
 

 

 
ىلزستب استبى پشضىیداًطگبُ ػلَم   

ثزٍجزدداًطىذُ پزستبری    

 الي ثَن() ّبی ثبلیٌی رٍساًِدفتزچِ ثجت فؼبلیت

 1پزستبری ثشرگسبالى/سبلوٌذاى ٍاحذ:

 پزستبری.....هخبعجبى:داًطجَیبى تزم

 2تؼذاد ٍاحذ: 

 جزاحی ػوَهی ّبی داخلی ٍهحیظ وبرآهَسی: ثخص

 ………ًیوسبل تحصیلی

 

 لغفب هطخصبت خَد را در ایي لسوت ثٌَیسیذ

 ضوبرُ داًطجَیی:                         ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:                    

 تبریخ خبتوِ دٍرُ: تبریخ ضزٍع دٍرُ:                                   
Email: 

 

گزدد خبًن/آلبی   ...........................................وبرآهَس/وبرٍرسدٍرُ وبرضٌبسی  تبییذ هی

ٍ رفتبر  دادُ اًجبم صحیحپزستبری در ایي دٍرُ حضَرداضتِ ٍ ٍظبیف هحَلِ را ثِ ًحَ 

 ثَدُ است .ذُ ىٍ لَاًیي داًط داًطجَ در ایي هذت هغبثك اخالق حزفِ ای

 اهضب هزثی
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 جـذٍل ارسضیبثی ولی

 ًوزُ هَارد ارسضیبثی ػوَهی

 1 ٍضؼیت ظبّزعجك ضَاثظ ٍ همزرات آهَسضی

 1.1 ٍلت ضٌبسی)حضَر ثِ هَلغ در وبرآهَسی(

 1.1 گزٍُارتجبط صحیح ٍ هٌبست ثب وبدر درهبى ٍ داًطجَیبى ّن 

 0.1 پذیزش اًتمبدات ٍ پیطٌْبدات ٍ ثىبر ثستي آًْب

 0.1 هسئَلیت پذیزی ٍ اًجبم ثِ هَلغ ٍ وبهل ٍظبیف ٍ تؼْذات

 ًوزُ ول هَارد ارسضیبثی تخصصی

تَاًبیی ثزلزاری ارتجبط ثب ثیوبر ٍ رػبیت اصَل اخالق پزستبری در ارتجبط ثب 

 ثیوبر

1 

 

 1 ، گشارش پزستبری، هغبلؼِ دارٍیی(case reportارائِ تىبلیف ضبهل)

 6 ّبی آهَسضیتىویل لسوت حذالل

 1 (Self- evaluationخَدارسضیبثی داًطجَ )

 2 آسهَى پبیبى دٍرُ

 20 جوغ ًوزُ



 

 

رٍساًِعزح درس   

30:13 – 12  

 

 

 

 
 

12 – 10:30  10:30 – 10  10 -  7:3 سبػت       
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 جذٍل فَق ثستِ ثِ ًظز هزثی هحتزم ٍ پیطٌْبدات داًطجَیبى

 گزاهی سهبى ثٌذی هی ضَد.
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 داًطجَی هحتزم پزستبری

هفبّین ظیطثٌبیی  سط فصل:ثب  1وبضآهَظی حبضط ٍاحس ػولی زضس پطستبضی ثعضگسبالى/ سبلوٌساى 

، ٍ اضتَپسی ّبی ثسى ٍ هفَْم اذتالالت حطوتیالىتطٍلیت آّة ٍهفَْم تؼبزل ٍ اذتالل زض ،

 ثبضس. هیوجس ٍ هدبضی صفطاٍی گَاضش ٍ ای  اذتالالت تغصیِ

 ضَاثظ ٍ همزرات آهَسضی:

  هی 19:30الی  13:30ٍ ػصطّب 13:30الی  7:30وبضآهَظی زض ثرص اظ سبػت سبػت-

 لبثل اغوبض ًیست. اظ ثرص ّیچ گًَِ تبذیط ٍ تؼدیل زض ٍضٍز ٍ ذطٍجثبضس. 

