربال
اتاق / بخش

کنفرانس

وپرسشروش
و توضیحی پاسخ

استفاده از با
پرونده و کاردکس 

و پروسیجر بوك

کاربرد
)شناختی(

کاربرد اصالحات در گزارش 
دهی شفاهی و بحث ها و 

کنفرانس ها

پرونده را بدون اشکال بخواند و از % 80تا 
در گزارش دهی پزشکیاختصاراتواصطالحات

و بحث ها و کنفرانس ها استفاده نمایدشفاهی

عملکرد مشاهده
آزمون / دانشجو

کتبی و شفاهی

هاي کنترل عفونت شامل روش
ها، دفع صحیح شستشوي دست

را ... وسایل آلوده و نوك تیز و 
طور بهنگام مراقبت از مددجو را 

.به کار بنددمستقل 

بخش 
بیمارستان

و توضیحیروش
نمایش عملی

دقت
)نی حرکتیروا(

قبل و بعد شستشوي دست ها
از هر پروسیجر و دفع صحیح 
وسایل آلوده و رعایت تفکیک 

زباله عفونی و غیر عفونی
هاي کنترل عفونت را هنگام مراقبت همیشه روش

عملکرد مشاهده.از مددجو به کار ببندد

 -مشاهده و تقلید، اجراي سطوححرکتی به ترتیب شامل - دانش، فهمیدن، به کار بستن، تحلیل، ترکیب و قضاوت و ارزشیابی ؛ در حیطه روانی سطوحمنظور از سطح یادگیري در حیطه شناختی به ترتیب شامل
دریافت و توجه کردن، پاسخ دادن، ارزش گذاري، سازماندهی ارزش ها و تبلور ارزش هاي سازمان سطوحدي شدن عمل ؛ و در حیطه  عاطفی به ترتیب شاملو عاحرکاتعمل بدون کمک، دقت در عمل، هماهنگی 

.یافته در شخصیت می باشد



٢١

عرصه اهداف رفتاري
سطح روش آموزشیادگیري

روش ارزشیابیحداقل هاي یادگیريفعالیتهاي یادگیريیادگیري

کامل،تنفسی ، (اصول ایزوالسیون
را به طور ... ) تماسی ،روده اي و

.به کار ببنددمستقل 
و توضیحیروشبالین بیمار

نمایش عملی
دقت

)روانی حرکتی(

آماده نمودن اطاق اختصاصی -
استفاده از گان ،ماسک و 

دستکش
شستن دستها بعد تماس با -

اس با وسایل بیماربیمار و تم
منهدم نمودن وسایل مورد -

استفاده بیمار

را هنگام مراقبت از اصول ایزوالسیونهمیشه 
عملکردمشاهده.مددجو را به کار ببندد

رد عملکمشاهدهطرزبهرامددجوهمیشه واحدمرتب کردن واحد مددجو-عادي شدنتوضیحیروشبالین بیمارمستقل وطور برامددجوواحد

)روانی حرکتی(و نمایش عملی.نمایدمرتبصحیحبه شکل

تخت راحت و کردن آماده-
ایمن اشغال شده به روش پهلو 

به پهلو و باال به پائین 
تخت راحت و کردنآماده-

ایمن براي مددجوي عمل شده 
پس از بازگشت از اتاق عمل

.نمایدمرتبصحیحی

گهداري روشهاي کمک به حفظ و ن
-حمام(مددجو فرديبهداشت 

را با ...)دندان وودهانازمراقبت
طور بوتوجه به شرایط مددجو

.بنددبکار مستقل 

و توضیحیروشبالین بیمار
نمایش عملی

هماهنگی 
حرکات

)روانی حرکتی(

مددجو فرديبهداشت اجراي 
ودهانازمراقبت-حمام(

...)دندان و

ودهانازو مراقبتحداقل براي یک مددج
عملکرد مشاهده.و  حمام را اجرا نماید) دهانشویه(دندان 

 -مشاهده و تقلید، اجراي سطوححرکتی به ترتیب شامل - و قضاوت و ارزشیابی ؛ در حیطه روانی دانش، فهمیدن، به کار بستن، تحلیل، ترکیبسطوحمنظور از سطح یادگیري در حیطه شناختی به ترتیب شامل
سازمان دریافت و توجه کردن، پاسخ دادن، ارزش گذاري، سازماندهی ارزش ها و تبلور ارزش هاي سطوحو عادي شدن عمل ؛ و در حیطه  عاطفی به ترتیب شاملحرکاتعمل بدون کمک، دقت در عمل، هماهنگی 

