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 سمه تعالیب

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 دانشکده پرستاری حضرت زینب)س(

 دفترچه ثبت روزانه فعالیت های علمی دانشجویان کارشناسی هوشبری
" Log Book " 

 

 

 اورژانسعرصه درس : کارآموزی در 

 بخش : اورژانس

 الرستان)ع(  بیمارستان : امام رضا

 

 اطالعات دانشجو

 

 نام خانوادگی:                                                                    :نام

 

 شماره دانشجویی:                                      سال ورود:       

 

                        تاریخ شروع دوره:                         :                 نیمسال تحصیلی
 

 

 مربی دوره : 

 
 

 

 فرامرزیان: سرکارخانم تدوین

 بازنگری: سرکارخانم سیفی

 98بهمن ماه  

 

  



2 
 

  :Log bookهدف و جایگاه آموزشی 

(، دفترچه ای است که ضمن بیان اهداف کلی درس و روند دوره، عملکرد دانشجو را در Log book) گزارش روزانه

اصلی جهت های ثبت می نماید. پایش عملکرد دانشجویان در فرآیند آموزش یکی از ارکان  ودر این دوره این درس

عالوه بر ارائه مطالبی به عنوان راهنمای مطالعاتی، ابزاری جهت ارزشیابی  Log bookارتقاء کیفیت می باشد و هدف 

 .باشد یاد گرفته های دانشجو و ارزیابی برنامه آموزشی دانشکده نیز می

 

 Log book:  تکمیل چگونگی 

  تایید استاد مربوطه  بهدفترچه را به طور روزانه، شخصا تکمیل نموده و در پایان هر واحد کارآموزی

تعیین شده از سوی گروه در    Requirementوبرسانید، قبل از اتمام دوره با توجه به اهداف کلی درس 

 هر مرحله، موضوع، به اطالع استاد مربوطه رسانده شود. رصورت عدم یادگیری یک مهارت و وجود سوال د

  در هر زمانی که گروه آموزشی بررسی و ارزیابی این مجموعه را ضروری بداند، دانشجو موظف است آن را

      به گروه تحویل دهد

 .درپایان دوره فرم تکمیل شده را جهت تحلیل و بررسی به مسئول گروه مربوطه تحویل نمایید 

 یان دوره کارشناسی ارائه مجموعه تکمیل شده جهت شرکت درامتحان جامع وانجام امور فارغ در پا

 التحصیلی الزامی است.

 

 توصیه ها و مقررات:

 
 .تکمیل فرم توسط دانشجو و تایید آن توسط استاد مربوطه در هر روز الزامی می باشد 

 ،ضروری است. رعایت کامل مقررات درون بخشی که در همین دفترچه اعالم شده 

 .بدیهی  لطفا در کمال دقت، صداقت و بدون مخدوش شدن اطالعات، به تکمیل این دفترچه اقدام نمایید

 است عدم تکمیل مناسب، موجب تضییع حقوق شما خواهد شد.

 .این دفترچه، پس از تکمیل روزانه در بخش بایگانی می گردد 

  ود در آن به عهده دانشجو می باشدموجدر صورت مفقود شدن مسئولیت از بین رفتن اطالعات. 
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 بالینی های  محیطدر  صفات عمومی دانشجویان 

 

 معیارها صفات عمومی
 امتیاز

غیر قابل  بندرت گاهی اغلب همیشه

 قبول

مشاهده 

 نشد

 وقت شناسی

       حضور به موقع درمحل کارآموزی-1

       وظایف محوله و مراقبت از بیمار در طی شیفتانجام به موقع -2

       ارائه به موقع تکالیف محوله-3

       نداشتن غیبت-4

 وضعیت ظاهر

سفید، تمیز، مرتب ، بلند و راحت با آرم -5 سب : روپوش  شتن یونیفرم منا دا

سته صدا وجلوب شلوار مشکی پارچه ای،کفش راحت وبدون  شگاه ،  مقنعه -دان

سککبز یا آبی براسککار مقررات  دراتاق عمل روپوش-بلند)خانم ها( مشکککی 

 بیمارستان

      

نداشککتن آرایش و عدم اسککتفاده از زیورآات)خانم ها( و عدم اسککتفاده از  -6

 آرایش غیر متعارف صورت و مو)آقایان( 

      

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

مسئولیت 

 پذیری

       احسار مسئولیت در قبال نیاز های آموزشی بیمار-8

شککرکت اعال در کلیه اعالیت های آموزشککی و پیگیری مشکککات بیمار  -9

 همراه با راتارهای خاقانه

      

       ارائه گزارش و مستندات بطور صحیح -10

 عالقمندی
       تقویت مهارت های کسب شدهتمایل به یادگیری مهارت های جدید و  -11

       انجام امور با عاقه و رضایت و به شکل داوطلبانه -12

رعایت نظم 

 ودقت

       استفاده موثر از ساعات کارآموزی-13

       برنامه ریزی صحیح جهت انجام امور محوله با در نظر گراتن اولویت ها-14

       دقت در انجام امور محوله -15

       پذیرش انتقادات وارده وتاش درجهت اصاح آن ها  -16 انتقاد پذیری

 تفکر انتقادی

مانی از طریق بررسککی رشککناسککایی مشکککات بیمار و خانواده و محی  د -17

 صحیح

      

