
1 
 

 

 

 تعالی بسمه

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

 دانشکده پرستاری و مامایی 

 .........تحصیلی نیمسال

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 فعالیت ثبت دفترچه
Student Log Book 

 پرستاری کارشناسی دانشجویان

 3جراحی داخلی 1 عرصه در کارآموزی

 

 

 

 

 

 

 

 مهین روحانیتهیه کنندگان: مژگان اسادات اقوامی، دکتر نسرین بهرامی نژاد، 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اقوامی  خانم:مربی

 مقدمه

 
 
 
 
 

 3 جراحی داخلی 1 عرصه در کارآموزی

 زمينه و كار نقائص طبيعتاً باشيد نداشته مربوطه اساتيد طرف از خود پژوهشي آموزشي فعاليت نحوه از مناسبي خورد باز اگر

 باليني فعاليتهاي از مناسب عملي علمي كارنامه يك داشتن عالقمند اگر مجموع در .ماند خواهد مخفي شما پيشرفت هاي

 موقع به و مناسب آموزش براي وسيله بهترين دفترچه اين زيرا نمائيد تكميل نقادانه و دقيق را دفترچه اين لطفا هستيد خود

 عملي علمي توانمندي ارتقاء جهت در بتوانيد است اميد3 جراحي داخلي كارآموزي دوره طي در موفقيت آرزوي ضمن .است

 .باشيد كوشا خود
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 (3داخلی و جراحی ) عرصه در مقررات  کاراموزی 

 
 

 ساعت آغاز و پايان كارورزي طبق شيفت بيمارستان  خواهد بود . -

  43431الي  43431عصركار       .4الي  54.7صبحكار 

موظف است در روز اول كارآموزي قبل از شروع شيف هاي كاري خود به اقاي فرد منش در قسمت اداري دانشجو  -

 بيمارستان مراجعه نمايند تا اثر  انگشت آنان در دستگاه تعريف شود.

در صورت تاخير يا تعجيل  دانشجو در ورود و خروج به داليل موجه ) كار دانشجويي و...( تا يكساعت   قابل قبول  -

 ساعت يك روز به مجموع كارآموزي اضافه مي گردد.4ي باشد اما در صورت تاخير يا تعجيل بيش از م

محاسبه ساعات حضور و تاخير و تعجيل دانشجو در كارآموزي ها  بر اساس گزارش سرپرستار يا مسئول شيفت  -

 توسط  و مربي ناظر  خواهد بود .

 مقررات عمومي به بخش

 دانشجو در بخش بايد زير نظر سرپرستار  بخش يا  همكار آموزشي  صورت گيرد.كليه فعاليت هاي  -

 در داخل بخش، استفاده از يونيفرم حرفه اي و اتيكت  با فرمت دانشكده اجباري است. -

 ورود بدون جوراب و با دمپايي به داخل بخش ممنوع است. -

 خوردن و آشاميدن و جويدن آدامس در بخش ممنوع است . -

 خانيات در بيمارستان اكيدا ممنوع است.استعمال د -

 دانشجويان جهت استراحت يا تغذيه با همامنگي  سرپرستار يا مسئول شيفت  در ساعت مقرر از بخش خارج شوند.  -

 بستن دكمه هاي يونيفرم  و يقه پيراهن الزامي است . -

 رعايت اصول كنترل عفونت در بخش ها الزامي است. -

 مسئوليت اقدامات دانشجو

 دانشجوي پرستاري در همه حال بايد مسئوليت پذير بوده، نسبت به عواقب اقدامات خود پاسخگو باشد. -

دانشجويان نمي توانند در هيچ يك از شيفت ها به عنوان مسئول شيفت ارائه خدمت كنند و ارائه خدمت آنان بايد  -

 تحت نظارت پرستار مسئول بخش باشد.

خود را با ثبت نام خود امضا كنند. پرستار بخش بايد امضاي دانشجو را تاييد  دانشجويان بايد زير گزارش اقدامات -

 نمايد.

 مسئوليت بيمارستان و  مسئول بخش  در قبال دانشجو

 خواهد بود.    CASE METHODرو ش تقسيم كار براي دانشجو براساس روش  -

 سرپرستار يا پرستار مسئول صورت گيرد.در روز اول كارآموزي آشناسازي دانشجويان با بخش و مقررات ان توسط  -

در پايان هر شيفت كاري نام دانشجو و بيماران تحت مسئوليت ايشان در دفتر گزارش به همراه تقسيم كار  پرسنل  -

 پرستاري بخش ثبت گردد.

