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حضَرداضتِ ٍ ٍظبیف هحَلِ را بِ ًحَ صحیح اًجبم ٍ رفتبر داًطجَ در ایي هذت 
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 اهضب هزبی  
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لرستاندااگشنه علوم زپشکی   
ربوجرد دادکشنه رپستاری    

 الي بَن(ببلیٌی رٍساًِ)ّبی دفتزچِ ثبت فعبلیت

 خبًَادُ/هحیظ ٍ /فزدجبهعِ سالهتٍاحذ: پزستبری 

 پزستبری .......هخبعببى:داًطجَیبى تزم 

 2تعذاد ٍاحذ: 

 درهبًگبُ ّبی ضْز ٍ رٍستب ٍ اهبوي عوَهی  هحیظ وبرآهَسی:

 ..…ًیوسبل تحصیلی 

 
 

 هطخصبت خَد را در ایي لسوت بٌَیسیذغفب ل

 

 جـذٍل ارسضیببی ولی

 ًوزُ هَارد ارسضیببی عوَهی

 1 ٍضعیت ظبّزعبك ضَابظ ٍ همزرات آهَسضی

 1.1 ٍلت ضٌبسی)حضَر بِ هَلع در وبرآهَسی(

 1.1 وبدر درهبى ٍ داًطجَیبى ّن گزٍُارتببط صحیح ٍ هٌبسب بب 

 0.1 پذیزش اًتمبدات ٍ پیطٌْبدات ٍ بىبر بستي آًْب

 0.1 هسئَلیت پذیزی ٍ اًجبم بِ هَلع ٍ وبهل ٍظبیف ٍ تعْذات

 ًوزُ ول هَارد ارسضیببی تخصصی

 1 تَاًبیی بزلزاری ارتببط بب بیوبر ٍ رعبیت اصَل اخالق پزستبری در ارتببط بب بیوبر

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

 6 ّبی آهَسضیتىویل لسوت حذالل

 1 (Self- evaluationخَدارسضیببی داًطجَ )

 2 فعبلیت ٍ تعبهل در گزٍُ 

 20 جوع ًوزُ

 ضوبرُ داًطجَیی:                         ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:                    

 تبریخ خبتوِ دٍرُ: تبریخ ضزٍع دٍرُ:                                   

Email: 

 

1 

 



 

 تبریـتزم پزسـجَی هحـداًط

اضائِ ذسهبت هطتجظ ثب سالهت   وبى ایي وبضآهَظیاضاظ ،  ضوي آضظٍی هَفمیت ٍ سالهتی

ثْساضت هحیظ ، ثْساضت هساضس، ثْساضت اهبوي ػوَهی ٍ  ذسهبت اٍلیِ ثْساضتی ،جبهؼِ،

ثِ ػالٍُ  است ،ضْطی ٍ هطاوع ثْساضت ضٍستبیی اضائِ ذسهبت زض زضهبًگبُ ّبی  ٍ   وبضذبًِ ّب

لت فطایٌس پطستبضی ٍ بغزض پطستبضی ضا  ّبیجتهطال زض عَل زٍضُ  ضٍزاظ زاًطجَ اًتظبض هی

ٍ ثبفطایٌس آهَظش آضٌب ثَزُ ٍ زض جْت ثْجَز ثْساضت ٍ  اضائِ زّس پیطگیطیولیِ سغَح زض

 سالهت ذبًَازُ ثىبض ثجٌسز. 

 ف ولی : اّذا

 ٍ ِثىبضگیطی زاًص  وست تَاًبیی ٍ افعایص هْبضت تطریص هطىالت ثْساضتی جبهؼ

 . ت ثْساضتی جبهؼِ زض جْت حل هطىال ذاللیتپطستبضی ثب استفبزُ اظ لسضت 

 . اثتىبض ٍ استمالل زضحل هطىالت ثْساضتی هطتجظ ثب سالهت جبهؼِ،ذبًَازُ ،فطز ٍ هحیظ 

 حفظ پَیبیی گطٍُ ٍ آضٌبیی ثب اصَل  آضٌبیی ثب اًَاع گطٍُ ّب. 

