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 همذهِ :
داًـدَیاى واسؿٌاػی  ػتاسیپشدٍسُ واسآهَصی  Log bookداًـدَی گشاهی دفتشچِ حاضش تحت ػٌَاى  

دس عَل واسآهَصی عشاحی  ؿواآهَصؿی، تالیٌی  ّای فؼالیتداًـگاُ، تِ هٌظَس ثثت ولیِ َّؿثشی پیَػتِ 

تشای تؼییي ًوشُ اسصؿیاتی دٍسُ هَسد  دفتشچِ دسؿذُ اػت. لاتل روش اػت دس پایاى دٍسُ اعالػات هَخَد 

 ریل ػٌایت تفشهائیذ: دهَاستِ اػتفادُ لشاس هی گیشد لزا تماضا داسد 

 آٍسیذ. ػول تِدفتشچِ ًْایت دلت سا دس تىویل  - 1

 آٍسیذ. ػول تِدس حفظ ٍ ًگْذاسی آى ًْایت ػؼی ٍ تالؽ خَد سا  – 2

 دس هَلغ تحَیل دفتشچِ یه وپی اص آى ًضد خَد ًگْذاسی ًوائیذ. – 3

 هشخصبت داًشجَ :

 :واسآهَصًام ٍ ًام خاًَادگی 

  ؿواسُ داًـدَئی :

 

 

 وارآهَسی پزستاری ًبم دسس:

 ٍاحذ2 تؼذاد ٍاحذ :

 واسآهَصی  ًَع ٍاحذ :

 ػاػت 102 تؼذاد سبػت:

 

ثب تَجِ ثِ اّویت اخالق دس ّوِ شئًَبت صًذگی ٍ حیغِ ّبی شغلی، ساٌّوبی اخالق حشفِ ای 

 ثِ ششح ریل اػالم هی گشدد:

 ساٌّوبی اخالق حشفِ ای:
ّای اتخار ضذُ ّای اخاللی کِ تصوینّا، اصَل ٍ دستَسالؼول، اسصشاخالق حشفِ ای ػباست است اص ٌّجاسّا

 .دس یک حشفِ ٍ سفتاس ضاغلیي آى حشفِ سا کٌتشل ٍ ّذایت هی کٌٌذ

 .ایي ٍاطُ اص دٍ سکي اخالق ٍ حشفِ تطکیل ضذُ است کِ الصم است ابتذا تؼشیف هختصشی اص اخالق اسایِ ضَد
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 personal) هی باضذ کِ خَد بِ سِ ًَع اخالق فشدی "حمَق افشاد هسٍَلیت پزیشی دس لبال"اخالق بِ هؼٌی 

ethics)اخالق حشفِ ای ، (work ethics) هسایل اخاللی ساصهاًْا ٍ (organizational ethics)  ِدست

 .بٌذی هی ضَد

بْتش  دس اداهِ هْن تشیي هصادیك ػولی بشای اخالق حشفِ ای کِ هی تَاًٌذ بِ داًطجَیاى هحتشم دس اًجام ّشچِ

 :دٍسُ کاسآهَصی کوک ًوایٌذ؛ اسایِ هی گشدد

 ّای  ای پایبٌذ باضٌذ ٍ داًص ٍهْاست بایذ بِ آهَصش هذاٍم خَد دس توام طَل صًذگی حشفِ افشاد   :ای تعهد به توانمندی حرفه

 .الصم ٍ بِ سٍص سا بِ دست آٍسدًذ

 

 دس کل دٍسُ دسهاًی اطالػات هشبَط بِ ٍضؼیت سالهتی بیواساى سا  سضایت بایذ لبل اص اخز  :تعهد به صداقت با بیماران ٍ

گیشی  . اسائِ اطالػات بِ هیضاًی الصم است کِ بیواس بتَاًذ بشای دٍسُ دسهاًی خَد تصوینُددایاس ایطاى لشاس تکاهل ٍ صادلاًِ دس اخ

 ًوایذ

 

 حفاظت اص اطالػات بیواساى است ساصداسی ی کسب اػتواد بیواساى سػایت الصهِ :بیمار رازداری تعهد به ٍ 

 

 بر اساس معیارهای اخالقی، حرفه ای و ضرعی رابطه مناسب با بیماران برقراری به تعهد 
 

 ّایی بشای استماء کیفیت خذهات الذام  سیضی ٍ اجشای هکاًیسن بایذ دس بشًاهِ  :ها تعهد به ارتقا کیفیت خدمات مراقبت

 ٌذ.ًوای

 

 ت سالهت بایذ دستشسی ّوگاى بِ خذهات حذالل ّای اسائِ خذها ّذف توام سیستن :تعهد به بهبود دسترسی به خدمات

استاًذاسد هشالبت باضذ. ًظام سالهت بایذ هَاًغ دستشسی ػادالًِ بِ خذهات سا اػن اص هَاًغ حمَلی، تحصیالتی، هالی، جغشافیایی ٍ 

 .تبؼیضات اجتواػی سا بشطشف ساصًذ

 

 گَیٌذ هسؤٍل تَصیغ خذهات هحذٍد  شدی بیواساى پاسخ هیدس ػیي حال کِ بِ ًیاص ف  :ی منابع محدود تعهد به توزیع عادالنه