.یافته در شخصیت می باشد



٢٢

عرصه اهداف رفتاري
سطح روش آموزشیادگیري

روش ارزشیابیحداقل هاي یادگیريفعالیتهاي یادگیريیادگیري

اقدامات درمانی بوسیله سرما و 
استفاده از کیف یخ، کیسه ( گرما 

طور ب) ...آب گرم، تن شویه و 
.دهدانجاممستقل

و توضیحیروشبالین بیمار
نمایش عملی

دقت
)روانی حرکتی(

استفاده از کیسه آب گرم و -
کیف یخ 

در انجام کمپرس گرم و سرد -
صورت لزوم

جهت کاهش درجه تن شویه-
در صورت لزومحرارت بدن 

درمانی را  براي حداقل یک گرماودرمانیسرما
عملکردمشاهده.نمایدمددجو اجرا 

را با بیماروضعیتتغییرانواع
توجه به محدودیت حرکتی بیمار

.آورددرنمایشبهصحیحنحوبه
و توضیحیروشبالین بیمار

نمایش عملی
عادي شدن

)روانی حرکتی(

در صورت لزوم کمک به -
مددجوي نیازمند در راه رفتن 

پوزیشن هاي مختلف تغییر -
و وضعیت مددجوبا توجه به 

هاي الزم درهر پوزیشنمراقبت
استفاده از وسایل کمکی-

بیمار بر اساس نیاز مددجو را  وضعیتتغییر
عملکردمشاهده.براي حداقل یک مددجو اجرا نماید

نرده (احتیاطات مربوط به ایمنی
پوشش و کنار تخت و ویلچیر،

در هنگام) ... حفظ گرما و 
مددجوجایی انتقال، جابه بستري،

. کندرعایت مستقل طور را ب

و توضیحیروشبالین بیمار
نمایش عملی

عادي شدن
)روانی حرکتی(

بکارگیري احتیاطات ایمنی در 
استفاده از نرده / هنگام انتقال

کنار تخت

را مددجواحتیاطات مربوط به ایمنیهمیشه 
عملکردمشاهده.رعایت کند

مستقل طور براحیاتیعالیم
و هرگونه موارد غیر ثبت، ونترلک

.نمایدطبیعی را گزارش 
و توضیحیروشبالین بیمار

نمایش عملی

هماهنگی 
حرکات

)روانی حرکتی(

.نمایدهمیشه عالیم حیاتی بیماران راکنترل-حیاتیثبت عالیموکنترل
هرگونه موارد غیر طبیعی را گزارش همیشه- 

.نماید
عملکردمشاهده

 -مشاهده و تقلید، اجراي سطوححرکتی به ترتیب شامل - دانش، فهمیدن، به کار بستن، تحلیل، ترکیب و قضاوت و ارزشیابی ؛ در حیطه روانی سطوحمنظور از سطح یادگیري در حیطه شناختی به ترتیب شامل
دریافت و توجه کردن، پاسخ دادن، ارزش گذاري، سازماندهی ارزش ها و تبلور ارزش هاي سازمان سطوحعادي شدن عمل ؛ و در حیطه  عاطفی به ترتیب شاملو حرکاتعمل بدون کمک، دقت در عمل، هماهنگی 

