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دفتزچ ٝثجت فؼبِیت ٞبی رٚسا٘ ،)log book( ٝدفتزچ ٝای اعت و ٝضٕٗ ثیبٖ اٞذاف وّی  ٚر٘ٚذ دٚرٜ

 ،ػّٕىزد

دا٘ؾد ٛرا در ایٗ درط  ٚدر ایٗ دٚر ٜثجت ٔی ٕ٘بیذ  .پبیؼ ػّٕىزد دا٘ؾدٛیبٖ در فزآیٙذ آٔٛسػ یىی اس اروبٖ افّی
خٟت ارتمبء ویفیت ٔی ثبؽذ ٞ ٚذف  log bookػال ٜٚثز ارائٔ ٝغبِجی ث ٝػٛٙاٖ رإٙٞبی ٔغبِؼبتی ،اثشاری خٟت
ارسؽیبثی یبد ٌزفتٞ ٝبی دا٘ؾد ٚ ٛارسیبثی ثز٘بٔ ٝآٔٛسؽی دا٘ؾىذ٘ ٜیش ٔی ثبؽذ.
قَاًيي ٍ هقزرات آهَسشي
 سبػت كبرٍرسی در ثخش اس سبػت  7:30الي  13هي ثبشذ.
 اعتفبد ٜاس ی٘ٛیفزْ ٔغبثك ٔمزارت دا٘ؾىذ " ٜاعتفبد ٜاس اتیىت ،رٚپٛػ عفیذٔ ،مٙؼ ٚ ٝؽّٛار عٛرٔ ٝای  ٚوفؼ عبد،ٜ
ػذْ اعتفبد ٜاس ؽّٛار خیٗ" ضزٚری ٔی ثبؽذ.
 در سٔی ٝٙوٛتب ٍٝ٘ ٜداؽتٗ ٘بخٗ  ٚػذْ اعتفبد ٜاس سیٛر آالت ٔغبثك لٛا٘یٗ ٔ ٚمزرات دا٘ؾىذ ٜػُٕ ٕ٘بئیذ.
 در ثزخٛرد ثب ثیٕبراٖٕٞ ،زاٞبٖ آٟ٘بٕٞ ،ىبراٖ  ٚوبدر آٔٛسؽی ـ درٔب٘ی در ثخؼ رػبیت

اف َٛاخاللی  ٚؽئ٘ٛبت

اعالٔی را ٕ٘بئیذ.
 خزٚج اس ثخؼ یب ثیٕبرعتبٖ تحت ػٙبٚیٙی ٔب٘ٙذ  :پیٍیزی أٛر اداری ،ؽزوت در خّغ ... ٚ ٝفمظ ثب وغت ٔدٛس اس
اعتبد ٔزثٛعٔ ٝیغز ٔی ثبؽذ.
 حضَر داًشجَ در توبم جلسبت هزثَط ثِ كبرآهَسی ٍ كبرٍرسی الشاهي است .
 غيجت هَجِ ثِ هيشاى ثزاثز ٍ غيجت غيز هَجِ ثِ هيشاى دٍ ثزاثز ثبیذ ججزاى شَد.
 اختقبؿ ثخؾی اسعبػت وبرآٔٛسی ث ٝاعتفبد ٜاسوتبثخب٘ ٚ ٝایٙتز٘ت درارتجبط ثب ٔٛضٛع وبرآٔٛسی ،در ع َٛوبرآٔٛسی
ثب ٘ظز اعتبد ٔزثٛع ٝأىب٘پذیز اعت.
 رػبیت لٛا٘یٗ ٔ ٚمزرات آٔٛسؽی در ثخؼ  ،ارائ ٝتىبِیف یبدٌیزی  ،ؽزوت در ثحث ٌزٞٚی Case Report ،
آٔٛسؽی یب درٔب٘ی ،اخزای پزٚعیدزٞب سیز ٘ظز ٔزثی ٔغبثك ثب اف َٛػّٕی آٔٛخت ٝؽذٔ ٚ ٜؾبروت فؼبَ در یبدٌیزی
اس ٔٛاردی ٞغتٙذ و ٝدر ارسؽیبثی ِحبػ ٔی ؽٛد (در ا٘تٟبی الي ثٛن ث ٝتفقیُ ٔؾخـ ؽذ ٜاعت).


داًشجَیبى ثبیذ تکبليف هشخص شذُ را ثِ صَرت تبیپ شذُ

در پبیبى دٍرُ ثِ پست

r.gashmard@bpums.ac.ir

الکتزًٍيکي سیز ارسبل ًوبیٌذ.

