ترم هشتم کارشناسی پرستاری و مامایی

نام و نام خانوادگی:

بسمه تعالی

دانشكده پرستاري و مامايی قاين

دفترچه ثبت فعالیت
Student Log Book

کارآموزی مدیریت خدمات پرستاری و مامایی
دانشجویان کارشناسی پرستاری ومامایی
تهیه و تنظیم  :گروه آموزشی اصول و فنون و مديريت خدمات پرستاري  -علی دشتگرد
کد131 :
نیمسال اول سال تحصیلی .....

نام و نام خانوادگی:

ترم هشتم کارشناسی پرستاری و مامایی

مقدمه
هر انساني در پايان هر روز رفتار و كرده هاي خود را ياد آوري نموده و به اصطالح به حسابهاي خود رسيدگي
مي نمايد .در كنار بينش عميق و وسعت انديشه الزم است هر فرد تجربيات عملي خود را باز نگري نموده و در
زندگي بكار گيرد .ثبت و جمع آوري تجربيات عملي به تدريج مجموعه اي ارزشمند فراهم مي اورد كه مي
تواند زمينه اي را نيز براي تحقيقات بعدي فراهم آورد .در اكثر دانشگاه هاي جهان كارآموزان تجربيات و
عملكرد مهم خود را در مجموعه اي به ثبت مي رسانند و اين اساس ارزيابي عملكرد آنان است.
اگر بازخورد مناسبي از نحوه فعاليت آموزشي پژوهشي خود از طرف اسااتيد مربوطاه نداشاته باشايد طبيعتاا
نقائص كار و زمينه هاي پيشرفت شما مخفي خواهد ماند .در مجموع اگر عالقمند داشتن يا

كارناماه علماي

عملي مناسب از فعاليت هاي باليني خود هستيد لطفا اين دفترچه را دقيق و نقادانه تكميل نمائياد زيارا ايان
دفترچه بهترين وسيله براي آموزش مناسب و به موقع است.
ضمن آرزوي موفقيت در طي دوره كارآموزي بخش مراقبت ويژه دياليز امياد اسات بتوانياد در جهات ارتقاا
توانمندي علمي عملي خود كوشا باشيد.
قوانين و مقرارت آموزشي


ساعت كارآموزي در بخش از ساعت  7/30الي  13مي باشد.



استفاده از يونيفرم مطابق مقرارت دانشكده " اساتفاده از اتيكات روپاوش سافيد شالوار ساورمه اي و
كفش ساده ( و مقنعه براي خواهران ) " وعدم استفاده از شلوار جين ضروري مي باشد.



در زمينه كوتاه نگه داشتن ناخن و عدم استفاده از زيور آالت متعاقب قوانين و مقاررات دانشاكده عمال
نماييد.



در برخورد با بيماران همراهان آنها همكاران كادر آموزشي -درماني در بخش رعايات اصاوا اخالقاي و
شئونات اسالمي را نمايد.



رعايت اصوا اخالقي و احترام حرفه اي نسابت باه سار پرساتار ب مرباي پرسانل و سااير دانشاجويان و
بيماران را داشته باشند.



خروج از بخش يا بيمارستان تحت عناويني مانند :پيگيري اماور اداري شاركت در جلساه و  ...فقا باا
كسب مجوز از سر پرستار بخش يا استاد مربوطه ميسر مي باشد.



حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به كارآموزي و كارآموزي در عرصه الزامي است و سااعات یيبات
دانشجو در اين دروس از 1ب 0مجموع ساعات آن درس نبايد تجاوز نمايد.

نام و نام خانوادگی:

ترم هشتم کارشناسی پرستاری و مامایی



اختصاص بخشي از ساعت كارآموزي به استفاده از كتابخانه و اينترنت در ارتباط با موضوع كاارآموزي .در
طوا كارآموزي با نظر استاد مربوطه امكان پذير است .



