دفتزچِ ثجت رٍساًِ فؼبلیتْبی ػلوی داًطجَیبى
کبرضٌبسی پزستبری
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ّذف ٍ جبیگبُ آهَسضی Log book

گشارػ رٍساًِ ( ،)Log bookدفتزچِ ای اعت کِ موي ثیبى اّذاف کلی درط ٍ رًٍذ دٍرُ ،ػولکزد داًؾدَ را
در ایي درط ٍ در ایي دٍرُ ثجت هی ًوبیذ .پبیؼ ػولکزد داًؾدَیبى در فزآیٌذ آهَسػ یکی اس ارکبى افلی
خْت ارتمبء کیفیت هی ثبؽذ ٍ ّذف  Log bookػالٍُ ثز ارائِ هيبلجی ثؼٌَاى راٌّوبی هيبلؼبتی ،اثشاری خْت
ارسؽیبثی یبد گزفتِ ّبی داًؾدَ ٍ ارسیبثی ثزًبهِ آهَسؽی داًؾکذُ ًیش هی ثبؽذ.
چگًَگی تکویل Log book

 پظ اس کغت هْبرت در ّز هزحلِ خذ ٍل را ؽخقبً تکویل ًوَدُ ٍ ثِ تأییذ هزثی هزثَه ًیش رعبًذُ
ؽَد.
 لجل اس اتوبم دٍرُ ،ثب تَخِ ثِ اّذاف کلی درط ٍ Requirementتؼییي ؽذُ اس عَی گزٍُ در فَرت
ػذم یبدگیزی یک هْبرت ،هَمَع ثِ اىالع هزثی هزثَه رعبًذُ ؽَد.
 در پبیبى دٍرُ ،فزم تکویل ؽذُ را خْت تحلیل ٍ ثزرعی ثِ هزثی هزثَىِ تحَیل ًوبیٌذ.
تَصیِ ّب ٍ هقزرات

 تکویل فزم تَعو داًؾدَ ٍ تأییذ آى تَعو داًؾدَ ثب ًظبرت هزثی هزثَىِ در ّز رٍس الشاهی هی ثبؽذ.
 رػبیت کبهل همزرات درٍى ثخؾی کِ در ّویي دفتزچِ اػالم ؽذُ ،مزٍری اعت.
 ليفبً در کوبل دلت ،فذالت ٍ ثذٍى هخذٍػ ؽذى اىالػبت ،ثِ تکویل ایي دفتزچِ الذام ًوبییذ.
ثذیْی اعت ػذم تکویل هٌبعت ،هَخت تنییغ حمَق ؽوب خَاّذ ؽذ.
اّذاف کلی آهَسضی دٍرُ

 )1آؽٌبیی ثب هحیو ٍ همزرات ثیوبرعتبى
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 )2کغت هْبرت در ثزرعی ٍ ؽٌبخت ثیوبراى
 )3ارائِ هزالجت پزعتبری ثِ هٌظَر رفغ ًیبسّبی اٍلیِ ثیوبر
حذاقل ّبی آهَسضی ()Requirement

 تَاًبیی ثزلزاری ارتجبه هٌبعت ٍ حزفِ ای ثب ثیوبر ،ثغتگبى ٍی ،پزعٌل ،هزثی ٍ ( ...ایفبی ًمؼ)
 الذاهبت السم خْت پیؾگیزی اس ػَارك ثی حزکتی ٍ خبرج ًوَدى ثیوبر اس تخت (  ،)ODBحزکت ٍ
اًتمبل حذالل  3ثیوبر
 حذالل  4هزتجِ ؽغتي دعت ّب
 حذالل  3هزتجِ ثکبر ثزدى رٍػ ّبی حفبظت فزدی
 اًذاسُ گیزی ػالئن حیبتی حذالل  5ثیوبر
 گشارػ هَارد غیز ىجیؼی ػالئن حیبتی حذالل  3ثیوبر
 درعت کزدى تخت حذالل  3ثیوبر
 اعتخزاج اىالػبت اس کبردکظ  4ثیوبر
 هزالجت اس  3ثیوبر NPO
 هزالجت ّبی ثْذاؽتی فزدی حذالل  3ثیوبر
 OOB کزدى حذالل  3ثیوبر
 هزالجت اس عزم حذالل  2ثیوبر
 چک کزدى  I&Oحذالل یک ثیوبر
 تحَیل گزفتي حذالل  3ثیوبر در اثتذای ؽیفت
 تکویل فزم ثزرعی ٍ ؽٌبخت حذالل  3ثیوبر
 آهَسػ ثِ حذالل یک هذدخَ در خقَؿ ًیبسّبی اٍلیِ هزالجتی
3