.یافته در شخصیت می باشد



٢٣

عرصه فتارياهداف ر
سطح روش آموزشیادگیري

روش ارزشیابیحداقل هاي یادگیريفعالیتهاي یادگیريیادگیري

نمونه هاي آزمایشگاهی مورد نیاز 
کشت خون،کشت خلط،کشت (

کنترل زخم ،ترشحات نازوفارنکس،
BSبا کمک را ... ) با گلوکومتر و

آوري به نحو صحیح جمعمربی 
.نماید

و توضیحیروشبالین بیمار
نمایش عملی

دقت
)روانی حرکتی(

گیري کشت خون،کشت نمونه
خلط،کشت زخم ،ترشحات 

... نازوفارنکس ، 
مورد 1گیري کشت خون و  مورد نمونه2حداقل 

عملکردمشاهده.کشت خلط وکشت زخم را را اجرا نماید

با کمک تست توبر کولین را را 
.بطور صحیح انجام دهدمربی 

و توضیحیروشبیماربالین 
نمایش عملی

دقت
)روانی حرکتی(

انجام تست توبر کولین
عملکردمشاهده.مورد تست توبر کولین را اجرا نماید1حداقل 

و تستهايآزمایشگاهییافته هاي
مربوط به بیماران خود را به نحو 

، و موارد غیرطبیعی تفسیرصحیح 
.نمایدرا پیگیري و گزارش 

آنالیزتوضیحیروشبالین بیمار
)شناختی(

مشاهده آزمایشات و -
ها تستهاي بیمار، و تفسیر آن

بر اساس وضعیت بیمار
گزارش موارد غیرطبیعی-

و تستهاي تمام بیماران زمایشگاهی آهاي یافته
.خود را تفسیر نماید

آزمون شفاهی و 
کتبی

به آسودگی را تعیین ونیازهاي
درد، خواب و استراحت تسکین

.جه و گزارش نمایدتو
و توضیحیروشبالین بیمار

نمایش عملی
دقت

)روانی حرکتی(

بررسی و تعیین نیازهاي-
آسودگی و توجه به تسکین

درد، خواب و استراحت و 
گزارش آن

به تسکینآسودگی  را تعیین وهمیشه نیازهاي
عملکردمشاهده.درد، خواب و استراحت توجه و گزارش نماید

 -مشاهده و تقلید، اجراي سطوححرکتی به ترتیب شامل - یب و قضاوت و ارزشیابی ؛ در حیطه روانی دانش، فهمیدن، به کار بستن، تحلیل، ترکسطوحمنظور از سطح یادگیري در حیطه شناختی به ترتیب شامل
ي سازمان دریافت و توجه کردن، پاسخ دادن، ارزش گذاري، سازماندهی ارزش ها و تبلور ارزش هاسطوحو عادي شدن عمل ؛ و در حیطه  عاطفی به ترتیب شاملحرکاتعمل بدون کمک، دقت در عمل، هماهنگی 

.یافته در شخصیت می باشد



٢٤

عرصه فتارياهداف ر
سطح روش آموزشیادگیري

روش ارزشیابیحداقل هاي یادگیريفعالیتهاي یادگیريیادگیري

هاي پرستاري الزم جهت مراقبت
حرکتی و پیشگیري از بروز بی

طور ببستري طوالنی مدت را 
.دهدانجام مستقل 

و توضیحیروشبالین بیمار
نمایش عملی

دقت
)روانی حرکتی(

تغییر وضعیت و تشویق به-
حرکت در بستر و تکان دادن 

انگشتان 
نواحی تحت فشار ماساژ-
آموزش ورزشهاي ایزومتریک -

و ایزوتونیک، تمرینات تنفسی 
و اصول تغذیه

هاي الزم جهت پیشگیري مورد مراقبت2حداقل 
از بروز بی حرکتی و بستري طوالنی مدت را 

.انجام دهد

عملکردمشاهده
و آزمون کتبی 

شفاهی

مدفوعدفعنیازهايمستقل طور ب
و توضیحیروشبالین بیمار.نمایدرا برطرفطبیعیراهاز

نمایش عملی
دقت

)روانی حرکتی(

کردنطرفبررسی و بر
راهازمدفوعدفعنیازهاي
با تدوین برنامه طبیعی

مراقبتی

را برطرفطبیعیراهازمدفوعدفعنیازهاي
لکردعممشاهده.نماید

و طبیعیراهازادراردفعنیازهاي
برمستقل طور بادراري را سوند
خارج گذاشتن و(نماید میطرف