رعايت قوانين و مقررات آموزشي در بخش ارائه تكاليف يادگيري شركت در بحث گروهي ارائه مراقبات
ها و مشاركت فعاا در يادگيري و يادگيري خود راهبر از مواردي هساتند كاه در ارزشايابي لحاام ماي
شود



كليه تكاليف خود را در پايان دوره به استاد باليني خود تحويل دهيد.
نکاتي که مي بایست به آن دقت شود:



كليه تجربيات عملي و علمي خود در الگ بوک ثبت نماييد (و يا پيوست شود).



تكميل الگ بوک از شروع دوره كارآموزي الزامي است.



الگ بوک را در تمامي اوقات را به همراه داشته باشيد تا در موقع لزوم نسابت باه ثبات اطالعاات درآن
اقدام شود به اين ترتيب از ثبت اطالعات از طريق رجوع به حافظه كه با خطا توام ماي باشاد پيشاگيري
خواهد شد.



بهتر است در پايان هر فعاليت زمان كوتاهي در همان محل انجام فعاليت به تكميل تخصيص داده شاود
تا اطالعات مورد نياز به سهولت در دسترس باشد.



گروه آموزشي مجاز است در هر زمان كه تشخيص دهد الگ بوک جهات بررساي ياا نساخه بارداري در
اختيار بگيرد.



محل برگزاري دوره :يكي ازبخش هاي مركز آموزشي درماني شهدا قاين كه با نظار مرباي تعياين ماي
گردد است

ترم هشتم کارشناسی پرستاری و مامایی

نام و نام خانوادگی:
لطفا مشخصات خود را در اين قسمت بنويسيد
مشخصات کارورز
نام و نام خانوادگي:

شماره دانشجويي:

ترم تحصيلي:
Email:
هدف کلي دوره  :آشنايي دانشجو با چگونگي استفاده از دانش مديريت مراحال فرآيناد ماديريت اصاوا و
مهارت هاي مديريت در اداره امور بخش ها و تقسيم كار در پرستاري و برنامه ريزي نيروي انسااني و آشانايي
با مسئوليت هاي سوپر وايزر آموزشي و باليني و كسب مهارت در تشخيص نيازهاي مددجويان و كاركنان باا
تاكيد بر محوريت بيمار و براساس مطالب آموخته شده در واحد نظري
اهداف ویژه:
در پايان اين دوره از دانشجويان انتظار مي رود:
 -1با چارت تشكيالتي بيمارستان قوانين و مقررات بخش آشنا شود.
 -2با پرسنل بخش و شرح وظايف اشان آشنا شود.
 -3بيماران بخش را شناخته و نحوه مراقبت هاي پرستاران از آنان را بداند.
 -4ارتباط مناسب با بيمار همراهان پرسنل بخش برقرار نمايد.
 -5نحوه در خواست آزمايشات راديوگرافي و نيز كاردكس نويسي و كارت دارويي را بداند و انجام دهد.
 -6برنامه ريزي روزانه بخش را انجام دهد ( تقسيم كار).
 -7ترالي اورژانس ساكشن ها و اكسيژن ها بخش را هر روز چ نمايد.
 -8به نظافت بخش و نحوه نگهداري و حفظ وسايل بخش توجه نمايد.
 -9در تحويل و تحوا بخش شركت نموده و بخش را از نوبت كاري قبل تحويل گرفته و به نوبت كاري
بعد تحويل دهد.
 -12راند بخش را به همراه مربي و يا سرپرستار انجام دهد.
 -13گزارش نويسي روزانه را انجام دهد.
 -14مشكالت بخش را تشخيص داده و راه حل هاي مناسب ارائه دهد.
 -15بخش را به سوپروايزر مترون سرپرستار و يا مربي به صورت مستقل تحويل دهد.