 .باضٌذ بش هبٌای هذیشیت هؼمَل ٍ ّضیٌِ اثش بخص ًیض هی

 

 تَلیذ داًص ٍ استفادُ اص آى ٍ استماء استاًذاسد ػلوی ٍ پظٍّص بکَضٌذ. حشف پضضکی هتؼْذ  بایذ دس  :تعهد به دانص علمی

   ذتَلیذ ضذُ اطویٌاى یابٌاست اص هبتٌی بشضَاّذ ػلوی بَدى ٍ صحت ػلن 

 

 ػٌَاى اػضاء یک حشفِ بایذ با یکذیگش ّوکاسی کٌٌذ، بِ یکذیگش احتشام  بِ ّوِ افشاد :ای های حرفه تعهد به مسؤولیت

دٌّذ  ای اص خَد ًطاى هی کِ سفتاس غیش حشفِ افشادیای بشای بشخَسد با  بگزاسًذ، دس فشآیٌذّای خَداسصیابی اص لبیل تؼییي سٍیِ

 .ت کٌٌذ تا کیفیت هشالبت اص بیواساى بِ حذاکثش بشسذضشک

http://iranethics.ir/find.php?wid=13
http://iranethics.ir/find.php?wid=13
http://iranethics.ir/find.php?wid=8
http://iranethics.ir/find.php?wid=8
http://iranethics.ir/find.php?wid=8
http://iranethics.ir/find.php?wid=8
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  :ایحشفِ سفتبس اجضاء اص یک ّش هصبدیك

 :دٍستی ًَع -1  

 سخحیت دادى هٌافغ تیواس تش هٌافغ خَدا ·  

 ّای تیواس تَخِ ًـاى دادى تِ خَاػتِ ·  

 صشف ٍلت ٍ حَصلِ تشای تَضیح اعالػات تِ تیواس ·  

 ی آساهؾ تخـیذى تِ تیواس ًاخَؽصشف ٍلت ٍ حَصلِ تشا ·  

 تالؽ تشای واػتي اص سًح ٍ دسد تیواس اص توام ساّْای هوىي ·  

 ّای تیواس دلؼَصاًِ گَؽ دادى تِ ًگشاًی ·  

 پیـٌْاد ووه تِ ػایش اػضاء تین ·  

 تَاًذ واسؽ سا اًدام دّذ داٍعلة ؿذى تشای اًدام واس فشد دیگشی وِ ًوی ·  

 ّای خَد لشاس دادى داًؾ ٍ هْاست دس اختیاس دیگشاى ·  

 :شٌبسی  ٍظیفِ -2  

 / ػذم تؼدیل دس تشن هحل واس تِ هَلغ سػیذى ·  

 لاتل اػتواد تَدى ·  

 اص ػشپشػت پیشٍی وشدى ·  

 اًدام ٍظائف هحَلِ تِ عَس واهل ٍ تِ هَلغ ·  

 سػایت ضَاتظ ٍ همشسات ·  

 ّوىاسی هٌاػة دس واس تیوی ·  

 همشس ٍ دس دػتشع تَدى دس صهاىاًدام ٍظائف  ·  

 ؿَد ّایی وِ تشای تیواس اًدام هی گضاسؽ دلیك ٍ واهل هشالثت ·  

 هشالثت اص تیواس  اًتمال دسػت ٍ واهل هؼؤٍلیت ·  

 تَاًذ حاضش ؿَد ٍ اعویٌاى اص خایگضیي ًوی ظیفٍِ اعالع تِ دیگشاى دس صهاًیىِ تشای اًدام ·  

 ّا تىویل هشالثت تیواساى لثل اص هشخص وشدى آى ·  

 اظْاس خغای پضؿىی تِ تین یا ػشپشػت ·  

 اػتثاس ًوَدى غیش هٌصفاًِ ؿٌاػایی ٍ گضاسؽ خغا ٍ سفتاس ًاهٌاػة ّوىاساى تا پشّیض اص تی ·   

 شفًِظاستی ح_هـاسوت دس فؼالیتْای خَد · 

 اختٌاب اص ػَء هصشف داسٍ ٍ الىل ·  

 اسائِ ًمذ هَثش تِ خای غش صدى ·  

 :شغلی تؼبلی -3  

 اسائِ ؿذُ تاصخَسداصالح سفتاسّا یا ػولىشد خَد تشاػاع  ·   

 ّایی تَاًوٌذی ٍ داًؾ خَد ًگشؽ ًماداًِ تِ خَد ٍ تَاًایی تـخیص حیغِ ·  

http://iranethics.ir/find.php?wid=28
http://iranethics.ir/find.php?wid=28
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 یگشاى دس هَاسد ػذم داًؾ ٍ هْاست وافیؿٌاختي هحذٍدیت خَد ٍ ووه گشفتي اص د ·  

