
 

 

 
لرستاناستان دااگشنه علوم زپشکی   

 دادکشنه رپستاری ربوجرد
 )ّای بالیٌی رٍزاًِ) الي بَندفترچِ ثبت فعالیت

 3پرستاری بسرگساالى ٍسالوٌذاى عرصٍِاحذ: 

 ،ًَرٍلَشی، اتاق عولسَختگی، عفًَی، اًىَلَشی، پَست ٍّای بخصهحیط وارآهَزی: 

 چطن ٍگَش ، غذد

 .………ًیوسال تحصیلی

پرستاری……هخاطباى:داًطجَیاى ترم 

 

 2سؼساز ٍاحس:

 :لغفب هكرهبر ذَز ضا زض ایي لؿوز ثٌَیؿیس

 ضوارُ داًطجَیی:                         ًام ٍ ًام خاًَادگی:                    

 تاریخ خاتوِ دٍرُ: تاریخ ضرٍع دٍرُ:                                   
Email: 

 

 

با  ..............وارآهَز/وارٍرزدٍرُ وارضٌاسی پرستاری....................تاییذ هیگردد خاًن/آلای 

در ایي دٍرُ حضَرداضتِ ٍ ٍظایف هحَلِ را بِ ًحَ  .....ضوارُ داًطجَیی..............................

اًجام ٍ رفتار داًطجَ در ایي هذت هطابك اخالق حرفِ ای  صحیح ٍطبك لَاًیي داًطىذُ

 بَدُ است .

 اهضا هربی

 

 

 

 

16 

 جـذٍل ارزضیابی ولی

 ًورُ 5 هَارد ارزضیابی عوَهی

 5 ، گسارش پرستاری، هطالعِ دارٍیی(case reportارائِ تىالیف ضاهل) 

 6 آهَزضیّای تىویل لسوت حذالل

 1 (Self- evaluationخَدارزضیابی داًطجَ )

 3 آزهَى پایاى دٍرُ

 20 خوغ ًوطُ
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 داًطجَی هحترم پرستاری

آگبّی اظ ی آى چیعی اؾز وِ ثیوبض اًشظبض زضیبفز آى ضا زاضز ٍ ایي هْن خع ثب هطالجز ّوِ

زاًف ، احشطام ثِ ثیوبض، اضایِ اعالػبر ٍ سكَیك هكبضوز ٍی ٍ ؾؼی زض اضسمب هفبّین اذاللی

ضٍز زض قطٍع ٍضٍز ثِ ػطنِ  آهَظـ دطؾشبضی، ؛ لصا اًشظبض هیدصیط ًیؿز دطؾشبضی اهىبى

زاًكدَیبى ػعیع سوبم ؾؼی ذَز ضا زض خْز ًیل ثِ ایي ّسف ثىبض ثگیطًس.هَاضز هَضز آهَظـ زض 

 زضٍؼ اػهبة، ػفًَی، چكن ٍ گَـ، اسبق ػول، اًىَلَغی،ایي وبض آهَظی قبهل هجبحث سئَضی 

 .ٍ ؾَذشگی ٍ غسز ذَاّس ثَزدَؾز 

 ضَابط ٍ همررات آهَزضی:

  ثبقس. ّیچ هی 13:37الی  13:37ٍ ػهطّب 13:37الی  7:37ؾبػز وبضآهَظی زض ثرف اظ ؾبػز

 گًَِ سبذیط ٍ سؼدیل زض ٍضٍز ٍ ذطٍج اظ ثرف لبثل اغوبو ًیؿز.

 ثبقس.ذطٍج اظ ثیوبضؾشبى هوٌَع هی 

  ُاظ اؾشبز هطثَعِ اهىبى دصیط اؾز.ذطٍج اظ ثرف ثب ّوبٌّگی ٍ وؿت اخبظ 

 ُی نفط اؾز.ّط گًَِ غیجز غیط هَخِ هؼبزل ًوط 

 ثبیؿز ثِ سبییس ؾطوبض ذبًن غیجز هَخِ ) هبًٌس ثؿشطی زض ثیوبضؾشبى ثب اضائِ هؿشٌسار الظم( هی

اظ یه ضٍظ هؼبزل ثب حصف وبضآهَظی ٍ سدسیس .شٍالٌَضی)هؿئَل آهَظـ ثبلیي( ثطؾس. غیجز ثیف 

 ز.زٍضُ اؾ

  ،دَقیسى یًَیفطم ثطای زاًكدَیبى ذبًن قبهل: ضٍدَـ ؾفیس ثلٌس ٍ ضاحز، اسیىز )حطف اٍل ًبم

ضاحز ٍ  ؾبزُ ؾبزُ، وفف ؾفیسیب هكىی ؾطهِ ای بم زاًكىسُ ٍ ًبم ضقشِ(، قلَاضًبم ذبًَازگی، ً