 دفتر پرستاري به همراه حضور و غياب پرسنل بخش ، دانشجويان را نيز حضور و غياب نمايد. -

 

 :شود دقت آن به بایست  می بوک ارتباط با الگدر  که نکاتی
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 ( نماييد ثبت بوک الگ در خود علمي و عملي تجربيات كليه 

 . است الزامي كارآموزي دوره شروع از بوک الگ تكميل 

 اين به شود اقدام آن در اطالعات ثبت به نسبت لزوم موقع در تا باشيد داشته همراه به را اوقات تمامي در را بوک الگ 

 .شد خواهد پيشگيري ميباشد توام خطا با كه حافظه به رجوع طريق از اطالعات ثبت از ترتيب

 مورد اطالعات تا شود داده تخصيص تكميل به فعاليت انجام محل همان در كوتاهي زمان فعاليت هر پايان در است بهتر 

 . باشد دسترس در سهولت به نياز

 . بگيرد اختيار در برداري نسخه يا بررسي جهت بوک الگ دهد تشخيص كه زمان هر در است مجاز آموزشي گروه 

 .برسد بخش مربي امضاي به بايد بوک الگ 

 لطفا مشخصات خود را تکمیل نمایید:

 

 :دانشجویی شماره :                                                                خانوادگی نام و نام

 :                                                                   Email :تحصیلی ترم

 قلب( خون گردش سیستم اختالالت به مبتال بيمار بررسي زمينه در دانشجويان توانايي كسب :دوره کلی هدف

 ،)وعروق

 طبي، درمانهاي تشخيصي، روشهاي ها، نشانه و عاليم پاتوفيزيولوژي، خطر، عوامل علت، ذكر با عفونی و غدد تنفس،

 پرستاري فرايند اساس بر جامعه و خانواده و بيمار به آموزش و پيشگيري بر تاكيد با پرستاري مراقبتهاي و جراحي دارويي،

 0 یادگیری اهداف

 :باشند قادر كه ميرود انتظار دانشجويان از عملي واحد اين گذراندن از پس

   دهند قرار فيزيكي معاينه و بررسي مورد حال شرح برگ اساس بر بيماران مبتال به اختالالت تنفسي ،قلبي عروقي و غددرا -4

 .  دننماي واجرا تدوين  غددرا و عروقي ،قلبي تنفسي اختالالت به مبتال براي بيماران پرستاري هاي تشخيص -2

 .  دنده انجام  غددرا و عروقي ،قلبي تنفسي اختالالت به مبتال بيماران به مبتال بيماران از روزانه پرستاري مراقبتهاي -3
 . دننماي ثبت و اجرا  غددرا و عروقي ،قلبي تنفسي اختالالت به مبتال بيماران دارويي دستورات -.

 چست ، تراكياستومي پانسمان)   غددرا و عروقي ،قلبي تنفسي اختالالت به مبتال پانسمان بيماران زخمدر صورت وجود   -7

 .  دنده انجام صحيح بطور را... (  و تيوپ

 . دهند انجام را الزم اقدامات آن بهبود جهت در و نمايند گزارش و كرده كنترل را بيماري عالئم 6.

 نموده آماده تشخيصي روشهاي انجام جهت را بيماران و نموده بررسي را وغدد ريوي،عفوني قلبي آزمايشات و تستها 5.

 . دهند ارائه آنان به را الزم آموزشهاي و

 از جلوگيري روشهاي و خطر عاليم بعدي، مراجعات داروها، تغذيه، بهداشت، آموزش مانند بيماران به الزم آموزشهاي 8.

 در بستري عفوني و غدد تنفس، ، وعروق قلب سيستم اختالالت به مبتال بيماران به بيماري بعدي حمالت بروز

 . دهند ارائه بخشها

 تجويز صحيح روش به دستور طبق و شناخته را وغدد ،عفوني ،ريه قلب هاي بخش در موجود اختصاصي داروهاي 3.

 .نمايد

 . دهند انجام را بخش در بيماران اوليه هاي بررسي و پذيرش 41.

 . گيرند كار به را بيماران ترخيص حين مناسب اقدامات 44.

 . دهند ارائه نويسي گزارش اصول اساس بر را شفاهي و كتبي گزارشات 42.