 . اضتمبئ اضائِ ذسهبت ثْساضتی ثطای ثْجَز سالهت ٍ پیطگیطی 

 َسضی:ـزرات آهـظ ٍ همـضَاب

  ثبضس. هی 13330الی  13330ٍ ػصطّب 13330الی  0330سبػت وبضآهَظی زض ثرص اظ سبػت

 لبثل اغوبض ًیست. اظ ثرص ّیچ گًَِ تبذیط ٍ تؼجیل زض ٍضٍز ٍ ذطٍج

 ثبضس.ذطٍج اظ ثیوبضستبى هوٌَع هی 

 .ذطٍج اظ ثرص ثب ّوبٌّگی ٍ وست اجبظُ اظ استبز هطثَعِ اهىبى پصیط است 

 ی صفط است.غیط هَجِ هؼبزل ًوطُ ّط گًَِ غیجت 

 ثبیست ثِ تبییس سطوبض غیجت هَجِ )هبًٌس ثستطی زض ثیوبضستبى ٍ ثب اضائِ هستٌسات الظم( هی

ضٍظ هؼبزل ثب حصف  یهآهَظش ثبلیي( ثطسس. غیجت ثیص اظ  هسئَل)ذبًن شٍالٌَضی

 وبضآهَظی ٍ تجسیس زٍضُ است.

  پَضیسى یًَیفطم ثطای زاًطجَیبى ذبًن ضبهل3 ضٍپَش سفیس ثلٌس ٍ ضاحت، اتیىت )حطف اٍل

 هطىی یب ، وفص سفیسسبزُ سطهِ ای ضلَاضًبم، ًبم ذبًَازگی، ًبم زاًطىسُ ٍ ًبم ضضتِ(، 

) استفبزُ اظ زهپبیی ٍ صٌسل زض ضاحت ٍ جلَثستِ وِ ٌّگبم ضاُ ضفتي صسا ًساضتِ ثبضس سبزُ

همٌؼِ  ،ثبضس(هوٌَع هی ICU، لیجط، سَذتگی ٍ ثجع اتبق ػول ٍ ثبلیٌی ّبی آهَظضیهحیظ

          ًَاحی ظیط گطزى پَضیسُ ثبضس(.ثبیست توبهی سط، لٌس ثب پَضص وبهل هَّب )هیث  سطهِ ای 
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 بْذاضت رٍستبیی ٍ هذارس(بْذاضت جبهعِ )خبًِ حذ الل ّبی آهَسضی 

 ًحَُ اًجبم وبض

هتَس ضؼیف

 ط

ذیلی  ذَة

 ذَة

 ػبلی
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      ْساضت ضٍستبیی آضٌبیی زاضز.ٍ ذبًِ ثع وثب هحیظ فیعیىی، تجْیعات هط

زض ضاستبی حل  ًحَُ اضایِ ذسهبت ثْساضتی اٍلیِ ضا هی زاًس ٍ زض لبلت فطایٌس پطستبضی،

 ثِ وبض هی ثٌسز.هطىالت سالهت 

     

ٍ  پبیص ضضس وَزن زض سٌیي هرتلف ضا اًجبم هی زّس ٍ  اصَل ٍاوسیٌبسیَى ضا هی زاًس

 اًجبم هی زّس.

     

      هطالجت ّب ی هطثَط ثِ ثعضگسبل ضا عجك پطٍتىل اضائِ هی زّس.

      زّس.هطالجت ّبی زٍضاى ثبضزاضی زض لبلت فطایٌس پطستبضی  اضائِ هی ثبضزاض ثِ هبزض 

ضا ثجت هی  ضٍستبٍسِ هَضز اظ ًیبظّبی ثْساضتی  ثب اصَل ًیبظ سٌجی جبهؼِ آضٌبیی زاضز

 وٌس.

     

      .ثب اصَل ثْساضت هساضس آضٌبیی زاضز

      زاًص آهَظاى ضا اظ ًظط سالهت، پبیص ٍ زض صَضت لعٍم ثِ پعضه اضجبع هی زّس.

فطزی )ضست ٍ ضَی زست ّب، هسَان ظزى، ثِ زاًص آهَظاى زض ظهیٌِ ضػبیت ثْساضت 

 استحوبم ،وَتبّی هَ ٍ ًبذي ٍ...( آهَظش هی زّس.

     

اعالػبت هَضز ًیبظ زض ظهیٌِ تغییطات فیعیىی ثسى زض هطحلِ ثلَؽ ضا ثِ ًَجَاًبى اضائِ هی 

 زّس.