هَظقی ّبی آخلَثؿشِ وِ ٌّگبم ضاُ ضفشي نسا ًساقشِ ثبقس)اؾشفبزُ اظ زهذبیی ٍ نٌسل زض هحیظ

ثلٌس ثب دَقف هی ثبقس(، همٌؼِ ؾطهِ ای هوٌَع  ICUٍ ثبلیٌی ثدع اسبق ػول،ؾَذشگی، لیجط ٍ 

 ثبیؿز سوبهی ؾط، ًَاحی ظیط گطزى دَقیسُ ثبقس(.وبهل هَّب )هی

2 

 سَختگیپَست ٍ  ّای آهَزضی در بخصحذالل

 

 پَست ٍ سَختگی حذ الل ّای آهَزضی وارآهَزی

 

 ًحَُ اًدبم

ضؼ
 یف

هشَ
 ؾظ

ذیلی  ذَة
 ذَة

 ػبلی

7 7.25 7.5 7.75 1 

ثیوبض زچبض ؾَذشگی ضا ثِ ضٍـ نحیح هَضز ثطضؾی خبهغ                    

( Assessment.لطاض هی زّس ) 

     

      ثط اؾبؼ ٍیػگیْبی ظبّط ظذن زضخِ ؾَذشگی ضا سؼییي هی ًوبیس.

دبًؿوبى ظذن ؾَذشگی ضا ثِ ضٍـ  ثب اًَاع دبًؿوبًْب آقٌبیی زاضزٍ

 نحیح اًدبم هی زّس .

     

ْز ثیوبضاى زچبض  ؾَذشگی هیعاى ّیسضٍسطادی ضا ثِ ضٍـ نحیح خ

 هحبؾجِ هی ًوبیس. 

     

      هحبؾجِ هی وٌس.ضا زضنس ؾَذشگی 

( ضا هی  ٍ ....  سطهیوی، ظیجبیی ٍ دالؾشیه) اًَاع خطاحی ّب ی دَؾز

 قٌبؾس ٍ فطایٌس هطالجز اظ ثیوبض سحز خطاحی ضا اخطا هی ًوبیس. .

     

آقٌبیی زاضز ٍ  زض ثیوبض زچبض ؾَذشگی  ضٍقْبی وٌشطل زضز ثب اًَاع

 ثىبض هی ثطز. 

     

      سؿشْبی سكریهی  ثرف دَؾز ضا هی قٌبؾس.

 ػلل، ػالئن، زضهبى ٍ هطالجز ّبی دطؾشبضی زضهبسَظّبی ػفًَی

)ػفًَز ّبی ثبوشطیبل دَؾز، ػفًَز ّبی ٍیطٍؾی دَؾز، ػفًَز 

 ( ضا هی زاًس.ٍ ... اًگلی دَؾزّبی لبضچی دَؾز، آلَزگی ّبی 

     

ػلل، ػالئن، زضهبى ٍ هطالجز ّبی دطؾشبضی آوٌِ ٍلگبضیؽ ضا هی زاًس 

 ٍ اظ ثیوبض هجشال ثط اؾبؼ فطایٌس دطؾشبضی هطالجز ثِ ػول هی آٍضز.

     

فطایٌس دطؾشبضی سَهَضّبی دَؾز )سَهَضّبی ذَـ ذین ٍ ثسذین 

 ٍ اخطا هی وٌس. دَؾز ( ضا هی زاًس

     

      ثِ ثیوبض ٍ ذبًَازُ ٌّگبم سطذیم آهَظقْبی الظم هی زّس.  



 

 

 ِّبی ضٍدَـ ثبیس زض دَقیسى یًَیفطم ثطای زاًكدَیبى آلب قبهل: ضٍدَـ ؾفیس )سوبهی زوو

ّبی آهَظقی ثغَض وبهل ثؿشِ ثبقس(، اسیىز )حطف اٍل ًبم، ًبم سوبم هسر حضَض زض هحیظ

ؾطهِ ای ؾبزُ، وفف هكىی ؾبزُ،ضاحز ٍ خلَ اًكىسُ ٍ ًبم ضقشِ(، قلَاضذبًَازگی، ًبم ز

 ICUّبی آهَظقی ثدع اسبق ػول، ؾَذشگی ٍ زهذبیی ٍ نٌسل زض هحیظثؿشِ) اؾشفبزُ اظ 

 هوٌَع هی ثبقس(، آضایف هَّب ثهَضر هشؼبضف.