هقزرات درٍى ثخطی

 داًؾدَیبى هَظف ثِ رػبیت آییي ًبهِ اخزایی ؽبهل «پَؽؼ هٌبعت» ٍ «اخالق حزفِ ای» هقَة
ؽَرای آهَسؽی داًؾگبُ هی ثبؽٌذ.
 داًؾدَیبى هلشم ثِ رػبیت کلیِ لَاًیي ٍ همزرات ثیوبرعتبى ّب ٍ درهبًگبُ ّب هی ثبؽٌذ.
 داًؾدَیبى رأط عبػت  7:30در ثخؼ ّبی هزثَه حبمز ثبؽٌذ.
 غیجت هَخِ ثیؼ اس یک رٍس ثِ اساء ّز ٍاحذ کبرآهَسی در ػزفِ هٌدز ثِ حذف درط ٍ غیجت غیز
هَخِ ثیؼ اس یک رٍس ثِ اساء ّز ٍاحذ درعی هٌدز ثِ اخذ ًوزُ ففز هی گزدد.
 غیجت هَخِ ثِ هیشاى ثزاثز ٍ غیجت غیز هَخِ ثِ هیشاى دٍ ثزاثز ثبیذ خجزاى گزدد.
 داًؾدَیبى تکبلیف خَد را در سهبى همزر تْیِ ٍ ارائِ ًوبیٌذ( .کٌفزاًظ ،صٍرًبل ،پوفلت)
 کلیِ داًؾدَیبى هلشم ثِ ؽزکت در اهتحبى کتجی پبیبى دٍرُ ّغتٌذ .
 Log book کبرآهَسی ثبیغتی در ىَل دٍرُ کبرآهَسیتکویل گزدد ٍ در پبیبى ثِ هزثی هزثَىِ تحَیل
ًوبیٌذ.
فْزست هزاجغ هطبلؼبتی داًطجَ

 )1عبلوی ،فذیمًِ ،دفی ىبّزُ ،افَل ٍ فٌَى پزعتبری پَتزٍپزیٍ ،یزایؼ ؽؾن.1386 ،
 )2هَعَی ،هلیحْبلغبدات ،ػلیخبًی ،هزین رٍػ ّبی پزعتبری ثبلیٌی.1388 ،
 )3فْزعت ثبسثیٌی دعتَرالؼول ّبی في پزعتبری،هزثیبى گزٍُ في پزعتبری ٍ داخلی – خزاحی.1385 ،
4) Potter, patria A, and per Anne G, fundamental of Nursing, 2015
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هْبرت ّبیی کِ داًطجَ در طَل دٍرُ ثبیذ ثیبهَسد:

مهارت های شناختی
 آؽٌبیی داًؾدَیبى ثب هحیو ثیوبرعتبى ٍ همزرات ثخؼ ّب
 کغت داًؼ در ًحَُ ثزرعی ٍ ؽٌبخت ثیوبراى
 کغت داًؼ در ًحَُ هزالجت اس ثیوبراى ثب تَخِ ثِ اعتبًذاردّبی هزالجتی
مهارت های نگرشی
 تَاًبیی ثزلزاری ارتجبه ثب هذدخَ ٍ خبًَادُ ّب
 تَاًبیی ثزلزاری ارتجبه ثب اػنبء تین ثْذاؽتی درهبًی
ً ؾبى دادى حظ هغئَلیت ٍ تؼْذ در هزالجت اس ثیوبراى در هحذٍدُ هغئَلیت ّبی پزعتبری
 تَاًبیی کٌتزل ػفًَت ٍ رػبیت ًکبت ایوٌی ثِ ٌّگبم اًدبم هزالجت ّبی پزعتبر ی
مهارت های حرکتی
 کغت هْبرت در ؽغتي دعت ّب
 کغت هْبرت در اًذاسُ گیزی ػالئن حیبتی
 کغت هْبرت در آهبدُ کزدى ٍاحذ ثیوبر
 کغت هْبرت ٍ هزالجت اس ثیوبر NPO
 کغت هْبرت ٍ هزالجت ّبی ثْذاؽت فزدی ثیوبر
 کغت هْبرت در  OOBکزدى ثیوبر
 کغت هْبرت در هزالجت اس عزم ثیوبر
 کغت هْبرت در چک کزدى  I&Oثیوبر
5