هاي نمودن سوند فولی و مراقبت
. آورد) الزم

و توضیحیروشبالین بیمار
نمایش عملی

دقت
)روانی حرکتی(

دادن لگن -
سوندگذاري مثانه یا یورین -

دراپ و مراقبت از آن 
شستشوي پرینه براي -

مددجو داراي سوند فولی 
نمودن سوند فولیخارج-

را طبیعیراهازادراردفعهمیشه نیازهاي-
هاي الزم از سوند فولی برطرف نموده و  مراقبت

.را به عمل آورد
حداقل یک مورد سوندگذاري را مشاهده و یک -

. مورد را اجرا نماید
.نمایدا خارجمورد سوند فولی ر1حداقل -

عملکردمشاهده

وانتقالپذیرش،مختلفمراحل
و با صحیحنحوبهراترخیص

.آورددراجرابهکمک مربی
بخش 

بیمارستان
و توضیحیروش

نمایش عملی
دقت

)روانی حرکتی(

ترخیص وانتقالپذیرش،
ترخیص وانتقالپذیرش،مختلفحداقل مراحلمددجو

.آورددراجرابهحصحینحوبهرامددجو2
عملکرد مشاهده

 -مشاهده و تقلید، اجراي سطوححرکتی به ترتیب شامل - دانش، فهمیدن، به کار بستن، تحلیل، ترکیب و قضاوت و ارزشیابی ؛ در حیطه روانی سطوحمنظور از سطح یادگیري در حیطه شناختی به ترتیب شامل
دریافت و توجه کردن، پاسخ دادن، ارزش گذاري، سازماندهی ارزش ها و تبلور ارزش هاي سازمان سطوحو عادي شدن عمل ؛ و در حیطه  عاطفی به ترتیب شاملحرکاتعمل بدون کمک، دقت در عمل، هماهنگی 

.یافته در شخصیت می باشد



٢٥

عرصه اهداف رفتاري
سطح روش آموزشیادگیري

روش ارزشیابیحداقل هاي یادگیريفعالیتهاي یادگیريیادگیري

بیماریهاي عفونیاز بیمار مبتال به 
شرح حال تهیه مستقلطور ب

.کند
و توضیحیروشبالین بیمار

نمایش عملی
به کار بستن

)شناختی(
صاحبه با بیمار، مطالعه م

. کندمیمورد شرح حال از بیمار تهیه 2حداقل پرونده و گزارشات
/ آزمون شفاهی

ارزیابی گزارش 
ارائه شده

در بررسی وضعیت اختصاصی 
به بیماریهاي عفونی بیماران مبتال

.انجام دهدمستقلطور برا
بالین بیمار

و توضیحیروش
نمایش عملی

اجراي مستقل
در وضعیت اختصاصی مورد بررسی3حداقل معاینه فیزیکی)انی حرکتیرو(

.دهدمیرا انجام بیماریهاي عفونی

/ آزمون شفاهی
/ مشاهده عملکرد
ارزیابی گزارش 

ارائه شده

فرآیند پرستاري جهت مراقبت از 
به بیماریهاي به بیماران مبتال

تنظیم مستقلطور بعفونی را 
.نماید

بالین بیمار
و توضیحیروش

نمایش عملی
به کار بستن

)شناختی(

بررسی بیمار و بخصوص -
هاي عینی و ذهنی یافته

هاغیرطیعی و ثبت داده
تهیه لیست مشکالت و -

تدوین تشخیص پرستاري و 
ها بر اساس بندي آناولویت

هاي حاصلیافته
تهیه لیست اهداف مراقبتی -

و تدوین برنامه مراقبتی
اجراي برنامه مراقبتی-
ارزیابی برنامه اجرا شده-

مورد فرآیند پرستاري بیمار خود را 2حداقل 
.دهدتدوین و به مربی تحویل می

عملکرد مشاهده
و ارزیابی 

هاي گزارش
تحویل داده شده

 -مشاهده و تقلید، اجراي سطوححرکتی به ترتیب شامل - رکیب و قضاوت و ارزشیابی ؛ در حیطه روانی دانش، فهمیدن، به کار بستن، تحلیل، تسطوحمنظور از سطح یادگیري در حیطه شناختی به ترتیب شامل
هاي سازمان دریافت و توجه کردن، پاسخ دادن، ارزش گذاري، سازماندهی ارزش ها و تبلور ارزش سطوحو عادي شدن عمل ؛ و در حیطه  عاطفی به ترتیب شاملحرکاتعمل بدون کمک، دقت در عمل، هماهنگی 