نام و نام خانوادگی:
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 -16برنامه ماهانه پرسنل براي ي ماه بنويسيد و به مربي تحويل دهد.
 – 17نحوه ويزيت بيماران با پزشكان را بداند و در آن شركت نمايد .
 -18نحوه انتقاا دستورات از پرونده به كاردكس و كارت دارويي را بداند و به تنهايي انجام دهد.
 -19ي فرم ارزشيابي عملكرد (  )Auditبراي يكي از كاركنان بخش و مراقبت هاي مربوطه به آن را تهيه
نمايد.
 -20گزارش دهي روزانه به صورت كتبي شفاهي و باليني را انجام دهد.
 -21نحوه اجراي مراقبت هاي پرستاري را در سه راند ( اوا -وس و آخر شيفت ) كنترا نمايد.
 -22كارها را با نظم و ترتيب انجام داده و از دوباره كاري و از هم گسيختگي كارها جلوگيري به عمل آورد.
 -23چاب و گوش بزنگ بوده و در برابر فوريت ها سريع عمل نمايد.
 -25در انجام وظايف محوله دقت الزم نموده و كمتر اشتباه نمايد.
 -26اجراي برنامه ريزي خدماتي در صورت امكان در بخش.
 -27توانايي پيش بيني وسايل مصرفي روزانه و تكميل وسايل مصرفي روزانه پرسنل در ابتداي شيفت.
-28برگزاري كالسهاي آموزشي براي بيماران و پرسنل پرستاري در صورت نياز.
 -29آشنايي با سيستم  HISوثبت ي درخواست از طريق اين سيستم.
انتظارات يادگيري خود را از گذراندن اين كارآموزي بنويسيد:
.......................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. .............................

ترم هشتم کارشناسی پرستاری و مامایی

نام و نام خانوادگی:

برنامه کارآموزی مدیریت
ایام
کارورزي

برنامه کلي

بحث گروهي

فعاليت مورد انتظار
آشنايي با نحوه كار آموزي شناخت قوانين و مقررات و چارت
تشكيالتي بيمارستان آشنايي با وسايل و محل استقرار آنها و فضاي
فيزيكي بخش .

روز اوا

آشنايي با پرسنل و شرح وظايف آنها
آشنايي با
فرايند هاي
داخل بخشي

آشنايي با نحوه
برگزاري كارآموزي
ونيازهاي آموزشي
فراگيران و انتظارات
مربي (  8صبح)

آشنايي با نحوه تحويل گرفتن وتحويل دادن بيمار و بخش
آشنايي با بيماران و نحوه مراقبت از آنان
آشنايي با روش انجام مشاوره بيماران

روز دوم

سازماندهي و تقسيم كار براي پرسنل
آشنايي با پرونده بيمار و روش وارد نمودن دستورات پزش
به كاردكس و كارت هاي دارويي

و انتقاا

اشنايي با نحوه پذيرش وترخيص بيمار
روز سوم

آشنايي با
فرآيند هاي
بين بخشي

آشنايي با واحد داروخانه انبار و آشنايي با سيستم  H I Sآشنايي
با روش هاي اطالع رساني در بخش و روش هاي برقراري ارتباط با
واحد هاي كنترا كننده بخش مانند  :سوپروايزر مترون مدير
بيمارستان پزش معالج پزش مشاور و.....

روز
چهارم

روز پنجم

آشنايي نحوه كار و ارتباط بين بخش ها مانند  :آزمايشگاه راديولوژي
تاسيسات تغذيه اتاق عمل سي تي اسكن اكو آندوسكوپي و
.....

