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مامایی و پرستاری دانشکده  

 کتابچه ثبت فعالیت های بالینی

 دوره کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

 
 

 

 

       محل اتصال عکس        
 

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

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

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

 الگ بوک در واقع یک دفترچه ساده برای ثبت فعالیت هائی است که دانشجو در محیط آموزشی خود به انجام می

. انجام دهند دانشجویان بایستی چه فعالیت های یاد گیری را با چه تعداد بطور دقیق تعیین می نماید که رساند و

 این ابزار آموزشی به دانشجو کمک می کند که از ابتدای شروع دوره آموزشی، کل انتظاراتی که الزم است برای

 موقعیت رسیدن به شایستگی مورد نظر برآورده سازد را بداند ودر راستای برآورده سازی آن بر طبق شرایط و

آموزشی که در آن قرار دارد تالش نماید. این ابزار به دانشجو این امکان را می دهد که گام های یادگیری تجربی 

 از مشاهده، همکاری در انجام و انجام مستقل سپری نموده و گذراندن هر یک از گامها را به تایید فرد ناظر )اعم را

 عالوه، این ابزار به دانشجو کمک می کند که نقاط قوت وضعف خویش رابرساند. به  (ازپرستار یا استاد بالینی

 دانسته و خود به دنبال رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت باشد. در نهایت، تکمیل این ابزار تائیدی بر شایستگی

.است که دانشکده انتظار دارد دانشجو در هنگام دانش آموختگی به آن دست یابد   

 

 بوک الگ از استفاده راهنمای

 اساتید توجه قابل

 وهنح مورد ود در داده تحویل او به را بوک ،الگ فراگیر ورود ابتدای در باید برنامه مسئول یا گروه مدیر 

  .دهد ارائه کافی توضیح بوک الگ تکمیل اهمیت و

 هائی یتفعال تائید از قانون، رعایت جهت و تائید انجام از پس بالفاصله را فراگیران فعالیت باید ساتیدا 

  .کنند خوداری جداً اند نکرده مشاهده آنرا خودشان یا گذشته آنها انجام از زیادی مدت که

 ورحض تفعالی انجام هنگام در که پرستاری رده باالترین توسط باید شده انجام فعالیت اساتید غیاب در 

 شود تائید تهداش

 در :شده تعیین برنامه طبق بر) را فراگیران بوک الگ باید آموزشی گروه یاعضای همراه به گروه مدیر 

 نظرات واز بدهند جمعی لزوم، صورت در و فردی مناسب فیدبک ایشان به و کرده بررسی رمهرت پایان

 .شوند آگاه نیز آنها

 آن الکترونیک نسخه همواره تا شود تهیه اسکن آنها از ها بوک الک ای دوره بررسی زمان در است بهتر 

 باشد دسترس در آموزشی امور تجه ها
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فراگیران توجه قابل  

 است الزامی کارورزی/ کارآموزی دوره شروع از بوک الگ تکمیل 

 باشد می مربوطه آموزشی گروه مدیر توسط بوک الگ تائید و تکمیل به منوط فراگیران آموختگی دانش 

 کند اقدام آن تائیدیه اخذ و عملکرد مشخصات ثبت به نسبت فعالیت انجام از پس بالفاصله باید فراگیر 

 اطالعات ثبت به نسبت ضروری مواقع در تا باشد داشته همراه اوقات تمام در را بوک الگ باید فراگیر 

 شود جلوگیری اطالعات ثبت در خطا از تا اقدام نماید

 آموزش دفتر به را بوک الگ برنامه مسئول یا گروه مدیر طرف از شده اعالم برنامه طبق باید فراگیر 

 نماید گروه تحویل

 

 فـرم تـائیـد مدیـر گـروه رشتـه کارشنـاسی ارشـد اورژانـس

 

محل مهر و 

 امضاء 

 ردیف  نیمسال تحصیلی  محل مهر و امضاء ردیف  نیمسال تحصیلی 

 1 سال اول .......نیم  1 سال اول .......نیم 

 2 سال دوم .........نیم  2 سال دوم .........نیم 

 3 سال اول .......نیم  3 سال اول .......نیم 

 4 سال دوم .........نیم  4 سال دوم .........نیم 
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پرستاری مراقبت های ویژه ارشد کارشناسی ی دوره بالینی آموزش ی برنامه  

مطابق با مصوبات شورای عالی برنامه ریزی تحصیلی، برای دوره ی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه  

 ، 8 واحد کاراموزی و 6 واحد کارورزی برنامه ریزی شده است که در جدول 1این واحدها معرفی شده اند

. 

