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باا دا ت هیا         کارورزی در عرصه

گذر از مرحله دانشجویی باه ررتاراری   

بروان ا  بارای    ام ا  اتات در دوره کاارورزی در عرصاه     که میرق  عم  می کن  طراحی ش ه اتت.

  و افزایش صالح ت علمی و عملی خود کوشا باش  .م دجویان قاء تالمت اره

 قبل از ورود به بخش موارد زیر را مطالعه نمایید:

لطفا کل ه فعال ت دای آموزشی خود را طی دوره کارورزی در این دفررچاه بتات و یاا ر وتات       -

 نمای  .

 برتان  .ناظر  انجام رروت جردای انجام ش ه را به های   -

 .هحوی  دد    یر گروهمبه رس از هکم    رایان دورهدر رچه خود را دفر -

 تاه  .شا(   %25عصار،   %25، صات  %50شا فت کااری     17واح  معادل  5/2م ت کارورزی:   -

 .ه اتتش فت برای شرکت در کارگاه دا کیر ش 

 از شما انتظار می رود تا مقررات آموزشی را مد نظر قرار دهید:

طتق مقرارت دانشک ه  روش  ن روروش تف   و هم ز، شلوار مشکی، ع م    اترفاده از یون فرم1 

 اترفاده از شلوار ج ن، کفش منات( بال ن  و اترفاده از کارت شناتایی،

   کوهاه نگه داشرن ناخن و ع م اترفاده از زیور آالت،2

   حضور در ش فت طتق برنامه هع  ن ش ه و حضور به موقع در بخش،3

 حرفه ای در برخورد با ب ماران، دمرادان، دمکاران، کادر آموزشی درمانی،   رعایت شئونات4

  خروج از ب مارتران در شرایط خاص صرفا فقط با کی( مجوز کرتی از تورروایزر میئول ش فت 5

 مق ور می باش .

  در طول دوره مجاز به غ تت نمی باش  . در گونه جابجایی و یا ع م امکان حضور در ش فت به 6

   ب ماری باییری با دمادنگی تورروایزر یا میئول بخش صورت گ رد و در اترع وقت ن ز جتران دل

 گردد.

  

 کارورز گرامی 
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همامی  گروه هماس بگ ری . م یر   و ناظرمربی    در خصوص میائ  مربوط به کارورزی با 7

 م یر گروه  بررتی می شود.مربی و هکال ف هوتط 

  Lm_jouybari@yahoo.comدکرر ل ال جویتاری: م یرگروه   مدیر گروه:

    017-32430360هلفن بابت: 

برای مشاد ه فعال ت دانشجویان دوره دای قتا ، آگاادی از اختاار گاروه، ررتاش و راتا  باه          8

و دمچن ن ریت  "کارآموزی، کارورزی و دانشجو"به آرش و موضوعی  دانش ررتراریهارنوشت 

 مراجعه نمائ  .  "برای دانشجویان کارآموز در عرصه"ابت ب

  گزارش مورد، بازان یشی، یادگ ری از ران دای بال نیدوره:  یادگیری تکالیف  9

، داراس   ،:  کار بال نی و فعال ت دای آموزشی،  آزمون تااخراریافره ع نای   1ارزشیابینحوه ( 10

  ،ی/حکایت بال ن، بازان یشیب ماری موردیک گزارش 

از قت   مورد  یا مشاد ه میرق م م ارت دای عملی  رروت جردا . ح اق  دو  DOPSدارس   -

 هوتط مربی ناظر با اترفاده از چک ل یت  و هزریقات رانیمان

 دق قه موارد زیر ارزیابی می گردد: 120 ها 90 اییرگاه  طی 12ها  8در  -  OSCEآتکی   -

ی رایج مانن  تون اژ   *.. گزارش نوییی، نوشرن کاردکس،  *.. رروت جردا  ب مار*. آموزش به  

ب ماری دای شایع. *..  هنظ م ترم و  ی*.. هشخ ص افرراقی، هشخ ص ررتراری،  *.. تناریو

اخذ شرح حال از  ب مار با شرایط مخرلف *.. ، محاتته دوز دارو، هفی ر آزمایشات رایج در بخش

  مانن  هرومادا 

باش   ها در در اییرگاه به ب ررین ش وه و مطابق اصول آموخره ش ه در کراب،  انرظار می رود قادر 

 رفرار نمای  .

 دمراه با ذکر هاری  به هفک ک در ج ول. هع اد ک  ش فت گذارن ه ش ه

 شب عصر صبح   تاریخ ردیف

1.      

2.      

3.      

mailto:Lm_jouybari@yahoo.com
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4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

 تعهد نامه

............................ متعهد می شوم  از بروز و انجام موارد زیر اجتناا  نااای . در ر ار ایا      اینجانب 

 صورت کل ش فت های گذرانده شده  اینجانب حذف خواهد شد.  