 ثبضس.ذطٍج اظ ثیوبضستبى هوٌَع هی 

 ُی صفط است.ّط گًَِ غیجت غیط هَخِ هؼبزل ثب ًوط 

 هسئَل) ثِ تبییس سطوبض ذبًن شٍالٌَضیثبیست غیجت هَخِ )ثب اضائِ هستٌسات الظم( هی 

 ضٍظ هؼبزل ثب حصف وبضآهَظی ٍ تدسیس زٍضُ است. یهآهَظش ثبلیي( ثطسس. غیجت ثیص اظ 

  پَضیسى یًَیفطم ثطای زاًطدَیبى ذبًن ضبهل: ضٍپَش سفیس ثلٌس ٍ ضاحت، اتیىت )حطف

 سبزُ سفیس هطىی یب، وفص سبزُ ایسطهِ اٍل ًبم، ًبم ذبًَازگی، ًبم زاًطىسُ ٍ ًبم ضضتِ(، ضلَاض

-ثستِ وِ ٌّگبم ضاُ ضفتي صسا ًساضتِ ثبضس)استفبزُ اظ زهپبیی ٍ صٌسل زض هحیظ ضاحت ٍ خلَ

 سطهِ ای (، همٌؼِ هوٌَع هی ثبضس ، سَذتگی ٍ لیجطICU، لیٌی ثدع اتبق ػولّبی آهَظضی ٍ ثب

 ثبضس(. ثبیست توبهی سط، ًَاحی ظیط گطزى پَضیسُثلٌس ثب پَضص وبهل هَّب )هی

 ِّبی ضٍپَش ثبیس زض پَضیسى یًَیفطم ثطای زاًطدَیبى آلب ضبهل: ضٍپَش سفیس )توبهی زوو

ّبی آهَظضی ثغَض وبهل ثستِ ثبضس(، اتیىت )حطف اٍل ًبم، ًبم توبم هست حضَض زض هحیظ

ضاحت ٍ خلَ  ، وفص هطىی سبزُ،ایی سبزُسطهِ ذبًَازگی، ًبم زاًطىسُ ٍ ًبم ضضتِ(، ضلَاض

ٍ سَذتگی  ICU، ّبی آهَظضی ثدع اتبق ػولاستفبزُ اظ زهپبیی ٍ صٌسل زض هحیظثستِ )

 هوٌَع هی ثبضس(، آضایص هَّب ثصَضت هتؼبضف.

  ثبضس.هی 12حسالل ًوطُ لجَلی زض وبضآهَظی 

 زض عال )ثدع حلمِ اظزٍاج( آالت ٍ زض هؼطض زیس لطاض زازى ّط گًَِ اًگطتطاستفبزُ اظ ظیَض

 ثبضس.هوٌَع هیّبی آهَظضی هحیظ
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 ّبی ًبذي زض ّط ضىلی هوٌَع تّب ثب الن ٍ ثطچسّب ثبیس وَتبُ ٍ تویع ثبضس آضایص ًبذيًبذي

 .است

 ًِّبی ًبهطتجظ ثِ حطفِ ٍ آٍیرتي آى ثِ ضٍپَش، ضلَاض ٍ وفص هوٌَع است. استفبزُ اظ ًطب 

 ذبهَش ثَزُ ٍ زض سبیط ثبیست زض ظهبى حضَض زض ثرص، والس ٍ ضاًس ثیوبضاى تلفي ّوطاُ هی

 ّب، استفبزُ اظ آى ثِ حس ضطٍضت وبّص یبثس.ظهبى

 ّبی آهَظضی ثبیس ثِ آضاهی ٍ ثب ازة ّوطاُ ثبضس. ٍ ّط گًَِ ایدبز سطٍ صحجت وطزى زض هحیظ

 صسا ٍ یب ثط ظثبى ضاًسى ولوبت وِ زض ضأى حطفِ ًیست، هوٌَع است. 

