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 سیزجبى پشضکی علْم کذٍداًص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

  

 .………سبل تحصیلی .……  ًیوسبل

 
:................. ًبم خبًْادگی داًطجْ  ًبم ّ

 

 دفترچٍ ثبت فعالیت

 CCU بخش مراقبت يیژٌ  (عرصٍ) يرزیکار

کارشىاسی پرستاری  داوشجًیان 
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لذهَ  م

رٔ ثّ افشایغ اری يزاقجت ٔیژِ یکی اس َیبسْبی پزطت 

رَٔذ رٔ ثّ رػذ . جبيؼّ در حبل پیؼزفت ایزاٌ اطت

ف ٔ یک عزصُؼتی ػذٌ ٔ تٕطؼّ فُبٔری يزاقجت اس 

افشایغ طٕاَح ٔ حٕادث  پیذایغ يؼکالت َٕ پذیذ طاليت ٔ

ٔ ثالیبی عجیؼی ٔ ػیٕع  ثیًبری ْبی حبد ٔ ثیًبراٌ 

ثذحبل اس عزف دیگز ، َیبس ثّ تٕطؼّ ثخغ ْبی يزاقجت 

ٔیژِ ٔ خذيبت يزاقجتی در ایٍ ثخغ ْب را رٔس افشٌٔ 

ثب تٕجّ ثّ َقغ ثی ثذیم پزطتبر يزاقجت ٔیژِ  .يی کُذ

ر اػبدِ طاليتی  ثیًبراٌ ثذ حبل ٔ ثحزاَی ٔ َیبس ثّ د

پزطتبری يزاقجت ٔیژِ ٔ  خذيبت تخصصی ٔ ػبنًبَّ

، داَؼجٕیبٌ يقغغ کبرػُبطی ارػذ پزطتبری أرژاَظی

يزاقجت ٔیژِ  ثب ْذف تبيیٍ کیفیت خذيبت تخصصی ٔ 

يزاقجتی  تحت آيٕسع يٓبرت ْبی ثبنیُی در ثخغ ْبی 

 .تخصصی  قزار يی گیزَذ 

در عي  ی داَؼجٕیبٌ يحتزوثزا ضًٍ آرسٔي يٕفقیت نذا

ايیذ  CCU   ثخغ يزاقجت ْبی ٔیژِ  دٔرِ كبرآيٕسي

در جٓت ارتقبء تٕاًَُذي ػهًي ػًهي خٕد  َُذاطت ثتٕا

. .ثبػُذ كٕػب

لْاًیي ّ همزارت آهْسضي 

 ِاطتفبدِ اس یَٕیفزو يغبثق يقزارت داَؼکذ 

ٔ  رٔپٕع طفیذ، يقُؼّ اتیکت، اطتفبدِ اس"

ٔ کفغ طبدِ، ػذو اطتفبدِ اس  طزيّ ایػهٕار  

 .ضزٔری يی ثبػذ "ػهٕار جیٍ

  در سيیُّ كٕتبِ َگّ داػتٍ َبخٍ ٔ ػذو

اطتفبدِ اس سیٕر آالت يتؼبقت قٕاَیٍ ٔ يقزرات 

 .دیداَؼكذِ ػًم ًَبي

  ،در ثزخٕرد ثب ثیًبراٌ، ًْزاْبٌ آَٓب

دريبَي در ثخغ رػبیت  -ًْكبراٌ، كبدر آيٕسػي

 .القي ٔ ػئَٕبت اطاليي را ًَبیذاصٕل اخ

  خزٔج اس ثخغ یب ثیًبرطتبٌ تحت ػُبٔیُي

پیگیزي ايٕر اداري، ػزكت در جهظّ ٔ : يبَُذ

يیظز فقظ ثب كظت يجٕس اس اطتبد يزثٕعّ   ...

 .يی ثبػذ
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  ٕتًبو جهظبت يزثٕط ثّ  در حضٕر داَؼج 

   .در ػزصّ انشايی اطت کبرٔرسی
 

 

 

 

 

 

 

 

اتی کَ هی ببیست بَ آى ًک                   

 :دلت ضْد

  ّالگ ثٕک ثجت در  خٕد ػهًي ٔ ػًهي تجزثیبت کهی

 (.ٔ یب پیٕطت  ػٕد)ًَبییذ 

 انشايي کبرٔرسی  دٔرِ ػزٔع اس الگ ثٕک كًیم ت 

 .اطت

 داػتّ را ثّ ًْزاِ أقبت تًبيي دررا  الگ ثٕک 
 آٌ در اعالػبت ثجت ثّ َظجت نشٔو يٕقغ در تب دیثبع

 عزیق اس اعالػبت ثجت اس تزتیت ایٍ ثّػٕد  اقذاو
 پیؼگیزي ثبػذ يي تٕاو خغب ثب كّ حبفظّ ثّ رجٕع

