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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 

ور ارزشيابي عضو تيم هستند، كنترل دقيق عملكرد باليني دانشجويان نياز به ابزار مناسب به منظ

تكويني و پاياني جهت ارائه بازخورد مناسب در تعيين نقاط ضعف به منظور اصالح و تقويت نقاط قوت 

رفتار فراگير براي رسيدن به باالترين حد آموزش باليني و كاهش گسست بين تئوري و عمل احساس 

هم باشد. بالشك هر تهيه شده خود مي تواند يك راهكار مناسب در جهت اين م Log bookشود و مي

حاضر  Log bookكار بزرگي در يك مجموعه بدون كمك كليه افراد آن مجموعه امكانپذير نخواهد بود و 

نتيجه تالش كليه اساتيد محترم دانشكده پرستاري و مامايي در كليه گروه هاي آموزشي كه با دغدغه و 

د و قادر است جهت بررسي كفايت و وسواس فراوان امر آموزش دانشجويان را رصد مي نمايند مي باش

جهت رسيدن به اين  شايستگي باليني دانشجويان جهت ورود به عرصه به عنوان يك ابزار مناسب در

 هدف و فرآيند فوق الذكر باشد.

در پايان الزم مي دانم بدين وسيله از زحمات و نظرات ارزشمند كليه عزيزاني كه ما را در اين مهم ياري 

 و تشكر نمايم.نموده قدرداني 

  

 دفتر مطالعات و توسعه آموزش

 ارياندادكشنه رپستاري ومامايي 
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ها و طراحي شده است و شامل ليست مهارت ارشد به عنوان يك راهنما براي دانشجويان پرستاري در مقطع كارشناسي logbookاين 

 است. توانبخشيروش هاي اساسي آموزش در واحدهاي مربوطه به دروس 

پايش عملكرد دانشجويان در فرآيندآموزش يكي از اركان اصلي جهت ارتقاء كيفيت و كسب شايستگي مي باشد و گزارش روزانه 

(logbook) هاي را در جهت رسيدن به شايستگي، دفترچه اي است كه عملكرد دانشجو در واحدهاي مختلف دوره را ثبت كرده و وي

 حرفه اي موردنظر ياري مي نمايد.

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

 برسانند.

 

 :Logbookهدف از 

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

 شايستگي هاي حرفه اي.

 

  Logbookچگونگي تكميل 

 پس از كسب مهارت در هر مرحله، قسمت جدول را شخصاً تكميل نموده و به تاييد استاد مربوط رسانده شود. -

در صورت عدم يادگيري يك مهارت، موضوع به اطالع  ياز تعيين شدهپيش نقبل از اتمام دوره، با توجه به اهداف كلي درس و  -

 استاد مربوط رسانده شود.

 تكميل فرم توسط دانشجو و تاييد آن توسط استاد مربوطه در هر روز الزامي مي باشد. -

 رعايت كامل مقررات درون بخشي ضروري است. -

يل اين دفترچه اقدام نماييد. بديهي است عدم تكميل لطفاً در كمال دقت، صداقت و بدون مخدوش شدن اطالعات، به تكم -

 مناسب، موجب تضييع حقوق شما خواهد شد.

 )ذكر تاريخ در تمامي ستون ها كامالً الزامي است(
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 مهارت هاي كه دانشجو بايد بياموزد:

 مهارت هاي شناختي:

 آشنايي دانشجويان با محيط بيمارستان و مقررات بخش ها  -

 كسب دانش درنحوه بررسي و شناخت بيماران  -

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

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

 .ايران مي باشد

 مهارت هاي نگرشي

 برقراري ارتباط با مددجو و خانواده هاتوانايي  -

 توانايي برقراري ارتباط با اعضاء تيم بهداشتي درماني -

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

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

 ه آموزش به بيمارعالقمندي به ارائ -

 مهارت هاي حركتي

 مي باشد.  Logbookبراساس موارد مندرج در  -
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 جرهای کارآموزی پروسي

رضايت  پروسیجرهای عمومی

 بخش

عدم 

 رضايت

امضاء استاد  نیاز به تكرار

 بالینی

 مالحظات

      طبی روش به دست شستن

 دفع مواد و کثبف های ظرف لباس، مالفه، از مراقبت
  مجزا بیمار در شده

     

      مجزا بیماران از مراقبت

انجام انواع ایزوالسیون)معکوس، 
 تنفسی،گوارشی،پوستی،خونی(

     

      ماسک و گان پوشیدن

      استریل دستکش پوشیدن

      زه گیری فشارخون با گوشی داان

      نبضزه گیری فشارخون با داان

      ارتوستاتیکزه گیری فشارخون داان

      کنترل تنفس

      نواحی مختلف بدن  کنترل نبض

 لترال، نشسته، نیمه) تخت در مختلف های وضعیت دادن
 (خوابیده شکم به خوابیده، پشت به

     