  ثبقس.هی 12حسالل ًوطُ لجَلی زض وبضآهَظی 

  ّب ثبیس بذيًثبقس. ّبی آهَظقی هوٌَع هیزض هحیظ)ثدع حلمِ اظزٍاج( اؾشفبزُ اظ ظیَض آالر

 ّبی ًبذي زض ّط قىلی هوٌَع اؾز.ّب ثب الن ٍ ثطچؿتوَسبُ ٍ سویع ثبقس آضایف ًبذي

 ًِّبی ًبهطسجظ ثِ حطفِ ٍ آٍیرشي آى ثِ ضٍدَـ، قلَاض ٍ وفف هوٌَع اؾز.اؾشفبزُ اظ ًكب 

 ثبیؿز ذبهَـ ثَزُ ٍ زض زض ظهبى حضَض زض ثرف، والؼ ٍ ضاًس ثیوبضاى سلفي ّوطاُ هی

 ثس.ّب، اؾشفبزُ اظ آى ثِ حس ضطٍضر وبّف یبؾبیط ظهبى

 ّبی آهَظقی ثبیس ثِ آضاهی ٍ ثب ازة ّوطاُ ثبقس. ٍ ّط گًَِ ایدبز نحجز وطزى زض هحیظ

 ؾطٍ نسا ٍ یب ثط ظثبى ضاًسى ولوبر وِ زض قأى حطفِ ًیؿز، هوٌَع اؾز. 

  ،خَیسى آزاهؽ ٍ ًظبیط آى زض ثرف، ؾبلي وٌفطاًؽ، ضاًس ثیوبضاى ٍ زض حضَض اؾبسیس

 س.ثبقوبضوٌبى ٍ ثیوبضاى هوٌَع هی

 ّبی آهَظقی ٍ ثبلیٌی اؾشفبزُ اظ ازولي ٍ ػغطّبی ثب ثَی سٌس ٍ حؿبؾیز ظا زض هحیظ

 هوٌَع اؾز.

 .آضایف ؾط ٍ نَضر ثِ نَضر غیط هشؼبضف ٍ زٍض اظ قئَى حطفِ دطؾشبضی هوٌَع اؾز 

 .ضػبیز انَل اذاللی زض ثطذَضز ثب ثیوبضاى، ّوطاّبى ٍ ّوىبضاى وبزض زضهبًی ضطٍضیؿز 

 ثبیؿز ثب ّوبٌّگی ٍ گطزز اًدبم ّط گًَِ السام زضهبًی ٍ غیط زضهبًی هیذبعط ًكبى هی

 ًظبضر هطثی نَضر دصیطز.
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 حذ الل ّای آهَزضی وارآهَزی بخص غذد

 ًحَُ اًجام

ضؼی

 ف

ذیلی  ذَة هشَؾظ

 ذَة

 ػبلی

7 7.25 7.5 7.75 1 

ثیوبض هجشال ثِ هكىالر غسز ضا هَضز ثطضؾی ٍضؼیز لطاض زازُ ٍ قطح حبل هی 

 گیطز. 

     

ثب اًَاع زیبثز)ٍاثؿشِ ثِ اًؿَلیي ٍ غیط ٍاثؿشِ ثِ اًؿَلیي ٍ زیبثز 

 ثبضزاضی(آقٌبیی زاضز.

     

      اظ ثیوبض هجشال ثِ زیبثز  عجك فطایٌس دطؾشبض هطالجز ثِ ػول هی آٍضز. 

ػالئن ّبیذَگالیؿوی ٍ ّبیذطگالیؿوی ضا هی زاًس، زض ثیوبض هجشال سكریم هی 

 زّس ٍ الساهبر اٍضغاًؿی ضا زض هَاخِْ ثب ایي ثیوبضاى اًدبم هی زّس. 

     

      اظ ثیوبض هجشال ثِ وشَاؾیسٍظ زیبثشی ثط اؾبؼ فطایٌس دطؾشبضی هطالجز هی ًوبیس.

      ثط اؾبؼ فطایٌس دطؾشبضی هطالجز هی ًوبیس. اظ ثیوبض هجشال ثِ ّبیذط سیطٍئیسی 

      اظ ثیوبض هجشال ثِ ّبیذَسیطٍئیسی  ثط اؾبؼ فطایٌس دطؾشبضی هطالجز هی ًوبیس.

      اظ ثیوبض سحز خطاحی سیطٍئیس ثط اؾبؼ فطایٌس دطؾشبضی هطالجز هی ًوبیس.

      ثب اًَاع سَهَض ّبی غسُ ّیذَ فیع آقٌبیی زاضز .

ثیوبض هجشال ثِ سَهَض غسُ ّیذَفیع  ثط اؾبؼ فطایٌس دطؾشبضی هطالجز هی اظ 

 ًوبیس.

     

اظ ثیوبض هجشال ثِ هكىالر غسُ دبضاسیطٍئیس ثطاؾبؼ فطایٌس دطؾشبضی هطالجز هی 

 ًوبیس. 