     

فضبی  اعالػبت الظم زض ظهیٌِ هیعاى استفبزُ اظ فضبی هجبظی جْت جلَگیطی اظ اػتیبز ثِ

 هجبظی ضا اضائِ هی  زّس.

     

آهَظش ّبی الظم زض ظهیٌِ تغصیِ سبلن زض هحیظ هسضسِ ٍ ذبًِ ضا ثِ زاًص آهَظاى اضائِ 

 هی زّس.
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ّبی ضٍپَش ثبیس زض یًَیفطم ثطای زاًطجَیبى آلب ضبهل3 ضٍپَش سفیس )توبهی زووِپَضیسى 

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

هطىی سبزُ، ضاحت ٍ جلَ  سبزُ، وفصزاًطىسُ ٍ ًبم ضضتِ(، ضلَاض سطهِ ای  ذبًَازگی، ًبم

 ICU، سَذتگی ٍ ّبی آهَظضی ثجع اتبق ػولی ٍ صٌسل زض هحیظاستفبزُ اظ زهپبی) ثستِ

 ثبضس(، آضایص هَّب ثصَضت هتؼبضف.هوٌَع هی

  ثبضس.هی 12حسالل ًوطُ لجَلی زض وبضآهَظی 

 ًَزض ِ اًگطتط عال )ثجع حلمِ اظزٍاج( استفبزُ اظ ظیَض آالت ٍ زض هؼطض زیس لطاض زازى ّط گ

 ثبضس. ّبی آهَظضی هوٌَع هیهحیظ

 ّبی ًبذي زض ّط ضىلی ّب ثب الن ٍ ثطچستّب ثبیس وَتبُ ٍ تویع ثبضس آضایص ًبذيًبذي

 .هوٌَع است

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

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

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

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

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

  ٍ حضَض اسبتیس، سبلي وٌفطاًس، ضاًس ثیوبضاى ٍ زض ثرص، ًظبیط آى زض جَیسى آزاهس

 ثبضس.وبضوٌبى ٍ ثیوبضاى هوٌَع هی

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

 هوٌَع است.

  هوٌَع است. زٍض اظ ضئَى حطفِ پطستبضیسط ٍ صَضت ثِ صَضت غیط هتؼبضف ٍ آضایص 

 ٍ ست.ا ّوىبضاى وبزض زضهبًی ضطٍضی ضػبیت اصَل اذاللی زض ثطذَضز ثب ثیوبضاى، ّوطاّبى 

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

 هطثی صَضت پصیطز.

ّز گًَِ تخلف اس هَارد فَق بز اسبس لَاًیي داًطىذُ ٍ وویتِ اًضببعی بزخَرد 

 خَاّذ ضذ.
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 بْذاضت جبهعِ )درهبًگبُ ضْزی(حذالل ّبی آهَسضی 

 ًحَُ اًجبم

هتَس ضؼیف

 ط

ذَ

 ة

ذیلی 

 ذَة

ػبل

 ی
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      آضٌبیی زاضز. ضْطی ْساضت ثثب هحیظ فیعیىی، تجْیعات 

ٍلیِ ضا هی زاًس  زض ضاستبی حل  ٍ زض لبلت فطایٌس پطستبضی،ًحَُ اضایِ ذسهبت ثْساضتی ا

 هطىالت سالهت ثِ وبض هی ثٌسز.

     

      پبیص ضضس وَزن زض سٌیي هرتلف ضا اًجبم هی زّس .  

      وَن زچبض هطىالت ضضس ضا ضٌبسبیی ٍ ثِ پعضه اضجبع هی زّس.

      ٍ اًجبم هی زّس. اصَل ٍاوسیٌبسیَى ضا هی زاًس

ػَاضض هطتجظ ثب ٍاوسیٌبسیَى ثطضسی ٍ هطالجت پطستبضی الظم ضا زض وَزن ضا اظ ًظط 

 صَضت ًیبظ اضائِ هی زّس.

     

ثب اصَل ٍاوسیٌبسیَى ثعضگسبالًی وِ ٍاوسیٌِ ًطسُ اًس آضٌبیی زاضز افطاز هصوَض  ضا 

جبم هی زّس.   ضٌبسبیی ٍٍاوسیٌبسَى ضا عجك پطٍتىل  ًا

     

      زٍضاى ثبضزاضی زض لبلت فطایٌس پطستبضی  اضائِ هی زّس.هطالجت ّبی ثبضزاض ثِ هبزض 

      هبزضاى ثبضزاض زچبض هطىل ضا ضٌبسبیی ٍ ثِ پعضه اضجبع هی زّس

      ثِ افطاز هیبًسبل ذسهبت سالهت  عجك پطٍتىل اضائِ هی زّس.