 آسهَى ًْبیي در پبیبى تزم ثِ شکل  OSCEثزگشار هي گزدد ٍ كليِ داًشجَیبى هلشم ثِ شزكت
در ایي آسهَى ّستٌذ.
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ًکبتي كِ هي ثبیست ثِ آى دقت شَد:
o

وّی ٝتدزثیبت ػّٕی  ٚػّٕی خٛد را در الي ثٛن ثجت ٕ٘بییذ ( ٚیب پیٛعت وٙیذ).

o

تىٕیُ الي ثٛن اس ؽزٚع دٚر ٜوبرآٔٛسی یب وبرٚرسی اِشأی اعت.

o

داًشجَیبى اس رٍس دٍم كبرآهَسی هَظف ثِ اًتخبة  caseهَرد ًظز خَد ثَدُ ٍ ثبیذ آًزا ثِ هزثي
هزثَطِ اطالع دٌّذ.

o

الي ثٛن را در تٕبٔی اٚلبت ثٕٞ ٝزا ٜداؽت ٝثبؽیذ تب در ٔٛلغ ِش٘ ْٚغجت ث ٝثجت اعالػبت در آٖ الذاْ ؽٛد ،ث ٝایٗ
تزتیت اس ثجت اعالػبت اس عزیك رخٛع ث ٝحبفظ ٝو ٝثب خغب تٛآْ ٔی ثبؽذ پیؾٍیزی خٛاٞذ ؽذ.

o

ثٟتز اعت درپبیبٖ ٞز فؼبِیت سٔبٖ وٛتبٞی درٕٞبٖ ٔحُ ا٘دبْ فؼبِیت ث ٝتىٕیُ تخقیـ داد ٜؽٛد تب اعالػبت
ٔٛرد ٘یبس ث ٝعِٟٛت در دعتزط ثبؽذ.

o

ٌز ٜٚآٔٛسؽی ٔدبس اعت در ٞز سٔبٖ و ٝتؾخیـ دٞذ الي ثٛن را خٟت ثزرعی یب ٘غخ ٝثزداری در اختیبر ثٍیزد.

o

داًشجَیبى هجبس هي ثبشٌذ حذاكثز تب دٍ ّفتِ پس اس اتوبم دٍرُ كبر ٍرسی خَد ،كليِ تکبليف خَد
را ثِ هزثي هزثَطِ تحَیل ًوبیٌذ  .ثِ تکبليفي كِ ثؼذ اس تبریخ هقزر تحَیل دادُ شَد ،تٌْب %50
ًوزُ تؼلق خَاّذ گزفت.

o

ٔحُ ثزٌشاری دٚر :ٜثخش اطفبل ثيوبرستبى شْذای خليج فبرس هي ثبشذ.
ّذف كلي دٍرُ:

o

آؽٙبیی دا٘ؾد ٛثب فزآیٙذ رؽذ  ٚتىبُٔ ٘ ٚیبسٞبی وٛدن  ٚخب٘ٛادٜ

o

تّفیك آٔٛختٞ ٝبی لجّی دا٘ؾد ٛدر سٔی ٝٙاثزات ثیٕبری  ٚثغتزی ؽذٖ ثز وٛدن  ٚخب٘ٛادٔ ،ٜفبٞیٓ  ٚرٚػ ٞبی
ٔزالجتی
اّذاف رفتبری:

o

تٛا٘بیی ا٘دبْ ٔذاخالت السْ خٟت ارتمبء عالٔت وٛدن  ٚخب٘ٛاد ٜدر چبرچٛة ٔزالجت خب٘ٛادٔ ٜحٛر  ٚوٕه ث ٝارتمبء
رؽذ  ٚتىبُٔ وٛدن

o

تٛا٘بئی ا٘دبْ فزآیٙذ پزعتبری ٔٙغجك ثزخٙجٞ ٝبی لب٘٘ٛی  ٚاخاللی ٔزالجت اس وٛدن  ٚخب٘ٛاد ٜدر ٔٛرد ثیٕبری ٞبی
ٔختّف وٛدوبٖ

o

تٛا٘بیی ثزرعی  ٚؽٙبخت حبِت ٞبی ا٘حزاف اس عالٔتی در ٘ٛساداٖ  ٚوٛدوبٖ  ٚارائٔ ٝذاخالت ٔٙبعت پزعتبری ث ٝآ٘بٖ
ّذف ٍ جبیگبُ آهَسشي Log book
ٌشارػ رٚسا٘ ،)Log book( ٝدفتزچ ٝای اعت و ٝضٕٗ ثیبٖ اٞذاف وّی درط  ٚر٘ٚذ دٚر ،ٜػّٕىزد دا٘ؾد ٛرا در
ایٗ درط  ٚدر ایٗ دٚر ٜثجت ٔی ٕ٘بیذ  .پبیؼ ػّٕىزد دا٘ؾدٛیبٖ در فزآیٙذ آٔٛسػ یىی اس اروبٖ افّی خٟت ارتمبء
ویفیت ٔی ثبؽذ ٞ ٚذف  Logbookػال ٜٚثز ارائٔ ٝغبِجی ثؼٛٙاٖ رإٙٞبی ٔغبِؼبتی ،اثشاری خٟت ارسؽیبثی یبد
ٌزفتٞ ٝبی دا٘ؾد ٚ ٛارسیبثی ثز٘بٔ ٝآٔٛسؽی دا٘ؾىذ٘ ٜیش ٔی ثبؽذ.
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چگًَگي تکويل Log book


پظ اس وغت ٟٔبرت در ٞز ٔزحّ ٝخذ َٚرا ؽخقبً تىٕیُ ٕ٘ٛد ٚ ٜث ٝتأییذ ٔزثی ٔزثٛط ٘یش رعب٘ذ ٜؽٛد.