     

ثِ ثیوبض ٍ ذبًَازُ  آهَظـ ّبی  الظم هطسجظ ثب ثیوبضی  زض ٌّگبم سطذیم اضائِ 

 هی زّس. 
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 ّای رٍزاًِ: هعرفی دفترچِ ثبت فعالیت

 زفشطچِ ثجز فؼبلیز ّبی ضٍظاًِ ؾٌسی زض زؾز زاًكدَ اؾز وِ خْز سبویس ثط ذَز یبزگیطی

(self -learning.زاًكدَ هحَضی عطاحی قسُ اؾز ٍ ) 

 ّای رٍزاًِ: اّذاف دفترچِ ثبت فعالیت

 ّسفوٌس وطزى وبضآهَظی 

 افعایف اًگیعُ ٍ نالحیز ثبلیٌی زاًكدَیبى 

 سحمك اّساف ٍیػُ ثبلیٌی زض وبضآهَظی زاًكدَیبى 

 ثطضؾی نالحیز ثبلیٌی زاًكدَیبى دطؾشبضی خْز اػالم فبضؽ الشحهیلی 

 اضسمبی ػولىطز زاًكدَیبى سَؾظ اؾبسیس ثبلیي 

  وبضآهَظی ثبلیي) ووه ثِ اؾبسیس زض اضظیبثی ضًٍس آهَظـ ّط اضظیبثی نحیح زاًكدَیبى زض

 زاًكدَ(

  ثجز زلیك ٍ وبهل سدطثیبر ػولی وِ هٌدط ثِ هؿشٌس ؾبظی سدطثیبر، ًوبیبى قسى ووجَزّب

 .ٍ سالـ زض خْز ضفغ آًْب 
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 ّای آهَزضی در اتاق عولحذالل

 الذام هرالبتی

 

 ًحَُ اًدبم

ضؼی

 ف

هشَ

 ؾظ

ذَ

 ة

ذیل

ی 

 ذَة

ػبل

 ی

7 7.25 7.
5 

7.75 1 

      اؾشبًساضز ضا هی زاًس..ذهَنیبر اسبق ػول 

      هَضز(.2ضٍـ دصیطـ ثیوبض زض اسبق ػول ضا هی زاًس ٍ اًدبم هیسّس)حس الل 

ثیوبض ضا اظ ًظط آهبزگی خؿوی لجل اظ ػول ) قیَ ًبحیِ ػول ، خسا وطزى 

 اػضبء ههٌَػی، ظیَض آالر ٍ ًساقشي لجبؼ اضبفی( وٌشطل هی ًوبیس

     

ٍؾبیل الظم خْز ػول خطاحی ضا زض اسبق اؾشطیل آهبزُ هی وٌس ٍ ؾشْبی 

 خطاحی ضا  ثِ ضٍـ اؾشطیل ثبظ هی وٌس. 

     

      ًحَُ وبض وطزى ثب الىشطٍوًَط ٍ ًىبر ایوٌی هطثَط ثِ آًطا سَضیح هی زّس.

ؾشْب ٍ ٍؾبیل  ؾز دطة ضا آهبزُ هی وٌسٍ ؾذؽ ًبحیِ ػول ضا دطة هی وٌس.

 خطاحی ضا ثسضؾشی ده هی ًوبیس.

     

ثبضػبیز ًىبر اؾشطیل زؾشْب ضا اؾىطاح ًوَزُ ؾذؽ گبى ٍ زؾشىف هی 

 دَقس.

     

ًوًَِ هطثَط ثِ ثیوبض ضا ثسضؾشی زض ظطف هرهَل لطاض هی زّس ٍ ثطچؿت 

 هكرهبر هی ظًس ٍ زض زفشط هرهَل ثجز هی وٌس.

     

لجل اظ اػوبل خطاحی ضا قطح هی زّس ٍ زض  ضٍـ اؾشفبزُ اظ سَضًیىز

 هَلؼیز ثبلیٌی ثب ضػبیز ًىبر ایوٌی ثط ضٍی اًسام هی ثٌسز.

     

وبضثطز ٍ خٌؽ اًَاع ًد ثریِ ضا سَضیح هی زّس ٍ ؾذؽ اًَاع ثریِ ضا ضٍی 

 گبظ اًدبم هی زّس.

     

      لجل،حیي ٍ ثؼس اظ ػول خطاحی ضا اًدبم هی زّس. هطالجز ّبی دطؾشبضی

      هطالجز ّبی الظم اظ ثیوبض ضا زض اسبق ثْجَزی سب ٌّگبم سطذیم اًدبم هی زّس.



 

 

 تىالیف وارآهَزی)بِ صَرت پیَست(.

 دطؾشبضی:گعاضـ  (1

 اظ گعاضـ دطؾشبضی ثیوبضی وِ هطالجز آًطا ثِ ػْسُ زاقشِ ایس.یه ًوًَِ 

2 )Case Report: 

 هعرفی یه هَرد آهَزضی 

-هطالجز اظ یه ثیوبض ضا ثط اؾبؼ فطآیٌس دطؾشبضی قبهل )ثطضؾی،سكریم، ثطًبهِ 

 ضیعی، اخطا ٍ اضظقیبثی( ثط ػْسُ گطفشِ ٍ ثِ هطثی هطثَعِ سحَیل زّیس.