.یافته در شخصیت می باشد



٢٦

عرصه اهداف رفتاري
سطح روش آموزشیادگیري

روش ارزشیابیحداقل هاي یادگیريفعالیتهاي یادگیريیادگیري

دستورات ه اصول صحیح، با توجه ب
( هاي مختلف داروئی را به روش

در ) موضعی و تزریقی/ خوراکی
.نمایداجرا حضور مربی 

/بالین بیمار
بخش 

بیمارستان

و توضیحیروش
نمایش عملی و 

پاسخوپرسش

ترکیب-
)شناختی(

دقت-
)روانی حرکتی(

اصل دارو دادن6رعایت 
)6Right(

و کارت و کاردکسکنترل 
از پرونده جهت اطمینان 

درستی دارو و دوز آن
از آمپول و ویالکشیدن دارو 

/ اجراي داروي خوراکی 
موضعی

اجراي داروي داخل عضالنی
اجراي داروي زیر جلدي

اجراي داروي داخل جلدي
اجراي داروي داخل وریدي

مورد محاسبه و اجراي  صحیح 5حداقل 
ف اجرا دستورات داروئی را به روش هاي مختل

.نماید

عملکرد مشاهده
آزمون / دانشجو

کتبی و شفاهی

مسیر وریدي با کمک مربی 
و توضیحیروشبالین بیمار.کندبراي بیمار برقرار مناسب 

نمایش عملی

اجراي عمل 
بدون کمک

)روانی حرکتی(

سازي وسایلآماده-
توضیح پروسیجر-
اجراي صحیح پروسیجر-

عملکردمشاهده.ر نمایدمسیر وریدي را برقرا2حداقل 

مراقبت صحیح از در حضور مربی 
خطوط وریدي بیمار را به عمل 

اوردمی
و توضیحیروشبالین بیمار

نمایش عملی
دقت

)روانی حرکتی(

از نظر IVکنترل محل -
و (فلبیت و تاریخ انقضاء 

)درصورت لزوم تعویض آن
و تاریخ انقضاء را از نظر فلبیت IVهمیشه محل 
عملکردمشاهده.کنترل نماید

 -مشاهده و تقلید، اجراي سطوححرکتی به ترتیب شامل - دانش، فهمیدن، به کار بستن، تحلیل، ترکیب و قضاوت و ارزشیابی ؛ در حیطه روانی سطوحمنظور از سطح یادگیري در حیطه شناختی به ترتیب شامل
دریافت و توجه کردن، پاسخ دادن، ارزش گذاري، سازماندهی ارزش ها و تبلور ارزش هاي سازمان سطوحو عادي شدن عمل ؛ و در حیطه  عاطفی به ترتیب شاملتحرکاعمل بدون کمک، دقت در عمل، هماهنگی 

.یافته در شخصیت می باشد

 1. Patient   2. Route      3. Dose      4. Time        5. Medication 6. Documentation



٢٧

عرصه اهداف رفتاري
سطح روش آموزشیادگیري

روش ارزشیابیحداقل هاي یادگیريفعالیتهاي یادگیريیادگیري

با کمک درمانی بیماران رامایع
و با توجه به اصول صحیح مربی 

.آن اجرا نماید

/بالین بیمار
بخش 

بیمارستان

و توضیحیروش
نمایش عملی

دقت
)روانی حرکتی(

خون و / آماده کردن سرم-
فرآورده هاي آن

خون / ست سرم تعویض -
تنظیم سرعت جریان مایع -

خون/ سرم 
استفاده از میکروست و -

تنظیم قطرات آن 
تبدیل تزریق مداوم محلول -

( وریدي به تزریق متناوب 
) هپارین الك 

مورد سرم را آماده نموده و  تعداد 5حداقل -
.طرات آن را محاسبه نمایدق
یا فرآورده هاي آن را / در صورت لزوم خون و -

آماده  نموده و مقدار آن در یک شیفت و تعداد 
.قطرات آن را محاسبه نماید

را آماده  نموده و میکروست مورد5حداقل -
.تعداد قطرات آن را محاسبه نماید

راتزریق مداوم محلول وریديمورد5حداقل -- 
.تبدیل نمایدهپارین الك به

عملکردمشاهده

جهت سوندگذاري راقبت الزمم
آماده کردن وسایل، سوند (معده 

با را ) گذاري، خارج نمودن سوند
.نمایداجرا کمک مربی

و توضیحیروشبالین بیمار
نمایش عملی

دقت
)روانی حرکتی(

آماده کردن وسایل-
گذاشتن سوند معده-
هخارج کردن سوند معد-

هاي الزم درمورد درصورت لزوم، مراقبت-
عملکردمشاهده.دهدسوندگذاري معده را انجام می

جهت هاي پرستاري الزممراقبت
وماسک-سوند(تراپیاکسیژن

طور بوبه نحو صحیحرا )…
.نمایداجرا مستقل

و توضیحیروشبالین بیمار
نمایش عملی

دقت
)روانی حرکتی(

آماده کردن وسایل-
کنترل میزان اکسیژن-
کنترل عوارض اکسیژن -

درمانی
کنترل فلومتر-

)…وسوند، ماسک(اکسیژن تراپیدرصورت لزوم 
عملکردمشاهده.هاي مربوط به آن را اجرا نمایدو مراقبت