لجُ اس اتٕبْ دٚر ،ٜثب تٛخ ٝث ٝاٞذاف وّی درط  Requirement ٚتؼییٗ ؽذ ٜاس عٛی ٌز ٜٚدر فٛرت ػذْ
یبدٌیزی یه ٟٔبرتٛٔ ،ضٛع ث ٝاعالع ٔزثی رعب٘ذ ٜؽٛد.



در پبیبٖ دٚر ،ٜفزْ تىٕیُ ؽذ ٜرا خٟت تحّیُ  ٚثزرعی ثٔ ٝزثی ٔزثٛع ٝتحٛیُ ٕ٘بیٙذ.
تَصيِ ّب ٍ هقزرات
در تىٕیُ دفتزچ٘ ٝظٓ  ٚدلت را رػبیت وٙیذ.
در فٛرت ٔفمٛد ؽذٖ دفتزچ ،ٝاعالػبت لجّی ؽٕب اس ثیٗ خٛاٞذ رفت ٔ ٚغئِٛیت آٖ ثؼٟذ ٜدا٘ؾد ٛاعت.
تىٕیُ دفتزچ ٝرا اس اِٚیٗ رٚس وبرآٔٛسی آغبس وٙیذ.
دفتزچ ٝرا ثغٛر رٚسا٘ ٝپظ اس وبرآٔٛسی تىٕیُ وزد ٚ ٜدر پبیبٖ ٚاحذ وبرآٔٛسی ث ٝتأییذ اعتبد ٔزثٛع ٝثزعب٘یذ.
خٟت وغت اعالػبت ثیؾتز در تىٕیُ دفتزچ ٝث ٝاعتبد ٔزثٛعٔ ٝزاخؼ ٝوٙیذ.
ایٗ دفتزچ ٝتٟٙب ارسػ داخّی دارد ٔ ٚدٛس فؼبِیت در رؽت ٝپزعتبری ٕ٘ی ثبؽذ.
در پبیبٖ تحقیُ ،ارائ ٝدفتزچ ٝتىٕیُ ؽذ ٜثٕٙظٛر ا٘دبْ أٛر فبرؽ اِتحقیّی اِشأی اعت.
اّذاف كلي آهَسشي دٍرُ

.1

آؽٙبیی ثب ٔحیظ ٔ ٚمزرات ثیٕبرعتبٖ

.2

وغت ٟٔبرت در ثزرعی  ٚؽٙبخت ثیٕبری ٞبی وٛدوبٖ

.3

ارائٔ ٝزالجت پزعتبری ثٕٙظٛر رفغ ٘یبسٞبی اِٚی٘ ٚ ٝیبسٞبی رٚا٘یـ اختٕبػی وٛدوبٖ  ٚخب٘ٛاد ٜآ٘بٖ
حذاقل ّبی آهَسشي ()Requirement

.1

٘ح ٜٛثزلزاری ارتجبط ثب وٛدن در عغٛح ٔختّف رؽذ  ٚتىبُٔ  ٚخب٘ٛادٚ ٜی

.2

ٔحبعجٔ ٝیشاٖ عزْٔ ،بیؼبت  ٚاِىتزِٚیت ٞبی ٔٙبعت آٖ

.3

تؼییٗ ٚضؼیت عالٔت ػٕٔٛی وٛدن  ٚپیٍیزی ٔزالجت ٞبی السْ ٔزثٛط ثٞ ٝز ثیٕبری در وٛدن

.4

ٔحبعجٔ ٝیشاٖ دٚس دارٚیی ٔٛرد ٘یبس وٛدن ثزاعبط دعتٛر پشؽه

.5

اخزای فحیح  ٚ Medicationراٞ ٜبی تدٛیش دارٚیی ٔٙبعت در وٛدوبٖ عٙیٗ ٔختّف

.6

ا٘ذاسٌ ٜیزی فحیح  V/Sدر وٛدوبٖ عٙیٗ ٔختّف

.7

آٌبٞی اس ر٘ٚذ ٔٙبعت رؽذ  ٚتىبُٔ وٛدن در عٙیٗ ٔختّف

.8

٘ٛؽتٗ ٌشارػ پزعتبری فحیح در پبیبٖ عبػت وبرآٔٛسی ثب تٛخ ٝث ٝالذأبت ا٘دبْ ؽذ ٜثزای ثیٕبر