فرآيندها

كنترا نحوه اجراي مراقبت ها پرستاري در سه راند ( اوا – وس -

فرآيند هاي درون و
برون بخشي

نام و نام خانوادگی:
كنترا و و
تامين منابع
روز ششم

ترم هشتم کارشناسی پرستاری و مامایی
آخر ) نوبت كاري
كنترا وسايل مورد نياز براي شيفت هاي عصر وشب
كنترا وتامين منابع
توجه به نظم و ترتيب و حفظ وسايل

روز هفتم
مشكل يابي
و ارايه راه
حل
روز
هشتم

مشخص نمودن مشكالت بخش توس دانشجو با استفاده از تجربه
خود پرسنل بخش و بيماران و ارايه راه حل مناسب براي آنها
بررسي نحوه اموزش به بيمار در بخش در حين بستري و ترخيص
ارائه برنامه ماهانه پرسنل

روز نهم

مشكل يابي و ارايه
راه حل و نتيجه
گيري

ارزشيابي نهايي

ارزيابی ورود و خروج به موقع دانشجو
کیفیت
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9

تاريخ

خیلی خوب1

خوب 0/75

متوسط 0/5

نیازبه اصالح
0/25

امضاء (سرپرستار
يا مربی)

ترم هشتم کارشناسی پرستاری و مامایی

نام و نام خانوادگی:

ارزیابی کنترل وسایل بخش بخصوص ترالی اورژانس  ،دستگاه الکترو شوک ،الرنگسکوپ
اکسیژن و ساکشن ها (حداقل  4مورد)
کیفیت

خیلی خوب1

خوب 0/75

متوسط 0/5

شماره

تاريخ

نیازبه اصالح
0/25

امضاء (سرپرستار
يا مربی)

1
2
3
4

ارزیابی راند بخش به همراه مربی یا سرپرستار و  ( ....حداقل  8مورد)
کیفیت
شماره
1
2
3
4

خیلی خوب1

خوب 0/75

متوسط 0/5

نیازبه اصالح

امضاء (سرپرستار يا
مربی)

تاريخ

0/25

ترم هشتم کارشناسی پرستاری و مامایی

نام و نام خانوادگی:
5
6
7
8

ارزیابی تشخیص و تعیین مشکالت بخش و ارائه راه کار (حداقل  4مورد)
کیفیت

خیلی خوب1

خوب 0/75

متوسط 0/5

نیازبه اصالح

امضاء (سرپرستار يا

شماره

مربی)
0/25

تاريخ

1
2
3
4

ارزیابی شرکت در ویزیت بخش و انتقال دستورات از پرونده به کاردکس و کارت دارویی(
حداقل  4مورد )
کیفیت
شماره
1
2
3
4
5

خیلی خوب1

خوب 0/75

متوسط 0/5

نیازبه اصالح

امضاء (سرپرستار يا
مربی)

تاريخ

0/25

ترم هشتم کارشناسی پرستاری و مامایی

نام و نام خانوادگی:
6
7
8

نوشتن دفتر گزارش بخش در پایان شیفت ( حداقل  4مورد )
کیفیت

خیلی خوب1

خوب 0/75

متوسط 0/5

شماره

تاريخ

نیازبه اصالح
0/25

امضاء (سرپرستار
يا مربی)

1
2
3
4

تنظیم درخواست های دارویی از طریق سیستم ( H I Sحداقل  4مورد)
کیفیت
شماره
1
2

خیلی خوب1

خوب 0/75

متوسط 0/5

نیازبه اصالح

امضاء (سرپرستار يا
مربی)

تاريخ

0/25

ترم هشتم کارشناسی پرستاری و مامایی

نام و نام خانوادگی:
3
4

تنظیم درخواست های :آزمایش ،رادیولوژی  ،تغذیه  ،سی تی اسکن و ( .....حداقل  4مورد)
کیفیت
شماره

تاريخ

خیلی خوب1

خوب 0/75

متوسط 0/5

نیازبه اصالح
0/25

امضاء (سرپرستار
يا مربی)

1
2
3
4
برگه ثبت شیفت های گذرانده شده در بخش ..........
امضای مربی يا
تاريخ هر شیفت
سر پرستار

نام و نام خانوادگی:

ترم هشتم کارشناسی پرستاری و مامایی

گزارش روزانه
تاريخ

لطفا خالصه ای از فعالیت های انجام شده خود را در بخش ثبت نمائید

نام و نام خانوادگی:

