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 :قدمهم -11

رشته پرستاري يك رشته تخصصي و مستقل مي باشد كه پروسيجرها و روش هاي بررسي بيمار و مراقبتي 

. و به منظور مشخص كردن صالحيت باليني دانشجويان نياز به معيار ارزشيابي مناسبي مي باشد. فراوان دارد

ابي كرد كه تا چه اندازه قابليت و لوگ بوك پرستاري وسيله اي است كه از طريق آن مي توان دانشجو را ارزي

با تهيه لوگ بوك پرستاري كه با توجه به شرايط بيمارستان و . شايستگي حرفه اي را كسب كرده است

امكانات موجود در آن و بيماراني كه در بخش ها پذيرش مي شوند مي توان اطالعات و عمليات هاي موجود 

ام درست پروسيجر ها دانشجويان را تحت نظارت دقيق قرار و با انج. در كتب تكست پرستاري را بومي كرد

داد و در صحيح بودن انجام پروسيجر ها از نظر مربي مربوطه، آن فرد را در آجراي آن مانور يا روش مراقبتي 

 .خاص ماهر اعالم كرد

ري اگر لوگ بوك به عنوان سندي در دست دانشجو باشدو با تاكيد بر يادگيري دانشجو و دانشجو محو

، از اين طريق مي توان دانشجو را ارزيابي كرد كه در چه زمينه هايي تجربه كسب كرده و طراحي شود

طراحي درست اين لوگ بوك مي تواند مطالب تئوري خوانده شده توسط دانشجويان را . توانمند شده است

توسط دانشجويان با توجه به بخش هاي مختلف گذرانده شده . توسط دانشجويان را به عمل نزديك كند

پرستاري بايد لوگ بوكي طراحي شود كه تمام موضوعات را شامل شود كه در لوگ بوك طراحي شده به اين 

 .امر پرداخته شده است

درخواست دانشجويان براي كار دانشجويي در بيمارستان وجود دارد و بدون وجود مدرك مستدل از ارزيابي 

به بيمارستان براي كار دانشجويي خطرناك و به ضرر بيماران  دانشجو و صالحيت نامبرده معرفي دانشجو

در صورتي دانشجويان قادر به انجام پروسيجرهاي مشخصي باشند كه در لوگ بوك تائيد شده . خواهد بود

 .است اجازه كار در محيط بالين و به صورت مستقل را خواهند داشت

دانشجويان وجود دارد و باعث مي شود كه  عدم تمايل دانشجويان به انجام بعضي از پروسيجرها در

طراحي لوگ بوك باعث مي شود كه . دانشجويان در هنگام فارغ التحصيل شدن قادر به انجام آن نباشند 

زيرا در صورت كامل نبودن لوگ . دانشجويان در پي انجام كار بالين باشند تا تمام پروسيجرها را انجام دهند

 .مي شودبوك فارغ التحصيلي آنان ملغي 

در مقدمه لوگ بوك شرايط ورود و خروج دانشجو و قوانين موجود براي دانشج و ارزشيابي او آورده شده 

 .است تا از طريق آن دانشجو اطالعات مكتوب در اين زمينه داشته باشد

 

 :هدف کلي و اهداف اختصاصي -11

 تدوين لوگ بوك پرستاري براي دانشجويان پرستاري: هدف کلي 



انجام كليه پروسيجر ها و مراقبت پرستاري توسط دانشجويان قبل از فارغ : صياهداف اختصا

 التحصيل شدن آنان

 ارزيابي صحيح دانشجويان در زمينه كارآموزي باليني (1

 ژه باليني در كارآموزي دانشجويان تحقق اهداف وي (2

به بخش هاي  ليني دانشجويان پرستاري جهت اعالم فارغ التحصيلي يا معرفي آنانبررسي صالحيت با (8

 براي كار دانشجويي در ان مراكز 991بيمارستاني يا اورژانس 

 كارآموزي هدف مند توسط دانشجو (4

 افزايش انگيزه دانشجويان براي انجام مراقبت هاي پرستاري (1

 كاهش فاصله مطالب تئوري خوانده شده توسط دانشجويان با عمل  (6

 

 (:A4صفحه  3حداکثر در )روش اجرا -12

ماه گرد آوري 2بوك از كتاب هاي مرجع پرستاري و كتب بررسي وضعيت بيمار به مدت ابتدا مطالب لوگ 

مطالب جمع آوري . و مطالب عملياتي با ساير لوگ بوك هاي موجود در پرستاري كشور مقايسه گرديد. شد

و سپس مطالب جمع آوري شده به . شده با برنامه هاي كارآموزي در بخش هاي مختلف تطابق داده شد

اين . پرستاري و تخصص هاي مختلف موجود در اين گروه جهت اظهار نظر و انجام اصالحات داده شد گروه

افراد كارآموزي در بخش هاي مختلف را عهده دار بودند و قادر به ارزيابي به امكانات و پروسيجر هاي مختلف 

تلف پرستاري ، اعمال پس از جمع آوري نظرات همكاران در گروه هاي مخ. از نظر كميت و كيفيت بودند

ه و  ، بخش هاي وي991انس  نظر ايشان با توجه به شرايط موجود در بخش هاي بيمارستاني ، بهداشتي و اور

بومي سازي  روند وجود امكانات و انجام پروسيجرها و تعداد بيماران ، تعداد دانشجويان، وجود يا عدم....