       در نظر گراتن اولویت ها در حل مشکات و ارائه مراقبت ها -18

اعتماد به 

 نفس

       نظر در موقعیت های چالش برانگیزقدرت اظهار  -19

       اب و وابستگی و به شکل صحیحرانجام امور محوله بدون اضط -20

رعایت اصول 

 ارتباطی

       همکاری و راتار مودبانه و احترام آمیز با پرسنل و همکاران -21

       همکاری وراتار احترام آمیز با مربی و همکاسی ها-22

برقراری ارتباط صککحیح و توام با ادب با بیمار و خانواده بر اسککار نیاز و  -23

 متناسب با سطح درک آن ها

      

حفظ ایمنی، 

خلوت و 

 کنترل عفونت

       privacy رعایت اصول -24

       بررسی ایمنی محی  و بکارگیری تدابیر ضروری -25

       ناخن هاشستشوی موثر دست ها و کوتاه نگه داشتن  -26

       رعایت اصول و مقررات کنترل عفونت -27

رعایت اصول 

 اخالقی

       ارائه دانش ، اطاعات و راهنمایی های ازم به بیمار و خانواده -28

       شرکت دادن بیمار و خانواده در تصمیم گیری های درمانی-29

       محرمانه نگه داشتن اطاعات مربوط به بیمار-30
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 صفات اختصاصی دانشجویان در محیط های بالینی

 

 بندرت گاهی اغلب همیشه اهداف رفتاری
بل غیر قا

 قبول

مشاهده 

 نشد

       .دهد پیگیری آزمایشات ضروری را انجام می-1

 Chestاز بیمار مراجعه کننده با عالمت -2

pain  .مراقبت صحیح بعمل می آورد 

      

مراقبت ازبیمار بیهوش را بطور صحیح انجام -3

 می دهد.

      

مراقبت از لوله تراشه وتراکیاستومی را با -4

 .رعایت اصول صحیح انجام می دهد

      

سطح هوشیاری بیماران را براساس معیار -5

 .گالسکو تعیین می کند

      

آزمایشات الزم در بیماران کاندید جراحی را -6

 .داندمی 

      

را طبق اصول صحیح انجام  NGTگذاشتن -7

 می دهد.

      

را طبق اصول صحیح انجام  Foleyگذاشتن -8

 .دهد می

      

نمونه گیری خون را طبق اصول صحیح انجام  -9

 دهد. می

      

 رگ گیری را طبق اصول صحیح انجام می-10

 .دهد

      

شرکت فعال درتریاژ بیماران مراجعه کننده -11

 .دارد

      

       .بیماران شرکت فعال دارد CPCRدرانجام -12

       استریلیتی را رعایت می کند.اصول -13

از بیماران عفونی طبق اصول صحیح -14

 .ایزوالسیون مراقبت به عمل می آورد

      

طبق اصول استریل صحیح دستکش -15

 .را می پوشداستریل 

      

 Miniکارکردن با دستگاه آمبو برقی)نحوه -16

Ventداند. ( را می 

      

 Emergency Boxدررابطه با داروهای -17

 اطالعات کافی دارد.
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 بندرت گاهی اغلب همیشه اهداف رفتاری
بل غیر قا

 قبول

مشاهده 

 نشد

را می Emergency Box لوازم موجود در -18

 .شناسد

      

نحوه کارکردن با دستگاه ساکشن پرتال را -19

 می داند.

      

نحوه کارکردن با دستگاه  ساکشن -20

Central .را می داند 

      

       نحوه کارکردن با مانیتور پرتابل را می داند.-21

را  Centralنحوه کارکردن با مانیتور-22

 میداند

      

       انواع سرم ها را می شناسد .-23

موارد مصرف سرم های مختلف را می -24

 .شناسد

      

وسعت مورد بررسی  زخمها را ازنظر عمق و-25

 دهد. قرارداده واقدامات الزم را انجام می

      

 ها را بطور صحیح انجام می پانسمان زخم-26

 .دهد

      

بخیه زدن را با رعایت اصول صحیح انجام -27

 دهد. می

      

کشیدن بخیه وزمان برداشتن بخیه نحوه  -28

 .داند ها را می

      

       .با اصول گچ گیری آشنایی دارد-29

با اصووول مراقبت از بیمارپس از گچ گیری  -30

 .آشنایی دارد

      

       .با اصول بازکردن گچ آشنایی دارد-31

ه از درآماده سووازی ونگهداری واسووتفاد-32

سایل بخش  شارکت می  اورژانستجهیزات وو م

 نماید.

      

هت  -33 یاز ج نات مورد ن کا ماده کردن ام درآ

 .شرکت می نماید CPCRانجام 

      

دستگاه از درآماده کردن وسایل واستفاده -34

 .الکتروشوک شرکت کند 

      

       .از بیمار الکترو کاردیو گرافی بعمل آورد-35

اقدامات الزم دربرخورد با بیماراورژانسی ) -36

 عصبی و.... ( را انجام دهد. –تنفسی  -قلبی
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 فرم ثبت گزارش تریاژ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارآموزی در عرصه اورژانس جدول ارزشیابی دوره

 نمره دانشجو نمره استاندارد موارد ارزشیابی
  3 صفات عمومی

  10 صفات اختصاصی

  5 : تکالیف دوره شامل

  1 شرکت فعال در راند بالینی-1

  1 ارائه کنفرانس بالینی-2

  1 ارائه کنفرانس دارویی -3

  2  ژگزارش تریا-4

  Post test 2امتحان

  20 جمع

 