 . باشند داشته درمان تيم اعضاي ديگر با را الزم همكاري 43

 ها بخش در ضروري هاي فعاليت

 استادنام و امضاء  توسط مربيارزيابي  نحوه اقدام اقدام مراقبتي
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با  مشاهده

 كمك

 مطلوب انجام مستقل

 

  نيازمند تمرين بيشتر متوسط

     2 2 4 پذيرش بيمار 

 وانجام معاینه حال اخذ  شرح

فیزیکی با رویکرد پرستاری از 

مددجویان مبتال به اختالالت 

 تنفسی 

       

    - - - عالئم حياتي

        رگ گيري 

        انجام تزريقات 

        تنظيم قطرات سرم 

     2 2 2 حفظ راه هوايي و انجام ساكشن 

گيري صحيح دستگاه بكار 

 نبواليزر

2 2 2     

     2 2 2 اكسيژن درماني 

پمپ  دستگاه صحيح گيري بكار

 انفوزيون 

2 2 2     

پالس  دستگاه صحيح گيري بكار

 اكسيمتري 

       

 بيمار  آموزش و كردن ه آماد

 اسپيرومتري انجام  از بعد و قبل

2 2 2     

 بيمار  آموزش و كردن ه آماد

 برونكوسكوپي انجام  از قبل

2 2 2     

 تحت بيمار   از مراقبت

 فلبوتومي

4 4 4     

        دارويي دستورات صحيح انجام

  درمان تحت بيمار  از راقبتم

 TNG سرم با

4 4 4     

         دارويي دستورات صحيح ثبت

Chest از صحيح مراقبت  

Tube  

4 4 4     

         معده سوند از صحيح مراقبت

         مثانه سوند از صحيح مراقبت

 هاي نمونه صحيح انجام

  آزمايشگاهي

       

         پوست از مراقبت
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     2 2 2  درد كنترل

        دفع و جذب كنترل

        پرستاري گزارش صحيح ثبت

        بيمار باليني  تحويل

 در خود از مراقبت آموزش

 اختالالت به مبتال بيماران

 – بيماري با ارتباط در) تنفسي

 مصرف  نحوه -غذايي رژيم

 ( فيزيكي وفعاليت داروها

2 2 2     

 معاينه وانجام حال شرح  اخذ

 از پرستاري رويكرد با فيزيكي

 اختالالت به مبتال مددجويان

 متابوليك 

       

     2 2 4 كار با گلوكومتر 

بررسي و مداخله موثر در 

 هيپو خطر در معرضبيماران 

 گليسمي وهيپر

4 2 2     

نحوه صحيح بكارگيري قلم 

 انسولين 

4 2 2     

ثبت نتايج آزمايشات قند خون 

 بيماران در چارت قند خون 

4 2 2     

 انواع نگهداري نحوه و شناسايي

 انسولين هاي قلم

4 2 2     

 خوددر از مراقبت آموزش

 اختالالت به مبتال بيماران

 بيماري با ارتباط در)   متابوليك

 مصرف  نحوه -غذايي رژيم –

 ( فيزيكي وفعاليت داروها

2 2 2     

 براي ترخيص حين آموزش

 با ارتباط در خانواده و بيمار

 )انسولين داروها مصرف نحوه

 فعاليت و غذايي ،رژيم......(و

 فيزيكي

2 2 2     

         معده سوند از صحيح مراقبت

        مثانه سوند از صحيح مراقبت

 

 هاي نمونه صحيح انجام

  آزمايشگاهي
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         پوست از مراقبت