سبختبر آهَسش ثبلیٌی کبرآهَسی اصَل ٍ هْبرت ّبی پزستبری
هحیط ثبلیٌی :ثخص ّبی داخلی – جزاحی ػوَهی
درٍط پیؼ ًیبس :افَل ٍ هْبرت ّبی پزعتبری ،تئَری ٍ ػولی

 1رٍس
 6رٍس

6

ثيَر کبهل
اًدبم هی
دّذ ()1

3

ثب راٌّوبیی
کبهل اًدبم
هی دّذ
()./5
ًغجتبً کبهل
اًدبم هی
دّذ ()./75

 -3اًذاسُ گیزی ػالئن حیبتی را ثزای حذالل
ثیوبر ثب رػبیت افَل فحیح اًدبم دّذ.
 -4حذالل  3هزتجِ هَارد غیز ىجیؼی ػالئن حیبتی
را تؾخیـ ٍ گشارػ دّذ.

ـ ثیبى ًکبت مزٍری در
خقَؿ ًحَُ اًذاسُ گیزی
ػالئن حیبتی
ـ اًذاسُ گیزی ػالئن
حیبتی V/S
ـ تؾخیـ ٍ گشارػ هَارد
غیز ىجیؼی ٍ اًدبم
هزالجت ّبی السم

ـغَاالت ؽفبّی
ـ عَاالت کتجی
ـوؾبّذُ ثب
اعتفبدُ اس چک
لیغت

ًبلـ اًدبم
هی دّذ
()./25
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ـ هزٍر لغوت هزثَىِ در درط في
پزعتبری
ـ ثحث گزٍّی در ارتجبه ثب اّویت
ؽغتي دعت ّب ٍ رػبیت هَارد
حفبظت فزدی
ـ ًؾبى دادى ًحَُ
*ؽغتي دعت ّب (تَعو داًؾدَ ثب
ًظبرت هزثی)
*پَؽیذى ٍ خبرج کزدى هبعک ٍ
دعتکؼ (تَعو داًؾدَ ثب ًظبرت
هزثی)
*اعتفبدُ اس عيل هخقَؿ ٍعبیل تیش
ـ ثحث گزٍّی در خقَؿ ًحَُ اًذاسُ
گیزی ػالئن حیبتی ()TPR-BP
ـ اًذاسُ گیزی ػالئن حیبتی ( TPR-
 )BPثز رٍی یکی اس ثیوبراى تَعو
داًؾدَ ثب ًظبرت هزثی
ـ تفغیز ػالئن حیبتی اًذاسُ گیزی ؽذُ
تَعو داًؾدَ ثب ًظبرت هزثی
ـ هؼزفی هٌبثغ هَخَد در کتبثخبًِ
خْت هيبلؼِ ٍ تکویل اىالػبت

ـ ثیبى اّویت ؽغتي
دعت ّب ٍ رػبیت هَارد
حفبظت فزدی
ـ ؽغتي دعت ّب لجل ٍ
ثؼذ اس توبط ثب ثیوبر
ـ پَؽیذى ٍ خبرج کزدى
هبعک ٍ دعتکؼ در
هَالغ هَرد ًیبس
ـ اعتفبدُ فحیح اس عيل
هخقَؿ ٍعبیل تیش

ـغَاالت ؽفبّی
ـٌظبرت ثب
اعتفبدُ اس چک
لیغت

تَاًبیی
اًدبم کبر را
ًذارد ()0

داًطجَ قبدر ثبضذ:

-1حذالل  4هزتجِ ؽغتي دعت ّب را ثب رٍػ
فحیح اًدبم دّذ.
 -2حذالل عِ هزتجِ رٍػ ّبی حفبظت فزدی را
ثب رػبیت افَل فحیح ثِ کبر ثزد.

هٌبثغ اعتزاتضی  -فؼبلیت هزثی

رفتبر هَرد اًتظبر داًؾدَ

سهبى

اثشار ارسؽیبثی

هؾبّذُ
ًؾذ

اّذاف

هذت سهبى کبرآهَسی 54 :عبػت ( 12رٍس ،رٍسی  4/5عبػت)

سبختبر آهَسش ثبلیٌی کبرآهَسی اصَل ٍ هْبرت ّبی پزستبری
هحیط ثبلیٌی :ثخص ّبی داخلی – جزاحی ػوَهی
درٍط پیؼ ًیبس :افَل ٍ هْبرت ّبی پزعتبری ،تئَری ٍ ػولی