 ػاصگاسی تا تغییش ؿشایظ ·  

 خَد  اسصیاتی ػالهتی خؼوی ٍ سٍحی ·  

 احؼاع هؼؤٍلیت تشای تاصآهَصی خَد ·  

 ّای آهَصؿی ػویٌاسّا ٍ ػایش فؼالیت دس وٌفشاًغ ّا،ؿشوت  ·  

 .وٌٌذ ّای تیواس وِ هشاخؼِ هی case هغالؼِ تش اػاع ·  

 :دیگشاى ثِ احتشام -4

 تشلشاسی تفاّن تا اػضاء تین ·  

 ّای الصم دس هَلؼیتْای ؿغلی ٍ آهَصؿی حفظ حشین ·  

 اؽ هؼشفی خَد ٍ اػضای تین تِ تیواس ٍ خاًَادُ ·  

 هَسد خغاب لشاس دادى تیواس تِ ؿىلی هٌاػة ·  

 اػتفادُ اص اصغالحاتی وِ تشای تیواس لاتل فْن تاؿذ, دس صحثت تا تیواس ·  

 احتشام ٍ حفظ ؿأى اًؼاًی تیواساى ٍ خاًَادُ ایـاى چِ دس حضَس ٍ چِ دس غیاب ایـاى ·  

 ّای دسهاًی احتشام تِ حك اػتمالل فشدی تیواس اص عشیك اسائِ اعالػات دس هَسد اًتخاب ·  

 گیشی تاؿذ تیواس, ٌّگاهی وِ ٍی فالذ اّلیت تصوین لاًًَی اسائِ هـاٍسُ تِ خاًَادُ یا لین ·  

 ٍ حشین خصَصی تیواس ساصداسی احتشام گزاؿتي تِ ·  

 ّای الصم دس استثاط تا تیواس حفظ حشین ·  

 دس هحیظ آهَصؿیتشم ّای پاییي تش ٍ هٌاػة تا داًـدَیاى استثاط خَب  ·  

 استثاط خَب ٍ هٌاػة تا اػاتیذ دس هحیظ آهَصؿی ·  

 ّای هشتثظ تا ػالهتی استثاط خَب ٍ هٌاػة تا ؿاغلیي ػایش حشفِ ·  

 تحول ٍ صثَسی ًـاى دادى دس هماتل عیفی اص سفتاسّا ٍ ػمایذ ·  

خَد تا دیگشاى تشاػاع هَاسدی ّوچَى ػي، سًگ پَػت، ًظاد، ػمایذ تثؼیض سٍا ًذاؿتي دس تؼاهالت  ·  

خٌغ  خٌغ گشا یا غیش ّن ّای خؼوی ٍ سٍحی، خٌغ، توایل خٌؼی )ّن ػیاػی، ٍضؼیت تأّل، ًاتَاًی

 ّای ویفشی یا خٌایی گشا( ٍ یا هحىَهیت

 :ششافت ٍ دسستی  -5

 (َدىسفتاس صادلاًِ )ساػتگَیی, اًصاف، سن تَدى، خَؽ لَل ت ·  

 حل اختالفات تِ ؿىلی وِ تِ ؿأى عشف هماتل احتشام گزاؿتِ ؿَد ·  

 پضؿىی چِ دس سفتاس، چِ دس صحثت ٍ چِ دس پَؿؾ ٍ آساػتگی گشٍُ سفتاس هٌاػة ؿأى ·  

 ّای خَد صذالت تا تیواساى ٍ اختٌاب اص تضسگٌوایی تَاًوٌذی ·  

 ّای ّوىاساى خَد دس اختواػات ػوَهی تـَیك هَفمیت ·  

 .اظْاس ًظش فمظ دس هَسد هَضَػاتی وِ دس حیغِ تخصص اٍػت ·  

http://iranethics.ir/find.php?wid=32
http://iranethics.ir/find.php?wid=32
http://iranethics.ir/find.php?wid=8
http://iranethics.ir/find.php?wid=8
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 ّا )دادى ٍ گشفتي( دس آصهَىتملة ػذم هـاسوت دس  ·  

 پزیشفتي هؼؤٍلیت واس خَد ·  

 :اجتوبػی ػذالت ثِ تؼْذ -6

 )تذٍى دس ًظش گشفتي ػي، سًگ پَػت، ًظاد ٍ ...( ٌاتغ هشالثت ػالهتیتَصیغ ػادالًِ ه ·  

 ) تدْیضات، ٍػایل یه تاس هصشف ٍ ...(اص هٌاتغ خذهات ػالهتی  هشالثت ·  

 

  هَسد هشثَط ثِ اخالق حشفِ ای هَاسد فَق هَسد تَجِ  6ٌّگبم اسصیبثی اخاللی ٍ اختصبصی ػولکشد

 لشاس گیشد.

 

 (  حرهف ای گراییProfessionalism )ت ربشمرده است و یکی از مهم اهیی  رتین تىانمندی پادنبیی هب تعهدا

رد  حرهف ای گرایی است هک ره دانشجى باید نگرش آن را کسب و رد عمل و رفتار آن را نشان دهد. خصىصیات فردی هک تجلی 

 :ای( است عبارتند ازرفتار )رفتار حرهف

  ،احترام هب دیگران،     شناسی، شرافت و وظیفو تعالی شغلی،    نىع دوستی ، کاری لت ردست  عدا

http://iranethics.ir/find.php?wid=31
http://iranethics.ir/find.php?wid=31
http://iranethics.ir/find.php?wid=28
http://iranethics.ir/find.php?wid=28
http://iranethics.ir/find.php?wid=31
http://iranethics.ir/find.php?wid=31
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 لَاًیي کبسآهَصی