 ربا 2. در صورت شبکاری ب ش از 2  ساعت در هفته 36. ش فت کاری ب ش از 1

 . ش فت صبح عصر پ وسته یا شب صبح پ وسته3

 امضا و تاریخ

 

سرپرستار/ ناظر دوره برسد در ر ر ای  صورت ش فت های تایید  ای  قسات می بایستی به 

 گذرانده شده فاقد اعتبار خواهند  بود.
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 = ضع ف 1= خ لی خوب،  5هع  ن ک ف ت کار و  ناظرهوتط  های    برگه ثبت فعالیت ها 

 کیفیت انجامنحوه  

 مشاهده  کمک مستقل 
 

رخ 

 نداد.

+  نددا رتوسدد   تاییددد

 کیفیت کار

      احیا

      

 و مایعدات  سدرم  تزریق 

 وریدی

     

      تزریق خون

      تزریق عضالنی

      تزریق وریدی

      

      تعویض پانسمان

      

      دارو دادن

      

      ساکشن کردن

      

      مثانه سونداژ 

      سونداژ معده

      فیزیوتراپی

      

      مراقبت بعد از عمل

      قبل از عملمراقبت 

 

 = ضع ف 1= خ لی خوب،  5و هع  ن ک ف ت کار  ناظرهوتط  های    برگه ثبت فعالیت ها
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 کیفیت نحوه انجام 

 مشاهده  کمک مستقل 
 

رخ 

 .نداد

+  نددا رتوسدد   تاییددد

 یفیت کارک

      اح ا

      

 و مایعاااات تااارم هزریاااق 

 وری ی

     

      هزریق خون

      هزریق عضالنی

      هزریق وری ی

      

      هعویض رانیمان

      

      دارو دادن

      

      تاکشن کردن

      

      مثانه تون اژ 

      تون اژ مع ه

      ف زیوهراری

      

      مراقتت بع  از عم 

      قت  از عم مراقتت 

 

 = ضع ف 1= خ لی خوب،  5و هع  ن ک ف ت کار  ناظرهوتط  های    برگه ثبت فعالیت ها
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 کیفیت نحوه انجام 

 مشاهده  کمک مستقل 
 

رخ 

 نداد.

+  نددا رتوسدد   تاییددد

 کیفیت کار

      احیا

      

 و مایعات سرم تزریق 

 وریدی

     

      ریق خونتز

      تزریق عضالنی

      تزریق وریدی

      

      تعویض پانسمان

      

      دارو دادن

      

      ساکشن کردن

      

      مثانه سونداژ 

      سونداژ معده

      فیزیوتراپی

      

      از عمل قبلمراقبت 

      از عملبعد  مراقبت

 

 

 = ضع ف 1= خ لی خوب،  5و هع  ن ک ف ت کار  ناظرهوتط  های    لیت هابرگه ثبت فعا
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 کیفیت نحوه انجام 

 مشاهده  کمک مستقل 
 

رخ 

 نداد.

+  نددا رتوسدد   تاییددد

 کیفیت کار

      احیا

      

 و مایعات سرم تزریق 

 وریدی

     

      تزریق خون

      تزریق عضالنی

      تزریق وریدی

      

      یض پانسمانتعو

      

      دارو دادن

      

      ساکشن کردن

      

      مثانه سونداژ 

      سونداژ معده

      فیزیوتراپی

      

      مراقبت بعد از عمل

      قبل از عملمراقبت 

 

   Reflective Thinking  /بازاندیشی
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بر اموری اتت که در مح ط بال نی رخ می ژرت ان یشی و فکر عم ق منظور از بازان یشی در اینجا ه

دد . روی اددایی که شما در باره آن هام  کردی  و توال برای هان ایجاد ش  و چ زی را یاد گرفر  ، 

 گرفر  ، هجربه قاب  هوجه ای برایران بود، را بنویی  . درتی از آن 

بال نی خود ژرت ان یشی نمای   و آن را با دی گاه نقادانه بررتی مورد از هجرب ات  در دفره بر یک

باش . از  ارهتاطات مراقتری/ی داخطانمای  . این موارد می هوان  هام  بر موضوعات اخالق حرفه ای /

 ای ب ان هجرب ات خود اترفاده نمای  :الگوی زیر می هوان بر

 . احیاتات و افکارهان چه بود؟2                         . چه اهفاقی افراد؟1

 . چه درتی از این موقع ت گرفر  ؟4     . خوب و ب  این هجربه چه بود؟3

 . چه کاردای دیگری می هوانیر   انجام دد  ؟5

 . اگر دوباره اهفاق ب فر  چه خواد   کرد؟6

 http://jouybari.blogfa.com/post-5087.aspx    مطالعه کاردای دانشجویان هرم دای

 گذشره

 گزارش مورد 

  هومور گوارشی تاله با  35 قاییآ  دموریک معرفی مثال: 
عنوان گزارش مورد، نام دانشجو، ایمیل و تلفن، نام بیمار، شماره پرونده و اطالعات تماس باا   :1