 6رٍس
 3رٍس داخلی –  3رٍس
خزاحی

ـ اعتخزاج اىالػبت اس کبردکظ
ـ اعتفبدُ هکزر اس کبردکظ در
هزالجت ّبی رٍساًِ

 3رٍس

ـ ثزرعی ٍ ارسیبثی ثیوبر
ـ تؾخیـ هؾکالت ٍ ًیبسّبی
هذدخَ
ـ اًدبم هزالجت اس ثیوبر NPO
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ـغَاالت ؽفبّی
ـ عَاالت کتجی

ـغَاالت ؽفبّی
ـ راًذ رٍساًِ
ـ هؾبّذُ چک
لیغت

ثيَر کبهل
اًدبم هی
دّذ ()1

ـ درعت کزدى اًَاع تخت:
*ثب ثیوبر
*ثذٍى ثیوبر
*ثْجَدی

ثب راٌّوبیی
کبهل اًدبم
هی دّذ
()./5
ًغجتبً کبهل
اًدبم هی
دّذ ()./75

 -7حذالل اس  3ثیوبر  NPOهزالجت
کٌذ.

ـ هؾبّذُ ثب
اعتفبدُ اس چک
لیغت

ًبلـ اًدبم
هی دّذ
()./25

 -6حذالل اىالػبت هزثَه ثِ  4ثیوبر
را اس کبردکغبعتخزاج ًوبیذ.

رفتبر هَرد اًتظبر داًؾدَ

تَاًبیی
اًدبم کبر را
ًذارد ()0

 -5حذالل  3تخت ثب ثیوبر ،ثذٍى
ثیوبر ٍ ثْجَدی را درعت کٌذ.

ـ ثحث گزٍّی در خقَؿ تأهیي یکی اس
ًیبسّبی اعبعی هذدخَ (راحتی،
اعتزاحت ٍ خَاة)
ـ ًؾبى دادى ًحَُ درعت کزدى:
*تخت ثذٍى ثیوبر (تَعو داًؾدَ ثب
ًظبرت هزثی)
*تخت ثب ثیوبر (تَعو داًؾدَ ثب ًظبرت
هزثی)
*تخت ثْجَدی (تَعو داًؾدَ ثب ًظبرت
هزثی)
*توزیي آسهبیؾگبُ في
ـوزٍر کتبثچِ افيالحبت ٍ اختقبرات في
پزعتبری
ـ تَمیح ٍ تؼزیف کبردکظ –کبرثزدّب ٍ
اّویت اعتفبدُ اس کبردکظ تَعو اػنبء
تین درهبًی
ـ اعتخزاج اىالػبت اس کبردکظ ًکتِ ثِ
ًکتِ تَعو داًؾدَ ثب ًظبرت هزثی
ـ ثحث گزٍّی در خقَؿ ًحَُ هزالجت
اس ثیوبر NPO
ـ اًدبم هزالجت ّبی هَرد ًظز ثز رٍی
یکی اس ثیوبراى تَعو داًؾدَ ثب ًظبرت
هزثی

سهبى

اثشار ارسؽیبثی

هؾبّذُ
ًؾذ

اّذاف

هٌبثغ اعتزاتضی  -فؼبلیت هزثی

هذت سهبى کبرآهَسی 54 :عبػت ( 12رٍس ،رٍسی  4/5عبػت)

سبختبر آهَسش ثبلیٌی کبرآهَسی اصَل ٍ هْبرت ّبی پزستبری
هحیط ثبلیٌی :ثخص ّبی داخلی – جزاحی ػوَهی
درٍط پیؼ ًیبس :افَل ٍ هْبرت ّبی پزعتبری ،تئَری ٍ ػولی

در ىَل تزم
در ىَل تزم
در ىَل تزم

ـ ثزرعی ٍمؼیت ثْذاؽت فزدی
هذدخَ
ـ تؼییي ًیبسّبی ثْذاؽت فزدی
هذدخَ
ـ ثیبى اّویت رػبیت افَل ثْذاؽت
فزدی ثیوبراى
ـ اًدبم هزالجت ّبی ثْذاؽت فزدی
ثز رٍی ثیوبراى

8

ـغَاالت ؽفبّی
ـ راًذ رٍساًِ

ـ هؾبّذُ ثب
اعتفبدُ اس چک
لیغت
ـ راًذ رٍساًِ

ثيَر کبهل
اًدبم هی
دّذ ()1

ـ هؾبّذُ دلیك اس هذدخَ
ـ گشارػ اس هؾکبلت هؾبّذُ ؽذُ
ـ تکویل فزم ثزرعی ٍ ؽٌبخت

ـ Reflection

ثب راٌّوبیی
کبهل اًدبم
هی دّذ
()./5
ًغجتبً کبهل
اًدبم هی
دّذ ()./75

-11ثب تَخِ ثِ افَل فحیح هزالجت
(Bed
ّبی ثْذاؽت فزدی
BathBed, Moth wash,
 Morning care)shampooاس
حذالل  3ثیوبر هزالجت ثِ ػول آٍرد.

