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و  مادرو نوزادان   كارورزی در عرصه 

  صیاد مرکز  ت واحد فوری
 

 جراحي -داخلي کودکان و  گروه پرستاری 
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 گراميکارورز 

 
 یکه مستقل عمل م یبه پرستار ییگذر از مرحله دانشجو لیدر عرصه  با هدف تسه یکارورز 

قاء سالمت ارت یدر عرصه بتوانید برا یشده است. امید است در دوره کارورز یکند طراح

 علمی و عملی خود کوشا باشید.  تیصالح شیو افزا انیمددجو

  تیو فور واحد 2عرصه در واحد مادران و نوزادان یپرستار  انیدانشجو یکارپوشه برا نیا 

 شده است. نیواحد تدو 3جمعا اواحد

و  و نمره سرپرستار فتیش هیدییتا  نی.  همچنیو نمره سرپرستار سوختگ فتیش هیدییفقط تا- 

   تیبه سرپرستار بخش  فور فیارائه تکال

  

 :دییرا به دقت مطالعه نما ری***قبل از ورود به بخش موارد ز 

کفش  ،یمقنعه و شلوار مشک ز،یو تم دیطبق مقرارت دانشکده روپوش سف فرمیونیاز  استفاده 

 الزام است. ییو استفاده از کارت شناسا ن،یمناسب، عدم استفاده از شلوار ج

 آالت الزام است. ورینگه داشتن ناخن و عدم استفاده از ز کوتاه 

در برخورد با بیماران، همراهان، همکاران، کادر آموزشی  یشئونات  و ارتباطات حرفه ا تیرعا 

 است  یدرمانی الزام

 ها : فتیو تعداد ش یکار ورز مدت 

 ادیا : مرکز  ص)دختره فتیش 61در عرصه مادران و نوزادان به ارزش دو واحد معادل  یکاروز 

 8واحد ) 6 زین تیفور یکارآموز -زنان  یپر خطر. جراح یبخش نوزادان. حاملگ  یرازیش

 باشد. یم ادی( در صفتیش

 : توجه 

 یحاملگ یاز بخش ها یکیدر  فتیش 61+  ادیص تیفور فتیش 8دختر:  انیدانشجو  

   رگروهیطبق نظر مد ادیزنان ص یپرخطر/نوزادان/ جراح

با نظر  ،یمذکوردر مرکز آموزش یبخش ها انیاز م دخترها  عرصه مادران انیو: دانشج  توجه 

بخش را انتخاب و عرصه خود  کی دیفقط با یگروه قبل از ورود به عرصه با نظر مرب ریمد

 بگذرانند.
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دانشگاه ، دانشجو موظف است در زمان مشخص شده در  یزی: طبق برنامه رفتیش یزیر برنامه 

نظر سرپرستار بخش برنامه  ریخود به سرپرستار، ز یده و  ضمن معرفحاضر ش یمحل کارورز

دانشجو  یعنیباشد.  یدر گردش )صبح، عصر . شب (م فتیشود. برنامه ها ش نیها تدو فتیش

 فتیش یچگونگ نیشب داشته باشد. تدو فتیش کیو حداقل  گذراندب فتیش 61موظف است 

 باشد.  یها با نظر سرپرستار بخش م

 به صورت عصر و شب، شب صبح ممنوع است. یکار یها فتیش گذراندن 

  

 ها : فتیدر ش حضور 

ثبت گردد. )  ابیدر دفتر حضور و غ یستیمربوطه با فتیدر ش انیورود و خروج دانشجو هیکل 

 دفتر در بخش مربوطه قرار داده شده است( نیا

نظر مسئول  ریباشد. دانشجو ز یم case methodدر بخش بر اساس  تیانجام فعال تیرعا 

 .دینما تیفعال فتیبخش / ش

 شده و حضور به موقع در بخش:  نییطبق برنامه تع فتیدر ش حضور 

 8:77-63:37شب  فتیش         27- 63:37عصر: فتیش                   61-0:37صبح : فتیش 

 است(   یالزام فتیش لینوبت شرکت در تحو کیحضور حداقل  ،یکار فتی) در هر ش 

 نی. همچنباشدیم زریبه عهده سرپرستار، سوپروا انیورود و خروج دانشجوبر  نظارت 

مسئول بخش به اطالع  ای فتیمسئول ش قیحضور خود در بخش را از طر دیبا انیدانشجو

 برسانند.  زین زریسوپروا

از سرپرستار و  یخاص صرفا فقط با کسب مجوز کتب طیدانشجو از بیمارستان در شرا خروج 

هر واحد  یساعت برا کی(. حداکثر یساعت یمرخص لیباشد)تکم یمقدور م فتیش زریسوپروا

 .دیاستفاده نما یساعت یتواند از مرخص یم یکارورز

حاضر در  یدانشجو ینام نام خانوادگ ،یهنگام ثبت گزارش روزانه پرستار فتیش نیمسئول 

 .ندیثبت نما زیبخش را ن

 زریبه اطالع سرپرستار/ سوپروا یستیبا یماریب لیبه دل فتیگونه عدم امکان حضور در ش هر 