.9

ؽزح ٚضؼیت درٔب٘ی ٔ ٚزالجتی وٛدن

 .10تفغیز ٘تبیح پبراوّیٙیه در وٛدوبٖ ؽبُٔ آسٔبیؾبتٌ ،زافی ٞب ،عٌٛ٘ٛزافی ... ٚ
 .11ارائ ٝوٙفزا٘ظ ثبِیٙی ثزاعبط ثز٘بٔ ٝتٙظیٓ ؽذ ٜوبرآٔٛسی
Case Presentation .12
 .13تؾخیـ دادٖ ٚاوٙؼ ٞبی ٔزثٛط ث ٝاثزات دارٞٚب  ٚا٘دبْ الذأبت ٔٙبعت  ٚالسْ
 .14آٌبٞی اس رٚػ ٞبی ٔختّف تغذی ٝفحیح در وٛدوبٖ  ٚرصیٓ ٞبی غذایی ٔخقٛؿ در ٞز ثیٕبری
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فْزست هزاجغ هطبلؼبتي داًشجَ :
Wong,D.L, Hochenberg, M.g.(2007).Nursing Care infant and children.(7 th ed).
James, S.R. Ashwill, S.W,Drosxe, S.G.(2002). Nursing care of children (7 th ed).
Schalte, E.B., Price, D,L., G win, S.F. (2001). Thompsom's pediatric nursing.
(8th ed) Philadelphia: W.B. Saunders.
 .4درعٙبٔ ٝپزعتبری وٛدوبٖ  ،ً٘ٚتزخٕٟٙٔ ٝبس ؽٛلیٟٙٔ ،بس عٙدزیٚ ،یزایؼ ٞؾتٓ (٘ .)2-7ؾز خبٔؼٍ٘ ٝز.
هْبرتْبیي كِ داًشجَ در طَل دٍرُ ثبیذ ثيبهَسد:

هْبرتْبی شٌبختي
 آؽٙبیی ثب ٔحیظ ثیٕبرعتبٖ ٔ ٚمزرات ثخؼ وٛدوبٖ
 وغت دا٘ؼ ٘ح ٜٛثزرعی ثیٕبری ٞبی وٛدوبٖ در عٙیٗ ٔختّف
 وغت دا٘ؼ ٘حٔ ٜٛزالجت اس وٛدوبٖ ثیٕبر ثب تٛخ ٝث ٝاعتب٘ذاردٞبی ٔزالجتی
 وغت ٟٔبرت ٞبی ارتجبط درٔب٘ی ثب وٛدوبٖ ثیٕبر  ٚخب٘ٛاد ٜآ٘بٖ

هْبرتْبی ًگزشي

 تٕبیُ ث ٝثزلزاری ارتجبط ثب وٛدن  ٚخب٘ٛادٚ ٜی  ٚتٛخ ٝث٘ ٝیبسٞبی آ٘بٖ
 تٕبیُ ث ٝثزلزاری ارتجبط ثب اػضاء تیٓ درٔب٘ی در ثخؼ وٛدوبٖ
٘ ؾبٖ دادٖ حظ ٔغئِٛیت  ٚتؼٟذ در ٔزالجت اس وٛدوبٖ در ٔحذٚدٔ ٜغئِٛیت ٞبی پزعتبری

هْبرتْبی حزكتي
.1

تٛا٘بیی ٔحبعج ٝفحیح دارٞٚب ثب تٛخ ٝث ٝعٗ  ٚؽزایظ وٛدوبٖ

.2

تٛا٘بیی ا٘دبْ  Medicationایٕٗ ٙٔ ٚبعت در عٙیٗ ٔختّف وٛدوی

.3

ٔزالجت ایٕٗ ٙٔ ٚبعت دٚر ٜرؽذ  ٚتىبّٔی وٛدن  ٚثیٕبری ٚی

.4

تٛا٘بیی ا٘دبْ الذاْ فحیح در سٔیٚ ٝٙاوٙؼ دارٚیی وٛدوبٖ

.5

تٛا٘بیی ا٘دبْ الذاْ فحیح در سٔی ٝٙثزٚس تت در وٛدوبٖ  ٚالذأبت ٔٙبعت خٟت وٙتزَ آٖ

.6

تٛا٘بیی ا٘دبْ الذاْ فحیح در ٔٛرد ثزٚس تؾٙح  ٚوٙتزَ آٖ در وٛدوبٖ
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1.
2.
3.

 -3اعالع وبفی در ٔٛرد ثیٕبری 3
وٛدن

ٔغبِؼ ٝثیٕبری ٞبی وٛدوبٖ ـ
ثحث ٌزٞٚی ـ پزعؼ  ٚپبعخ

ارائٚ ٝضؼیت ثیٕبری  3وٛدن ٚ
ر٘ٚذ پیؾزفت آٖ

2

 عؤاالت ؽفبٞی -یبدداؽت رٚسا٘ٝ

 -4ثزلزاری ارتجبط ثب خب٘ٛاد 3 ٜوٛدن

ٔغبِؼ ٝاف َٛثزلزاری ارتجبط ـ
تٛضیح ٔٛارد السْ

ثیبٖ إٞیت ارتجبط ثزای وٛدن ٚ
خب٘ٛادٜ

2

 ٔؾبٞذٜ یبدداؽت رٚسا٘ٝ -تؼبٔالت

 -5رػبیت اف َٛایٕٙی  ٚثزؽٕزدٖ 5
ٔٛرد اس ٔغبئُ ٔ ٟٓایٕٙی در وٛدوبٖ

ثحث ٌزٞٚی ـ پزعؼ  ٚپبعخ

ا٘دبْ فحیح اف َٛایٕٙی در ٔٛرد
 3وٛدن

3

 ٌشارػ ٔىتٛةٔ -ؾبٞذ ٚ ٜثزرعی

5

ثطَر كبهل اًجبم هيدُ د ()1

3

ًسجتب كبهل اًجبم هيدّذ ()0/75

 -2اعالع وبُٔ اس ٚضؼیت رؽذ ٚ
تىبُٔ  3وٛدن

ٔغبِؼٔ ٝجبحث ٔزثٛط ث ٝرؽذ ٚ
تىبُٔ وٛدوبٖ ـ ثحث ٌزٞٚی

ثیبٖ إٞیت ٚضؼیت رؽذ  ٚتىبُٔ
در وٛدوبٖ عٙیٗ ٔختّف ـ ا٘دبْ
ثزرعی ٚضؼیت رؽذ  ٚتىبُٔ در 3
وٛدن