 بیمار )برای پیگیری های بعدی(،

 : شرحی در باره بیماری  : مقدمه2

: از شکایت به هنگام مراجعه، تشخیص اولیه، تشخیص قطعای، تشاخیص هاای    : معرفی مورد3

ی )پرستاری( و آزمایشات و گرافی هاا باه هماراه تو ای  در     پرستاری، اقدامات درمانی و مراقبت

باره طبیعی و یا غیرطبیعی بودن، نتایج درمان یعنی اگر مداخله ای صورت گرفته باه آن اشااره و   

 نتایج آن ذكر شود. سرنوشت نهایی بیمار بیان شود؛ پیگیری كامل مورد.

 (خالصه حداقل سه مقاله مرتبط )جدید و معتبراشاره به  :4

 رفرنس ها : 5 

 گزارش مورد می بایست تایپ شده همراه با فایل ها تحویل داده شود. 

http://jouybari.blogfa.com/post-4694.aspx
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برای راهنمایی در باره نوشتن معرفی ماورد حتماا از  تو ایحات قارار داده شاده در تارنوشات       

 استفاده نمایید و برای اطالعات بیشتر به گروه مراجعه كنید. 
 

ش مورد را در قالب فرایند پرستاری بنویساید:  بررسای و شاناخت بیماار     در صورتی كه مایل باشید می توانید گزار

)معادل معرفی مورد به طور كامل(، تشخیص های پرساتاری، تعیاین اهاداط، طراحای اقادامات پرساتاری،  اجارا و        
 .ارزیابی )معادل پیگیری در گزارش مورد(.

 نکات مهمی که از کادر درمانی و مراقبتی یاد گرفته اید

  با ذکر ش فت و بخش /رزشکانمورد یادگ ری از ررتراران 10 

 

 
 

  DOPSدارس   ای عملی مهارت ه فرم ارزیابی 
 آزمون شون ه:    نام........   نام خانوادگی.................. 

 مح  آزمون:  بخش ...                              رروت جر مورد ارزیابی: ...... 

 ر را انجام داده اتت؟رروت ج آزمون شون ه ها کنون چن  بار این 

 0                     1- 4                  5 - 9       10 + 
 زیاد           مروتط     کم: درجه تخری رروت جر

رائ ن  معیارهای ارزیابی

هر از 

ح  

 انرظار

ح  

 مرزی

درح  

 انرظار

باالهر 

از ح  

 انرظار

ب ون 

 نظر

      اطالع از ان یکات ون دا و هکن ک رروت جر        

      اخذ رضایت ب مار   

      مرحله آمادگی قت  از اجرای رروت جر

آرامتخشی منات( قت  از رروت جر  در صورت 

 لزوم    
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      رعایت شرایط اترری 

      هوانایی هکن کی       

      درخواتت کمک در صورت ن از

      اق امات بع  از انجام رروت جر 

      م اره ای ارهتاطی 

      جه به ب ماررفرار حرفه ای و هو

      م ارت کلی در انجام رروت جر 

لطفا نقاط قوت و نقاط ضعف کارورز  و یا درگونه ر شن اد برای ب تود عملکرد وی را در این مح  

 .بتت کن  

 هاری  ارزیابی:

 نام خانوادگی....................       آزمونگر: نام......... 
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  DOPSس دار  مهارت های عملی  فرم ارزیابی

 آزمون شون ه:    نام........   نام خانوادگی.................. 

 مح  آزمون:  بخش ...                              رروت جر مورد ارزیابی: ...... 

 آزمون شون ه ها کنون چن  بار این رروتجور را انجام داده اتت؟

 0                     1- 4                  5 - 9       10 + 

 زیاد           مروتط     کم: درجه تخری رروت جر

رائ ن  معیارهای ارزیابی

هر از 

ح  

 انرظار

ح  

 مرزی

درح  

 انرظار

باالهر 

از ح  

 انرظار

ب ون 

 نظر

      اطالع از ان یکات ون دا و هکن ک رروت جر        

      اخذ رضایت ب مار   

      رروت جرمرحله آمادگی قت  از اجرای 

آرامتخشی منات( قت  از رروت جر  در صورت 

 لزوم    

     

      رعایت شرایط اترری 

      هوانایی هکن کی       

      درخواتت کمک در صورت ن از

      اق امات بع  از انجام رروت جر 

      م اره ای ارهتاطی 

      رفرار حرفه ای و هوجه به ب مار

      ی در انجام رروت جر م ارت کل
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لطفا نقاط قوت و نقاط ضعف کارورز  و یا درگونه ر شن اد برای ب تود عملکرد وی را در این مح  

 بتت کن  :

 

             هاری  ارزیابی:

 آزمونگر: نام......... نام خانوادگی....................