  ٍ ضاًس ثیوبضاى ٍ زض حضَض اسبتیس، وبضوٌبى ٍ  سبلي وٌفطاًس،ًظبیط آى زضثرص، خَیسى آزاهس

 ثبضس..ثیوبضاى هوٌَع هی

 ّبی آهَظضی ٍ ثبلیٌی هوٌَع استفبزُ اظ ازولي ٍ ػغطّبی ثب ثَی تٌس ٍ حسبسیت ظا زض هحیظ

 است.

 ِهوٌَع است. پطستبضی آضایص سط ٍ صَضت ثِ صَضت غیط هتؼبضف ٍ  زٍض اظ ضئَى حطف 

  ثب ثیوبضاى، ّوطاّبى ٍ ّوىبضاى وبزض زضهبًی ضطٍضیست.ضػبیت اصَل اذاللی زض ثطذَضز 

 ثبیست ثب ّوبٌّگی ٍ ًظبضت گطزز اًدبم ّط گًَِ السام زضهبًی ٍ غیط زضهبًی هیذبعط ًطبى هی

 هطثی صَضت پصیطز.

 

ّز گًَِ تخلف اس هَارد فَق ثز اسبس لَاًیي داًطىذُ ٍ وویتِ اًضجبعی ثزخَرد خَاّذ 

 ضذ.
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 داخلی ثب هحَریت گَارش ٍآة ٍ الىتزٍلیتْبثخص 

 ًوزُ

ضؼ

 یف

ذیلی  ذَة هتَسظ

 ذَة

 ػبلی

0 0.25 0.5 0.75 1 

ثالبتوطوع   ٍ ثطضسی ٍضؼیت سالالهت ثیوالبض  تَاًبیی اذص ضطح حبل
 ثطزستگبُ گَاضش ضا زاضز. 

     

اًَاع ضٍضْبی تغصیِ ای ضا هی ضٌبسس ٍ زض صَضت ًیبظ ثِ وبض هی 

 ثطز.

     

هطالجت پطستبضی اظ ثیوبضاى هجتال ثالِ اذالتالالت ّضالن ٍخالصة     

)اذتالالت زّبى ٍ زًساى ... (ثطاسبس تطالری  ّالبی پطسالتبضی    

 اضایِ هی زّس.

     

هطالجت پطستبضی اظ ثیوبضاى هجتال ثِ اذتالالت هؼسُ )گبسالتطیت  

،ظذن هؼسُ ،سطعبى ٍ .. (ثطاسبس تطری  ّبی پطستبضی اضایالِ  
 هی زّس.

     

هطالجالالت پطسالالتبضی اظ ثیوالالبضاى هجالالتال ثالالِ اذالالتالالت ضٍزُ ای     

)اذتالالت التْبثی ،وَلیت،اسالْبل ٍ...(ثطاسالبس تطالری  ّالبی     
 پطستبضی اضایِ هی زّس.

     

هطالجت پطستبضی اظ ثیوبضاى هجتال ثِ اذتالالت زفؼالی  )یجَسالت   
،ثی اذتیبضی،ّوَضٍئیس ٍ .. (ثطاسبس تطالری  ّالبی پطسالتبضی    

 اضایِ هی زّس.

     

هطالجت پطستبضی اظ ثیوبضاى هجتال ثِ اذتالالت وجس ٍ ویسِ صفطا 
)اًَاع پبًىطاتیت،ولِ سیستیت،ّپبتیت ّبٍ .. (ثطاسبس تطالری   

 ّبی پطستبضی اضایِ هی زّس.

     

،گبیالبن ٍ...(الالساهبت پبضاویلیٌیىی)آًسٍسالىَپی    S/Eثب تسالتْب) 

آهالبزگی ّالبی   ،ولًََسىَپی ٍفف ثرص آضٌبیی زاضزٍ ثِ ثیوالبض  

 لجل اظ اًدبم آًْب ضا آهَظش هی زّس.