      گطٍُ ّبی پطذغط  ضا ضٌبسبیی ٍ هطالجت ّبی الظم ضا ثِ آًْب ٍ ذبًَازُ آًْب اضائِ هی زّس. 

ضا ثجت هی  ضٍستبٍسِ هَضز اظ ًیبظّبی ثْساضتی  ثب اصَل ًیبظ سٌجی جبهؼِ آضٌبیی زاضز

 .وٌس.

     

      آضٌبیی زاضز. ضْطی ْساضت ثثب هحیظ فیعیىی، تجْیعات 



 

 

 

 رٍساًِ :ّبی هعزفی دفتزچِ ثبت فعبلیت

 ّبی ضٍظاًِ سٌسی زض زست زاًطجَ است وِ جْت تبویس ثط ذَز زفتطچِ ثجت فؼبلیت

 عطاحی ضسُ است.( ٍ زاًطجَ هحَضی self- learningیبزگیطی)

 ّبی رٍساًِ :اّذاف دفتزچِ ثبت فعبلیت 

 ّسفوٌس وطزى وبضآهَظی 

 افعایص اًگیعُ ٍ صالحیت ثبلیٌی زاًطجَیبى 

 تحمك اّساف ٍیژُ ثبلیٌی زض وبضآهَظی زاًطجَیبى

 ثطضسی صالحیت ثبلیٌی زاًطجَیبى پطستبضی جْت اػالم فبضؽ التحصیلی 

  ثبلیياضتمبی ػولىطز زاًطجَیبى تَسظ اسبتیس 

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

 زاًطجَ(

  ثجت زلیك ٍ وبهل تجطثیبت ػولی وِ هٌجط ثِ هستٌس سبظی تجطثیبت، ًوبیبى ضسى

 ّب ووجَزّب ٍ تالش زض جْت ضفغ آى

 اصَل ولی  تىویل دفتزچِ:

  ثبیست ثب ثِ هطاجؼِ سبیت زاًطىسُ فبیل هیلجل اظ ٍضٍز ثِ ثرص هحل وبضآهَظیPDF 

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

 وبضآهَظی ثِ ّوطاُ زاضتِ ثبضٌس.

 وبهی اٍلبت ثِ ّوطاُ زاضتِ ثبضٌس.زفتطچِ ثجت فؼبلیت ضا زض ت 

 ثجت هطرصبت ػولىطز ٍ تبییس  ّب ٍ پطٍسیجطّب ًسجت ثِثالفبصلِ پس اظ اًجبم فؼبلیت

 آى تَسظ هطثی السام ًوبییس.

 ذَز ضا زض الي ثَن ثجت ًوبییس )ٍ یب پیَست وٌیس(. ٍػلوی ػولی ولیِ تجطثیبت 
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      ثب هفبّین ثْساضت هحیظ آضٌبیی زاضز.

      ثب ػَاهل آلَزگی ذبن ٍَّا آضٌبیی زاضزٍ اصَل پیطىیطی اظ آى ضا هی زاًس.

      زاضزٍ اصَل پیطىیطی اظ آى ضا هی زاًس.ثب ػَاهل آلَزگی ذبن آضٌبیی 

ثب ػَاهل آلَزگی صَتی،ًَضی ٍپطتَّب آضٌبیی زاضزٍ اصَل پیطىیطی اظ آى ضا 

 هی زاًس.

     

      ػَاهل هَثط زض ثْساضت اة ضا هیساًس.

      ًحَُ زفغ صحیح فبضالة ضا هی زاًس.

      ثطضسی ثْساضت اهبوي ػوَهی ٍ هسىي ضا اًجبم هیسّس.

      ثطضسی سالهت هَاز غصایی ضا اًجبم هی زّس.

بی هَضز ثبظزیس ضا هی  ًحَُ ثطضسی ثْساضت حطفِ ای زض وبضذبًِ ّب ٍ هىبًْ

 زاًس. 