      درست کردن تخت اورژانس  ) تصادفات ( 

      آماده کردن برانکار

      آماده کردن بیمار قبل از عمل جراحی

      گرمکمپرس 

      کمپرس سرد

      گذاشتن کیف یخ

      گذاشتن کیف آب گرم

      حفظ ایمنی بیمار و استفاده از میله کنار تخت

      پرونده نویسی 

      پذیرش بیمار 

      مراقبت از زخم فشاری

      آماده نمودن ترالی پانسمان

      تعویض پانسمان

      کشیدن بخیه

      بستن انواع باند

       ترخیص بیمار

      گرفتن تاریخچه پرستاری 

      کاربرد وسایل استریل

      باز کردن انواع پک استریل

      قرار دادن وسایل استریل در محیط استریل

      ریختن انواع مایع در محیط استریل

      کنترل دستورات دارویی

      دارو دادن 

        عضالنی تزریق
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رضايت  پروسیجرهای عمومی

 بخش

عدم 

 رضايت

امضاء استاد  نیاز به تكرار

 بالینی

 مالحظات

       وریدی عضالنی

      جلدی زیر تزریق

      تزریق درون جلدی

       سیلین پنی تست 

      Zتزریق به روش 

      وارد کردن دارو به بدن از طریق مالش

      ریختن قطره چشمی

      ریختن قطره گوش و بینی

      مالیدن پماد چشمی

      گذاشتن شیاف

دارو دادن بنا به تقاضای بیمار و تشخیص پرستار 
(PRN) 

     

      (OCTتجویز داروهایی که بدون نسخه مجازند)

محاسبه و تنظیم و تزریق داروهای قطره ای هپارین، 
 دوپامین و دوبوتامین

     

      تنقیه دارویی

      تهیه سرم با غلظت های مختلف

      وصل کردن سرم

      سرمتعویض 

      آماده سازی بیمار جهت انجام گرافی

      وضعیت دادن بیمار در تخت عمل 

      آماده کردن اطاق عمل

      اسکراب کردن

      پرستار سیاربودن

 ذکر تاریخ در تمامی ستون ها الزامی است.
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 پروسيجرهاي تخصصي

رضايت   تخصصی پروسیجرهای

 بخش

عدم 

 رضايت

امضاء استاد  تكرارنیاز به 

 بالینی

 مالحظات

      گرفتن نمونه خون شریانی

      مراقبت از بیمار تحت آنژیوگرافی

      مراقبت از بیمار دارای پیس میکر و تنظیم پیس میکر

      کاربرد جوراب های ضدآمبولی

      انجام ترانسفوزیون خون

      مانیتورینگ قلبی

      تزریق استرپتوکیناز

      کنترل سندروم حاد کرونر

      مزمن قلبی سندروم کنترل

      انجام تست ورزش و توانبخشی قلب

      انجام دیالیز صفاقی

      آماده نمودن و تنظیم دستگاه همودیالیز

      کمک به انجام پونکسیون های مختلف

      تنفسی پایه-انجام احیای قلبی

      گذاشتن ایروی

      کنترل فیستول و شنت

      کنترل کاتتر ساب کالویان

      آماده نمودن و تزریق انسولین

      استفاده از پمپ انفوزیون

      کنترل خونریزی

      آماده نمودن دستگاه شوک قلبی

      گرفتن الکتروکاردیوگرام

      طریقه استفاده از مانیتور 

      دبریدمان زخم

      مراقبت از زخم ها و سوختگی

      تهیه نمونه از ترشحات زخم

      و شستشوی آن گذاردن سند معده

      الواژ

      شستشوی کولون

      غذا دادن بوسیله سوند معده

      غذا دادن بوسیله گاستروستومی

      کنترل استومی ها)شستشو و پانسمان(

      تعویض استومی ها

      آن ضیکوتاه کردن درن و تعو

لوله گذاری تراشه و برداشتن آن )انتوباسیون و 
 اکستوباسیون(

     

      ساکشن حلق و بینی و دهان 

      تراکیاستومی کنترل

      تراکیاستومی ساکشن



Logbook  ارشد مقطع كارشناسي  توانبخشي  رپستاري   

 

 9  دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشكده پرستاري و مامايي ايران

رضايت   تخصصی پروسیجرهای

 بخش

عدم 

 رضايت

امضاء استاد  تكرارنیاز به 

 بالینی

 مالحظات

      آماده سازی و تنظیم ونتیالتور

      مراقبت از چست تیوب )خارج کردن لوله( 

      پالس اکسیمتری  پایش

      پایش تهویه )کاپتومتری(

      جداسازی از ونتیالتور با نظر پزشک

      فیزیوتراپی تنفسی

      کاربرد رسپیرومتر انگیزشی

      دادن اکسیژن با سوند دوشاخه و سه شاخه

      دادن اکسیژن با چادر و ماسک

      بخور دادن

      و شارژ( کاربرد هموواگ )تخلیه

       نمونه برداری خلط

      نمونه گیری برای کشت ترشحات

      شستشوی مثانه

      مثانه ، کشیدن و شستشوی آن موقت و دائم ژسندا

      مراقبت و شستشوی کاتتر سوپراپوبیک

      شستشوی چشم

      تامپوناد بینی

      ماساژ درمانی

      استریلنمونه برداری ادرار 

      جمع آوری ادرار تمیز

      کنترل سطح هوشیاری

      گذاردن آتل 

      کمک به گچ گیری ساده اندام فوقانی و تحتانی

      بستن تراکشن پوستی

 TENS (Transcutaneous Electricبکارگیری 

Nerve Stimulation) 
     

 ذكر تاريخ در تمامي ستون ها الزامي است.
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 مالحظات و توصيه ها :


