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  دانشکده علوم پزشکی الرستان ، دانشکده پرستاری حضرت زینب )س( 

 دفترچه ثبت روزانه فعالیتهای علمی دانشجویان کارشناسی پرستاری 
“LOG BOOK” 

 

 گروه آموزشی : پرستاری  

 فارماکولوژی بالینیدرس : کارآموزی 

 

 اطالعات دانشجو:

 نام:                  

 نام خانوادگی :                                                                   

 ورودی:       

 شماره دانشجویی:                                                                 

 نیمسال تحصیلی :

 

 تاریخ شروع دوره :                                    تاریخ اتمام دوره :

 

 

 
 

 

 

 مربی دوره :

 

 

 نام و نام خانوادگی :                                       گرایش تحصیلی : 

 

 

 
 

 

 97تاریخ تدوین : مهرماه                                                               ملیحه پورکیانی تنظیم : 

 معصومه الهی -99تاریخ باز نگری: شهریور 
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 نکاتی که باید به آن دقت شود:
 باشد می21 الی 7::7 صبح در شیفت ها کارآموزی ساعت. 

 موی مدل پوشش، در اسالمی موازین رعایت و ظاهر آراستگی و حفظ استفاده از یونیفرم مطابق مقرارت دانشکده 

 .ساعت ضروری می باشد و ساده یحلقه استثنای به زیورآالت و آرایش بدون متعارف،

 درمانی در بخش -در برخورد با بیماران، همراهان آنها، کادر آموزشیT  د.ینمایرعایت اصول اخالقی و شئونات اسالمی را 

 رسد.به هر فیلد توسط مربی مربوطه به اطالع دانشجو می اهداف و تکالیف مربوط 

 باشد.می 21ی قبولی برای کارآموزی و کارورزی حداقل نمره 

  کارآموزی در طول و اهداف اختصاص بخشی از ساعت کارآموزی به استفاده از کتابخانه و اینترنت در ارتباط با موضوع

 .مربوطه امکان پذیر است استادا نظر بکارآموزی 

 است الزامی کارآموزی دوره شروع از الگ بوککمیل ت. 

 Log book شود داده تحویل مربوطه مربی به دوره انتهای در بایستی شده تکمیل. 

 :درس کلی هدف
 .ایجاد بستر مناسب جهت پیاده کردن اطالعات علمی در زمینه فارماکولوژی در موقعیتهای واقعی

 :ویژه اهداف

 :باشد قادر کارآموزی دوره این پایان در دانشجو رود می انتظار

 .شود آشنا کاردکس و بیمار پرونده دارویی بخش با- 2

 .دهد قرار استفاده مورد درستی به لزوم صورت در و شده آشنا دارویی اختصارات و اصطالحات با- 1

 .بداند را دارویی اشکال انواع- :

 .نماید رعایت دارویی دستورات اجرای هنگام ار دادن دارو صحیح اصل - 4

 .شود آشنا پرمصرف داروهای برخی دوت آنتی با- 5

 .شود آشنا اورژانس ترالی داروهای با- 6

 .بداند را یخچال و اتاق دمای در شده رقیق بیوتیکهای آنتی پایداری- 7

 .گردد آشنا شایع دارویی تداخالت با-9

 .شود ( آشنا ADR) دارویی ناخواسته عارضه گزارش چگونگی با-9

 .آورد عمل به صحیح مراقبت بیمار وریدی داخل مسیرهای از-27

 .نماید اجرا( تزریقی و استنشاقی موضعی، خوراکی،)مختلف  روشهای به را دارویی دستورات-22

 .دهد انجام را مختلف بیماران در استفاده مورد داروهای عوارض کنترل جهت الزم مراقبتهای-21

 .دهد آموزش وی خانواده و بیمار به را احتمالی عوارض پیگیری و دارو مصرف چگونگی- :2
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 صفات عمومی دانشجویان در محیط های بالینی 

صفات 

 عمومی
 امتیاز معیارها 

 همیشه 

1 
 اغلب 

57/0 
 گاهی 

7/0 
 بندرت 

57/0 
غیرقابل 

 قبول

 صفر

مشاهده 

 نشد

- 

 حضور بموقع در محل کارآموزی  -2 وقت شناسی 

 انجام بموقع وظایف محوله و مراقبت از بیمار در طی شیفت  -1

 ارائه بموقع تکالیف محوله  -:

 نداشتن غیبت  -4

      

شلوار مشکی  –پوشیدن یونیفرم مناسب : روپوش سفید ، تمیز ، بلند، راحت  -5 وضعیت ظاهر

مقنعه مشکی بلند  –پارچه ای ، کفش مشکی راحت ، بدون صدا و جلو بسته 

 )خانم ها(

نداشتن آرایش و عدم استفاده از زیور آالت )خانم ها( و عدم استفاده از  -6

 آرایش غیر متعارف صورت و مو) آقایان( 

 نصب کارت شناسایی معتبر روی مقنعه )خانم ها( و جیب باال )آقایان(   -7

      

 هنمائیهای الزم به بیمار و خانواده ارائه دانش ، اطالعات و را -9 رعایت اصول اخالقی 

 شرکت دادن بیمار و خانواده در تصمیم گیری های درمانی  -9

 محرمانه نگهداشتن اطالعات مربوط به بیمار  -27

      