 :هطالعِ دارٍیی در بخص هحل وارآهَزی (3

زاضٍّبیی ضا وِ زض عَل هسر وبضآهَظی ذَز ثب آى ؾط ٍ وبض زاقشِ ایس لیؿز ًوَزُ ٍ زض هَضز 

 ّط یه ثِ ؾَاالر ظیط دبؾد زّیس.

 ایي زاضٍ ثِ وسام زؾشِ زاضٍیی سؼلك زاضز؟ 

 ثِ چِ ػلز زض ثیوبض هطثَعِ سدَیع قسُ اؾز؟ 

 هكبّسُ گطزیس؟چِ ػَاضضی زض ثیوبض  

خْز ثطعطف وطزى ایي ػَاضو دعقه هؼبلح ٍ قوب چِ ضاّىبضّبیی ضا اػوبل  

 ًوَزیس؟

 تی از بیوارارایِ یه هَرد طرح هرالب (4

ى آِ از وتْیِ گسارش هرالبت از بیوار بر اساس فرایٌذ پرستاری )برای بیواری 

 هرالبت ًوَدُ ایذ (

5 

 عفًَی ّای آهَزضی در بخصحذالل

 الذام هرالبتی

 

 ًحَُ اًدبم

ضؼی

 ف

هشَ

 ؾظ

ذیل ذَة

ی 

 ذَة

ػبل

 ی

7 7.25 7.5 7.75 1 

ًَی ضا ثِ ضٍـ نحیح هَضز ثطضؾی خبهغ  ثیوبض ثؿشطی زض ثرف ػف

(Assessment.لطاض هی زّس ) 

     

سكریهی هطثَط ثیوبضیْبی ػفًَی ضا سكطیح هی ًوبیس ٍ هساذالر  سؿشْبی

 دطؾشبضی الظم ضا ثِ ػول هی آٍضز.

     

اًَاع ضٍقْبی ایعٍالؾیَى ٍ هَاضز وبضثطز آًْب ضا سكطیح هی ًوبیس ٍ ثِ ضٍـ نحیح  

 اخطا هی ًوبیس.

     

آًفَالًعا ، آثؿِ ضیِ ٍ . . اذشالالر ػفًَز سٌفؿی ثبوشطیبل ٍ ٍیطال ) ؾل، دٌَهًَی ، 

 . ( ضا سكطیح هی ًوبیس ٍ هساذالر دطؾشبضی الظم ضا ثؼول هی آٍضز.

     

ًَی ؾیؿشن هغع ٍ اػهبة ثبوشطیبل ٍ ٍیطال  ) هٌٌػیز ،آثؿِ هغعی ،  اذشالالر ػف

آًؿفبلیز ، آثؿِ ًربع  ٍ . . . ( ضا سكطیح هی ًوبیس ٍ هساذالر دطؾشبضی الظم ضا 

 .ثؼول هی آٍضز

     

ًَی ؾیؿشویه)  سكطیح هی  ، هٌَولئَظ، ؾذشی ؾوی ٍ . . . (ضا HIVاذشالالر ػف

 ًوبیس ٍ هساذالر دطؾشبضی الظم ضا ثؼول هی آٍضز.

     

، ؾیؿشیز، گلَهطًٍفطیز ٍ .  UTIاذشالالر ػفًَی ؾیؿشن ولیِ ٍ هدبضی ازضاض  ) 

 .. . ( ضاهی قٌبؾس هساذالر دطؾشبضی ضا ثؼول هی آٍضز

     

اذشالالر ػفًَی ؾیؿشن اؾىلشی ) ست ضٍهبسیؿوی، ست هبلز، آضسطیز ٍ . . . ( ضا 

 .سكطیح هی ًوبیس ٍ هساذالر دطؾشبضی الظم ضا ثؼول هی آٍضز

     

ی ٍ دبًىطاؼ ) اًَاع ّذبسیز، ولِ ؾیؿشیز،  ًَی وجس ٍ هدبضی نفطٍا اذشالالر ػف

 دطؾشبضی الظم ضا ثؼول هی آٍضز. دبًىطاسیه ٍ . . . ( ضا سكطیح هی ًوبیس ٍ هساذالر

     

ًَی ؾیؿشن سٌبؾلی ) ؾَظان ، ؾفلیؽ ٍ . . . ( ضا سكطیح هی ًوبیس ٍ  اذشالالر ػف

 .هساذالر دطؾشبضی الظم ضا ثؼول هی آٍضز

     

ػالئن قَن ؾذشیه ضا سكطیح هی ًوبیس ٍ هساذالر دطؾشبضی اٍضغاًؿی الظم ضا 

 ثؼول هی آٍضز.