 .انشجويان ترم يك پرستاري ارائه گرديدسپس كتابچه لوگ بوك سكل گرفت و به د. اعمال شد

 

 :نتايج و پيامدهاي اجراي فرآيند -13

 افزايش صالحيت باليني دانشجويان

 ارتقائ ارزيابي عملكرد دانشجويان توسط اساتيد بالين

 افزايش انگيزه دانشجويان در انجام پروسجر هاي پرستاري

 

 



 (:پيوست)فهرست تائيديه هاي مربوط به فرآيند -14

 

 لوم پزشکي سبزواردانشگاه ع

 دانشکده پرستاري و مامایي

 

 :نام و نام خانوادگي دانشجو

 

 

 :شماره دانشجويي

 

 

 

 



 مقرارت مربوط به کارآموزي وکارورزي در عرصه دانشجویان پرستاري

 

خارج از گروه هاي اعالم  (به هر دليلي)مي گردد و چنانچه دانشجويي  كارورزي ها طبق برنامه اعالم شده اجرا -9

 .ه قرار گرفته است هر چه سريعتر جهت تعيين وضعيت خود به مديرگروه مراجعه نمايدشد

مي  91387الي 98387و در شيفت بعداز ظهر  98387الي 0387شيفت صبح ساعت كاروزي ها و كارآموزي ها در -2

 .باشد

 .مي باشد 91387الي 98387و بعداز ظهر  94الي 0391كارورزي مديريت صبح 

 3راي دانشجويان به صورت زير الزامي استرعايت لباس فرم ب -8

 

ونصب كارت ( سورمه اي)، مقنعه (ساده وراحت)، كفش مشكي (پارچه اي)روپوش سفيد، شلوارسرمه اي  :خانمها

 مشخصات

 ونصب كارت مشخصات( ساده وراحت)، كفش مشكي (پارچه اي)روپوش سفيد، شلوارمشكي يا سرمه اي   :آقايان

وارد ذكرشده در مورد لباس فرم رعايت نگردد با دانشجو طبق مقررات برخورد خواهد چنانچه به تشخيص مربي م

 .شد

 (بدون آرايش و زيو آالت به استثناي ساعت وحلقه)حفظ آراستگي ظاهر ورعايت موازين اسالمي در پوشش 

ز نمايد ؛ در ساعت هر واحد كارآموزي ويا كارورزي تجاو 9ساعات غيبت در واحد كارآموزي و كاورزي نبايد از -4

 .غيراينصورت نمره دانشجودرآن واحد صفرمنظور خواهد شد

( دو روز)در صورت بروز بيماري ، با ارائه گواهي پزشكي، غيبت، مواجه تلقي گرديده وبابت هرروزغيبت موجه 3 تبصره

 .بايد كسر كارآموزي انجام شود

 .ردداهداف وتكاليف مربوط به هر فيلد توسط مربي مربوطه اعالم مي گ -1

 .مي باشد 92نمره قبولي براي كارآموزي و كاورزي حداقل  -6

جهت استفاده از امكانات كتابخانه اي در بيمارستان مي توانيد عضو كتابخانه بيمارستانهاي واسعي و امداد  -0

 .شويد؛ همچنين جهت استفاده از خدمات اينترنتي مي توانيد به كتابخانه بيمارستان واسعي مراجعه نمائيد

 .كارورزي مشاهده نمائيد/رزشيلبي خود را در پايان هر دوره كارآموزي فرم ا -3

 .دقت شود در صورت انجام هر پروسيجر ،مورد ،توسط مربي همان فيلد تأييد وامضاءگردد -1

در هر .جهت فارغ التحصيلي شما الزامي مي باشد  Log Bookتأييد وتكميل همه آيتم هاي موجود در -97

شدن برخي از پروسيجرها، سعي شود قبل از اتمام دوره تحصيلي وبا هماهنگي صورت عدم انجام ويا تكميل ن

 .نمائيدLog Bookمدير گروه اقدام به همه آيتم هاي موجود در 

 مديرگروه پرستاري