ـ ثحث گزٍّی در هَرد اّویت ثزلزاری
ارتجبه
ـ هزٍر افَل ثزلزاری ارتجبه
ـ آهَسػ افَل ثزلزاری ارتجبه ثب اعتفبدُ
اس رٍػ ایفبء ًمؼ Role playing
ـ ثزلزاری ارتجبه ثب یکی اس ثیوبراى
ثغتزی تَعو داًؾدَ ثب ًظبرت هزثی
ـ هؼزفی هٌبثغ خْت کغت اىالػبت
ثیؾتز
ـ ثحث گزٍّی در هَرد اّویت هؾبّذُ
دلیك ،ػلوی ثزرعی ٍ ؽٌبخت اس هذدخَ
ـ ایدبد یک هَلؼیت (  )situationدر
ثخؼ تب داًؾدَ توزیي هؾبّذُ را اًدبم
دّذ.
هزٍر افَل اٍلیِ هزالجت ّبی ثْذاؽتفزدی در ثیوبر
اػوبل هزالجت ّبی هَرد ًظز ثِ رٍییکی اس ثیوبراى تَعو داًؾدَ ثب ًظبرت
هزثی

ـ ثیبى افَل ثزلزاری ارتجبه
ـ ثزلزاری ارتجبه ثب ثیوبر خبًَادُ اػ
ـ ثزلزاری ارتجبه ثب ّوکبراى ٍ پزعٌل

ـ هؾبّذُ

ًبلـ اًدبم
هی دّذ
()./25

-9ثب هؾبّذُ دلیك هؾکالتحذالل 3
ثیوبر را تؾخـ دّذ.
-10ثزرعی ٍ ؽٌبخت حذالل  3ثیوبر
را ثيَر کبهل اًدبم هی دّذ.

هٌبثغ اعتزاتضی  -فؼبلیت هزثی

رفتبر هَرد اًتظبر داًؾدَ

تَاًبیی
اًدبم کبر را
ًذارد ()0

-8ثب رػبیت افَل فحیح ثب ثیوبر
خَد ٍ ثغتگبى ٍی ارتجبه هٌبعت
ثزلزار ًوبیذ.

سهبى

اثشار ارسؽیبثی

هؾبّذُ
ًؾذ

اّذاف

هذت سهبى کبرآهَسی 54 :عبػت ( 12رٍس ،رٍسی  4/5عبػت)

در ىَر تزم

-12ثب رػبیت افَل فحیح حذالل 3
ثیوبر را اس تخت خبرج ًوبیذ.
 -13الذاهبت هزالجتی السم را در
پیؾگیزی اس ػَارك ثی حزکتی
حذالل ثزای  3ثیوبر ثِ ػول آٍرد.

ـ ثحث گزٍّی در خقَؿ فَایذ حزکت
ٍ فؼبلیت ٍ ػَارك ثی حزکتی
ـ هؼزفی هٌبثغ هَخَد در کتبثخبًِ خْت
هيبلؼِ ٍ تکویل اىالػبت
ـ آهَسػ رٍػ ّبی حزکت ٍ اًتمبل ٍ
رػبیت افَل ایوٌی در  OOBکزدى
ثیوبر ٍ خبثدبیی
ـ  OOBکزدى یکی اس ثیوبراى ثؼذ اس
ػول حزاحی تَعو داًؾدَ ثب ًظبرت
هزثی

ـ ثیبى اّویت حزکت ٍ فؼبلیت ٍ
رٍػ ّبی پیؾگیزی اس ػَارك ثی
حزکتی
ـ آهَسػ ثِ ثیوبراى در خقَؿ
اّویت حزکت ،خبثدبیی ٍ خبرج
ؽذى اس تخت
( )OOBثب رػبیت افَل ایوٌی

در ىَل تزم
تب پبیبى ّفتِ عَم ٍ چْبرم
تب پبیبى ّفتِ
چْبرم
پبیبى ّفتِ
چْبرم
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هؾبّذُ ثب
اعتفبدُ چک
لیغت

ثيَر کبهل
اًدبم هی
دّذ ()1

 -17تؼَیل پبًغوبى عبدُ را اًدبم
دّذ.