 ٔؾبٞذٜ -یبدداؽت رٚسا٘ٝ

ثب راٌّوبیي كبهل اًجبم هيدّذ ()0/5

3

ًبقص اًجبم هيدّذ ()0/25

داًشجَ قبدر ثبشذ :
 -1افٔ َٛز احُ آؽٙبیی در ارتجبط ثب
 3وٛدن  ٚخب٘ٛادٚ ٜی را ثىبر ٌیزد .
(عالْ  ٚاح ٚاِپزعیٔ ،ؼزفی خٛد،
رػبیت حزیٓ وٛدن  ٚخب٘ٛاد)... ٜ

ٔذِغبسی ،ثزٌشاری خّغ ٝآؽٙبیی ٚ
تٛضیح ٔٛارد السْ ـ ٔغبِؼ ٝافَٛ
تىٙیه ٞبی ارتجبعی ارائ ٝؽذ ٜدر
درٚط لجّی

ثیبٖ ا ٕٞیت ٔزحّ ٝآؽٙبیی در
ارتجبط ثب وٛدن  ٚخب٘ٛاد ٜـ ا٘دبْ
ٔزحّ ٝآؽٙبیی ثب  3وٛدن  ٚخب٘ٛادٜ
ٚی

 ٔؾبٞذ ٚ ٜثزرعی ٌشارػ ٔىتٛة -تؼبٔالت

تَاًبئي اًجبم كبر را ًذارد ()0

ثبال )

هزثي

(فؼبليت داًشجَ)

هشبّذُ ًشذ

اّذاف ( در حذ كيفيت ثسيبر

هٌبثغ /استزاتژی /فؼبليت

رفتبر هَرد اًتظبر

سهبى

ًحَُ ارسیبثي

2

 -10ثزرعیدلیك ٔحُ ٚرٚد آ٘ضیٛوت
اس ٘ظزفّجیت  ٚعبِٓ ثٛدٖ ري (ٛٔ5رد)

تٛضیحبت السْ  ٚوبفی در ٔٛرد
٘ح ٜٛؽٙبعبیی ري عبِٓ

ا٘دبْ فحیح ثزرعی ري وٛدوبٖ
تٛعظ دا٘ؾدٛٔ5( ٛرد)

3

ٔ -ؾبٞذ ٚ ٜثزرعی

ٔ -11حبعج ٝدلیك ٔیشاٖ حدٓ ٚ
لغزات عزْ (ٛٔ5رد)

ٔغبِؼٔ ٝجبحث ٔزثٛط ثٔ ٝحبعجٝ
لغزات  ٚحدٓ عزْ  24عبػتٝ

ثیبٖ ٘حٔ ٜٛحبعجٔ ٝیشاٖ عزْ ٚ
لغزات آٖ در وٛدوبٖ (ٛٔ5رد)

3

ٔ -ؾبٞذ ٚ ٜثزرعی

٘ -12ح ٜٛدرعت وزدٖ دلیك عزْ ٚ
اضبفٕٛ٘ ٝدٖ اِىتزِٚیت ٞب (ٛٔ4رد)

تٛضیح السْ در ٔٛرد ٘ح ٜٛآٔبدٜ
وزدٖ عزْ در وٛدوبٖ

ثیبٖ ٘ح ٜٛدرعت وزدٖ عزْ در 4
وٛدن

3

ٔ -ؾبٞذ ٚ ٜثزرعی

6

ثطَر كبهل اًجبم هيدُ د ()1

 -9چه دلیك تبریخ ٔیىزٚعت ٚ
ٔحُ آ٘ضیٛوت (ٛٔ5رد)

ٔزٚر ٔغبِت ارائ ٝؽذ ٜدر ٔجبحث
لجّی

ثیبٖ إٞیت تبریخ فحیح ٔحُ
آ٘ضیٛوت  ٚتؼٛیض ثٕٛلغ آ٘ضیٛوت
ٔ ٚیىزٚعت ٞب (ٛٔ5رد)