 .ػذ خٕاْذ

  در كٕتبْي سيبٌ فؼبنیت ْز پبیبٌ در اطت ثٓتز 

 ػٕد دادِ تخصیص تكًیم ثّ اَجبو فؼبنیت يحم ًْبٌ

 .ثبػذ دطتزص در طٕٓنت ثّ َیبس يٕرد اعالػبت تب

 ِٔدْذ تؼخیص ِك سيبٌ ْز در اطت يجبس آيٕسػي گز ،

 اختیبر در را  ثزداري َظخّ یب ثزرطي جٓتالگ ثٕک 

 .ثگیزد

   پض اس پبیبٌ دٔرِ  ًَزِ داَؼجٕیبٌ تٕطظ

طزپزطتبر ثخغ دادِ ػذِ ٔ يٓز ٔ ايضب  يی ػٕد 

یت ٔ تبییذ ٔ ٔ طپض تٕطظ طٕپزٔایشر ايٕسػی رٔ

ْب ی  در پبیبٌ الگ ثٕک. يٓز ٔ ايضب يی گزدد

 .  ٔیم دادِ يی ػٕدِ تحرٔکبيم  ػذِ  ثّ يذیز گ

  دٔرِ يحم ثزگشاری  :CCU ، ثخغ ٔیژِ طی طی

 .يی ثبػذ( ع)یٕ ثیًبرطتبٌ ايبو رضب 
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ببضذ  یم فتیش ۱۰،بخص ىیدر ا یُب فتیتعذاد ش

ضب بز ًبهَ  ایصبح ، عصز ّ  فتیکَ بَ صْرت ش

هتصل ّ  یضوٌب اس بزًبهَ ُب. گزدد  یم یسیر

ضب ّ  ای صبح ّ عصز ّ)رّس  کیدر  فتیدّ ش ای

 .  ضْد یخْددار......( صبح ّ 

 

 

 

 

 نغفب يؼخصبت خٕد را در ایٍ قظًت ثُٕیظیذ

 پزستبری ی داًطجْهطخصبت 

 

: ضوبرٍ داًطجْیی:   ًبم ّ ًبم خبًْادگی

  :تزم تحصیلی

Email: 

 

 

 : ّرٍُذف کلی د

:ٍرُّذف کلی د  

آػُب کزدٌ فزاگیزاٌ ثب َحِٕ يزاقجت اس ثیًبر ثظتزی 

کظت يٓبرت َظجی در ايز يزاقجت اس ٔ  CCUدر ثخغ

ثیًبر ثظتزی در ایٍ ثخغ ثب اطتفبدِ اس چٓبرچٕة 

فزایُذ پزطتبری ٔ اصٕل ٔ يفبْیى آيٕختّ ػذِ در ٔاحذ 

    َظزی  
اس فزاگیزاٌ اَتظبر يی رٔد کّ در  :یبدگیزیاُذاف 

  :پبیبٌ دٔرِ قبدر ثّ اَجبو يٕارد سیز ثبػُذ

 (اکَ، تست ٍرسش)آضٌایی تا  ٍاحذ ّای هختلف تخص هزاقثت ّای ٍیژُ قلثی  (1

 تَاًایی پذیزش تیواراى جذیذ (2

ثزقزاری ارتجبط ثب ثیًبر ٔ گزفتٍ تبریخچّ ٔ  (3

 در صٕرت َیبس اَجبو يؼبیُّ فیشیکی

 پایص سیستن ّای هختلف تذًی تیوار  تستزی (4

 تیوارتؼییي تطخیع ّای پزستاری تز اساس جوغ آٍری ضذُ اس  (5

 ٍ تٌظین سزم ّای تیوار هزاقثت اس الیي ّای ٍریذی تیوار (6

 جذب ٍ دفغ تیوارٍ اقذام السم در خصَظ  هاًیتَریٌگ، ارسیاتیتَاًایی  (7
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 تَاًایی اًجام کار تا دستگاُ ّای  دفیثزیالتَر (8

 ٍیژُ قلثی سم در هَرد دارٍّای هصزفی در تخصآضٌایی ٍ کسة داًص ال (9

 هَرد تست ٍرسش ٍ اکَ کاردیَگزام  آضٌایی ٍ کسة داًص السم در (10

 تَاًایی اًجام تفسیز الکتزٍکاردیَگزام تیوار  (11

 هزاقثتی ٍ ّواٌّگی ٍ ّوکاری تا تین درهاًیحزفِ ای تَاًایی تزقزاری ارتثاط  (12

 تَاًایی گشارش دّی ٍ گشارش ًَیسی در تخص ٍیژُ قلثی (13

 قلثی یتَاًایی تطخیع اریتوی ّای قلثی ٍ تلَکْا (14

 ایسکوی تز اساس ًَار قلة  اًَاع هختلف اًقارکتَس هیَکارد ٍ تَاًایی تطخیع (15

 تَاًایی کار تا دستگاُ پیس هیکز در تخص  (16

 خاًَادُ در حذ هقزراتتیوار ٍ رائِ اطالػات السم ٍ ضزٍری تِ تَاًایی ا (17

 (خاًَادُ ٍ سایز فزاگیزاى ،آهَسش تِ تیوار)تَاًایی ایفای ًقص آهَسضی  (18

 --------------------------------------------------------------------

 