ـ هزٍری ثز هزالجت اس سخن ٍ رٍػ تؼَیل
پبًغوبى تؼَیل پبًغوبى تَعو داًؾدَ ثب ًظبرت
هزثی

عَاالت کتجی
راًذ رٍساًِ
عَاالت ؽفبّی

ثب راٌّوبیی
کبهل اًدبم
هی دّذ
()./5
ًغجتبً کبهل
اًدبم هی
دّذ ()./75

ًَ -16ع رصین غذایی ثیوبر را ؽزح دّذ
ٍ هزالجت ّبی السم در خْت غذا
خَردى ثیوبر را اًدبم دّذ.

ـ کٌفزاًظ ثبلیٌی در هَرد اًَاع رصین ّبی غذایی
ثیوبراى
ـ چک کزدى رصین غذایی ثیوبر ٍ اًدبم هزالجت
ّبی السم در هَلغ غذا خَردى تَعو داًؾدَ ثب
ًظبرت هزثی

عَاالت کتجی
عَاالت ؽفبّی
هؾبّذُ ثب
اعتفبدُ اس چک
لیغت

ًبلـ اًدبم
هی دّذ
()./25

 -15هیشاى هبیؼبت دریبفتی ٍ خزٍخی
اس ثذى حذالل  1ثیوبر را ثِ ىَر فحیح
اًذاسُ گیزی ٍ ثجت ًوبیذ.

ـ ثیبى اّویت چک I&O
I&O
ـ کٌتزل دلیك
ثیوبر ٍ ثجت آى ثب اعتفبدُ
اس چک لیغت
ـ ؽزکت فؼبل در
کٌفزاًظ ٍ ثحث گزٍّی
ـ چک کزدى رصین غذایی
ثیوبر اًدبم هزالجت ّب در
هَلغ غذا خَردى
ـ ثیبى اّویت ثکبرگیزی
رٍػ اعتزیل در تؼَیل
پبًغوبى
ـ تؼَیل پبًغوبى ثب افَل
فحیح ثب اعتفبدُ اس چک
لیغت
ـ اعتخزاج ًتبیح
آسهبیؾبت اس پزًٍذُ ثیوبر
ـ ثجت ًتبیح آسهبیؾبت در
ثزگِ ثزرعی ٍمؼیت ثیوبر
ٍ تؼییي هَارد غیز ىجیؼی

عَاالت کتجی
عَاالت ؽفبّی
راًذ رٍساًِ

تَاًبیی
اًدبم کبر را
ًذارد ()0

 -14ثب رػبیت افَل فحیح هزالجت اس
عزم (تؼییي عزم ،هحبعجِ ٍ تٌظین
ليزات ،تؼَیل ثيزی ٍ عت عزم،
ليغ کزدى عزم)
حذالل  2ثیوبر را اًدبم دّذ.

ـ کٌفزاًظ ثبلیٌی ٍ ثحث گزٍّی در خقَؿ
اّویت هزالجت اس عزم
ـ هؼزفی اًَاع عزم ّب ٍ هحلَل ّبی داخل ٍ ریِ
ی هَخَد در ثخؼ ّب
ـ ًحَُ هحبعجِ هیشاى ٍ تؼذاد ليزات عزم
ـ اًدبم هزالجت ّبی هَرد ًظز ثز رٍی یکی اس
ثیوبراى تَعو داًؾدَ ثب ًظبرت هزثی
ـ ثحث گزٍّی در هَرد ثجت دلیك دخَل ٍ خزٍج
هبیؼبت
ـ آؽٌب کزدى داًؾدَیبى ثب فزم هحتَی I&O
ـ چک کزدى دلیك  I&Oثز ثبلیي ثیوبر ثب اعتفبدُ
اس چک لیغت ٍ ثجت آى

ـ ؽزکت فؼبل در
کٌفزاًظ ٍ ثحث گزٍّی
ـ اًدبم هزالجت ّبی هَرد
ًظز ثزرعی ثیوبراى

اثشار ارسؽیبثی

هؾبّذُ
ًؾذ

اّذاف

هٌبثغ اعتزاتضی  -فؼبلیت هزثی

رفتبر هَرد اًتظبر داًؾدَ

سهبى

ـ هؾبّذُ اس
ىزیمچک لیغت
ـغَاالت ؽفبّی
ـ عَاالت کتجی
ـ راًذ رٍساًِ

پبیبى ّفتِ
چْبرم

 -20آهَسػ ثِ حذالل یک هذدخَ در
خقَؿ ًیبسّبی اٍلیِ هزالجتی را اًدبم
هی دّذ.