 هی تاؿذ. 30/13ح الیصث30/7ػاػات حضَس دس تیواسػتاى اص ػاػت 

  ُاص عشف گشٍُ َّؿثشی سٍصّای ؿٌثِ ٍ سٍصّا واسآهَصی عثك تشًاهِ تٌظیوی اػالم ؿذ

 هی تاؿذ .تشم تحصیلی  دسّفتِ  8 - ـٌثِیى

  داًـدَ تِ ّیچ ػٌَاى دس  ػاػات تؼییي ؿذُ ضشٍسی اػت ٍ سٍصّا ٍ تخؾ ّا،حضَس دس

ثِ اصاء ّش سٍص غیجت َ هَظف است داًشج "غیثت ًوایذ تَاًذ ًویفَق  ػاػات ٍسٍصّا 

 ججشاى ًوبیذ (ثشاثش 3 )غیش هجبصثشاثش ( ٍ ثشای ّش غیجت  1هجبص) 

  الضاهی اػت.)لثاع فشم  ٍ داًـدَییسػایت لثاع فشم داًـدَیاى تشاتش همشسات آهَصؿی

 ( ؿلَاس خیي هوٌَع هی تاؿذػفیذ ٍ وفؾ هٌاػة ٍ ؿلَاس پاسچِ ای، سٍپَؽ  تشای آلایاى:

وفؾ هٌاػة ٍ ؿلَاس  خَساب ٍ ػفیذ، همٌؼِ هـىی، سٍپَؽ :ّا خاًنفشم تشای  لثاع ٍ

  .ٍ ًصة اتیىت تشای ولیِ داًـدَیاى الضاهی اػت( پاسچِ ای، ؿلَاس خیي هوٌَع هی تاؿذ

  الضاهی اػت آالتوَتاُ ًگِ داؿتي ًاخي ّا ٍ ػذم اػتفادُ اص صیَس 

 هشتی. اخاصُ ٍهگش تا اعالع  هی تاؿذ،تشخالف همشسات   دس خشٍج تؼدیل ٍدس ٍسٍد  تأخیش 

 ى اسصؿیاتی تِ صَست ػولی ٍ ؿفاّی اًدام هی گشدد. دس پایاى دٍسُ تِ صَست اهتحا

 ّای حیي واس آهَصی ٍ ػایش هَاسد ًوشُ تؼلك هی گیشد . ٍ فؼالیتهـاّذُ ٍ چه لیؼت 

  ِدس هَاسدی وLog book وی گشدد. توام اػت ٍ تِ داًـىذُ گضاسؽ ً، ًوشُ ًاًالص تاؿذ

 .تؼذ اص اتوام دٍسُ واسآهَصی هی تاؿذ یه ّفتًِْایت تحَیل دفتشچِ تا 

 ّای ػولی تحت ًظش هشتی الضاهی اػت. اخز ًوشُ دس تواهی هْاست 

 

 استفبدُ اص تلفي ّوشاُ دس حیي کبساهَصی هجبص ًوی ثبشذ.
 

جٌبة اػضبء گشٍُ ٍ  ثب دس خصَص هسبئل هشثَط ثِ کبسآهَصی ٍ فؼبیت ّبی یبدگیشی خَد ثِ عَس هستوش

 .استجبط داشتِ ثبشیذٍ استبد هشبٍس هشثَعِ داًشکذُ  هذیش گشٍُ َّشجشی آلبی جؼفشی

  شوبسُ ثبثت: -1

 214داخلی -01732436102

 Syjafarib@gmail.comپست الکتشًٍیک:
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 اّذاف کبسآهَصی

 اص داًـدَ اًتظاس هی سٍد وِ دس پایاى دٍسُ تتَاًذ:

 وی ٍ اخاللی سفتاس دس تخؾ ٍ اتاق ػول سا تیاى ًوایذ.همشاست، لَاًیي، اصَل ػل -

اّویت استثاط هٌاػة تا تیواس ٍ اصَل تشخَسد تا ّوشاّاى تیواس ٍ هؼائل سٍحی ٍ سٍاًی آًاى سا تىاس  -

 گیشد 

 تَضیح دادُ ٍ دس ایي اهش هـاسوت ًوایذ. تخؾ سااصَل پزیشؽ تیواس دس  -

 اسصیاتی اٍلیِ اص تیواس تؼتشی سا اًدام دّذ -

 دس وٌتشل ٍ ثثت ػالئن حیاتی تیواس هـاسوت ًوایذ -

 .دس سفغ ًیاص ّای اٍلیِ تیواساى هـاسوت ًوایذ -

 .داسٍ دسهاًی ٍ ًىات ایوٌی سا تىاس تگیشداصَل  -

 دس داسٍ دسهاًی، عثك اصَل آهَختِ ؿذُ ٍ هغاتك دػتَسات هتخصص هشتَعِ ّوىاسی ًوایذ. -

 هـاسوت ًوایذ. تضسیك هایؼات تشلشاسی ساُ ٍسیذی ٍدس آهادُ وشدى ٍػایل ٍ  -

 اص هاػه، گاى ٍ دػتىؾ تِ دسػتی اػتفادُ ًوَدُ، دس اًدام ػولیات اػتشیل هـاسوت ًوایذ. -

