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:مقدمه 

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

يان پرستاري و مامايي در مراقبت از مددجويان و بيماران در عرصه هاي باليني كه مهمترين فراگير

ور ارزشيابي يان نياز به ابزار مناسب به منظفراگيرعضو تيم هستند، كنترل دقيق عملكرد باليني 

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 

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

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

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

د و قادر است جهت بررسي يان را رصد مي نمايند مي باشفراگيردغدغه و وسواس فراوان امر آموزش 

يان جهت ورود به عرصه به عنوان يك ابزار مناسب در جهت رسيدن فراگيركفايت و شايستگي باليني 

 به اين هدف و فرآيند فوق الذكر باشد.

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

دريادخت  سركارخانموغ رفيعي، سركارخانم دكتر منصوره اشقلي فراهاني، فر دكتر جراحي سركارخانم

فاطمه  مهري بزرگ نژاد، سركارخانم سركارخانمسركارخانم دكتر آليس خاچيان، مسروررودسري، 

، سر كار خانم دكتر زيباري سركارخانم فريبا نصيي، سركارخانم مهناز سيدالشهدايمحدث اردبيلي، 

و جناب آقاي محمدرضا زارعي و جناب آقاي فريدون خيري كه ما را در اين مهم ياري  تهمينه صالحي

 نموده قدرداني و تشكر نمايم.

 مدری دفتر مطالعات و توسعه آموزش -ردییا دخت مسرور روودسری 

 دادکشنه رپستاری و مامایی  دااگشنه علوم زپشکی اریان
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يان پرستاري در مقطع كارشناسي طراحي شده است و شامل لیست فراگیربه عنوان يك راهنما براي  logbookاين 

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

ان در فرآيندآموزش يکي از اركان اصلي جهت ارتقاء كیفیت و كسب شايستگي مي باشد فراگیرپايش عملکرد از آنجايیکه 

در واحدهاي مختلف دوره را ثبت كرده و وي را در جهت رسیدن به  فراگیر، دفترچه اي است كه عملکرد (logbook)و 

همیشه به همراه داشته و در صورت يان موظفند الگ بوكها را فراگیر هاي حرفه اي موردنظر ياري مي نمايد.شايستگي

 انجام هر يك از روش ها آن را به تأئید استاد بالیني خود برسانند.

 :Logbookهدف از 

در پي گیري و ارتقاء برنامه هاي آموزش بالیني در جهت كسب  فراگیرارتقاء فرآيند ياددهي و يادگیري و ياري رساندن 

 توانمندي و شايستگي هاي حرفه اي.

  Logbookچگونگي تكميل 

 فراگيران الزم است:

 هبه تايید استاد مربوطروزانه پس از كسب مهارت در هر مرحله، قسمت جدول را شخصاً تکمیل نموده و  -

 .برسانند

تعیین شده در صورت عدم يادگیري يك  پیش نیازقبل از اتمام دوره، با توجه به اهداف كلي درس و  -

 مهارت، موضوع به اطالع استاد مربوط رسانده شود.

 رعايت كامل مقررات درون بخشي ضروري است. -

لطفاً در كمال دقت، صداقت و بدون مخدوش شدن اطالعات، به تکمیل اين دفترچه اقدام نمايید. بديهي  -

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

 )ذكر تاريخ در تمام ستونها الزامي است(
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 :در پايان الزم است فراگيران به مهارتهاي حيطه هاي يادگيري زير دست يابند.

 هاي شناختي: حيطه

 يان با محیط بیمارستان و مقررات بخش ها فراگیرآشنايي  -

 بررسي و شناخت بیماران جهت كسب دانش  -

 مراقبت از بیمار با توجه به استانداردهاي مراقبتي چگونگيكسب دانش در  -

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

 .مي باشدموجود 

 هاي نگرشي حيطه

 توانايي برقراري ارتباط با مددجو و خانواده ها -

 داشتي درمانيتوانايي برقراري ارتباط با اعضاء تیم به -

 مراقبت از بیماران در محدوده مسئولیت هاي پرستاري نشان دادن حس مسئولیت و تعهد در -

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

 عالقمندي به ارائه آموزش به بیمار -

 هاي حركتي حيطه

 .است  Logbookبراساس موارد مندرج در  -
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  عمومی پروسيجرهاي

پروسيجرهاي 

 عمومي 

عدم  رضايت 

 رضايت

نياز به 

 تكرار

امضاء استاد 

 باليني

 مالحظات

      و جراحی شستن دست به روش طبی

      و با مددجون بيمار دودرست كردن تخت ب

مالفه، لباس، ظرف های كثبف و مواد  كنترل
  مجزا مددجودفع شده در 

     

      ایزوله انمددجومراقبت از 

      دهانشویه 

      پوشيدن گان و ماسک

      پوشيدن دستکش استریل

      ماساژ پشت 

      كنترل عالئم حياتی

      نواحی مختلف بدن  كنترل نبض

و  انتقال بيمار از تخت به صندلی چرخدار
 برعکس 

     

دادن وضعيت های مختلف در تخت )نيمه 
پشت خوابيده، به شکم نشسته، لترال، به 

 خوابيده(

     

      آماده كردن برانکار 

انتقال از برانکار به تخت و آماده كردن برانکار و 
 با لعکس

     