 ٔؾبٞذ ٚ ٜثزرعی -یبدداؽت رٚسا٘ٝ

ًسجتب كبهل اًجبم هيدّذ ()0/75

 -8رػبیت ٔزالجت فحیح ثبِیٙی در
ٔٛرد  3وٛدن

ٔغبِؼ ٝپزٚعیضرٞبی فحیح درٔب٘ی
ٔ ٚزالجتی

ا٘دبْ فحیح وّی ٝپزٚعیضرٞبی
درٔب٘یٔ ٚزالجتٞبی پزعتبری السْ

3

 ثحث ٌزٞٚی -پزعؼ  ٚپبعخ

ثب راٌّوبیي كبهل اًجبم هيدّذ ()0/5

 -7ؽغتٗ ٔزتت دعت لجُ اس
ثزلزاری ارتجبط ثب ٞز وٛدن

ا٘دبْ ػّٕی رٚػ فحیح ؽغتٗ
دعتٟب

ؽغتٗ فحیح دعت ٞب لجُ اس
ثزلزاری ٞز ارتجبط

2

 تؼبٔالتٔ -ؾبٞذٜ

ًبقص اًجبم هيدّذ ()0/25

 -6دادٖ آٔٛسػ وبفی در ٔٛرد
ثیٕبری  3وٛدن ث ٝخب٘ٛادٚ ٜی

ٔغبِؼٔ ٝجبحث ٔزثٛع ٝـ ثحث
ٌزٞٚی

دادٖ آٔٛسػ السْ در ٔٛرد ثیٕبری
ثزای  3وٛدن  ٚخب٘ٛادٚ ٜی

3

 عؤاالت ؽفبٞی -یبدداؽت رٚسا٘ٝ

تَاًبئي اًجبم كبر را ًذارد ()0

ثبال )

هزثي

(فؼبليت داًشجَ)

هشبّذُ ًشذ

اّذاف ( در حذ كيفيت ثسيبر

هٌبثغ /استزاتژی /فؼبليت

رفتبر هَرد اًتظبر

سهبى

ًحَُ ارسیبثي

ٔزٚر ٔٙبثغ ٌشارػ ٘ٛیغی پزعتبری

ثیبٖ إٞیت ٌشارػ پزعتبری در
وٛدوبٖ (حذالُ ٛٔ 3رد)

2

ٔ -ؾبٞذ ٚ ٜثزرعی

ٔغبِؼٙٔ ٝبثغ ٔزتجظ ثب ٔٛضٛع

ثیبٖ إٞیت ٘یبسٞبی رٚحی در
وٛدوبٖ  ٚخب٘ٛاد ٜآٟ٘ب در حیٗ
ثغتزی ؽذٖ در ثیٕبرعتبٖ (ٛٔ3رد)

2

 تؼبٔالتٔ -ؾبٞذٜ

 -17دادٖ ٌشارػ وبُٔ اس ٚضغ
ثیٕبر ثقٛرت وتجی  ٚؽفبٞی
 -18تٛخ ٝث٘ ٝیبسٞبی رٚحی وٛدن
(حذالُ ٛٔ 3رد)

3

7

ثطَر كبهل اًجبم هيدُ د ()1

 -16آٔٛسػ ث ٝخب٘ٛاد 3 ٜوٛدن در
ٔٛرد تغذی ٝفحیح وٛدن در
ثیٕبریٞبی خبؿ

ٔزٚر ٔغبِت ارائ ٝؽذ ٜدر درط
ثیٕبری ٞبی وٛدوبٖ

حذالُ ثزای ٛ٘ 3ع ثیٕبری تغذیٝ
خبؿ آٖ را ثذا٘ذ  ٚث ٝخب٘ٛاد ٜثیٕبر
تٛضیح دٞذ

2

 یبدداؽت رٚسا٘ٝ ٔؾبٞذٜ -تؼبٔالت

ًسجتب كبهل اًجبم هيدّذ ()0/75

ٌ -15زفتٗ  V/Sدر  3وٛدن عٙیٗ
ٔختّف

پزعؼ  ٚپبعخ ـ ٔغبِؼٙٔ ٝبثغ

إٞیت ٔٛضٛع  V/Sدر وٛدوبٖ ٚ
٘ح ٜٛدلیك ٔحبعج ٝآٖ

3

ٔ -ؾبٞذ ٚ ٜثزرعی

ثب راٌّوبیي كبهل اًجبم هيدّذ ()0/5

 -14ا٘دبْ دلیك ٔزالجت ٞبی لجُ،
حیٗ  ٚثؼذ اس تشریك فزآٚردٞ ٜبی
خ٘ٛی (ٛٔ1رد)

تٛضیحبتالسْ در ٔٛرد ٚاوٙؼٞبی
٘بؽی اس تزا٘غفٛسی ٖٛخٖٛ

ثیبٖٛٔ3رداس ٚاوٙؼ ٞبی حغبعیتی
3
٘بؽی اس تزا٘غفٛسی ٖٛخٚ ٖٛ
ٔٛرد الذاْ درٔب٘ی در ایٗ ٔٛرد

2

 یبدداؽت رٚسا٘ٝٔ -ؾبٞذٜ

ًبقص اًجبم هيدّذ ()0/25

 -13درعت  ٚوبُٔ  ٚخٛا٘ب ٘ٛؽتٗ
ثزچغت عزْ (ٛٔ5رد)

پزعؼ  ٚپبعخ ـ ثحث ٌزٞٚی

ثزرعی ثزچغت درعت  ٚفحیح
(ٛٔ5رد)