 -مشاهده و تقلید، اجراي سطوححرکتی به ترتیب شامل - دانش، فهمیدن، به کار بستن، تحلیل، ترکیب و قضاوت و ارزشیابی ؛ در حیطه روانی سطوحمنظور از سطح یادگیري در حیطه شناختی به ترتیب شامل
دریافت و توجه کردن، پاسخ دادن، ارزش گذاري، سازماندهی ارزش ها و تبلور ارزش هاي سازمان سطوحاطفی به ترتیب شاملو عادي شدن عمل ؛ و در حیطه  عحرکاتعمل بدون کمک، دقت در عمل، هماهنگی 

.یافته در شخصیت می باشد



٢٨

عرصه اهداف رفتاري
سطح روش آموزشیادگیري

روش ارزشیابیحداقل هاي یادگیريفعالیتهاي یادگیريیادگیري

را هاي مربوط به ساکشناقبتمر
.نمایداجرابا کمک مربی 

بالین بیمار
و توضیحیروش

نمایش عملی
دقت

)روانی حرکتی(

آماده کردن وسایل-
ساکشن حلق، دهان و -

بینی
را اجرا ...)و بینیدهان،( ساکشندرصورت لزوم 

.نماید
عملکردمشاهده

روشهاي مختلف فیزیو تراپی 
با کمک راقفسه سینه بیمار

.بطور صحیح انجام دهدمربی
بالین بیمار

و توضیحیروش
نمایش عملی

دقت
)روانی حرکتی(

آموزش به بیمار-
اجراي فیزیو تراپی مناطق -

مورد نیاز قفسه سینه
ثبت وگزارش مقدار ،رنگ -

،غلظت ترشحات تنفسی 

درصورت لزوم فیزیو تراپی قفسه سینه را اجرا 
.نماید

عملکردمشاهده

زخم و ازمراقبتمستقل طور ب
مربوطهاصولرعایتباراپانسمان

. انجام دهد
بالین بیمار

و توضیحیروش
نمایش عملی

دقت
)روانی حرکتی(

شستشوي زخم و تعویض -
پانسمان 

گزارش مشاهدات زخم پس -
از اجراي پانسمان و در صورت 

لزوم ثبت آن
پگ کردن ست پانسمان و -

کز استریلبراي مرارسال 

پانسمان بیمار را تعویض نموده و  درصورت لزوم
سپس ست آن را  پگ نموده و براي مرکز استریل 

عملکردمشاهده.نمایدارسال 

 -مشاهده و تقلید، اجراي سطوححرکتی به ترتیب شامل - حیطه روانی دانش، فهمیدن، به کار بستن، تحلیل، ترکیب و قضاوت و ارزشیابی ؛ در سطوحمنظور از سطح یادگیري در حیطه شناختی به ترتیب شامل
دریافت و توجه کردن، پاسخ دادن، ارزش گذاري، سازماندهی ارزش ها و تبلور ارزش هاي سازمان سطوحو عادي شدن عمل ؛ و در حیطه  عاطفی به ترتیب شاملحرکاتعمل بدون کمک، دقت در عمل، هماهنگی 

