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 گرامی کارآموز در عرصه پرستاری

کارورزی در عرصه با هدف تسهیل گذر از مرحله دانشجویی به پرستاری که مستتلل عمتل متی    

رتلتا  ستتمت   بتوانیتد بترای ا   امید استت در دوره کتارورزی در عرصته    .کند طراحی شده است

لطفا قبل از ورود به بالین  موارد  .مددجویان و افزایش صتحیت علمی و عملی خود کوشا باشید

 :زیر را به دقت مطالعه فرمایید

 بعد از تاییدیه سوپر آموزشی و تاییدیه امضا فعالیتها  پایان دورهدر دفترچه خود را  -

 خصرو  گ  بوههرا   به مسئول بخش جهت قررار دادن در پوشره م  در اسرع وقت 

 .تحویل دهید

کلیه فعالیتهرا مخرخش شرده در گ  برو  در ههتره ههردهش آموزشری تحویرل           -

 .مسئول دوره مربوطه قرار داده شود

 .تاخیر  در تحویل تکالیف بیش از یک ههته با کسر نمره توام خواهد بود -

وب  جزوات آموزشی در مورد کنترل عهونت و قروانی  و مرررارت  بیمارسرتان را از    -

 . سایت  مرکز آموزشی درمانی دانلود نمایید

شیهت های کاری توسط هروه  بهداشت کودک و خانواده و با همکاری سروپروایزر   -

 . تدوی  می هردد  آذر  5بیمارستان آموزشی 

کلیه ورود و خروج دانخجویان در شیهت مربوطه بایستی در دفتر حضور و غیراب    -

 (تر پرستاری بیمارستان قرار داده شده است ای  دفتر در واحد دف. ) ثبت هردد

دانخرجو زیرر   . مری باشرد   case methodرعایت انجام فعالیت در بخش بر اساس  -

 .شیهت فعالیت نماید/ نظر  مسئول بخش 

 .نمرات ارزشیابی مربوط به کادردرمانی بالفاصله در پایان دوره  از آنها هرفته شود -

خررش مرری بایسررت توسررط مسررئول کلیرره اقرردامات صررورت هرفترره در  بانجررام  -

 (ذکر تاریخ و شیهت الزامی است.)مسئول شیهت تایید شود/بخش

 16معادل    می باشرد  واحد 2: مدت کارورزی برای دانخجویان پرستاری پیوسته -

 . (%50یک شیفت شبو %50 عصر و %05صبح)شیفت کدری 

و عرصه مدلران طبا  برندماه    5برندمه شیفت هدی  واحد عرصه کولکدن -

 . ی لانشکده و فقط لر روزهدی چهدرشنبه و پنج شنبه می بدشدآموزش
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 :از شما انتظار می رود تا مرررات آموزشی را مد نظر قرار دهید

 شموقع لر بخه حضور لر شیفت طب  برندمه تعیین شده و حضور ب (1

 0:55-5::13شیفت شب          55- 5:::1:شیفت عصر                  11-5::0:شیفت صبح 

پوشیدن روپوش سهید و تمیز، مرنعره و  )استهاده از یونیهرم طبق مررارت دانخکده  (2 

و اسرتهاده از کرارت   ( عدم استهاده از شرلوار جری   و  کهش مناسب بالی شلوار مخکی، 

 .شناسایی

 کوتاه نگه داشت  ناخ  و عدم استهاده از زیور آگت، (3 

رد با بیماران، همراهان، همکاران، کادر حرفه ای در برخوو ارتباطات  رعایت شئونات  (4

 آموزشی درمانی،

خروج از بیمارستان در شرایط خا  صرفا فرط با کسب مجروز کتبری از سروپروایزر     (5

 .شیهت مردور می باشد

 .لر طو  لوره مجدز به غیبت نمی بدشید (6

  .لر صورت لاشتن غیبت بیش از یک شیفت، واحد مربوطه حذف خواهد شد(7

اطاع    هونه عدم امکدن حضور لر شیفت به للیل بیمادری بدیتاتی با   گ هر( 8

جباران  آن غیبت موجاه   و لر اسر  وقت نیز  کشیک رسدنده شولسوپروایزر 

 .گرلل

 : آذر   0شمدره تمدس 

   5555061:-510: خط تلفن لفترپرستدری

حکایرات   بازاندیخی  وعایت قوانی  و مرررات آموزشی، اخالق حرفه ای، ر :ارزشیابی ( 9

ابزارهرای  .  بالینی، هزارش خطاهای بالینی، معرفی مورد، یرادهیری از رانردهای برالینی   