2

ٔ -ؾبٞذٜ

تَاًبئي اًجبم كبر را ًذارد ()0

ثبال )

هزثي

(فؼبليت داًشجَ)

هشبّذُ ًشذ

اّذاف ( در حذ كيفيت ثسيبر

هٌبثغ /استزاتژی /فؼبليت

رفتبر هَرد اًتظبر

سهبى

ًحَُ ارسیبثي

 -ثزرعی ٔ ٚؾبٞذٜ

ٔغبِؼٙٔ ٝبثغ دارٚؽٙبعی

ثیبٖ إٞیت
وٛدوبٖ (ٛٔ3رد)

٘ -22ح ٜٛآٔبد ٜوزدٖ فحیح دارٚ
(ٛٔ 3رد)

ٔزٚر ٔٙبثغ ٔ ٚتٔ ٖٛزثٛعٝ

إٞیت ٘ح ٜٛآٔبد ٜوزدٖ دارٞٚبی
ٔختّف در وٛدوبٖ (ٛٔ 2رد)

2

٘ -23ح ٜٛتدٛیش فحیح دارٚ

تٛضیحبت السْ در ٔٛرد ٔٛضٛع

إٞیت تدٛیش فحیح دار ٚاس عزق
ٔختّف در وٛدوبٖ (ٛٔ3رد)

2

8

ثطَر كبهل اًجبم هيدُ د ()1

 یبدداؽت رٚسا٘ٝٔ -ؾبٞذٜ

-21
(ٛٔ 3رد)

ٔحبعج ٝدٚس فحیح دارٚ

 Medicationدر

ًسجتب كبهل اًجبم هيدّذ ()0/75

3

ٔ -ؾبٞذ ٚ ٜثزرعی

ثب راٌّوبیي كبهل اًجبم هيدّذ ()0/5

 -20ا٘تخبة دارٚی فحیح ٘ ٚحٜٛ
ؽٙبعبیی وٛدن (ٛٔ 3رد)

تٛضیحبت السْ در ٔٛرد ٔجبحث
دارٚؽٙبعی

إٞیت آؽٙبیی ثب ٘حٜٛ
 ٚ Medicationؽٙبعبیی دلیك
وٛدن (ٛٔ 3رد)

3

 تؼبٔالت -یبدداؽت رٚسا٘ٝ

ًبقص اًجبم هيدّذ ()0/25

 -19ا٘تخبة ثبسی ٔتٙبعت ثب عٗ
وٛدن (ٛٔ 3رد)

ٔجبحث پزعتبری وٛدوبٖ ()1

آٌبٞی اس ٚضؼیت تىبُٔ وٛدن ٚ
ثبسی ٔٙبعت عٗ (ٛٔ3رد)

2

ٔ -ؾبٞذ ٚ ٜثزرعی

تَاًبئي اًجبم كبر را ًذارد ()0

ثبال )

هزثي

(فؼبليت داًشجَ)

هشبّذُ ًشذ

اّذاف ( در حذ كيفيت ثسيبر

هٌبثغ /استزاتژی /فؼبليت

رفتبر هَرد اًتظبر

سهبى

ًحَُ ارسیبثي

اهتيبس

ػالقِ ثِ كبر
رػبیت ًظن ٍ
دقت
اًتقبدپذیزی

رفتبر ٍ ثزخَرد

حفظ ایوٌي

رػبیت اصَل اخالقي

ّويشِ ()1

هسئَليت

 -7ا٘دبْ وبُٔ ٚظبیف ٔ ٚغئِٛیت ٞب
 -8ا٘دبْ ٚظبیف ثب ػاللٙٔ ٝذی  ٚرضبیت
 -9تٕبیُ ث ٝیبدٌیزی وبرٞبی خذیذ
 -10اعتفبدٔ ٜؤثز اس عبػبت وبرآٔٛسی
 -11ثز٘بٔ ٝریشی فحیح خٟت ا٘دبْ أٛر ٔحِٝٛ
 -12ا٘دبْ ٚظبیف ثب در ٘ظز ٌزفتٗ اِٛٚیت ٞب
 -13دلت در ا٘دبْ ٚظبیف
 -14لج َٛا٘تمبدات ٚارد ٚ ٜتالػ در خٟت اس ثیٗ ثزدٖ
اؽىبالت
ٕٞ -15ىبری  ٚرفتبر احتزاْ آٔیش ثب پزعٕٞ ٚ ُٙىبراٖ در
ٔحیظ وبرآٔٛسی
ٕٞ -16ىبری ٚرفتبر احتزاْ آٔیش ثب ٔذدخٛیبٖ  ٚارائٝ
رإٙٞبیی ٞبی السْ ث ٝآ٘بٖ
 -17ثزرعی ٔحیظ ثیٕبر
 -18ثىبرٌیزی تذاثیز ایٕٙی ٔثُ ٘زد ٜوٙبر تخت (درفٛرت
٘یبس)
 -19اعالػبت ثیٕبررا ٔحزٔب٘ ٍٝ٘ ٝداؽت ٚ ٝدر اختیبر
عبیزیٗ لزار ٕ٘ی دٞذ
ٔ -20ؾبروت دادٖ ثیٕبراٖ در تقٕیٓ ٌیزی ٞبی ٔزالجتی
 ٚدرٔب٘ی