موجه جبران گردد. دانشجو موظف است در  بتیآن غ زیرسانده شود و در اسرع وقت ن کیکش

برنامه از سرپرستاربخش سوال  نیدر هنگام تدو نه،یزم نیدر ا نیخصوص نحوه ارتباط با مسئول

 . دینما
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 بتیهر غ یبه ازا بت،یت داشتن غ. در صوردیباش ینم بتیدر طول دوره مجاز به غ دانشجو 

و موجه  یقبل یبا هماهنگ بتیدر صورت غ یجبران شود. ول دیبا فتیدو ش یبدون هماهنگ

 .  دیمسئول بخش جبران نما یبا هماهنگ بتیهر غ یبه ازا فتیش کیبودن آن، 

مختلف  یدر بخش ها زرانیسوپروا لهیبوس یدر هر واحد آموزش کباریدانشجو فقط  ییجابجا 

 شود. یخودار یکار فتیش کیمتعدد در  یباشد، از فرستادن دانشجو به بخش ها یجاز مم

 یدانشجو در نظر گرفته شده است که با هماهنگ لیکمد جهت قرار دادن وسا کیهر بخش  در 

 یخود دار مارستانیو... به ب یمتیق لیگردداز آوردن هرگونه وسا یم ایامر مه نیمسول بخش ا

باشد. جهت صرف نهار /  یبه عهده خود دانشجو م یراقبت از لوازم شخصم تی. مسئولدیینما

از سلف  دیتوان یسرپرستار مربوطه م ای فتیبا اخذ برگه از مسئول ش فتیشام در زمان ش

مسئول  دیکار و صالحد یحجم باال لیصورت که دانشجو به دل ددرییاستفاده نما مارستانیب

مسئول بخش/ مسئول  د،یغذا به سلف مراجعه نما قادر نباشد جهت سرو فتیبخش/ مسئول ش

دانشجو در  یدانشجو به بخش و سرو غذا یغذا آوردنالزم جهت  یالزم است، هماهنگ  فتیش

 بخش انجام دهد.

 مارستانیب سی/ سلف سروهیشام حتما از واحد تغذ اینهار  ایخصوص ساعت صرف  صبحانه  در 

در نوبت کار شب  فتیمسول ش یجو با هماهنگاطالعات الزم کسب شود. ساعت استراحت دانش

جهت محل استراحت  نیباشد.  همچن یصبح ( م 5صبح تا   3ساعت    ای  3بامداد تا  6) ساعت 

صورت با  نیا ریمربوطه محل استراحت در نظر گرفته شده است و در غ خشدر نوبت شب در ب

 شد.محل استراحت مشخص خواهد  زریبا سوپروا فتیمسئول ش یهماهنگ

/  لیمیا قیگروه مربوطه  از طر ریخودتان را با مد یسواالت علم ایطول دوره هر گونه مشکل  در 

 .دیدر ارتباط باش ی/  حضوریتلفن

 ZS GORGAN@ YAHOO.COM 

 دکتر کالگری یا دکتر سبزی  –دانشکده بویه  76032151377 

انجام  فتیش/مسئول شتحت نظر مسئول بخ دیاقدامات صورت گرفته در بخش  با هیکل انجام  

 شود.

و تشکر و .. به  ریتقد ،یحرفه ا ریرفتار غ بت،ی( غیکار طیو مشکالت دانشجو در مح مسائل 

 ریمد  ای مارستانیب یپرستار نیبال یعلم اتیه ای یزرآموزشیصورت مکتوب به اطالع سوپروا

 گروه مربوطه رسانده شود.
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 ی. در صورت مواجهه شغلدینما تیرا رعا ینیبال طیالزم در مح اطاتیموظف است احت دانشجو 

درمان اقدامات الزم  یطبق پروتکل کنترل عفونت مرکز آموزش انیدانشجو " کیاست دلین"

. اطالع به مسئول بخش / مسئول یفرم مواجهه شغل لی.) تکمردیصورت گ انیدانشجو یبرا

و  مارینمونه از ب. اخذ فتیزرشیسوپروا ایکنترل عفونت  زریبا سوپوا یجهت  هماهنگ فتیش

 اقدامات الزم..... (  ریدانشجو و سا

ات فوق را مطالعهه کهرده و متعههد بهه     رپرستاری مقرهشتم اینجانب .................... ............ دانشجوی ترم 

 رعایت آن می باشم 

 :امضا                                                                                                                               

. سپس سرپرستار شودیسرپرستار م لیدوره توسط دانشجو تحو یدر انتها الک بوگ  نیتوجه : ا