     

اظ ثیوالالالالالبض ثالالالالالب اذالالالالالتالل زض الىتطٍلیالالالالالت ّب)ّالالالالالبیپَ     

وبلوی،ّبیپطوبلوی،ّبیپَوسیوی ،ّبیپطولسیوی ٍ...( ثبشوط ػالئن 
 هطالجت پستبضی ثط اسبس فطایٌس اًدبم هی زّس.

     

      اًدبم هی زّس. I&O ثطای ثیوبض وٌتطل 
اذتالالت اسیس ٍ ثبظ ثبشوط ػالئن هطالجت پطستبضی ثالط  اظ ثیوبض ثب 

 اسبس فطایٌس اًدبم هی زّس.
     

ثِ ثیوبض آهَظضْبی الظم ٌّگبم تطذی  اظ ثیوبضستبى ضا ثب توطوع 

 .(یه هَضز)ثط هطىل ثیوبض هی زّس
     



 

 

9 

 

 

 ّبی رٍساًِ: هؼزفی دفتزچِ ثجت فؼبلیت

ّبی ضٍظاًِ سٌسی زض زست زاًطدَ است وِ خْت تبویس ثط ذَز زفتطچِ ثجت فؼبلیت

 زاًطدَ هحَضی عطاحی ضسُ است.( ٍ self- learningیبزگیطی)

 ّبی رٍساًِ: اّذاف دفتزچِ ثجت فؼبلیت

 ّسفوٌس وطزى وبضآهَظی 

 افعایص اًگیعُ ٍ صالحیت ثبلیٌی زاًطدَیبى 

 تحمك اّساف ٍیژُ ثبلیٌی زض وبضآهَظی زاًطدَیبى 

  ثطضسی صالحیت ثبلیٌی زاًطدَیبى پطستبضی خْت اػالم فبضؽ التحصیلی 

 ى تَسظ اسبتیس ثبلیياضتمبی ػولىطز زاًطدَیب 

 ووه ثِ اسبتیس زض اضظیبثی ضًٍس آهَظش ّط ) اضظیبثی صحیح زاًطدَیبى زض وبضآهَظی ثبلیي

 زاًطدَ(

  ثجت زلیك ٍ وبهل تدطثیبت ػولی وِ هٌدط ثِ هستٌس سبظی تدطثیبت، ًوبیبى ضسى ووجَزّب

 ٍ تالش زض خْت ضفغ آًْب 

 اصَل ولی  تىویل دفتزچِ:

  ثبیست ثب ثِ هطاخؼِ ثِ سبیت زاًطىسُ فبیل هحل وبضآهَظی هیلجل اظ ٍضٍز ثِ ثرصPDF 

اٍل وبضآهَظی زفتطچِ هطثَط ثِ ٍاحس وبضآهَظی ٍ ثرص هَضز ًظط ضا پطیٌت گطفتِ ٍ زض ضٍظ 

 س.ثِ ّوطاُ زاضتِ ثبضٌ

 س.توبهی اٍلبت ثِ ّوطاُ زاضتِ ثبضٌ زفتطچِ ثجت فؼبلیت ضا زض 

 پطٍسیدطّب ًسجت ثِ ثجت هطرصبت ػولىطز ٍ تبییس آى ّب ٍ ثالفبصلِ پس اظ اًدبم فؼبلیت

 تَسظ هطثی السام ًوبییس.

 وٌیس(.الي ثَن ثجت ًوبییس )ٍ یب پیَست ذَزضازض  ٍػلوی ػولی ولیِ تدطثیبت 
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 حذ الل ّبی آهَسضی ثخص ارتَپذی

 ًوطُ
هتَس ضؼیف

 ط

ذیلی  ذَة

 ذَة

 ػبلی

0 0.25 0.5 0.75 1 

ٍ ثطضسی ٍضؼیت سالهت ثیوبضثبتوطوع ثطسیستن تَاًبیی اذص ضطح حبل
 .(یه هَضز)ػضالًی حطوتی ضا زاضز

     