 ردیف  عنوان واحد درسی  کارآموزی واحد تعداد ترم تحصیلی ارائه ی کارآموزی

   1 

   2 

   3 

   4 

   5 

   6 

   7 

 

مراقبت های ویژه پرستاری ارشد کارشناسی ی دوره آموزشی های کارگاه ی برنامه  

 آموزشی ریزی برنامه عالی شورای مصوبات اساس بر اورژانس پرستاری ارشد کارشناسی ی دوره دانشجویان

.اند شده معرفی2 جدول در ها کارگاه این. نمایند مشارکت شده تعیین آموزشی های کارگاه در موظف هستند  

 

مراقبت های ویژه پرستاری ارشد کارشناسی ی دوره آموزشی های کارگاه معرفی .2جدول  

 ردیف عنوان کارگاه های آموزشی  تحصیلی سال نیم تایید دبیر کارگاه یا مدیر گروه

 1 کارگاه مهارت های ارتباطی  نیم سال اول تحصیلی 

 2 کارگاه اضیای مقدماتی و پیشرفته  نیم سال دوم تحصیلی 

 3 کارگاه ضاکمیت بالینی  نیم سال سوم تحصیلی 

 4 کارگاه کنترل عفونت و ایمنی بیماردر اورژانس نیم سال چهارم تحصیلی 
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ویژه های مراقبت پرستاری ارشد کارشناسی ی رشته انتظار مورد عمومی های توانمندی لیست چک  

 مراقبت پرستاری ارشد کارشناسی ی دوره آموختگان دانش از انتطار مورد عمومی های توانمندی

 .است شده ارائه 3 جدول در ویژه های

 امضا و نظر مدرس توانمندی های عمومی مورد انتظار در دوره ی کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس  . 3جدول

های ارتباطی  مهارت  

مهارت های ارتباط 

 فردی

مددجو با موثر ارتباط برقراری توانایی   

کارشناس  توانایی برقراری ارتباط موثر با

 مسئول در عرصه ی

 بالینی

 توانایی برقراری ارتباط موثر با مدرس 

 

 ارتباط های مهارت

 گروهی

با موثر ارتباط برقراری توانایی   

بیماران ی خانواده  

با موثر ارتباط برقراری توانایی  

مصاحبه انجام مهارت  با بهمصاح انجام توانایی 

 مددجو)فرد(

  

 با بهمصاح انجام توانایی

 خانواده( مددجو)

و تحلیل  نقد مهارت

 ها ها، برنامه سیاست

 و فرایندها

بالینی های عرصه بر ضاکم های سیاست تحلیل و نقد توانایی  

 اورژانس خدمات ی ارائه جاری های برنامه تحلیل و نقد توانایی

بالینی های عرصه در  

 

آموزشی مهارت  به آموزش توانایی 

 خانواده(/فرد) مددجو

 بندی نیازهای اولویت و شناسایی

 خانواده/فرد آموزشی

 

نیاز  با متناسب آموزش ی ارائه

 خانواده/فرد

 

 /به فرد شده ارائه آموزش ارزشیابی

 خانواده

 

 

به  آموزش توانایی

ی  جامعه(مددجو

 مشخص

 

 بندی نیازهای اولویت و شناسایی

 مشخص جامعه آموزشی

 



6 
 

علمی  مقاالت از معتبر علمی مقاالت تمییز و شناخت در توانایی هاپژوهشی مهارت

 غیرمعتبر

از  مشخص ی زمینه در علمی مقاالت یافتن و جستجو توانایی

 معتبر های پایگاه

 موجود علمی شواهد از مناسب گیری بهره و استفاده توانایی

 مشخص ی زمینه در منتشر علمی مقاالت تحلیل و نقد توانایی

 مشخص ی زمینه در علمی ی مقاله نگارش توانایی

 

حل  های مهارت

 مساله

 مشخص ی عرصه در مساله شناخت توانایی

 مساله با مرتبط عوامل شناسایی و ارزیابی توانایی

 مساله ضل مختلف های ضل راه شناسایی توانایی

 مساله ضل برای ضل راه ترین مناسب گزینش در توانایی

 موردنظر ی مساله ضل فرایند تحلیل و ارزشیابی توانایی

 

مدیریتی های مهارت  محوله وظایف سازماندهی و ریزی برنامه توانایی 

 مناسب گیری تصمیم توانایی

 تصمیمات بازنگری و ارزشیابی توانایی

 

گزارش  مهارت

 نویسی

 عملکرد گزارش ی تهیه توانایی

 مددجو سالمت وضعیت از گزارش ی تهیه توانایی
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 مراقبت های ویژه پرستاری ارشد کارشناسی ی رشته انتظار مورد عملی های مهارتهای لیست چک

 در مراقبت های ویژه پرستاری ارشد کارشناسی ی دوره آموختگان دانش از انتظار مورد عملی های مهارتهای

 .است شده ارائه 4 جدول

 

 کارشناسی ارشد مراقبت های ویژهبرنامه آموزشی دانشجویان .  4جدول                       

 

