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 پرستاري گريٌ آمًزشی

 

 

 

 

 دفترچه ثبت فعالیت

 فارماکولوژی بالینی کار آموزی

 دانشجویان کارشناسی پیوسته پرستاری



 قدمٍ :م

(،دفتزچٍ ای است کٍ ضمه بیان اَذاف کلی ي ريوذ ديرٌ، عملکزد داوطجوً را در  log bookدفتزچٍ ثبت فعالیت َای ريساوٍ )

ایه درس ي در ایه ديرٌ ثبت می ومایذ.پایص عملکزد داوطوًیان  در فزآیىذ آمًسش یکی اس ارکان اغلی  جُت ارتقجا  کیییجت   

اری جُت ارسضیابی یاد گزفتٍ َای داوطوً عاليٌ بز ارائٍ مطالبی بٍ عىًان راَىمای مطالعاتی ،ابش log bookمی باضذ ي َذف 

 ي ارسیابی بزوامٍ آمًسضی داوطکذٌ ویش می باضذ.

 ات آمًزشیرقًاويه ي مقر

  می باضذ.213:7الی  03:7ساعت کارآمًسی در بخص اس ساعت 

 ٌي  ُجا( سجزمٍ ای )ااوم  ريپًش سییذ، مقىعٍ ي ضجلًار  اتیکت، استیادٌ اس" استیادٌ اس یًوییزم مطابق مقزارت داوطکذ

 .ضزيری می باضذ "کیص سادٌ، عذم استیادٌ اس ضلًار جیهپارچٍ ای،ريپًش سییذ، ضلًار  

 ذ.یدر سمیىٍ کًتاٌ وگٍ داضته وااه ي عذم استیادٌ اس سیًر آالت متعاقب قًاویه ي مقزرات داوطکذٌ عمل ومای 

 رعایجت اغجًا ااالقجی ي ضجتًوات      درمجاوی در بخجص   -کادر آمًسضیي در بزاًرد با بیماران، َمزاَان آوُا، َمکاران

 اسالمی را ومایذ.

     ازيج اس بخص یا بیمارستان تحت عىايیىی ماوىذ3 پیگیزی امًر اداری، ضزکت در جلسٍ ي ... فقط بجا کسجب موجًس اس

 .میسز می باضذمزبًطٍ  مزبی

  ًتمام جلسات مربًط بٍ کارآمًزي السامی است. در حضًر داوشج 

  برابر ي غيبت غير مًجٍ بٍ ميسان دي برابر باید جبران شًد.غيبت مًجٍ باید  بٍ ميسان 

       در طجًا   ،ااتػاظ بخطی اس ساعت کارآمًسی بٍ استیادٌ اس کتابخاوجٍ ي ایىتزوجت در ارتبجاا بجا مًضجًآ کجارآمًسی

 .مزبًطٍ امکان پذیز است مزبیا وظز بکارآمًسی 

 ضزکت در بحث گزيَی ، ارائٍ تکالیف یادگیزی،رعایت قًاویه ي مقزرات آمًسضی در بخص ،Case Report  آمًسضی

یا درماوی،اجزای پزيسیوزَا سیز وظز مزبی مطابق با اغجًا علمجی آمًاتجٍ ضجذٌ ي مطجارکت فعجاا در یجادگیزی اس        

 مًاردی َستىذ کٍ در ارسضیابی لحاظ می ضًد )در اوتُای الگ بًک بٍ تیػیل مطخع ضذٌ است(.

 وکاتی کٍ می بایست بٍ آن دقت شًد:

  ٍالگ بًک ثبت وماییذ )ي یا پیًست  کىیذ(.در رااًد يعلمی عملی توزبیاتکلی 

 است الشامی کارآمًسی ديرٌ اسضزيآالگ بًک  کمیل ت. 

  درآن اطالعات ثبت بٍ وسبت لسيم دتادرمًقعيباش داشتٍ بٍ َمراٌريزَاي کارآمًزي  درتمامالگ بًک را 

 شًد. اقدام

 اووجام فعالیجت   محجل  درَمان کًتاَی سمان فعالیت َز درپایان بُتزاست  ٍ  ضجًدتااطالعات  دادٌ تخػجیع  تکمیجل  بج

 .باضذ دردستزس سًُلت مًردویاسبٍ

 ٌبزرسجی  تججُالگ بجًک را  ذجدَ عجتطخی کٍ انجزسمجدرَ تجمواساس ًسضیجآم گزي  ٍ  درااتیجار  بجزداری  یاوسجخ

 .بگیزد

  اکثر تا یک َفتٍ تکاالي  خاًد را باٍ    داوشجًیان مجاز می باشىد پس از اتمام ديرٌ کارآمًزي خًد،حد

 مربی مربًطٍ تحًیل ومایىد در غير ایىصًرت، ومرٌ مىفی درارزشيابی آوُا لحاظ خًاَد شد.

 