 اصَل اٍلیِ پاًؼواى سا تیاى ًوایذ ٍ دس ایي اهش هـاسوت وٌذ. -

 .سا آهادُ ٍ دس اًدام واس هـاسوت ًوایذػٌذاط هثاًِ  ٍػایل ػًَذاط هؼذُ ٍ -

خشاحی سا ؿشح دادُ ٍ دس ایي اهش هـاسوت تشای اػوال ٍ خَد تیواس  ًٍذُ تیواس ًحَُ آهادُ ػاصی پش -

 ًوایذ

عثمِ تٌذی اػوال خشاحی سا ؿشح دّذ ٍ دس آهادُ ػاصی تیواس خْت اًتمال تِ اتاق ػول ؿشوت  -

 ًوایذ.

 اصَل اًتمال تیواس تِ اتاق ػول سا تَضیح دّذ ٍ دس ایي اهش هـاسوت ًوایذ -

 ؼیت تیواس دس تخت سا اًدام دّذخاتدایی ٍ تغییش ٍض -

 تَضیح دادُ ٍ دس اهش هـاسوت ًوایذ.اصَل حول تیواس تا صٌذلی چشخذاس ٍ تشاًىاسد سا  -

 تیاى ًوایذ ٍ ّوىاسی وٌذ.اصَل تىاس گیشی ضذ ػفًَی فضای فیضیىی ٍ تدْیضات تخؾ سا  -

ى سا تیاًٌوَدُ ٍ ٍ اًتمال ػفًَت دس تیواسػتا فشدی ٍ پیـگیشی اص آػیة ّای ؿغلی اصَل حفاظت -

 اًدام دّذ.

تَضیح دادُ دس ایي اصَل تحَیل تیواس ٍ الذاهات الصم پغ اص اًتمال تیواس اص اتاق ػول تِ تخؾ سا  -

 اهش هـاسوت ًوایذ.

 دس وٌتشل ػالین حیاتی ٍ هشالثت ّای ػوَهی پغ اص ػول خشاحی ّوىاسی ًوایذ. -

 ػایش هَاسد فشاگشفتِ دس دسٍع ًظشی سا توشیي ًوایذ. -

 

 ارسضیابی طبك چه لیست تَسط هزبی ٍ یا هزبیاى اًجام هی ضَد.   شیَُ اسصشیبثی:
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 ایي لسوت تَسظ خَد داًشجَ پش شَد

 جذٍل کبسآهَصی پشستبسی                                                            ًبم ٍ ًبم خبًَادگی داًشجَ

 تبسیخ هحل کبسآهَصی ّفتِ

 اٍل
  

 

 دٍم
  

 

 سَم
  

 

 چْبسم
  

 

 پٌجن
  

 

 ششن
  

 

 ّفتن
  

 

 ّشتن
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س، تْیِ گضاسش، تْیِ هغلت ٍ....() اسائِ کٌفشاً فؼبلیت ّبی اختصبصی ، آهَصشی  

 ًبم هشکض ػٌَاى فؼبلیت سدیف
 اسصیبثی فؼبلیت

 اهضبء هشثی تبسیخ
 ضؼیف هتَسظ خَة ػبلی

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         
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 پشستبسیًحَُ حضَس داًشجَ دس کبسآهَصی 

 ّفتِ
ٍ  ًیهزوش آهَسضی ٍ درها

  یا بیوارستاى
 تاریخ

 ًحَُ حضَر

  اهضاء ٍ هْز هزبی
 ًالص واهل

 وسزی

 بِ ساعت

       اٍّل

       دٍّم

       سَّم

       چْارم

       پٌجن

       ضطن

       ّفتن

       ّطتن

 

 

 

 

 

 ......................................           اس  تاریخ ..................لغایت تاریخ..............ًام هزوش آهَسضی درهاًی یا بیوارستاى:.....................................
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ف
سدی

 

 چک لیست هَاسد اسصشیبثی اخاللی ٍ اخالق حشفِ ای داًشجَ
 ػبلی 

1 

 خَة

75/0 

 هتَسظ

5/0 

 ضؼیف

25/0 

1 
 ٍ زف ٍلت ٍ حَصلِ بزای تَضیح اطالعات بِ بیوارص، ّای بیوار تَجِ ًطاى دادى بِ خَاستِ)نوع دوستی و همدلی

 ٍ.....( بزای آراهص بخطیذى بِ بیوار ًاخَش

    

2 
اًتمال درست ٍ واهل  ع،اًجام ٍظائف هحَلِ بِ طَر واهل ٍ بِ هَلدر هحل وارآهَسی، بِ هَلع  )حضَروظیفه ضناسی

 ....( لابل اعتواد بَدى ،هزالبت اس بیوار  هسؤٍلیت

    

3 
احساس هسؤٍلیت ،ّایی تَاًوٌذی ٍ داًص خَد  ًگزش ًماداًِ بِ خَد ٍ تَاًایی تطخیص حیطِ )ضغلی  تعالی

 ٍ.....( ّای آهَسضی ضزوت در فعالیت ،بزای باسآهَسی خَد

    