ـ ثیبى اّویت آهَسػ ثِ
هذدخَ
ـ تْیِ هيبلت آهَسػ ثِ
هذدخَ

پبیبى
ّفتِ دٍم

 -19تحَیل گزفتي ثیوبر در اثتذی
ؽیفت را ثقَرت فحیح اًدبم دّذ.

پبیبى ّفتِ چْبرم

 -18آسهبیؾبت رٍتیي ثیوبر را تفغیز
کزدُ ٍ هَارد غیز ىجیؼی را گشارػ
کٌذ.

ـ ارائِ کٌفزاًظ ثبلیٌی در خقَؿ آصهبیؾبت
رٍتیي
ـ اعتخزاج ًتبیح آسهبیؾبت اس پزًٍذُ ثیوبر ًظبرت
هزثی
ـ ثجت ًتبیح آسهبیؾبت در ثزگِ ثزرعی ٍمؼیت
ثیوبر ٍ همبیغِ ثب آى ثب هیشاى ّبی ىجیؼی ٍ تؼییي
هَارد غیز ىجیؼی ثب ًظبرت هزثی
ـ ثحث گزٍّی در خقَؿ هغئَلیت پزعتبری در
تحَیل گزفتي ثیوبر
ـ تحَیل گزفتي ثیوبر تَعو داًؾدَ ثب ًظبرت
هزثی ثب اعتفبدُ اس چک لیغت
ـ ثحث گزٍّی در خقَؿ اّویت آهَسػ ثِ
هذدخَ
ـ آهَسػ ثِ هذدخَ ثب ًظبرت هزثی

ـ ثیبى اّویت تحَیل
گزفتي فحیح ثیوبر
ـ تحَیل گزفتي
ثیوبرثقَرت فحیح ثب
اعتفبدُ اس چک لیغت
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ـوؾبّذُ
گشارػ ثجت
ؽذُ
ـ راًذ ثبلیٌی
ـغَاالت ؽفبّی
ـ راًذ ثبلیٌی
ـ هؾبّذُ ثب
اعتفبدُ اس چک
لیغت
ـ راًذ ثبلیٌی
ـ هؾبّذُ ثب
اعتفبدُ چک
لیغت

صفبت ػوَهی داًطجَیبى هحیط ثبلیٌی (کبرآهَسی ٍ کبرآهَسی در ػزصِ)
صفبت ػوَهی

اهتیبس

هؼیبرّب

ّویطِ
()1

-1حنَر ثِ هَلغ در هحل کبرآهَسی
ٍقت ضٌبسی

ٍضؼیت ظبّز

احسبس هسئَلیت

ً -2ذاؽتي غیجت
 -3داؽتي یًَیفزم هٌبعت (رٍپَػ عفیذ ،تویش ،هزتت ،ثلٌذ ٍ راحت ثب آرم
داًؾگبُ ،ؽلَار هؾکی پبرچِ ای) کفؼ هؾکی راحت ٍ تویش ثذٍى فذا ٍ
خلَثغتِ
 -4همٌؼِ هؾکی ثلٌذ ثب پَؽؼ کبهل هَّب خْت داًؾدَیبى دختز ٍ
آرایؼ هَّبی داًؾدَیبى پغز ثقَرت هتؼبرف
 -5کبرت ؽٌبعبیی هؼتجز (تگ)
 -6اًدبم ثِ هَلغ ٍ کبهل ٍظبیف ٍ تؼْذات ٍ هغئَلیت
 -7اًدبم ٍظبیف ثب ػاللِ هٌذی ٍ رمبیت

ػالقِ ثِ کبر

 -8توبیل ثِ یبدگیزی کبرّبی خذیذ
 -9اعتفبدُ هؤثز اس عبػبت کبرآهَسی
 -10ثزًبهِ ریشی فحیح خْت اًدبم اهَر هحَلِ

رػبیت ًظن ٍ دقت

 -11اًدبم ٍظبیف ثب در ًظز گزفتي اٍلَیت ّب
 -12دلت در اًدبم ٍظبیف

اًتقبدپذیزی
رفتبر ٍ ثزخَرد

 -13لجَل اًتمبدات ٍاردُ ٍ تالػ در خْت اس ثیي ثزدى اؽکبالت
ّ -14وکبری ٍ رفتبر احتزام آهیش ثب پزعٌل ٍ ّوکبرى در هحیو کبرآهَسی
ّ -15وکبری ٍ رفتبر احتزام آهیش ثب هذدخَیبى ٍ ارائِ راٌّوبیی ّبی السم
ثِ آًبى

حفظ ایوٌی

 -16ثزرعی ایوٌی هحیو ثیوبر
 -17در فَرت ًیبس تذاثیز ایوٌی هثل ًزدُ کٌبر تخت را ثِ کبر هی ثزد.