.باشدیافته در شخصیت می 



٢٩

عرصه اهداف رفتاري
سطح روش آموزشیادگیري

روش ارزشیابیحداقل هاي یادگیريفعالیتهاي یادگیريیادگیري

از ، حین، و بعدهاي قبلمراقبت
انجام پروسیجرهاي تشخیصی 

رادیوگرافی،اسکن ریه، (
برونکوسکوپی،توراکوسکوپی 

) ،بیوپسی و پونکسیون لومبار
طور ببیماران تحت مراقبت خود را 

.دهدانجام مستقل

بالین بیمار
و توضیحیروش

نمایش عملی

اجراي 
مستقل

)روانی حرکتی(
به کار بستن

)شناختی(

ایر آموزش به بیمار و انجام س-
هاي پرستاري از جمله مراقبت

کنترل عالئم حیاتی، آماده 
کردن وسایل، برچسب زدن 

ها و فرستادن آنها به نمونه
آزمایشگاه، قرار دادن وسایل در 

...جاي خود، و 
حضور یک روزه در واحد -

برونکوسکوپی و مشاهده 
پروسیجهاي انجام شده، همراه 

با تحویل گزارش مشاهدات

از انجام ، حین، و بعدبلهاي قمراقبت
تشخیصی را براي بیماران خودپروسیجرهاي 

.دهدانجام 

/ عملکردمشاهده
آزمون شفاهی و 

کتبی

هاي پرستاري قبل و بعد از مراقبت
عمل بیماران تحت مراقبت خود را 

.دهدانجام با کمک مربی
و توضیحیروشبالین بیمار

نمایش عملی

اجراي 
مستقل

)روانی حرکتی(
به کار بستن

)شناختی(

بررسی (آموزش به بیمار -
نیازهاي یادگیري، تمرینات 

هاي فعال و غیر تنفسی، ورزش
...) فعال و 

هاي انجام سایر مراقبت-
با تاکید بر کنترل (پرستاري 

عالئم حیاتی، آزمایشات، چک 
لیست مراقبت قبل از عمل 
موجود در پرونده، کنترل زخم 

وضعیت ناحیه عمل، کنترل 

هاي جراحی عملاز انجام قبل و بعدهاي مراقبت
.دهدخود را انجام بیماران

/ عملکردمشاهده
آزمون شفاهی و 

کتبی

 -مشاهده و تقلید، اجراي سطوححرکتی به ترتیب شامل - دانش، فهمیدن، به کار بستن، تحلیل، ترکیب و قضاوت و ارزشیابی ؛ در حیطه روانی سطوحمنظور از سطح یادگیري در حیطه شناختی به ترتیب شامل
دریافت و توجه کردن، پاسخ دادن، ارزش گذاري، سازماندهی ارزش ها و تبلور ارزش هاي سازمان سطوحعاطفی به ترتیب شاملو عادي شدن عمل ؛ و در حیطه حرکاتعمل بدون کمک، دقت در عمل، هماهنگی 

.یافته در شخصیت می باشد



٣٠

عرصه اهداف رفتاري
سطح روش آموزشیادگیري

روش ارزشیابیحداقل هاي یادگیريفعالیتهاي یادگیريیادگیري

هیدراتاسیون، و سایر 
از هاي قبل و بعدمراقبت

)عمل

ان تحت به بیماردر حضور مربی 
بر هاآنو خانواده مراقبت خود 

.دهداساس نیازهاي آنها آموزش 
بالین بیمار

و توضیحیروش
نمایش عملی

به کار بستن
)شناختی(

تعیین نیازهاي آموزشی -
بیمار و تهیه مفاد آموزشی

اجراي آموزش به بیمار و -
اخذ بازخورد

بصورت ارائه نکات آموزشی-
درصورت (کتبی به بیمار 

)لزوم

همیشه موارد الزم را به بیماران خود و خانواده 
.دهدها آموزش میآن

/ عملکردمشاهده
آزمون شفاهی و 

کتبی

گزارش پرستاري بیماران تحت 
به با کمک مربیمراقبت خود را 

.نحو صحیح تدوین کند
به کار بستنتوضیحیروشبالین بیمار

)شناختی(

رائه گزارش پرستاري ا
پذیرش، شیفت، ترخیص، اتاق (

...)عمل، و 

1مورد گزارش پرستاري تغییر شیفت و 3حداقل 
ترخیص را تدوین و به مربی تحویل / مورد پذیرش

.دهدمی

ارزیابی 
هاي گزارش

تحویل داده شده

 -مشاهده و تقلید، اجراي سطوححرکتی به ترتیب شامل - ر حیطه روانی دانش، فهمیدن، به کار بستن، تحلیل، ترکیب و قضاوت و ارزشیابی ؛ دسطوحمنظور از سطح یادگیري در حیطه شناختی به ترتیب شامل
دریافت و توجه کردن، پاسخ دادن، ارزش گذاري، سازماندهی ارزش ها و تبلور ارزش هاي سازمان سطوحو عادي شدن عمل ؛ و در حیطه  عاطفی به ترتیب شاملحرکاتعمل بدون کمک، دقت در عمل، هماهنگی 

.ی باشدیافته در شخصیت م



٣١