4 
 ، احتزام بِ بیوار ٍ ّوزاّاى بیوار، اساتیذ ٍ ّای السم در هَلعیتْای ضغلی ٍ آهَسضی حفظ حزین)  احترام به دیگران

 ّوىاراى ٍ.......(

    

5 
چِ در داًطجَ رفتار هٌاسب ضأى  (،رفتار صادلاًِ )راستگَیی, اًصاف، رن بَدى، خَش لَل بَدى) درستی و ضرافت

 ٍ ....( رفتار، چِ در صحبت ٍ چِ در پَضص ٍ آراستگی

    

     ٍ....( بع خذهات سالهتیاس هٌا  هزالبت  ی،تَسیع عادالًِ هٌابع هزالبت سالهت )تعهد به عدالت اجتماعی  6

 

 چک لیست هَاسد اسصشیبثی ) ثش اسبس اًجبم  ٍ یب هشبسکت هَاسد ریل اسصیبثی هی گشدد ( 
 ػبلی 

5/0 

 خَة

25/0 

 هتَسظ

125/0 

 ضؼیف

0 

     هطاروت در پذیزش بیوار 7

     اًجام ارسیابی اٍلیِ اس بیوار 8

     وٌتزل ٍ ثبت عالئن حیاتی بیوار 9

     اروت در رفع ًیاسّای اٍلیِ بیواراىهط 10

     آگاّی اس اصَل دارٍ درهاًی ٍ ًىات ایوٌی 11

     ّوىاری در دارٍ درهاًی طبك اصَل آهَختِ ضذُ 12

     بزلزاری راُ ٍریذی ٍ تشریك هایعات  13

     استفادُ اس هاسه، گاى ٍ دستىص بِ درستی ، هطاروت در اًجام عولیات استزیل  14

     آگاّی اس اصَل اٍلیِ پاًسواى ٍ هطاروت در آى 15

     هطاروت در آهادُ ساسی ٍسایل سٌذاصهعذُ ٍ هثاًِ ٍ اًجام آى 16

     آگاّی اس ًحَُ آهادُ ساسی پزًٍذُ بیوار بزای اعوال جزاحی ٍ هطاروت در آى 17

     جْت اًتمال بِ اتاق عولآگاّی بِ طبمِ بٌذی اعوال جزاحی ٍهطاروت در آهادُ ساسی بیوار  18

     هطاروت در اًتمال بیوار بِ اتاق عول بزاساس اصَلبیاى اصَل اًتمال بیوار ٍ  19

     اًجام جابجایی ٍ تغییز ٍضعیت )پَسیطي( بیوار را در تخت 20

     ٍ هطاروت در ایي اهز حول بیوار با صٌذلی چزخذار ٍ بزاًىارد با رعایت اصَلبیاى اصَل   21

     آگاّی بِ اصَل ضذ عفًَی فضای فیشیىی ٍ تجْیشات بخص ٍ ّوىاری در اًجام آى 22

     آگاّی بِ اصَل حفاظت فزدی ٍ پیطگیزی اس آسیبْای ضغلی ٍ اًتمال عفًَت در بیوارستاى ٍ اًجام آى 23

     بخص ٍ هطاروت در ایي اهزآگاّی بِ اصَل تحَیل گزفتي ٍ الذاهات السم پس اساًتمال بیوار اس اتاق عول بِ  42

     ّای عوَهی پس اس عول جزاحی ّوىاری در وٌتزل عالئن حیاتی ٍ هزالبت 42

     هطاروت در گشارش ًَیسی پزستاری بیواراى 42

 

  نمره 4از  فعالیت های اختصاصی ، آموزضی ) ارائه کنفرانس، تهیه گسارش، تهیه مطلب و....()ارائِ تىالیف آهَسضی  42

 :   ًوزُ ًْایی                                 ًام ٍ ًام خاًَادگی هزبی:                                                           

 ..اس  تاریخ ..................لغایت تاریخ............           ...................ًام هزوش آهَسضی درهاًی یا بیوارستاى:......
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ف
سدی

 

 چک لیست هَاسد اسصشیبثی اخاللی ٍ اخالق حشفِ ای داًشجَ
 ػبلی 

1 

 خَة

75/0 

 هتَسظ

5/0 

 ضؼیف

25/0 

1 
 ٍ صزف ٍلت ٍ حَصلِ بزای تَضیح اطالعات بِ بیوار، ّای بیوار تَجِ ًطاى دادى بِ خَاستِ)نوع دوستی و همدلی

 ٍ.....( بزای آراهص بخطیذى بِ بیوار ًاخَش

    

2 
اًتمال درست ٍ واهل  ع،اًجام ٍظائف هحَلِ بِ طَر واهل ٍ بِ هَلدر هحل وارآهَسی، بِ هَلع  )حضَرناسیوظیفه ض

 ....( لابل اعتواد بَدى ،هزالبت اس بیوار  هسؤٍلیت

    

3 
احساس هسؤٍلیت ،ّایی تَاًوٌذی ٍ داًص خَد  ًگزش ًماداًِ بِ خَد ٍ تَاًایی تطخیص حیطِ )تعالی ضغلی 

 ٍ.....( ّای آهَسضی ضزوت در فعالیت ،سی خَدبزای باسآهَ

    