 شیفت می باشذ ۱۰تعذاد شیفت َای مًظفی در ایه بخش 
 

 بزگَ ثبت ضیفت ُبی گذراًذٍ ضذٍ در بخص      

  CCU بت ُبی ّیژٍقهزا

 تبریخ ضیفت          

 ًْع ضیفت          

          

 اهضبی ًبظز

/ آهْسضی

/ سزپزستبر 

هسئْل ضیفت 

 

      پزستبر هسئْل ُز ضیفت ّ هِز  ءاهضب ،یخ تبر
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 سر پرستارواظر آمًزشی ي ارزیابی 
ومرٌ سقف ومرٌ    

داوشجً 
رعبیت احتزام ّ ضئًْبت اخاللی  ۱

ّ حزفَ ای  
 ۲  

آضٌب ضذى داًطجْیبى بب ًحٍْ  ۲

     کبر در بخص ّ اهکبًبت ّ ّسبیل 

 ۱  

یب   ّ CCUپذیزش بیوبر بَ بخص  ۳

ًحٍْ تزخیص 

 ۱  

ّ هزالبت اس  ارسیببی ًحٍْ  4

بَ صْرت  بستزی در بخص بیوبر 

تشریمبت ّ پزّسیجز ُب )عوْهی 

ّ استزاحت  هطلك ّ یب 

.....( ًسبی

 ۲  

ًحٍْ ّصل کزدى بیوبر بَ  5

دستگبٍ هبًیتْریٌگ ّ کٌتزل 

بیوبر اس طزیك سیستن هبًیتْر 

 هزکشی

 ۱  

ردى آضٌبیی ّ  ًحٍْ آهبدٍ ک 6

 دارُّبی اختصبصی بخص

..........( دریپ ) 

 ۱  

تفسیز آریتوی ُبی ضبیع ّ ًحٍْ  7

  بزخْرد بب آًِب 

 ۲  

ّ  فْریتِب در بخص ّیژٍضٌبخت  8

تغییزات هبًیتْریٌگ ّ الذام 

بَ هْلع بز ببلیي بیوبر  

 ۲  

هزالبت ُبی تغذیَ ای اس   9

    بیوبراى 

 ۱  

ًحٍْ استفبدٍ اس دستگبٍ  ۱۰

الکتزّضْک ّ هْارد استفبدٍ اس 

ضْک کبردیّْرژى ّ دفیبزیالتْر 

 ۱  

ًحٍْ استفبدٍ اس دستگبٍ پیس  ۱۱

هیکز پْستی در هْارد اّرژاًس 

 ۱  

آهْسش بَ بیوبر بب پیس هیکز  ۱۲

دائن 

 ۱  

ثبت بیوبر هْرد بزرسی ّ  ۱۳

فزآیٌذ پزستبری ّ گشارش 

پزستبری هزبْطَ 

 4  

 

  :ومرٌ  وُایی داوشجً 
  پزستبر   ّ هِز سز  ءاهضب ،تبریخ 

یب هزبی  آهْسضی ًبظز اهضبی  ، تبریخ 

 هذیز گزٍّ   اهضب ّ  تبییذ  
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خالصَ ای اس فعبلیت ُبی آهْسضی اًجبم ضذٍ     :تبریخ 

خْد را در بخص ثبت ًوبئیذ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 :ًکبت آهْسضی یبد گزفتَ ضذٍ 

 
 

گشارش رّساًَ  

:  تبریخ  اس فعبلیت ُبی آهْسضی اًجبم ضذٍ  خالصَ ای  

خْد را در بخص ثبت ًوبئیذ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

یک ًوًَْ اس گشارش پزستبری بزای بیوبری کَ  هزالبت آى را بَ 

عِذٍ داضتَ ایذ را در ایي لسوت ثبت ًوبئیذ 
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ثزرطی ٔ ػُبخت ثیًبر 
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: تؼخیص پزطتبری

: اْذاف

: ثزَبيّ ریشی ٔ اجزا

: ثیارسػیب

 

 

 

: تؼخیص پزطتبری

: اْذاف
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: ثزَبيّ ریشی ٔ اجزا

: ارسػیبثی

 

 

 

: تشخیص پرستاری

: اهداف

: برنامه ریزی و اجرا

: ارزشیابی

 
 


