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:مقدمه 

با توجه به نقشه جامع سالمت در برنامه توسعه دولت و نقش آموزش در ارتقاء كيفي توانمندي باليني دانشجويان 

پرستاري و مامايي در مراقبت از مددجويان و بيماران در عرصه هاي باليني كه مهمترين عضو تيم هستند، كنترل 

ور ارزشيابي تكويني و پاياني جهت ارائه بازخورد دقيق عملكرد باليني دانشجويان نياز به ابزار مناسب به منظ

مناسب در تعيين نقاط ضعف به منظور اصالح و تقويت نقاط قوت رفتار فراگير براي رسيدن به باالترين حد آموزش 

تهيه شده خود مي تواند يك راهكار  Log bookشود و باليني و كاهش گسست بين تئوري و عمل احساس مي

شك هر كار بزرگي در يك مجموعه بدون كمك كليه افراد آن مجموعه امكانپذير بیهم باشد. مناسب در جهت اين م

حاضر نتيجه تالش كليه اساتيد محترم دانشكده پرستاري و مامايي در كليه گروه هاي  Log bookنخواهد بود و 

و قادر است جهت  آموزشي كه با دغدغه و وسواس فراوان امر آموزش دانشجويان را رصد مي نمايند مي باشد

بررسي كفايت و شايستگي باليني دانشجويان جهت ورود به عرصه به عنوان يك ابزار مناسب در جهت رسيدن به 

 الذكر باشد.اين هدف و فرآيند فوق 

 ،در پايان الزم مي دانم بدين وسيله از زحمات و نظرات ارزشمند كليه اساتيد محترم گروه داخلی جراحی

دريادخت مسروررودسری،  فروغ رفيعی، سرکارخانم دکتر منصوره اشقلی فراهانی، سرکارخانم دکتر سرکارخانم

فاطمه محدث اردبيلی، سرکارخانم مهناز  مهری بزرگ نژاد، سرکارخانم سرکارخانم دکتر آليس خاچيان، سرکارخانم

ب آقای محمدرضا زارعی و صالحی و جنا تهمینهسيدالشهدايی، سرکارخانم فريبا نصيری زيبا، سر کار خانم دکتر 

 که ما را در اين مهم ياري نموده قدرداني و تشكر نمايم. جناب آقای فريدون خيری

 ردیا دخت مسرور رودسري   - آموزش دفتر مطالعات و توسعه مدری 

 اریاندادكشنه رپستاري ومامايی 
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طراحي شده است و  ارشد به عنوان يك راهنما براي دانشجويان پرستاري در مقطع كارشناسي logbookاين 

 ها و روش هاي اساسي آموزش در واحدهاي مربوطه به دروس داخلي، جراحي است.شامل ليست مهارت

صلي جهت ارتقاء كيفيت و كسب شايستگي مي باشد و پايش عملكرد دانشجويان در فرآيندآموزش يكي از اركان ا

، دفترچه اي است كه عملكرد دانشجو در واحدهاي مختلف دوره را ثبت كرده و وي را (logbook)گزارش روزانه 

 هاي حرفه اي موردنظر ياري مي نمايد.در جهت رسيدن به شايستگي

صورت انجام هر يك از روش ها آن را به تأئيد استاد  دانشجويان موظفند الگ بوكها را هميشه به همراه داشته و در

 باليني خود برسانند.

 :Logbookهدف از 

ارتقاء فرآيند ياددهي و يادگيري و ياري رساندن دانشجو در پي گيري و ارتقاء برنامه هاي آموزش باليني در جهت 

 كسب توانمندي و شايستگي هاي حرفه اي.

  Logbookچگونگی تكمیل 

 ز  ات::فراگیران ال

پس از كسب مهارت در هر مرحله، قسمت جدول را شخصاً تكميل نموده و روزانه به تاييد استاد  -

 مربوطه برسانند.

قبل از اتمام دوره، با توجه به اهداف كلي درس و پيش نياز تعيين شده در صورت عدم يادگيري يك  -

 مهارت، موضوع به اطالع استاد مربوط رسانده شود.

 مقررات درون بخشي ضروري است.رعايت كامل  -

لطفاً در كمال دقت، صداقت و بدون مخدوش شدن اطالعات، به تكميل اين دفترچه اقدام نماييد.  -

 بديهي است عدم تكميل مناسب، موجب تضييع حقوق شما خواهد شد.

 )ذكر تاريخ در تمام ستونها الزامي است(
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 های یادگیری زیر دت: یابند.:در پایان الز  ات: فراگیران به مهارتهای حیطه 

 حیطه های شناختی:

 آشنايي فراگيريان با محيط بيمارستان و مقررات بخش ها  -

 كسب دانش جهت بررسي و شناخت بيماران  -

 كسب دانش در چگونگي مراقبت از بيمار با توجه به استانداردهاي مراقبتي -

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران * استاندارد مراقبت براساس اصول مداخالت پرستاري مندرج در 

 موجود مي باشد.