َاع هطالجت پطستبضی اظ ثیوبضاى هجتال ثِ اذتالالت سیستن حطوتی )اً

.. (ثطاسبس تطری  ّبی پطستبضی . ضىستگی ،زضضفتگی ،پیچ ذَضزگی
 .(یه هَضزس )اضایِ هی زّ

     

ی وِ ػضَ زاضای لبلت گچی، آتل یب  هطالجت ّبی پطستبضی الظم اظ ثیوبضًا

ثطیس، فیىسبتَض ٍ تطاوطي زاضًس  ثطاسبس تطری  ّبی پطستبضی اضایِ 
 .(یه هَضز) هی زّس

     

َلیىی استرَاى هطالجت ّبی پطستبضی الظم اظ ثیوبضاى ثب اذ تالالت هتبث

 .(یه هَضز) ثطاسبس تطری  ّبی پطستبضی اضایِ هی زّس زاضًس
     

خْت پیطگیطی اظ ػَاضض ثی حطوتی زض ثیوبض هجتال ثِ اذتالالت 

 هطالجتی هٌبست ضا ثِ وبض هی گیطز. الساهبت ػضالًی –اسىلتی 

     

لغغ ػضَ )آهپَتبسیَى( اخطا هی  ایٌس پطستبضی ثطای ثیوبض ثب هطىلفط

 .(یه هَضز)وٌس
     

اع ػفًَت ّبی استرَاى  ثطاسبس هطالجت پطستبضی اظ ثیوبضاى هجتال ثِ اًَ

 .(یه هَضز)تطری  ّبی پطستبضی اضایِ هی زّس
     

هطالجت پطستبضی اظ ثیوبض ثباذتالالت ػضالًی اسىلتی هطتجظ ثب 

دبم هی زّس..ضغل)صسهبت ضغلی ٍ. یه )( ضا ثط اسبس فطایٌس پطستبضی ًا

 .(هَضز

     

اع تَهَضّبی استرَاى ثطاسبس  هطالجت پطستبضی اظ ثیوبضاى هجتال ثِ اًَ

 .(یه هَضز)اضایِ هی زّستطری  ّبی پطستبضی 
     

ٍ ثبفت ّن ثٌس ثطاسبس  ضی اظ ثیوبضاى هجتال ثِ اذتالالتهطالجت پطستب

 .(یه هَضز)تطری  ّبی پطستبضی اضایِ هی زّس
     

هطالجت پطستبضی اظ ثیوبضاى هجتال ثِ اذتالالت پب)ّبلگَس ٍالگَس 

.(یه هَضز)ٍ...(ثطاسبس تطری  ّبی پطستبضی اضایِ هی زّس  

     

 –زض ٌّگبم تطذی  آهَظضْبی الظم ضا زض هطالجت اظ اذتالالت اسىلتی 

 .(یه هَضز) هی زّس اضائِ ذبًَازُ ٍ ثیوبض ثطای ضا ػضالًی

     



 

 

  ٍ ولیِ هَاضز هَخَز زض زفتطچِ ثجت فؼبلیت ضٍظاًِ العاهی است ٍ زض صَضت ػسم اًدبم

هَاضز فَق ضا ثِ  ثبیستهیتىویل یه هْبضت هَضَع ضا ثِ اعالع هطثی ذَز ثطسبًیس)هطثی 

ّبی ثؼس ّوبى پطٍسیدط ثب زاًطدَ وبض اعالع هسئَل ثبلیي زاًطىسُ ضسبًسُ تب زض وبضآهَظی

 .(تىویل گطزز ضسُ ٍ زفتطچِ ٍی

 زٍضُ ثِ هطثی هطثَعِ تحَیل زّیس زفتطچِ ذَز ضا زض پبیبى. 