9

اغلت ()0/75

احسبس

گبّي ()0/5

ٍضؼيت ظبّز

ثٌذرت ()0/25

ٍقت شٌبسي

 -1حضٛر ثٕٛلغ در ٔحُ وبرآٔٛسی
٘ -2ذاؽتٗ غیجت
 -3داؽتٗ ی٘ٛیفزْ ٔٙبعت (رٚپٛػ عفیذ ،تٕیشٔ ،زتت ،ثّٙذ ٚ
راحت ثب آرْ دا٘ؾٍب ،ٜؽّٛار عٛرٔٝای پبرچٝای) وفؼ ٔؾىی
راحت  ٚتٕیش ثذ ٖٚفذا  ٚخّ ٛثغتٝ
ٔ -4مٙؼ ٝعزٔٝای ثّٙذ ثب پٛؽؼ وبُٔ ٔٞٛب خٟت
دختزٚآرایؼٔٞٛبیدا٘ؾدٛیبٖپغزثقٛرت ٔتؼبرف

دا٘ؾدٛیبٖ
 -5وبرت ؽٙبعبیی ٔؼتجز (تً)
 -6ا٘دبْ ثٕٛلغ ٚظبیف  ٚتؼٟذات

هشبّذُ ًشذ ()0

صفبت ػوَهي

هؼيبرّب

« جذٍل ثجت كلي دستَرالؼول ّبی پزستبری »
ردیف

دستَرالؼول

1

آؽٙبیی وبُٔ ثب ثیٕبر

2

اعالع اس ٚضؼیت رؽذ  ٚتىبُٔ وٛدن

3

اعالع وبفی در ٔٛرد ثیٕبری وٛدن

4

ثزلزاری ارتجبط ثب وٛدن  ٚخب٘ٛادٚ ٜی

5

رػبیت اف َٛایٕٙی  ٚپیؾٍیزی اس عٛا٘ح

6

دادٖ آٔٛسػ وبفی ث ٝوٛدن ٚ ٚاِذیٗ

7

پیؾٍیزی اس ا٘تمبَ ػف٘ٛت  ٚؽغتٗ ٔزتت دعت ٞب

8

رػبیت ٔزاتت فحیح ثٟذاؽتی  ٚثبِیٙی

9

چه ٕ٘ٛدٖ دلیك تبریخ ٔیىزٚعت ٔ ٚحُ آ٘ضیٛوت

10

ثزرعی دلیك ٔحُ ٚرٚد آ٘ضیٛوت اس ٘ظز ٚخٛد
تزٔٚجٛفّجیت  ٚعالٔت ري

11

ٔحبعج ٚ ٝتٙظیٓ دلیك ٔیشاٖ حدٓ  ٚلغزات عزْ

12

٘ح ٜٛدرعت وزدٖ دلیك عزْ  ٚاضبفٕٛ٘ ٝدٖ
اِىتزِٚیتٟب

13

درعت ،وبُٔ  ٚخٛا٘ب ٘ٛؽتٗ ثزچغت عزْ

14
15

تبریخ

ا٘دبْ دلیك ٔزالجت ٞبی لجُ ،حیٗ  ٚثؼذ اس تشریك
فزآٚردٞ ٜبی خ٘ٛی
٘حٌ ٜٛزفتٗ فحیح ػالئٓ حیبتی در وٛدوبٖ عٙیٗ
ٔختّف

16

آٔٛسػ تغذی ٝفحیح ٔزتجظ ثب ثیٕبری

17

دادٖ ٌشارػ وبُٔ اس ٚضغ ثیٕبر ثقٛرت وتجی ٚ
ؽفبٞی

18

تٛخ ٝث٘ ٝیبسٞبی رٚحی وٛدن

19

ا٘تخبة ثبسی ٔٙبعت عٗ وٛدن

20

ا٘تخبة دارٚی فحیح ٘ ٚح ٜٛؽٙبعبیی وٛد ن

21

ٔحبعج ٝدٚس دار ٚث ٝرٚػ فحیح

22

٘ح ٜٛآٔبد ٜوزدٖ دارٚ

23

٘ح ٜٛدادٖ دار ٚاس عزق ٔختّف

10

تشخيص ثيوبر

اهضبء هزثي

هالحظبت

جذٍل ارسشيبثي داًشجَ در طَل دٍرُ

هَارد ارسشيبثي

ًوزُ استبًذارد

ففبت ػٕٔٛی دا٘ؾدٛ

3

ففبت اختقبفی دا٘ؾدٛ

10

تىبِیف دٚرٜ

2

أتحبٖ پبیبٖ ثخؼ

2

أتحبٖ OSCE
پیؾزفت تحقیّی

3

جوغ ًوزُ

ًوزُ داًشجَ

20

ًظزات ٍ پيشٌْبدات هزثي

اهضبء

ًظزات ٍ پيشٌْبدات داًشجَ

اهضبء

11

هالحظبت