     

      الظم خْز ثیوبضاى ضا زض ثرف ٍ حیي سطذیم اضائِ هی ًوبیس.آهَظقْبی 



 

 

  باز اًذیطی گسارش یه هَرد  -

هٌظَض اظ ثبظ اًسیكی زض ایٌدب سفؿیط ٍ سبهل ثطاهَضی اؾز وِ زض هحیظ ثبلیٌی ضخ هی زّس 

 ؾَال دیف آهس..ضٍیسازّبیی وِ قوب زضثبضُ آى فىط وطزیس ٍ ثطای قوب 

  (ثبت یه هَرد از هطىالت هرتبط با اخالق حرفِ ای6

اظ ثیوبض ،ػسم ضػبیز حطین ذهَنی ثیوبض  ثغَض هثبل ثطذَضز ًبهٌبؾت ثب ثیوبض،ػسم گطفشي ضضبیز ًبهِ

...ٍ 

 ًىشِ

گطزز وِ ّط وسام اظ سىبلیف ثبال ثهَضر خساگبًِ ٍ ثطای وبضآهَظی ّط ثرف ذبعط ًكبى هی .1

 خساگبًِ ثِ هطثی هطثَعِ سحَیل ًوبییس.ثهَضر 

ثبقٌس دؽ اظ دبیبى وبضٍضظی، ولیِ سىبلیف ذَز ضا ثِ هطثی هطثَعِ سحَیل زاًكدَیبى هَظف هی .2

 ثبقس(ًوبیٌس. )هَضز هصوَض ثط اؾبؼ نالحسیس اؾشبز هحشطم هشغیط هی

 ثبقس.فطم ّبی اضظقیبثی زاًكدَ زض فؿوز فطم ّب ٍ فطایٌس ّب ًیع  لبثل زاًلَز هی  .3
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 اًگَلَشی ّای آهَزضی در بخصحذالل

 الذام هرالبتی

 

 ًحَُ اًدبم

ضؼ

 یف

هشَ

 ؾظ

ذَ

 ة

ذیلی 

 ذَة

ػب

 لی

7 7.25 7.

5 

7.75 1 

ثیوبض ثؿشطی زض ثرف اًىَلَغی ضا ثِ ضٍـ نحیح هَضز ثطضؾی خبهغ 

(Assessment.لطاض هی زّس ) 

     

، CBC diff ،PT، PTTؾبظ)  سؿشْبی سكریهی ؾیؿشن ذَى

BMA&BMB ضا سكطیح ًوبیس ٍ هساذالر دطؾشبضی الظم ضا ثِ ػول ) . . . ٍ ،

 آٍضز.

     

 هساذالر دطؾشبضی الظم ضا لجل ٍ ثؼس اظ ثیَدؿی وجس، عحبل ٍ هغع اؾشرَاى

 اخطا ًوبیس.

     

اًَاع آًوی، دلی ؾبیشوی، سبالؾوی ٍ .  اذشالالر ًبقی اظ گلجَلْبی لطهع ذَى )

 . . ( ضا سكطیح ًوبیس ٍ هساذالر دطؾشبضی الظم ضا ثؼول آٍضز.

     

اذشالالر ًبقی اظ گلجَلْبی ؾفیس ذَى ) اًَاع لَووی، آگطاًَلَوَدٌی، لَوَدٌی 

 ٍ . . . ( ضا سكطیح ًوبیس ٍ هساذالر دطؾشبضی الظم ضا ثؼول آٍضز.

     

، ّوَفیلی DIC ، ITPاذشالالر دالوشی ٍ اًؼمبزی ) اویوَؼ، دَضدَضا، دشكی، 

 ٍ . . . ( ضا سكطیح ًوبیس ٍ هساذالر دطؾشبضی الظم ضا ثؼول آٍضز.

     

ثعضگی وجس ٍ عحبل سكطیح ٍ اضظیبثی ًوبیس ٍ هساذالر دطؾشبضی الظم ضا ثؼول 

 آٍضز.

     

      اؾشفبزُ آًْب ضا سكطیح ًوبیس.اًَاع فطآٍضزُ ّبی ذًَی ٍ هَاضز 

ػَاضو سطاًؿفَظیَى ذَى ضا سكطیح ًوبیس ٍ هساذالر دطؾشبضی اٍضغاًؿی الظم 

 ضا ثؼول آٍضز.

     

الساهبر حفبظشی الظم اظ  ثیوبضاى ثب وبّف ایوٌی ضا سكطیح ًوبیس هساذالر 

 دطؾشبضی الظم ضا ثؼول آٍضز.

     

، ٍ . ( ضا CBC diff،BMA&BMBسؿشْبی سكریهی ؾیؿشن ذًَؿبظ) 

 سكطیح ًوبیس ٍ هساذالر دطؾشبضی الظم ضا ثِ ػول آٍضز.