برقراری ارتباط صحیح و توأم با ادب با بیمار و خانواده براساس نیاز و  -22 رعایت اصول ارتباطی 

 متناسب با سطح درک آنها 

 ؤدبانه و احترام آمیز با پرسنل و همکاران همکاری و رفتار م -21

 همکاری و رفتار مؤدبانه با مربی و همکالسی ها   -:2

      

 احساس مسئولیت در قبال نیازهای آموزشی بیمار و انجام اقدام مناسب  -24 مسئولیت پذیری 

شرکت فعال در کلیه فعالیتهای آموزشی و پیگیری مشکالت بیمار همراه با  -25

 رفتارهای خالقانه 

 ارائه گزارش و مستندات بطور صحیح  -26

      

 قدرت اظهار نظردر موقعیتهای چالش برانگیز -27 اعتماد به نفس 

 انجام امور محوله بدون اضطراب و وابستگی و به شکل صحیح  -29

      

 شناسایی مشکالت بیمار و خانواده و محیط درمانی از طریق بررسی صحیح  -29 تفکر انتقادی 

 در نظر گرفتن اولویت ها در حل مشکالت و ارائه مراقبتها  -17

      

       پذیرش انتقادات وارده و تالش در جهت اصالح آنها -12 انتقاد پذیری 

 برنامه ریزی جهت انجام امورمحوله با در نظر گرفتن اولویت ها  -11 نظم و دقت 

 دقت در انجام امور محوله  -:1

      

 تمایل به یادگیری مهارتهای جدید و تقویت مهارت های کسب شده  -14 عالقه مندی

 انجام امور باعالقه و رضایت و به شکل داوطلبانه  -15

 ارآموزیاستفاده موثر و مفید از ساعت ک -16

      

حفظ ایمنی ، خلوت و 

 کنترل عفونت 

  privacyرعایت اصول  -17

 بررسی ایمنی محیط و بکارگیری تدابیر ضروری  -19

 و کوتاه نگهداشتن ناخن  شستشوی موثر دستها  -19
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 کاراموزی فارماکولوژی بالینیصفات اختصاصي 

 مهارت

 همیشه 

1 
 اغلب 

57/0 
 گاهی 

7/0 
 بندرت 

57/0 
غیرقاب

 ل قبول

 صفر

مشاهده 

 نشد

- 

        آنها عوارض و بیان کاربرد و دارویی مختلف های دسته با آشنایی .2

و مراقبتهای  صحیح مصرف دارویی و نحوه آشنایی با انواع  اشکال .1

 دارو  هرنوع به مربوط پرستاری
      

       کاردکس و بیمار دارویی پرونده بخش با آشنایی .:

       دادن دارو از قبل بیمار با مناسب ارتباط برقراری .4

       دارویی و اختصارات اصطالحات با آشنایی .5

       دارو دادن صحیح اصل 9 رعایتدادن دارو با .6

       دارو دادن صحیح اصل 9 دادن دارو بارعایت .7

       دارو دادن صحیح اصل 9 دادن دارو بارعایت .9

         (ADR)دارویی ناخواسته عوارض با آشنایی .9

       پرمصرف برخی داروهای دوت آنتی با آشنایی .27

       اورژانس داروهای ترالی با کلی آشنایی .22

       داروها  میزان ماندگاری با آشنایی .21

       دارویی شایع تداخالت با آشنایی .:2

       صحیح روش به بیمار به خوراکی یداروها دادن .24

       صحیح روش به  NGلوله  طریق از بیمار به خوراکی داروهای دادن .25

       بلوس صورت به دارو دادن .26
       تجویز داروهای استنشاقی .27

       عضالنی تزریق .29

       جلدی تزریق زیر .29

       جلدی تزریق داخل .17

       صورت انفوزیون به دارو دادن .12

       چشمی قطره صحیح دادن .11

       بینی قطره صحیح دادن .:1

       گوشی قطره صحیح دادن .14

       آشنایی با نحوه کار پمپ انفوزیون و سرنگ پمپ .15

       درمانیانجام اقدامات و توجهات پرستاری مربوط به اکسیژن .16
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 با ذکر رفرنس بنویسید. کارآموزی با آن سروکار داشته اید موارد زیر راداروهایی که در طول در مورد یکی از  لطفا 

عوارض  -9تداخالت دارویی  -7 موارد منع مصرف -6مصرف  درموا -5 دسته درمانی-4 دسته دارویی-: تجاری دارونام -1ژنریک و نام -2

 مصرف در دوران بارداری و شیردهی -9جانبی 
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 دول ارزشیابی کاراموزیج

 مالحظات و تأیید مربی مربوطه نمره دانشجو نمره استاندارد مواردارزشیابی

   4 صفات عمومی 

  9 صفات اختصاصی 

  9 تکالیف دوره ، شامل : 

 2 ارائه کنفرانس دارویی  

 2 ارائه یک دارو در الگ بوک  

 4 ارایه تکلیف گروهی  

  امتحانpost test 

 
1  

 جمع 

17 

 نظرات وپیشنهادات دانشجو: 

 

 

 

 

 امضاء

                                                                           