گروه  ری) مد ییماما یتا به دانشکده پرستار دینما لیتحو یآموزش زریبرگه ها را به سوپروا هیکل

   .شودیگروه محاسبه و ثبت م ریوسط مدت ییمربوطه ( ارسال گردد. نمره  نها

  

 امضائ                                                  و کودکان مدیر گروه داخلی وجراحی   

 

نمره ( )توسط مدیر گروه بعد از آزمون تعیین  1دانشجو)  OSCE نمره آز مون   -ه

 صالحیت ارائه میشود (

 

 نمره ( 2آموزش به بیمار/ خانواده در حضور یکی از پرسنل )  -الف

 مشکل بیمار :        نام و نام خانوادگی بیمار :                تاریخ :                                   

 

 محتوای آموزشی تحویل سرپرستار گردد و آموزش ارائه شده توسط سرپرستار تایید گردد

 

 

 نمره( 2مشارکت در برنامه های آموزشی وتوانمندسازی کادر درمانی) -ب

 تاریخ موضوع

  نمره 1نوشتن مطالب در برد آموزشی )انتخاب موضوع با هماهنگی مسئول بخش انجام شود( -الف

  نمره1تهیه پمفلت/ تراکت آموزشی )در فرمت پیشنهادی ثبت گردد(  -ب
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 نمره ( 2پرستار )تکمیل فرم ارزیای اولیه توسط  -ج

اید توسط دانشجو انجام شود . توسط سرپرستار تکمیل یک فرم ارزیای اولیه توسط پرستار مربوط به یک بیمار ب

 منوط به ارائه مستندات تایید گردد

 برنامه شیفت ها: -د

   931/       /      …………………………بخش 

 تاریخ هرر يری    

ی   هررررای يرررر

 گذرانده

 

  

 

       

  مهر و امضای سرپرستار

تاریخ هر يی   

يی   های 

 گذرانده

 

 

 

       

 

 

تاریخ هر يی   

يی   های 

 گذرانده

 

 

 

       

 

تاریخ هر يی   

يی   های 

 گذرانده
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 :   فوریت بخش صیادبخش سرپرستار فرم ارزیابی دانشجو توسط  -

 ار وضعیت دانشجو را  در ایتم های فوق عالمت می زند و نیاز به درج نمره نیست.سر پرست

 

 فعالیتها 
 

 : ارزشیابی اخالق حرفه ای

 

 خوب

1 

متو

 سط

5/0 

ضع

 یف

55/

0 

 توضیحات 

) مواردی که 

پیش نیامد/ نقطه 

 قوت و ضعف ( 

 ترک را محیط مقرر ساعت در و شده حاضر آموزیکار عرصه در موقع به

 کند می
    

 از و نمهوده  رعایهت  کار محیط در را فردی بهداشت و اسالمی شئونات

 است برخوردار )کامل یونیفرم(ظاهر آراستگی
    

     دارد را همتایان و پرسنل ،مربی با مناسب ارتباط
     کند می کار نشاط و عالقه انرژی، با

     کند می رعایت را بیمار با ارتباط در شخصی حریم حفظ و ایمنی تدابیر
     دهد نمی قرار سایرین اختیار در و داشته نگه محرمانه را بیمار اطالعات
     دهد می شرکت درمانی و اقبتیمر گیریهای تصمیم در را بیماران

   تخصصی موارد ارزشیابی

 
 

 اعتباربخشهی  ههای  سنجه و بخش داخلی مقررات و قوانین با آشنایی

 مربوطه
    

 مراقبهت  اجهرای  توانهایی  و بخش شایع و رایج های بیماری با آشنایی

 آنها از پرستاری
    

     (. گزارش نویسی در پروندهگزارش دهی )شفاهی
     عفونت کنترل موارد و جانبه همه احتیاطات ایترع

     مراقبتی درمانی پروسیجرهای انجام توانایی
     درمانی دارو صحیح دیوه کاربرد توانایی
     HIS سیستم با کار توانایی
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     خون ترانسفوزیون و درمانی سرم صحیح دیوه کاربرد توانایی

  فعالیتها

 
 خوب

1 

متو

 سط

5/0 

ضع

 یف

55/

0 

 توضیحات 

) مواردی که 

پیش نیامد/ نقطه 

 قوت و ضعف ( 

     )..… بهداشت، تغذیه،( مددجو جسمانی نیازهای رفع توانایی
     پذیرش توانایی
     ترخیص توانایی
     بیمار انتقال

 پاراکلینیکی اقدامات و شاورهم جهت الزمه های هماهنگی انجام توانایی

 درخواستی
    

     حیاتی عالئم کنترل توانایی
     دفع و جذب کنترل

     خانواده و مددجو با ارتباط توانایی
     مشارکت در ویزیت و راندهای پزشکی و پرستار

     بیمار از حال شرح اخذ توانایی
پرسهتار، فهرم    توسهط  هاولیه  ارزیابی : مربوطه های فرم تکمیل توانایی

 درخواست خون، فرم درخواست چند آنتی بیوتیک و.....
    