 بخشفرم ارزشیابی: مسئول 

  ضع ف مروتط خوب عمومی 
    حجاب و ب  اشت فردی

    ورود و خروج به موقع 
    میئول ت رذیری

     ناظر ارهتاط صح   و منات( با دیگران  ررتن ، ب مار و خانواده،

    تخصصی
    کرتی  -. گزارش ددی  شفادی1
    . هوانایی انجام رروت جردای درمانی مراقتری2

    انی. هوانایی کاربرد ش وه صح   دارو درم3

    . هوانایی کاربرد ش وه صح   ترم درمانی و هرانیفوزیون خون4
    .... جیمی، روانی، ...م دجو   مراقتری. هوانایی رفع ن ازدای 5
    ب مار / هحوی هوانایی رذیرش. 6

 : ارزیابی کلی

 بخش پرسنلفرم ارزشیابی: 
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  ضع ف مروتط خوب عمومی 
    حجاب و ب  اشت فردی

    د و خروج به موقع ورو
    میئول ت رذیری

     ناظر ارهتاط صح   و منات( با دیگران  ررتن ، ب مار و خانواده،

    تخصصی
    کرتی  -. گزارش ددی  شفادی1
    . هوانایی انجام رروت جردای درمانی مراقتری2

    . هوانایی کاربرد ش وه صح   دارو درمانی3

     وه صح   ترم درمانی و هرانیفوزیون خون. هوانایی کاربرد ش4
    .... جیمی، روانی، ...م دجو   مراقتری. هوانایی رفع ن ازدای 5
    ب مار / هحوی هوانایی رذیرش. 6

 : ارزیابی کلی

 بخش پرسنلفرم ارزشیابی: 

 عمومی 
خو

 ب

مرو

 تط

ضع 

  ت
    حجاب و ب  اشت فردی

    ورود و خروج به موقع 
     ت رذیریمیئول

     ناظر ارهتاط صح   و منات( با دیگران  ررتن ، ب مار و خانواده،

    تخصصی
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    کرتی  -. گزارش ددی  شفادی1
    . هوانایی انجام رروت جردای درمانی مراقتری2

    . هوانایی کاربرد ش وه صح   دارو درمانی3

    فوزیون خون. هوانایی کاربرد ش وه صح   ترم درمانی و هرانی4
    .... جیمی، روانی، ...م دجو   مراقتری. هوانایی رفع ن ازدای 5
    ب مار / هحوی . هوانایی رذیرش6

 : ارزیابی کلی

 خودارزیابیفرم ارزشیابی: 

  ضعیف متوسط خوب 

    حجاب و ب  اشت فردی
    ورود و خروج به موقع 

    میئول ت رذیری
     ناظر با دیگران  ررتن ، ب مار و خانواده، ارهتاط صح   و منات(

   
 

    کرتی  -. گزارش ددی  شفادی1
    . هوانایی انجام رروت جردای درمانی مراقتری2

     دارو درمانی . هوانایی 3

    . هوانایی  ترم درمانی و هرانیفوزیون خون4
    .... .جیمی، روانی، ..م دجو   مراقتری. هوانایی رفع ن ازدای 5
    آموزش به ب مارهوانایی . 6
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 نا رفرم ارزشیابی: 

  ضع ف مروتط خوب عمومی 

    / ظادر  و روشش  حرفه ایحجاب و ب  اشت فردی
    / وقت شناتیورود و خروج به موقع 

    میئول ت رذیری
    ناظر ررتن ، ب مار و خانواده، و منات( با حرفه ای ارهتاط

    تخصصی
    کرتی  -گزارش ددی  شفادی. 1
    . هوانایی انجام رروت جردای درمانی مراقتری2

    . هوانایی کاربرد ش وه صح   دارو درمانی3

    ش وه صح   ترم درمانی و هرانیفوزیون خون . هوانایی 4
    .... جیمی، روانی، ...م دجو   مراقتری. هوانایی رفع ن ازدای 5
     در موقع ت دای مخرلف  /هحوی  ب مار مار. هوانایی رذیرش ب6

    . هوانایی آموزش به م دجو7

 : ارزیابی کلی

 مع بندی ارزشیابی و نمره کل: ..............ج

  نمره    نمره  

  5/1 مورد گزارش  7 یارزش ابی بال ن

  1 نوشرن بازان یشی  1 دارس

  1 ران دای بال نی   6 تکی زمون آآ

  2  دا آزمون   5/0 بتت دفررچه