 ػٌبٍیي پیطٌْبدی ثحث گزٍّی

 ُّبی ادارُ وزدى آىدرد، اّویت آى ٍ را 

  اًَاع سزم ٍسزم تزاپی 

  ضَن، اًَاع آى ٍ هذاخالت پزستبری 

 اًَاع ثیَپسی ّب ٍ ػلت اًجبم 

 ػضالًی، حزوتی ٍ هفبصلّبی پزستبری در صذهبت سیستن هزالجت 

 اییّبی تغذیِاًَاع رٍش 

 

گزدد لذا تسلظ تَجِ:فْزست هغبلت  پیطٌْبدی فَق ثِ صَرت ثحث گزٍّی ارائِ هی

 ضَد.توبم داًطجَیبى ثز هغلت ضزٍری است ٍ جشٍ ارسضیبثی هحبسجِ هی
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 ًىتِ:
 

ثطای وبضآهَظی ّط ثرص  گطزز وِ ّط وسام اظ تىبلیف ثبال ثصَضت خساگبًِ ٍذبعط ًطبى هی .1

 ثصَضت خساگبًِ ثِ هطثی هطثَعِ تحَیل ًوبییس.

ثبضٌس پس اظ پبیبى وبضٍضظی، ولیِ تىبلیف ذَز ضا ثِ هطثی هطثَعِ زاًطدَیبى هَظف هی .2

 ثبضس(تحَیل ًوبیٌس. )هَضز هصوَض ثط اسبس صالحسیس استبز هحتطم هتغیط هی

سوت فطم ّب ٍ فطایٌس ّب لبثل زاًلَز لزض  زاًطدَاضظضیبثی  اذتصبصی ٍ فطم ػوَهی فطم ّبی .3

 .هی ثبضس
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 ( ارایِ یه هَرد عزح هزالجتی اس ثیوبر4

 

تْیِ گشارش هزالجت اس ثیوبر ثز اسبس فزایٌذ پزستبری )ثزای ثیوبری وِ اس اى 

 هزالجت ًوَدُ ایذ (

 

 گشارش یه هَردثبس اًذیطی -1

تبهل ثطاهَضی است وِ زض هحیظ ثبلیٌی ضخ هی زّس اًسیطی زض ایٌدب تفسیط ٍ هٌظَض اظ ثبظ

 .ضٍیسازّبیی وِ ضوب زضثبضُ آى فىط وطزیس ٍ ثطای ضوب سَال پیص آهس.

  (ثجت یه هَرد اس هطىالت هزتجظ ثب اخالق حزفِ ای6
ثغَض هثبل ثطذَضز ًبهٌبست ثب ثیوبض،ػسم گطفتي ضضبیت ًبهِ اظ ثیوبض ،ػسم ضػبیت حطین ذصَصی 

 ثیوبض ٍ...
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 تىبلیف وبرآهَسی)ثِ صَرت پیَست(

 گعاضش پطستبضی: (1

 .اظ گعاضش پطستبضی ثیوبضی وِ هطالجت آًطا ثِ ػْسُ زاضتِ ایسیه ًوًَِ 

2 )Case Report: 

 هؼزفی یه هَرد آهَسضی 

-ضبهل )ثطضسی،تطری ، ثطًبهِ هطالجت اظ یه ثیوبض ضا ثط اسبس فطآیٌس پطستبضی 

 ػْسُ گطفتِ ٍ ثِ هطثی هطثَعِ تحَیل زّیس. ی( ثطٍ اضظضیبث ضیعی، اخطا

 :( هغبلؼِ دارٍیی در ثخص هحل وبرآهَسی3

زاضٍّبیی ضا وِ زض عَل هست وبضآهَظی ذَز ثب آى سط ٍ وبض زاضتِ ایس لیست ًوَزُ ٍ زض هَضز 

 ّط یه ثِ سَاالت ظیط پبسد زّیس.

 ایي زاضٍ ثِ وسام زستِ زاضٍیی تؼلك زاضز؟ 

 هطثَعِ تدَیع ضسُ است؟ثِ چِ ػلت زض ثیوبض  

 چِ ػَاضضی زض ثیوبض هطبّسُ گطزیس؟ 

خْت ثطعطف وطزى ایي ػَاضض پعضه هؼبلح ٍ ضوب چِ ضاّىبضّبیی ضا اػوبل  

 ًوَزیس؟
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