4 
، احتزام بِ بیوار ٍ ّوزاّاى بیوار، اساتیذ ٍ  ّای السم در هَلعیتْای ضغلی ٍ آهَسضی حفظ حزین)  احترام به دیگران

 ّوىاراى ٍ.......(

    

5 
چِ در داًطجَ ار هٌاسب ضأى رفت (،رفتار صادلاًِ )راستگَیی, اًصاف، رن بَدى، خَش لَل بَدى) درستی و ضرافت

 ٍ ....( رفتار، چِ در صحبت ٍ چِ در پَضص ٍ آراستگی

    

     ٍ....( اس هٌابع خذهات سالهتی  هزالبت  ی،تَسیع عادالًِ هٌابع هزالبت سالهت )تعهد به عدالت اجتماعی  6

 

 هی گشدد (چک لیست هَاسد اسصشیبثی ) ثش اسبس اًجبم  ٍ یب هشبسکت هَاسد ریل اسصیبثی  
 ػبلی 

5/0 

 خَة

25/0 

 هتَسظ

125/0 

 ضؼیف

0 

     هطاروت در پذیزش بیوار 7

     اًجام ارسیابی اٍلیِ اس بیوار 8

     وٌتزل ٍ ثبت عالئن حیاتی بیوار 9

     هطاروت در رفع ًیاسّای اٍلیِ بیواراى 10

     آگاّی اس اصَل دارٍ درهاًی ٍ ًىات ایوٌی 11

     ارٍ درهاًی طبك اصَل آهَختِ ضذُّوىاری در د 12

     بزلزاری راُ ٍریذی ٍ تشریك هایعات  13

     استفادُ اس هاسه، گاى ٍ دستىص بِ درستی ، هطاروت در اًجام عولیات استزیل  14

     آگاّی اس اصَل اٍلیِ پاًسواى ٍ هطاروت در آى 15

     ٍ اًجام آىهطاروت در آهادُ ساسی ٍسایل سٌذاصهعذُ ٍ هثاًِ  16

     آگاّی اس ًحَُ آهادُ ساسی پزًٍذُ بیوار بزای اعوال جزاحی ٍ هطاروت در آى 17

     آگاّی بِ طبمِ بٌذی اعوال جزاحی ٍهطاروت در آهادُ ساسی بیوار جْت اًتمال بِ اتاق عول 18

     َلهطاروت در اًتمال بیوار بِ اتاق عول بزاساس اصبیاى اصَل اًتمال بیوار ٍ  19

     اًجام جابجایی ٍ تغییز ٍضعیت )پَسیطي( بیوار را در تخت 20

     ٍ هطاروت در ایي اهز حول بیوار با صٌذلی چزخذار ٍ بزاًىارد با رعایت اصَلبیاى اصَل   21

     آگاّی بِ اصَل ضذ عفًَی فضای فیشیىی ٍ تجْیشات بخص ٍ ّوىاری در اًجام آى 22

     اظت فزدی ٍ پیطگیزی اس آسیبْای ضغلی ٍ اًتمال عفًَت در بیوارستاى ٍ اًجام آىآگاّی بِ اصَل حف 23

     آگاّی بِ اصَل تحَیل گزفتي ٍ الذاهات السم پس اساًتمال بیوار اس اتاق عول بِ بخص ٍ هطاروت در ایي اهز 42

     ّای عوَهی پس اس عول جزاحی ّوىاری در وٌتزل عالئن حیاتی ٍ هزالبت 42

     هطاروت در گشارش ًَیسی پزستاری بیواراى 42

 

  نمره 4از  فعالیت های اختصاصی ، آموزضی ) ارائه کنفرانس، تهیه گسارش، تهیه مطلب و....()ارائِ تىالیف آهَسضی  42

:   ًوزُ ًْایی                                 ًام ٍ ًام خاًَادگی هزبی:                                                           
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 تاریخ ..................لغایت تاریخ.............. ًام هزوش آهَسضی درهاًی یا بیوارستاى:...........................................................................           اس 

ف
سدی

 

 ای داًشجَ چک لیست هَاسد اسصشیبثی اخاللی ٍ اخالق حشفِ
 ػبلی 

1 

 خَة

75/0 

 هتَسظ

5/0 

 ضؼیف

25/0 

1 
 ٍ صزف ٍلت ٍ حَصلِ بزای تَضیح اطالعات بِ بیوار، ّای بیوار تَجِ ًطاى دادى بِ خَاستِ)نوع دوستی و همدلی

 ٍ.....( بزای آراهص بخطیذى بِ بیوار ًاخَش

    

2 
اًتمال درست ٍ واهل  ع،لِ بِ طَر واهل ٍ بِ هَلاًجام ٍظائف هحَدر هحل وارآهَسی، بِ هَلع  )حضَروظیفه ضناسی

 ....( لابل اعتواد بَدى ،هزالبت اس بیوار  هسؤٍلیت

    

3 
احساس هسؤٍلیت ،ّایی تَاًوٌذی ٍ داًص خَد  ًگزش ًماداًِ بِ خَد ٍ تَاًایی تطخیص حیطِ )تعالی ضغلی 

 ٍ.....( ّای آهَسضی ضزوت در فعالیت ،بزای باسآهَسی خَد

    