رػبیت اصَل
اخالقی

 -18هحزهبًِ ًگِ داؽتي اىالػبت ثیوبر ٍ لزار ًذادى آى در اختیبر عبیزیي
 -19ؽزکت دادى ثیوبراى در تقوین گیزی ّبی هزالجتی ٍ درهبًی
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اغلت
()./75

گبّی
()./5

ثٌذرت
()./25

هطبّذُ
ًطذُ

جذٍل ثجت کلی دستَرالؼول ّبی پزستبری
دستَرالؼول

تبریخ

ثخص/ثیوبرستبى

ؽغتي دعت ّب
ؽغتي دعت ّب
ؽغتي دعت ّب
ؽغتي دعت ّب
رٍػ ّبی حفبظت فزدی
رٍػ ّبی حفبظت فزدی
رٍػ ّبی حفبظت فزدی
ػالئن حیبتی
ػالئن حیبتی
ػالئن حیبتی
ػالئن حیبتی
ػالئن حیبتی
هَارد غیز ىجیؼی ػالئن حیبتی
هَارد غیز ىجیؼی ػالئن حیبتی
هَارد غیز ىجیؼی ػالئن حیبتی
درعت کزدى تخت
درعت کزدى تخت
درعت کزدى تخت
اعتخزاج اىالػبت اس کبردکظ
اعتخزاج اىالػبت اس کبردکظ
اعتخزاج اىالػبت اس کبردکظ
اعتخزاج اىالػبت اس کبردکظ
هزالجت اس ثیوبر NPO
هزالجت اس ثیوبر NPO
هزالجت اس ثیوبر NPO
هزالجت ّبی ثْذاؽتی فزدی
هزالجت ّبی ثْذاؽتی فزدی
هزالجت ّبی ثْذاؽتی فزدی
 OOBکزدى
 OOBکزدى
 OOBکزدى
هزالجت اس عزم
هزالجت اس عزم
چک کزدى I&O
تحَیل گزفتي ثیوبر در اثتذای ؽیفت
تحَیل گزفتي ثیوبر در اثتذای ؽیفت
تحَیل گزفتي ثیوبر در اثتذای ؽیفت
تکویل فزم ثزرعی ٍ ؽٌبخت هذدخَ
تکویل فزم ثزرعی ٍ ؽٌبخت هذدخَ
تکویل فزم ثزرعی ٍ ؽٌبخت هذدخَ
اهَسػ ثِ هذدخَ
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تطخیص ثیوبر

اهضبء هزثی

هالحظبت

فزم ثجت فؼبلیت ّبی ثبلیٌی در کبرآهَسی اصَل ٍ هْبرت ّبی ثبلیٌی پزستبری
تبریخ

اهتیبس

هَضَع

هالحظبت ٍ تأییذ هزثی

فزم ثجت آهَسش ثِ هذدجَ
تبریخ

تطخیص

تبریخ

ًَع ثخص

خالصِ هحتَای آهَسضی ٍ رٍش آهَسش

تأییذ ٍ ثبسخَرد هزثی

گشارش ثبسدیذ اس ثیوبرستبى
خالصِ گشارش
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تأییذ هزثی

ػٌبٍیي کٌفزاًس ،صٍرًبل کالة
هَضَع ٍ خالصِ هحتَا

تبریخ

هالحظبت ٍ تأییذ هزثی

ثجت خبطزات ٍ تجزثیبت ضبخص ثبلیٌی

جذٍل ارسضیبثی داًطجَ در طَل دٍرُ
هَارد ارسضیبثی

ًوزُ استبًذارد

ففبت ػوَهی داًؾدَ

ً 5وزُ

ففبت اختقبفی داًؾدَ

ً 12وزُ

تکبلیف دٍرُ ٍ کٌفزاًظ

ً 1وزُ

اهتحبى پبیبى ثخؼ

ً 2وزُ

خوغ ًوزُ

ً 20وزُ

ًظزات ٍ پیطٌْبدات هزثی

ًظزات ٍ یطٌْبدات داًطجَ

ًوزُ داًطجَ

اهضبء

اهضبء
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هالحظبت