     

      ثب ًحَُ هجبضظُ ثب ًبللیي فیعیىی)جًَسگبى،ثٌسپبیبى ٍحططات (آضٌبیی زاضز.

ثالیبی عجیؼی ( ضا هی الساهبت ضطٍضی زض ضطایظ اضغطاضی )سیل ٍ ظلعلِ ٍ 

 زاًس.

     

      اصَل ثْساضت هطاوع ثْساضتی ٍ زضهبًی ٍ وٌتطل ػفًَت ضا هی زاًس. 

      ثب هفبّین ثْساضت هحیظ آضٌبیی زاضز.



 

 

 عٌـبٍیي  پیطٌْبدی بحث گـزٍّی:

 اصَل ٍاوسیٌبسیَى 

 )...ٍ،ِاصَل ثْساضت هحیظ )آة ،ظثبل 

  ثْساضت هساضساصَل 

 ٍ ًحَُ پبیص هبزض ٍ ًَظاز زض هطاوع ثْساضت اصَل 

  گطٍُ ّبی پط ذغط  ًٍحَُ اضائِ ذسهبت ثِ آًْب اصَل ضٌبسبیی 

 .اًَاع گطٍُ  ٍپَیبیی آى 

  ِاصَل اضائِ ذسهبت ثْساضتی اٍلی. 
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اًجبم ولیِ هَاضز هَجَز زض زفتطچِ ثجت فؼبلیت ضٍظاًِ العاهی است ٍ زض صَضت ػسم اًجبم 

هَضَع ضا ثِ اعالع هطثی ذَز ثطسبًیس )هطثی هی ثبیست هَاضز فَق ضا ٍ تىویل یه هْبضت 

ّبی ثؼس ّوبى پطٍسیجط ثب زاًطجَ ثِ اعالع هسئَل ثبلیي زاًطىسُ ضسبًسُ تب زض وبضآهَظی

 وبض ضسُ ٍ زفتطچِ ٍی تىویل گطزز(.

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

 یل دفتزچِ یه وپی اس آى ًشد خَد ًگِ داریذ.ضَد لبل اس تحَتَصیِ هی
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 ىبلیف وبرآهَسی)بِ صَرت پیَست(ت

 3اضائِ وبض گطٍّی  (1

ضا ثب ضاُ حل پیطٌْبزی   ( جبهؼِ هحل وبضآهَظی  هطزم) ثْساضتی سِ ًوًَِ اظ ًیبظ ّبی

 .( اضضائِ هی ضَز ًفطی4-3)زض غبلت گطٍُ ّبی سٌاضائِ هی ًوبی

 گشارش پبیص( 2

 هَردپبیص دٍهعزفی 

 گعاضش یه هَضز هطالجت اظ هبزض ثبضزاض ٍ یه هَضز سٌجص سالهت وَزن . 

 ٍاوسیٌبسیَى ( 3

 اضائِ گعاضش سِ هَضز ٍاوسیٌبسیَى 

هبزض یب سطپطست  ،ٍاوٌص ّبی احتوبلی ٍ آهَظش ثِهمساض تعضیك تبضید ،سي ،هحل تعضیك،

 ... ٍ ّوطاُ 

 /هیبًسبلسبلوٌذایِ یه هَرد عزح هزالبتی اس ( ار4

یبًسبلی هسبلوٌس/ثط اسبس فطایٌس پطستبضی )ثطای  سبلوٌس یب هیبًسبلتْیِ گعاضش هطالجت اظ 

 .( زض هطوع ثْساضت  ثِ ایطبى ذسهبت ثْساضتی اضائِ زازُ ایس وِ

 گشارش یه هَردببس اًذیطی  -1

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

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

هسضسِ  وِ ببسدیذ وزدُ ایذ. گشارش وبر اس ببسدیذ اس اهبوي عوَهی (ثبت 6

 ،وبضذبًِ،تَلیسی ٍ...

 

 

 ًىتِ: 
 

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

 ثصَضت جساگبًِ ثِ هطثی هطثَعِ تحَیل ًوبییس. هحیظ

ثبضٌس زض پبیبى وبضآهَظی ّط ثرص، ولیِ تىبلیف ذَز ضا ثِ هطثی زاًطجَیبى هَظف هی .2

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

 زاًلَز هی ثبضس.فطم ّبی اضظضیبثی زاًطجَ زض فسوت فطم ّب ٍ فطایٌس ّب لبثل  .3
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