     مربوطه پروسیجرهای انجام جهت بیمار کردن آماده در توانایی
     ترخیص بستری، حین پذیرش، بدو مددجو به آموزش توانایی
     آن نگهداری و حفظ و بخش تجهیزات با کار توانایی

 

 پرستارامضا و تایید سر
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  توسط سرپرستار بخشهای حاملگی پرخطر /جراحی زنان / نوزادانفرم ارزیابی دانشجو  -

-  

 سر پرستار وضعیت دانشجو را  در ایتم های فوق عالمت می زند و نیاز به درج نمره نیست.

 

 فعالیتها 
 

 : ارزشیابی اخالق حرفه ای

 

 خوب

1 

متو

 سط

5/0 

ضع

 یف

55/

0 

 توضیحات 

ی که ) موارد

پیش نیامد/ نقطه 

 قوت و ضعف ( 

 ترک را محیط مقرر ساعت در و شده حاضر کارآموزی عرصه در موقع به

 کند می
    

 از و نمهوده  رعایهت  کار محیط در را فردی بهداشت و اسالمی شئونات

 است برخوردار )کامل یونیفرم(ظاهر آراستگی
    

     دارد را نهمتایا و پرسنل ،مربی با مناسب ارتباط
     کند می کار نشاط و عالقه انرژی، با

     کند می رعایت را بیمار با ارتباط در شخصی حریم حفظ و ایمنی تدابیر
     دهد نمی قرار سایرین اختیار در و داشته نگه محرمانه را بیمار اطالعات
     دهد می شرکت درمانی و مراقبتی گیریهای تصمیم در را بیماران

   تخصصی موارد ارزشیابی

 
 

 اعتباربخشهی  ههای  سنجه و بخش داخلی مقررات و قوانین با آشنایی

 مربوطه
    

 مراقبهت  اجهرای  توانهایی  و بخش شایع و رایج های بیماری با آشنایی

 آنها از پرستاری
    

     (. گزارش نویسی در پروندهگزارش دهی )شفاهی
     عفونت کنترل موارد و جانبه همه احتیاطات رعایت
     مراقبتی درمانی پروسیجرهای انجام توانایی
     درمانی دارو صحیح دیوه کاربرد توانایی
     HIS مسیست با کار توانایی
     خون ترانسفوزیون و درمانی سرم صحیح دیوه کاربرد توانایی
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  فعالیتها

 
 خوب

1 

متو

 سط

5/0 

ضع

 یف

55/

0 

 توضیحات 

) مواردی که 

پیش نیامد/ نقطه 

 قوت و ضعف ( 

     )..… بهداشت، تغذیه،( مددجو جسمانی نیازهای رفع توانایی
     پذیرش توانایی
     ترخیص توانایی
     بیمار انتقال

 پاراکلینیکی اقدامات و مشاوره جهت الزمه های هماهنگی انجام توانایی

 درخواستی
    

     حیاتی عالئم کنترل توانایی
     دفع و جذب کنترل

     خانواده و مددجو با ارتباط توانایی
     دهای پزشکی و پرستارمشارکت در ویزیت و ران

     بیمار از حال شرح اخذ توانایی
پرسهتار، فهرم    توسهط  اولیهه  ارزیابی : مربوطه های فرم تکمیل توانایی

 درخواست خون، فرم درخواست چند آنتی بیوتیک و.....
    

     مربوطه پروسیجرهای انجام جهت بیمار کردن آماده در توانایی
     ترخیص بستری، حین پذیرش، بدو ومددج به آموزش توانایی
     آن نگهداری و حفظ و بخش تجهیزات با کار توانایی

 امضا و تایید سرپرستار
 

 

 

: این برگه در انتهای دوره توسط دانشجو تحویل سرپرستار میشود. سپس سرپرستار کلیه برگه ها توجه 

 اری مامایی ) مدیر گروه مربوطه ( ارسال گردد. را به سوپروایزر آموزشی تحویل نماید تا به دانشکده پرست

 

 



 Student Log Book  دفترچه ثبت فعاليت                                                                                       

 

 

نمره ) سوال از دانشجو در زمینه مهارت عملی /   2:تاییدیه سوپروایزر آموزشی مرکز

 دانش تئوری ( 

 

 :) ارزیابی کمی و کیفی کلی دانشجو ( تاییدیه معاون آموزش بالینی مرکز

 

 نمره  نهایی توسط مدیر گروه محاسبه و ثبت میشود.

 مضا مدیر گروها