 مهارت مورد انتظار  مشاهده  کمک در انجام  انجام مستقل  کل دفعات

 کار گذاشتن راه هوایی دهانی حلقی    

 oropharyngeal 

 airway 
 کار گذاشتن راه هوایی بینی حلقی    

nasopharyngeal airway 
 گذاری داخل نای کمک به لوله    

Assisting with Intubation  

 ساکش لوله تراشه به روش باز و بسته    

Suctioning via an Endotracheal  
    Suctioning via Tracheostomy Tub  

 ساکش تراکئوستومی

 ردنبستن و محکم ک    
Securing/Repositioning of 

Endotracheal Tube 
کنترل فشار کاف لوله تراشه یا تراکئوستومی     

Endotracheal/Tracheostomy Tube 

Cuff Check 
بکارگیری تهویه مکانیکی با استفاده از آمبوبگ     

Hand Ventilation with a mask 

بکارگیری تهویه مکانیکی غیرتهاجمی با مد فشار     
 CPAPمثبت مداوم راه هوایی

بکارگیری تهویه مکانیکی غیرتهاجمی با مد دو     

 BIPAPفشاری 
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 آماده کردن دستگاه ونتیالتور    

 وصل بیمار به دستگاه ونتیالتور    

 Extubationخارج کردن لوله تراشه     

 weaningجداسازی بیمار از ونتیالتور     

 تهیه نمونه خون شریانی از طریق کاتتر شریانی    

نمونه خون شریانی از طریق واردکردن سوزن  تهیه    
 در داخل شریان

 Pleuralدر فضای جنب  مراقبت از بیمار با درن    

Drain In Situ 
 خارج کردن درن فضای جنبی    

 ,NIBP) ماژولهای)کار با مانیتورینگ قلبی     

SPO2,CO2, TEMP, RESP, ECG 

    12, 15 and 18-Lead Electrocardiogram 

 گرفتن نوار قلب 12،15و 18لیدی

 ریوی-انجام احیای قلبی    

    Exercise Stress Test انجام تست ورزش 

 پایش فشارخون از طریق ترانس دیوسر    

 NGTگذاشتن     

 کمک در گذاشتن کاتتر شریانی ، پایش و تفسیر آن    

کاتتر ورید مرکزی ، پایش و  کمک در گذاشتن    

 تفسیر آن

کمک در گذاشتن کاتتر شریان ریوی ، پایش و     

 تفسیر آن

گیری فشار وج شریان ریوی ، پـایش وتفسـیر  اندازه    

 Pulmonary Artery Wedgeآن 

Pressure-PAW 
 خارج کردن کاتتر شریان ریوی    

 گیری برون ده قلبی اندازه    

 Pacemakerکار با دستگاه ضربان ساز قلبی یا     

-Intraکمک در گذاشتن بالون پمپ داخل آئورتی     

aortic Balloon Pump-IABP 
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کمک در جدا کردن بیمار از بالون پمپ و خارج     

 کردن ماتتر بالون پمپ داخل آئورتی

 اندازهگیری فشار داخل بطن های جمجمه    

 (ست کردن)همودیالیز آماده سازی دستگاه    

 پرایم دستگاه همودیالیز    

 وصل بیمار به همودیالیز    

 انجام دیالیز صفاقی    

بکارگیری ابزارهای رایج در بخش ویژه: ابزارهای     
 سدیشن، ابزارهای کنترل درد، ابزار زخـم

بســتر بــرادن، ابزارهــای بررســی ســطح 

 Full Outline ofو GCSهوشــیاری 

Four Score( Unresponsiveness) 
 گیری برون ده قلبی اندازه    

 بدحال بیماران انتقاالت و قلن    

  پزشکی تجهیزات با کار مشاهده  کمک در انجام  انجام مستقل  کل دفعات

 ساکشن    

 پرتابل و ثابت ونتیالتور دستگاه    

 اکسمتری پالس دستگاه    

 کاپنوگرافی دستگاه    

 نبوالیزر    

 آمبوبگ    

 برونکوسکوپ    

 شوک سی دی و دفیبریالتور    

 الکتروکاردیوگرافی دستگاه    

 EVD بطنی خارج درناژ    

 پمپ انفوریون    

 پمپ سرنگ    

 خون کننده گرم دستگاه    

 همودیالیز دستگاه    

 گلوکومتر    
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 مهین روحانی: مدیر گروه پرستاری ویژه و اورژانس

 باآرزوی موفقیت

 دانشکده پرستاری و مامائی زنجان

 

 

 

 

 

 

 

 DVT عمقی ورید ترومبوز ضد پمپ    

 مواج تشک اندازی راه و استفاده    

 کت - وریدی گیری رگ ست: شامل استریل ستهای    
 تیوپ پانسمان وچستCVP-  بخیهLP -  دان

 بالین به انتقال برای( سیار) اکوکاردیوگرافی دستگاه    
 بدحال بیماران

 انواع، فشارسنج دستگاه ، اتوسکوپ ، افتالموسکوپ    
 )دیجیتال و دهانی،مقعدی،زیر بغل،تمپانی) ترمومتر

 تنفس با ساده،ونچوری،) اکسیژن های ماسک انواع    
 (مجدد،ماسک تنفس بدون و مجدد

 پیس،کپسول تی قطعه)آئروسل یا نبوالیزر    
 (اکسیژن کانوالی و اکسیژن،سوند

 باتل چست و تیوپ چست    

 ها اسپری انواع و اسپیرومتری دستگاه    