 حیطه های نگرشی

 توانايي برقراري ارتباط با مددجو و خانواده ها -

 توانايي برقراري ارتباط با اعضاء تيم بهداشتي درماني -

 نشان دادن حس مسئوليت و تعهد در مراقبت از بيماران در محدوده مسئوليت هاي پرستاري -

 عفونت و رعايت نكات ايمني به هنگام انجام مراقبت هاي پرستاري تعهد به كنترل -

 عالقمندي به ارائه آموزش به بيمار -

 حیطه های حركتی

 است.  Logbookبراساس موارد مندرج در  -
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 عمومی جرهای پروسي

پروتیجرهای 

 عمومی

عد   رضای:

 ی:رضا

نیاز 

 به تكرار

امضاء اتتاد 

 بالینی

 مالحظات تاریخ

 ايزوالسيونانواع 

و  )معكوس،تنفسي،گوارشي،پوستي

 خوني(

      

       ماسك و گان پوشيدن

       استريل دستكش پوشيدن

       ارتوستاتيكگيري فشارخون  زهداان

 تختت  در مختلف هاي وضعيت دادن

 پشتتت بتته لتتترال، نشستتته،نتتيم )

 (خوابيده شكم به خوابيده،

      

آمتتاده كتتردن بيمتتار قبتتل از عمتتل  

 جراحي

      

       پرستاري گزارش نويسي

       يمراقبت از زخم فشار

       و زخم تعويض پانسمان

       ترخيص بيمار حين اموزش

بر اساس نظريه هاي گرفتن تاريخچه 

 پرستاري

      

محاسبه و تنظيم و تزريق داروهاي 

هپارين، دوپامين و )قطره اي 

 (دوبوتامين

      

       با غلظت هاي مختلفتهيه سرم 

       كنترل رفلكس مرومكها به نور

تشخيص زمان مناسب براي تجويز 

 PRNداروي 

      

ارزيابي درد و تسكين درد با استفاده 

 از تكنيك مناسب

      

تجويز انواع آنتي دوت ها در 

 مسموميتها

      

آگاهي از داروهاي مولتي دوز و دبل 

 چك

      

       بيمار با مانيتورينگپايش 
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 ها الزامی ات:. گویهذكر تاریخ در تمامی 

 پروسيجرهاي تخصصي

تخصصی پروتیجرهای عد   رضای: 

 رضای:

نیاز 

 به تكرار

امضاء 

 اتتاد بالینی

مالحظا تاریخ

 ت

       گرفتن نمونه خون شرياني

       مراقبت از بيمار تحت آنژيوگرافي

ميكر پيس ميكر و تنظيم پيسمراقبت از بيمار داراي         

       كاربرد جوراب هاي ضدآمبولي

       انجام ترانسفوزيون خون

       مانيتورينگ قلبي

       تزريق استرپتوكيناز

       كنترل سندروم حاد كرونر

مزمن قلبي سندروم كنترل        

       انجام تست ورزش و توانبخشي قلب

صفاقيانجام دياليز         

       آماده نمودن و تنظيم دستگاه همودياليز

       كمك به انجام پونكسيون هاي مختلف

تنفسي پايه -انجام احياي قلبي        

       گذاشتن ايروي

       كنترل فيستول و شنت

       كنترل كاتتر ساب كالويان

       استفاده از پمپ انفوزيون

       كنترل خونريزي

دستگاه شوک قلبيو استفاده از آماده نمودن         

و تفسير   گرفتن الكتروكارديوگرام ECG       

       طريقه استفاده از مانيتور

       دبريدمان زخم

       مراقبت از زخم ها و سوختگي

       تهيه نمونه از ترشحات زخم

و شستشوي آن گذاردن سند معده        

       الواژ

       شستشوي كولون

       غذا دادن بوسيله گاستروستومي

       كنترل استومي ها)شستشو و پانسمان(
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تخصصی پروتیجرهای عد   رضای: 

 رضای:

نیاز 

 به تكرار

امضاء 

 اتتاد بالینی

مالحظا تاریخ

 ت

       تعويض استومي ها

پانسمان آن ضيكوتاه كردن درن و تعو        

 كمك به لوله گذاري تراشه و برداشتن آن

(و اكستوباسيون ن)انتوباسيو   

      

دهانساكشن حلق و بيني و         

تراكياستومي كنترل        

تراكياستومي ساكشن        

       آماده سازي و تنظيم ونتيالتور

       مراقبت از چست تيوب )خارج كردن لوله(

       پايش  پالس اكسيمتري

       پايش تهويه )كاپتومتري(

       جداسازي از ونتيالتور با نظر پزشك

       فيزيوتراپي تنفسي

       كاربرد رسپيرومتر انگيزشي

       دادن اكسيژن با سوند دوشاخه و سه شاخه

       دادن اكسيژن با چادر و ماسك

       بخور دادن

       كاربرد هموواگ )تخليه و شارژ(

DC  ها كردن درن        

       نمونه گيري براي كشت ترشحات

       شستشوي مثانه

مثانه ، كشيدن و  موقت و دائم ژسندا  

 شستشوي آن

      

       مراقبت و شستشوي كاتتر سوپراپوبيك

       شستشوي چشم

       تامپوناد بيني

       ماساژ درماني

       رعايت تكنيك استريل جهت نمونه برداري

       ABGتفسير 

بر اساس ابزار كنترل سطح هوشياري  

مختلف   

      

       گذاردن آتل

       بستن تراكشن پوستي

 .ها الزامی ات:گویه ذكر تاریخ در تمامی 
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 مالحظات و توصيه ها) استاد باليني(:

 