         درد كنترل

        دفع و جذب كنترل

        پرستاري گزارش صحيح ثبت

        بيمار باليني  تحويل

 معاينه وانجام حال شرح  اخذ

 از پرستاري رويكرد با فيزيكي

 اختالالت به مبتال مددجويان

 قلبي عروقي

4 2 2     

 دستگاه صحيح گيري بكار

 گرام الكتروكارديو

2 2 2     

 بيمار  آموزش و كردن ه آماد

 آنژيو گرافي انجام  از قبل بعد 

4 2 2     

 بيمار  آموزش و كردن ه آماد

 پالستي  آنژيو انجام  از  بعد قبل

4 2 2     

 بيمار  آموزش و كردن ه آماد

اكو كارديو  انجام  و بعداز  قبل

 گرافي

4 2 2     

 بيمار  آموزش و كردن ه آماد

تست  انجام  از قبل و بعد 

 ورزش 

2 2 2     

داراي پيس  بيمار  مراقبت از 

 ميكر موقت و دائم 

4 4 4     

مراقبت از بيما ر تحت 

 ترانسفيوژن

4 4 4     

        انجام صحيح دستورات دارويي 

مراقبت از  بيمار تحت درمان  

 TNGبا سرم 

4 2 2     

        ثبت صحيح دستورات دارويي 

 خوددر از مراقبت آموزش

 قلبي اختالالت به مبتال بيماران

 – بيماري با ارتباط در)  عروقي

 مصرف  نحوه -غذايي رژيم

 ( فيزيكي وفعاليت داروها

2 2 2      

        مراقبت صحيح از سوند معده 
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        مثانه  سوند از صحيح مراقبت

انجام صحيح نمونه هاي 

 آزمايشگاهي 

       

        مراقبت از پوست 

        كنترل درد 

        كنترل جذب و دفع 

        ثبت صحيح گزارش پرستاري 

        تحويل  باليني بيمار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 دانشکده پرستاری و مامایی 

 کارآموزی ها عمومی  فرم ارزشیابی

 تاریخ کارآموزی:                                                        نام بخش و بیمارستان :                نام و نام خانوادگی دانشجو:                                

 موارد ارزشیابی ردیف

 عالی

2 

 خوب

5/1 

 متوسط

1 

 ضعیف

5/0 

بسیار 

 0ضعیف 

نظر 

مربی 

 ناظر

       .ساعت اعالم شده در ورود وخروج  و ساعات تنفس را رعایت می کند  .1

       موازین و شئونات اسالمی را در پوشش و رفتار بطورکامل رعایت می کند  .2

       .دانشکده رعایت می کندالصاق اتیکت ولباس فرم را براساس مقررات   .3

       موازین بهداشت فردی را رعایت میکند.  .4
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  .گزینه های نمره اختصاصی بر اساس طرح درس بالینی و بخش مربوطه بوده و بر عهده مربی می باشد 

  الزامی می باشد.تکمیل و ارائه فرم های ارزشیابی دانشجویان به مدیران گروه مربوطه بعد از هر گروه کارآموزی توسط مربیان 

 ....................... تعداد غیبت های دانشجو:         موجه  .................     غیر موجه ....................   اقدام مربی               ... 

 .... :دیگر توضیحات الزم 

 :تاریخ و امضاء دانشجو                                                                                             :نام و نام خانوادگی و امضاء مربی

 

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 دانشکده پرستاری و مامایی

 ( 3برگه ارزشیابی دانشجویان پرستاری در بخش تنفس ) داخلی و جراحی 

ف
دی

ر
 

 ابی معیار ارزشی                                            

 موارد ارزیابی 
 همیشه 

2 

 اغلب

5/1 

گاهی 

 اوقات

1 

 به ندرت 

5/0 

 هرگز 

 0 

       صحيح پذيرش نمايد . را بصورت ان بيمار 4

       توانایی مدیریت زمان داشته و امور محوله را طبق اولویت انجام می دهد.  .5

       .وظایف خود را با دقت  الزم و با رعایت اصول صحیح  انجام میدهد  .6

       پیش بینی می کنددر ارائه مراقبت ها، خطرات احتمالی را   .7

       درانجام فعالیتهای گروهی هماهنگی و همکاری الزم را دارد  .8

       ارتباط و تعامل مناسب با مدیر و کارکنان بخش مربوطه را دارد  .9

       در مواجهه با مددجویان اصول اخالقی و ارتباط مناسب را رعایت می کند   .10

       اصالح آن استانتقاد پذیر بوده و در صدد   .11

       در حفظ و مراقبت از تجهیزات و وسایل بخش کوشا است  .12

       .در انجام امور محوله تصمیم سریع  و مناسب اتخاذ می کند  .13

       قوانین و مقررات بخش را رعایت می کند  .14

       گزینه اختیاری مربی ) برحسب شرایط بخش و نوع کارآموزی(  .15

  ........................ نمره ......................... درصد نمره( 6 -درصد نمره نهایی30عمومی )  نمره ارزشیابی

  ........................ نمره .......................... درصد *نمره( 14 -درصد نمره نهایی 70نمره ارزشیابی اختصاصی ) 

  ........................ نمره ........................... درصد نمره( 20 -درصد 100نمره نهایی )
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      براساس فرمهاي بررسي و شناخت پرستاري بيمار را بطور صحيح بررسي نمايد.  2

       ميكند. و چارتاكنترل رعالئم حياتي طبق روتين در هر شيفت كاري  3

      ميدهدانجام ،انجام تزريقات، تنظيم قطرات سرم رادقيقا رگ گيري  .