      قبل از عمل جراحی مددجوآماده كردن 

      غذا دادن به بيمار 

      اندازه گيری وزن و قد

      حمام نشيمنگاهی

      كمپرس انواع 

      و استفاده از ميله كنار تخت مددجوحفظ ایمنی 

      پرونده نویسی 

      گزارش نویسی مبتنی بر فرآیند پرستاری
      پذیرش بيمار 

      مراقبت از زخم فشاری
      آماده نمودن ترالی پانسمان
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پروسيجرهاي 

 عمومي 

عدم  رضايت 

 رضايت

نياز به 

 تكرار

امضاء استاد 

 باليني

 مالحظات

      و تعویض پانسمان شستشوی زخم
      كشيدن بخيه

      بستن انواع باند و بانداژ   ب            ببسبب
       مددجوترخيص آموزش حين 

      مددجوگرفتن تاریخچه 

 کاربرد وسایل استریل

 باز كردن انواع پک استریل        
 قرار دادن وسایل استریل در محيط استریل        
 ریختن انواع مایع در محيط استریل        

     

     

     

     

      كنترل دستورات دارویی

 دارو دادن 

 خوراكی     
   عضالنی تزریق      

  وریدی عضالنی     

 جلدی زیر تزریق     

 تزریق درون جلدی     

  سيلين پنی تست     

 Zتزریق به روش      

 وارد كردن دارو به بدن از طریق مالش     

 ریختن قطره چشمی     

 ریختن قطره گوش و بينی     

 ماليدن پماد چشمی     

 ركتال( -)واژینال گذاشتن شياف     

 (PRN) روش دارو دادن به      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      تهيه سرم با غلظت های مختلف

      انسولين و هپارینكنترل برگه ثبت 

      تنظيم قطرات سرم )ست و ميکروست(

      وصل كردن سرمتعویض و 

      كنترل جذب و دفع

      جهت انجام گرافی مددجوآماده سازی 

      مراقبت از جسد

      شستشوی پرینه

      آماده كردن اطاق عمل

      اسکراب كردن
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پروسيجرهاي 

 عمومي 

عدم  رضايت 

 رضايت

نياز به 

 تكرار

امضاء استاد 

 باليني

 مالحظات

      پرستار سياربودن

      انجام تمرینات فعال و غيرفعال در مددجویان

      آموزش به مددجو و مراقب

پذیرش بيمار از اتاق ریکاوری و مراقبت از مددجو 
 بعد از عمل

     

      فيزیوتراپی تنفسی

 

 ریخ در تمامي ستون ها الزامي استذکر تا

 

 

 مالحظات و توصيه ها ) استاد باليني(:
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 تخصصيپروسيجرهاي 

عدم  رضايت  تخصصيپروسيجرهاي 

 رضايت

نياز به 

 تكرار

امضاء استاد 

 باليني

 مالحظات

      درد بررسي 

      (optional) انجام ديالیز صفاقي

      آماده نمودن و تنظیم دستگاه هموديالیز

      كمك به انجام پونکسیون هاي مختلف

      تنفسي پايه-انجام احیاي قلبي

      ، مراقبت و ساكشن آنايروي گذاشتن

      كنترل فیستول و شنت

      كنترل كاتتر ساب كالويان

      كنترل بیوپسي كلیه

      آماده نمودن و تزريق انسولین

      استفاده از پمپ انفوزيون

 )معکوس، تنفسي، انجام انواع ايزوالسیون

 خوني( و پوستي گوارشي،

     

      درمانيانجام شیمي 

      كنترل خونريزي

      گرفتن نمونه خون

      انجام ترانسفوزيون خون

      آماده نمودن دستگاه شوک قلبي

      گرفتن الکتروكارديوگرام

      طريقه استفاده از مانیتور 

      استفاده از جورابهاي ضد امبولي

      استفاده از پالس اكسیمتري

      )دستگاه گلوكومتر( میزان قند خونازمايش 

      كوتاه كردن مژه ها

      کها به نورمردم رفلکسكنترل 

      سند معدهو خارج كردن گذاردن 

      شستشوي معده

      شستشوي كولون

      غذا دادن بوسیله سوند معده

      غذا دادن بوسیله گاستروستومي
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عدم  رضايت  تخصصيپروسيجرهاي 

 رضايت

نياز به 

 تكرار

امضاء استاد 

 باليني

 مالحظات

      دادن تنقیه تخلیه

      دادن تنقیه داروئي 

      استوميمحل كنترل 

      استوميكیسه تعويض 

      لگذاردن لوله ركتا

      آن ضيو تعو نكوتاه كردن درمراقبت، 

      و غیره ، خلط نمونه گیري خون

      ضد عفوني كردن مواد دفعي

      ساكشن تراكیاستوميمراقبت و 

      )باز و بسته( ساكشن لوله تراشه

      ساكشن دهان و حلق

      به طرق مختلفدادن اكسیژن 

      و مجاري ادراري شستشوي مثانه

      موقت و دائم ژسندا

      خارج كردن سوند ادراري

      نمونه برداري ادرار استريل

      جمع آوري ادرار تمیز

      ساعته 24جمع آوري ادرار 

      نمونه مدفوع )ساده و كشت(گرفتن 

      كنترل سطح هوشیاري

      گذاردن آتل 

كاربردي در آسپیراسیون جسم مانورهاي 

 خارجي

     

 ذكر تاريخ در تمامي ستون ها الزامي است.   

 مالحظات و توصيه ها )استاد باليني(:

 

  