     

      آهَظقْبی الظم خْز ثیوبضاى ضا زض ثرف ٍ حیي سطذیم اضائِ هی ًوبیس.
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 اعصاب ّای آهَزضی در بخصحذالل

 

 

 الذام هرالبتی

 

 ًحَُ اًدبم

ضؼی

 ف

هشَ

 ؾظ

ذیل ذَة

ی 

 ذَة

ػبل

 ی

7 7.25 7.5 7.75 1 

ثیوبض ثب هكىالر اػهبة ضا هَضز ثطضؾی ٍضؼیز لطاض زازُ ٍقطح حبل 

 هی گیطز.
     

،  MRLثب انَل سؿز ّبی سكریهی ٍ الساهبر دبضاولیٌیىی اظ لجیل 

EEG  ،EMG ،LP  .آقٌبیی زاضز...ٍ 
     

( GCS ٍFOUR SCOREثطضؾی ٍضؼیز َّقیبضی ) ثب ضٍقْبی

 آقٌبیی زاضز.

     

، هطالجز دطؾشبضی الظم ضا عجك فطایٌس  ICPزض ثیوبضاى هجشال ثِ افعایف 

 .دطؾشبضی اضائِ هی زّس

     

لجل ٍ ثؼس اظ خطاحی ّبی ٍ آهَظـ ثِ ذبًَازُ هطالجز ّبی دطؾشبضی  

 ضا عجك فطایٌس دطؾشبضی اضائِ هی زّس. زاذل خودوِ ای
     

ٍ آهَظـ ثِ ثیوبض ٍ ذبًَازُ ثیوبضاى هجشال ثِ نطع هطالجز ّبی دطؾشبضی 
 .ٍسكٌح ضا عجك فطایٌس دطؾشبضی اضائِ هی زّس

     

ضا عجك فطایٌس CVA ثیوبض ٍ آهَظـ ثِ ذبًَازُ ثیوبضهجشال ِثهطالجز اظ  

 دطؾشبضی اضائِ هی زّس.
     

ضا عجك فطایٌس  هطالجز ثِ ثیوبضاى ثب آؾیت زیسگی هغع ٍ عٌبة ًربػی 
 دطؾشبضی اضائِ هی زّس.

     

عجك  هطالجز ّبی دطؾشبضی لجل ٍ ثؼس خطاحی ّبی زاذل خودوِ ای ضا

 فطایٌس دطؾشبضی اضائِ هی زّس.
     

ثِ ثیوبضاى ثؿشطی زض ثرف ثب سكریم ّبی اذشالالر ػهجی 

عجك هطالجز ّبی الظم ضا  ...( هغعی، اًؿفبلیز ػفًَی)هٌٌػیز، آثؿِ
 فطایٌس دطؾشبضی اضائِ هی زّس.

     

، MS)ثِ ثیوبضاى ثؿشطی زض ثرف ثب سكریم ّبی فطایٌسّبی ذَزایوٌی

عجك فطایٌس هطالجز ّبی الظم ضا  هیبؾشٌی گطاٍ، ؾٌسضم گیلي ثبضُ...(

 دطؾشبضی اضائِ هی زّس.

     

ثِ ثیوبضاى ثؿشطی زضثرف ثب سكریم ّبی  دبضویٌؿَى، 

 عجك فطایٌس دطؾشبضی اضائِ هی زّس. هطالجز الظم ضاّبًشیٌگشَى،آلعایوط... 
     

 ENT ّبی آهَظقی زض ثرفحسالل

 

 چكن ٍ گَـ  حس الل ّبی آهَظقی وبضآهَظی

 

 ًحَُ اًدبم

ضؼ
 یف

هشَ
 ؾظ

ذَ
 ة

ذیلی 
 ذَة

 ػبلی

7 7.25 7.

5 

7.75 1 

ثیوبض هجشال ثِ اذشالالر چكن ٍ گَـ  ضا هَضز  ثطضؾی ٍضؼیز لطاض هی زّس ٍ 
 قطح حبل هی گیطز. 

 

     

 آقٌبیی زاضز.ثب انغالحبر ٍ اذشهبضار هؼوَل زض ثرف چكن ٍ گَـ 
 

     

آقٌبیی )اسَؾىَح، افشبلوَؾىَح، زیبدبظٍى ٍ ... (ثب اثعاض هؼبیٌبر چكن ٍ گَـ 
 ٍ هَضز اؾشفبزُ لطاض هی زّس. زاضز

 

     

 ثب سؿز ّبی سكریهی اذشالالر قٌَایی ٍ سؼبزلی آقٌبیی زاضز.
 

     

 ثب سؿز ّبی سكریهی اذشالالر ثیٌبیی آقٌبیی زاضز.

 

     

چكن ضا اًدبم  دطؾشبضی لجل ٍ ثؼس اظ ػول خطاحی اذشالالر گَـ  ٍ هطالجز ّبی

 هی زّس.