ترم هشتم کارشناسی پرستاری و مامایی

گزارش روزانه
تاريخ

لطفا خالصه ای از فعالیت های انجام شده خود را در بخش ثبت نمائید

نام و نام خانوادگی:

ترم هشتم کارشناسی پرستاری و مامایی

ترم هشتم کارشناسی پرستاری و مامایی

نام و نام خانوادگی:

برگه ارزشیابی کارآموزی مدیریت
نام و نام خانوادگي دانشجو
مرکز آموزشي درماني

.........................................................

ترم

...........

...........................

تاریخ شروع کارآموزي
تاریخ پایان

..........................................................

کارآموزي ...........................................................

ارزش گذاری عملکرد دانشجویان در واحد کار آموزی مدیریت
رديف

موارد

1

احساس مسئولیت

2

ارائه شرح وظايف پرسنل بخش و انجام تقسیم کار

3

شرکت فعال در تحويل بخش از شیفت قبل

4

شناخت چارت تشکیالتی بیمارستان

5

آشنايی با بیماران و نحوه مراقبت پرستاری از آنان

6

ارتباط مناسب با بیماران و همراهان و ساير اعضاء تیم

7

ارتباط مناسب با پرسنل بخش

8

نحوه در خواست آزمايشات ،راديوگرافی و...

9

نحوه کاردکس نويسی و کارت دارويی

10

توجه به نظم و ترتیب و حفظ وسايل بخش

11
12
13
14
15
16
17

کنترل نحوه اجررای مراقبرت هرا پرسرتاری در سره رانرل اول
وسط -آخر ) نوبت کاری
نظم و ترتیب درانجرام کارهرا و پرهیرز از دوبراره کراری و از هرم
گسیختگی کارها
رعايت اصول اخالقی و احترام حرفه ای نسبت به مربی پرسرنل و
ساير دانشجويان و بیماران
انتقاد پذير بودن
رعايت وضع ظاهر با توجه به موازين اخالقی و اسالمی و مقررات
دانشکله
دقت در انجام و ظايف محوله
چابک و گوش بزنگ بودن و داشتن سرعت عمل در
برا برفوريت ها

خيلي

خوب

متوسط

نياز به اصالح

خوب 1

0/75

0/ 5

0/25

ترم هشتم کارشناسی پرستاری و مامایی

نام و نام خانوادگی:
رديف

ارزشیابی نهایی

حداکثر

نمره

نمره

دانشجو

1

چک لیست عملکرد  17عنوان)

17

2

ارايه گزارش روزانه

8

3

تنظیم درخواست دارويی از طريق  HISحلاقل  4مورد)

4

4

رانل بخش به همراه  8 ....مورد)

8

5

نوشتن دفتر گزارش  4مورد)

4

6

شرکت در ويزيت وانتقال دستورات از پرونله به کاردکس 8مورد)

8

7

کنترل وسايل بخش  4مورد)

4

8

تشخیص و تعیین مشکالت بخش  4مورد)

4

9

ورود و خروج به موقع  8مورد)

8

10

ارايه فرآينل درون بخشی

3

11

ارايه فرآينل برون بخشی

3

12

ارايه برنامه ماهانه پرسنل بخش

10

13

تنظیم درخواست های  :راديولوژی سی تی اسکن و ...حلاقل  4مورد)

4

جمع نمرات

تعداد غیبت:
امضاء دانشجو:

نمره کارآموزی:
نام و نام خانوادگی و امضاء مربیان:

ترم هشتم کارشناسی پرستاری و مامایی

نام و نام خانوادگی:

ویپست 1

بخش
گزارش تعدا د  2فرآیند ردون ی

ترم هشتم کارشناسی پرستاری و مامایی

نام و نام خانوادگی:

ویپست 2

بخش
گزارش تعدا د  2فرآیند ردون ی