      ميدهد.انجام  مددجو بطور صحيح  بر حسب نياز را ساكشن 7

      نمايد. مي وصلبر اساس نياز بيمار واكسيژن را دستگاه نبواليزر 6

      مي نمايد. تنطيم  نياز بيمار  راطبقپمپ انفوزيون  دستگاه 5

       مي نمايد. وصلبيمار  براي پالس اكسيمتري را  دستگاه 8

3 
 فيزيكي وفعاليت داروها مصرف  نحوه -غذايي رژيم – بيماري با ارتباط هاي الزم  رادر آموزش

 راانجام ميدهد
     

41 
آموزش حين ترخيص  در ارتباط با نحوه مصرف اسپري ها،ارژيم غذايي و فعاليت فيزيكي  .

 رابراي بيمار و خانواده انجام ميدهد.
     

      مراقبت هاي  الزم قبل  و بعد از  انجام برونكوسكوپي را ارائه ميدهد. 44

      ميدهد.ارائه  اسپيرومتري را انجام  از بعد و قبل الزم  هاي مراقبت 42

      فلبوتومي مراقبت  مي نمايد. از بيمار تحت 43

      دستورات دارويي بيماران محول شده در بخش را  صحيح انجام ميدهد. .4

      را صحيح انجام ميدهد.TNGتحت درمان  با سرم  بيمار از  مراقبت 47

      ثبت مي نمايد. صحيحبه طرز   را بخش در شده محول دستورات دارويي بيماران 46

      صحيح انجام ميدهد.را Chest Tubeمراقبت از بيماربا   45

      ميدهد. انجام راصحيح معده سوند با بيمار   از مراقبت 48

      انجامميدهد. صحيح را مثانه سوند با بيمار از  مراقبت 43

      بيمارراصحيح انجام ميدهد.  نمونه گيري  خلط  21
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      بيمار را صحيح انجام ميدهد.  PPDنمونه  

      بررسي و مداخله كنترل دردرابطور موثر انجام ميدهد.  24

      برگه ثبت كنترل جذب و دفع بيمار را بطور صحيح تكميل مينمايد. 22

      گزارش پرستاري را صحيح ثبت مينمايد. 23

      كاري  تحويل ميدهد.بيماران را بطورباليني  در پايان شيفت  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 دانشکده پرستاری و مامایی

 ( 3برگه ارزشیابی دانشجویان پرستاری در بخش قلب ) داخلی و جراحی 



12 
 

ف
دی

ر
 

 معیار ارزشیابی                                             

 موارد ارزیابی 
 همیشه 

2 

 اغلب

5/1 

گاهی 

 اوقات 

1 

 به ندرت 

5/0 

 هرگز 

 0 

      بيماران  را بصورت صحيح پذيرش نمايد .  4

      براساس فرمهاي بررسي و شناخت پرستاري بيمار را بطور صحيح بررسي نمايد.  2

      عالئم حياتي طبق روتين در هر شيفت كاري راكنترل و چارت ميكند.  3

      تنظيم قطرات سرم رادقيقا انجام ميدهدرگ گيري ،انجام تزريقات،  .

      ساكشن را بر حسب نياز مددجو بطور صحيح  انجام ميدهد. 7

      وصل مي نمايد.دستگاه نبواليزر واكسيژن رابر اساس نياز بيمار  6

      مي نمايد. تنطيم  نياز بيمار  پمپ انفوزيون راطبق دستگاه 5

      پالس اكسيمتري را براي  بيمار وصل مي نمايد.  دستگاه 8

3 
 وفعاليت داروها مصرف  نحوه -غذايي رژيم – بيماري با ارتباط هاي الزم  رادر آموزش

 راانجام ميدهد فيزيكي
     

41 
آموزش حين ترخيص  در ارتباط با نحوه مصرف داروها،ارژيم غذايي و فعاليت فيزيكي رابراي 