4 
، احتزام بِ بیوار ٍ ّوزاّاى بیوار، اساتیذ ٍ  ّای السم در هَلعیتْای ضغلی ٍ آهَسضی حفظ حزین)  حترام به دیگرانا

 ّوىاراى ٍ.......(

    

5 
چِ در داًطجَ رفتار هٌاسب ضأى  (،رفتار صادلاًِ )راستگَیی, اًصاف، رن بَدى، خَش لَل بَدى) درستی و ضرافت

 ٍ ....( ر پَضص ٍ آراستگیرفتار، چِ در صحبت ٍ چِ د

    

     ٍ....( اس هٌابع خذهات سالهتی  هزالبت  ی،تَسیع عادالًِ هٌابع هزالبت سالهت )تعهد به عدالت اجتماعی  6

 

 چک لیست هَاسد اسصشیبثی ) ثش اسبس اًجبم  ٍ یب هشبسکت هَاسد ریل اسصیبثی هی گشدد ( 
 ػبلی 

5/0 

 خَة

25/0 

 هتَسظ

125/0 

 ضؼیف

0 

     هطاروت در پذیزش بیوار 7

     اًجام ارسیابی اٍلیِ اس بیوار 8

     وٌتزل ٍ ثبت عالئن حیاتی بیوار 9

     هطاروت در رفع ًیاسّای اٍلیِ بیواراى 10

     آگاّی اس اصَل دارٍ درهاًی ٍ ًىات ایوٌی 11

     ّوىاری در دارٍ درهاًی طبك اصَل آهَختِ ضذُ 12

     ُ ٍریذی ٍ تشریك هایعاتبزلزاری را  13

     استفادُ اس هاسه، گاى ٍ دستىص بِ درستی ، هطاروت در اًجام عولیات استزیل  14

     آگاّی اس اصَل اٍلیِ پاًسواى ٍ هطاروت در آى 15

     هطاروت در آهادُ ساسی ٍسایل سٌذاصهعذُ ٍ هثاًِ ٍ اًجام آى 16

     بیوار بزای اعوال جزاحی ٍ هطاروت در آى آگاّی اس ًحَُ آهادُ ساسی پزًٍذُ 17

     آگاّی بِ طبمِ بٌذی اعوال جزاحی ٍهطاروت در آهادُ ساسی بیوار جْت اًتمال بِ اتاق عول 18

     هطاروت در اًتمال بیوار بِ اتاق عول بزاساس اصَلبیاى اصَل اًتمال بیوار ٍ  19

     وار را در تختاًجام جابجایی ٍ تغییز ٍضعیت )پَسیطي( بی 20

     ٍ هطاروت در ایي اهز حول بیوار با صٌذلی چزخذار ٍ بزاًىارد با رعایت اصَلبیاى اصَل   21

     آگاّی بِ اصَل ضذ عفًَی فضای فیشیىی ٍ تجْیشات بخص ٍ ّوىاری در اًجام آى 22

     در بیوارستاى ٍ اًجام آىآگاّی بِ اصَل حفاظت فزدی ٍ پیطگیزی اس آسیبْای ضغلی ٍ اًتمال عفًَت  23

     آگاّی بِ اصَل تحَیل گزفتي ٍ الذاهات السم پس اساًتمال بیوار اس اتاق عول بِ بخص ٍ هطاروت در ایي اهز 42

     ّای عوَهی پس اس عول جزاحی ّوىاری در وٌتزل عالئن حیاتی ٍ هزالبت 42

     هطاروت در گشارش ًَیسی پزستاری بیواراى 42

 

  نمره 4از  فعالیت های اختصاصی ، آموزضی ) ارائه کنفرانس، تهیه گسارش، تهیه مطلب و....()ارائِ تىالیف آهَسضی  42

:   ًوزُ ًْایی                        ًام ٍ ًام خاًَادگی هزبی:                        
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 ًوشُ ًْبیی کبسآهَص پس اص عی دٍسُسبػبت غیجت ٍ 

 ػذم حضَس            □حضَس     :جَ دس جلسِ تَجیْی اثتذای تشمٍضؼیت حضَس داًش□ 

 

  نمره از نمره کاراموزی کسر خواهد   5/0در جلسه توجیهی قابل ذکر است در صورت غیبت

                                                                                                                                                                                                                                                                         شد

                                     

 ٍضؼیت غیجت داًشجَ

 تبخیش ثِ سبػت ػٌَاى سدیف
جوغ سبػبت غیجت 

 سٍصاًِ
غجو  

    غیجت ّبی تشم  1

  جوغ کل 3

 

 ًوشات کست شذُ اص هشاکض ٍ ثیوبسستبى ّب

 ًوشُ اخز شذُ ًبم هشکض سدیف

1   

2   

 

 ًوشُ ًْبیی
 

 . هی ثبشذهذیش گشٍُ ًوشُ هَسد تبییذ 

 هْش ٍ اهضبی هذیش گشٍُ:                                                                                                                                    
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 ٍ ًمغِ ًظشات داًشجَیبى:اسائِ پیشٌْبدات 

1 – 

 

 

 

2 – 

 

 

 

3 – 

 

 

 

4 – 

 

 

 

5 - 

 

 اهضبء داًشجَ   