     

اذشالالر حلمی ٍ حٌدطُ هطالجز ّبی دطؾشبضی لجل ٍ ثؼس اظ ػول خطاحی 

َئیسوشَهی ٍ . . . ( ضا اًدبم هی زّس. ای)سبًؿیلىشَهی، الضًػوشَهی  ، آزً

 

     

ػول خطاحی اذشالالر ضایح ثیٌی )سطهین  هطالجز ّبی دطؾشبضی لجل ٍ ثؼس اظ

حطاف ثیٌیقىؿشگی َلیخ ، ًا  ( ضا اًدبم هی زُ ٍ .... ، د

     

 ی سَضیح هی زّس.ؿضٍـ نحیح سبهذَى لساهی ٍ ذلفی ثیٌی ضا زض ادیؿشبو

 

     

ػالین، زضهبى ٍ هطالجز دطؾشبضی نسهبر چكوی، ؾٌسضم چكن ذكه، الشْبة 
َلیز چكوی ٍ .....  ضا  ، ثلفبضیزهلشحوِ، یٍَئیز  هی زاًسٍ ؾل

     

اع اذشالالر چكن ٍ گَـ ثط اؾبؼ فطایٌس دطؾشبضی هطالجز  اظ ثیوبض هجشال ثِ اًَ
 هی ًوبیس. 

     

ْبی الظم زض هَضز هطالجز اظ ذَز)ثهَضر وشجی ٍ زض ٌّگبم سطذیم آهَظق

 ( ثِ ثیوبض ٍ ذبًَازُ هی زّس.قفبّی
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 اًگَلَشی ّای آهَزضی در بخصحذالل

 

 

 الذام هرالبتی

 

 ًحَُ اًدبم

ضؼ

 یف

هشَ

ؾ
 ط

ذیلی  ذَة

 ذَة

 ػبلی

7 7.2

5 

7.5 7.75 1 

ثیوبض ثؿشطی زض ثرف اًىَلَغی ضا ثِ ضٍـ نحیح هَضز ثطضؾی خبهغ 

(Assessment.لطاض هی زّس ) 

     

، CBC diff ،PT، PTTؾبظ)  سؿشْبی سكریهی ؾیؿشن ذَى

BMA&BMB ضا سكطیح ًوبیس ٍ هساذالر دطؾشبضی الظم ضا ثِ ػول ) . . . ٍ ،

 آٍضز.

     

َاى  هساذالر دطؾشبضی الظم ضا لجل ٍ ثؼس اظ ثیَدؿی وجس، عحبل ٍ هغع اؾشر

 اخطا ًوبیس.

     

اًَاع آًوی، دلی ؾبیشوی، سبالؾوی ٍ . .  اذشالالر ًبقی اظ گلجَلْبی لطهع ذَى )

 . ( ضا سكطیح ًوبیس ٍ هساذالر دطؾشبضی الظم ضا ثؼول آٍضز.

     

اذشالالر ًبقی اظ گلجَلْبی ؾفیس ذَى ) اًَاع لَووی، آگطاًَلَوَدٌی، لَوَدٌی 

 ٍ . . . ( ضا سكطیح ًوبیس ٍ هساذالر دطؾشبضی الظم ضا ثؼول آٍضز.

     

، ّوَفیلی DIC ، ITPاذشالالر دالوشی ٍ اًؼمبزی ) اویوَؼ، دَضدَضا، دشكی، 

 ٍ . . . ( ضا سكطیح ًوبیس ٍ هساذالر دطؾشبضی الظم ضا ثؼول آٍضز.

     

ثعضگی وجس ٍ عحبل سكطیح ٍ اضظیبثی ًوبیس ٍ هساذالر دطؾشبضی الظم ضا ثؼول 

 آٍضز.

     

      اؾشفبزُ آًْب ضا سكطیح ًوبیس.اًَاع فطآٍضزُ ّبی ذًَی ٍ هَاضز 

ػَاضو سطاًؿفَظیَى ذَى ضا سكطیح ًوبیس ٍ هساذالر دطؾشبضی اٍضغاًؿی الظم ضا 

 ثؼول آٍضز.

     

الساهبر حفبظشی الظم اظ  ثیوبضاى ثب وبّف ایوٌی ضا سكطیح ًوبیس هساذالر 

 دطؾشبضی الظم ضا ثؼول آٍضز.

     

، ٍ . ( ضا CBC diff،BMA&BMBسؿشْبی سكریهی ؾیؿشن ذًَؿبظ) 

 سكطیح ًوبیس ٍ هساذالر دطؾشبضی الظم ضا ثِ ػول آٍضز.

     

      آهَظقْبی الظم خْز ثیوبضاى ضا زض ثرف ٍ حیي سطذیم اضائِ هی ًوبیس.