 خانواده انجام ميدهد.بيمار و 
     

      مراقبت هاي  الزم قبل  و بعد از  انجام  آنژيوگرافي  را ارائه ميدهد. 44

      ارائه ميدهد. تست ورزش را انجام  از بعد و قبل الزم  هاي مراقبت 42

      مراقبت  مي نمايد. آنژيوپالستي  از بيمار تحت 43

      محول شده در بخش را  صحيح انجام ميدهد.دستورات دارويي بيماران  .4

      را صحيح انجام ميدهد.TNGتحت درمان  با سرم  بيمار از  مراقبت 47

      ثبت مي نمايد. به طرز صحيح  را بخش در شده محول دستورات دارويي بيماران 46

      صحيح انجام ميدهد.راTEEقبل و بعد از اكو مراقبت از بيمار  45
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      انجام ميدهد صحيح را مثانه سوند با بيمار از  مراقبت . 48

      بررسي و مداخله كنترل دردرابطور موثر انجام ميدهد.  43

      برگه ثبت كنترل جذب و دفع بيمار را بطور صحيح تكميل مينمايد. 21

      مراقبت از بيمار بعد از جراحي قلب را بطور صحيح انجام ميدهد.  

      .ميدهد انجام صحيح بطور را داراي پيس ميكر )دائم يا موقت(  بيمار از مراقبت 24

      .ميدهد انجام صحيح بطور آموزش در بيمار داراي هولتر مانيتورينگ )فشار خون و ريتم ( را 22

      بيماران را بطورباليني  در پايان شيفت كاري  تحويل ميدهد. 23

      را صحيح ثبت مينمايد.گزارش پرستاري  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زنجان پزشکی علوم دانشگاه
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 مامایی و پرستاری دانشکده

 ( 3 جراحی و داخلی)  غدد بخش در پرستاری دانشجویان ارزشیابی برگه

ف 
دي

ر
 

 موارد ارزيابي 
 همیشه 

2 
 5/1اغلب 1

گاهی  1

 اوقات 

 

 به ندرت 

5/0 

 هرگز 

 0 

  . نمايد پذيرش صحيح بصورت را  بيماران 4
     

2 
       .نمايد بررسي صحيح بطور را بيمار پرستاري شناخت و بررسي فرمهاي براساس

       .ميكند چارت و راكنترل كاري شيفت هر در روتين طبق حياتي عالئم 3

      ميدهد انجام رادقيقا سرم قطرات تنظيم تزريقات، ،انجام گيري رگ .

      بطور صحيح انجام ميدهد.را با گلوكومتر كار 7

6 
مداخله موثر را شناسايي نموده و گليسمي  وهيپر هيپو خطر در معرضبيماران 

 ميدهد.انجام  را

     

      كار ميكند. با قلم انسولين بطو.ر صحيح  5

      ميكند. چارت قند خون ثبت  برگه دررانتايج آزمايشات قند خون  8

3 
 وفعاليت داروها مصرف  نحوه -غذايي رژيم – بيماري با آموزش درارتباط

 براي بيماران مبتال به اختالالت متابوليك را انجام ميدهد.  ( فيزيكي

     

      دستورات دارويي بيماران محول شده در بخش را  صحيح انجام ميدهد.  41

      ميدهد.  انجام صحيح  را بخش در شده محول ثبت دستورات دارويي بيماران 44

      ميدهد. انجام راصحيح معده سوند با بيمار   از مراقبت 42

      انجامميدهد. صحيح را مثانه سوند با بيمار از  مراقبت 43

      بيمارراصحيح انجام ميدهد.  نمونه گيري  خلط  .4

      بررسي و مداخله كنترل دردرابطور موثر انجام ميدهد.  47

      كنترل جذب و دفع بيمار را بطور صحيح تكميل مينمايد. برگه ثبت 46

      گزارش پرستاري را صحيح ثبت مينمايد. 45

      بيماران را بطورباليني  در پايان شيفت كاري  تحويل ميدهد. 48

 : دانشجو امضاء و نام:                                                                   مربی امضاء و نام

 دانشجو نمره کل نمره :ارزیابی موارد

  ( نمره 6)  %30 عمومی ارزشیابی

  ( نمره11) %55 اختصاصی ارزشیابی

  نمره ( 1درصد  یا 5/0) هر کدام 15%(    Case presentو   بیماری کنفرانس،دارویی کنفرانس) تکالیف

  