 :ارزشیابی نیز شامل موارد زیر است

 .DOPS. Mini-CEX.CBDآزمون*.   
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خود به طور مستمر  یریادهی یها تیعالسائل مربوط به کارورزی و فدر خصو  م( 01

دفترچه و  تکالیف شرما مرورد ارزیرابی    فعالیتها ،   ظرمربی نا  .دیبا هروه  در ارتباط باش

 .قرار خواهد هرفت

  107-32431361: تله  ثابت               سبزیدکتر

، شتیر متادر، ،   (اختق حرفه ای و قوانین و ملررات)شرکت در کارگاه های ورود به عرصه ( 11

 .احیای نوزاد و کودک ضرروی است

ت کاری حداقل یک نوبت در تحویل شتیفت  حوتور داشتته    دانشجویان بایستی در هرشیف( 11

 .باشند

 

 

 

 

 :تعهد نامه  دانشجو

در غیر . متعهد می شوم  از بروز و انجام موارد زیر  اجتناب نمایم............................ اینجانب    

 . این صورت کل شیفت های گذرانده شده  اینجانب حذف خواهد شد

 ساعت در هفته 66شیفت کاری بیش از  .1

 دو موردبیش از  شیفت شب در صورت  .1

 و یا شب صبح پیوسته( long day)داشتن  شیفت صبح عصر   .6

 نام و نام  خانوادگی، اموا 

 

 

 

 

  برگه ثبت فعالیت ها
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تاریخ و  نحوه انجام 

 شیفت 

تایید 

مسئول 

/ بخش

 شیفت 

 مشاهده  کمک مستقل 

 

   رخ نداد

       احیا

       عات وریدیتزریق سرم و مای

       تزریق خون

       تزریق عضالنی

       تزریق وریدی

       تعویض پانسمان

       دارو دادن

       ساکشن کردن

       سونداژ  مثانه

       سونداژ معده

       فیزیوتراپی

       مراقبت بعد از عمل

       مراقبت قبل از عمل

       : سایر موارد

 

 

  برگه ثبت فعالیت ها



 96-97 یلیسال تحص اول سالمین/ یدر عرصه پرستار یکارپوشه کارورز 

5 

تاریخ و  نحوه انجام 

 شیفت 

تایید مسئول 

 شیفت / بخش

 مشاهده  کمک مستقل 

 

رخ 

 .نداد

  

       احیا

تزریقققق سقققرم و   

 مایعات وریدی

      

       تزریق خون

       تزریق عضالنی

       تزریق وریدی

       تعویض پانسمان

       دارو دادن

       ساکشن کردن

       سونداژ  مثانه

       سونداژ معده

       فیزیوتراپی

       مراقبت بعد از عمل

       مراقبت قبل از عمل

       :سایر موارد

 

 

  برگه ثبت فعالیت ها

   نحوه انجام 
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 مشاهده  کمک مستقل 

 

رخ 

 .نداد

تاریخ و 

 شیفت 

تایید مسئول 

 شیفت / بخش

       احیا

ق سقققرم و  تزریققق 

 مایعات وریدی

      

       تزریق خون

       تزریق عضالنی

       تزریق وریدی

       تعویض پانسمان

       

       دارو دادن

       ساکشن کردن

       سونداژ  مثانه

       سونداژ معده

       فیزیوتراپی

       مراقبت بعد از عمل

       مراقبت قبل از عمل

       :سایر موارد

 

 

   :بازاندیشی
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بر اموری است که در محیط بالینی رخ ژرف اندیشی و فکر عمیق منظور از بازاندیشی در اینجا ت

رویدادهایی که شما در باره آن تامل کردید و سوال برای تان ایجاد شد و چیزی را یاد . می دهد

 . تان بود، را بنویسیدگرفتید، درسی از آن گرفتید، تجربه قابل توجه ای برای

بالینی خود ژرف اندیشی نمایید و آن را با دیدگاه نلادانه مورد از تجربیات  هر هفته بر یک

 /مراقبتیی هاخطا/این موارد می تواند تامل بر موضوعات اختق حرفه ای . بررسی نمایید

 :ییداز الگوی زیر می توان برای بیان تجربیات خود استفاده نما. باشد ارتباطات

 احساسات و افکارتان چه بود؟. 1     چه اتفاقی افتاد؟. 1

 چه درسی از این موقعیت گرفتید؟. 4    خوب و بد این تجربه چه بود؟. 6

 چه کارهای دیگری می توانستید انجام دهید؟. 5

 اگر دوباره اتفاق بیفتد چه خواهید کرد؟. 6

 
http://jouybari.blogfa.com/post-5087.aspx 

 

نمونه هایی از کار . در مورد چگونگی نوشتن بازاندیشی در کارگاه آموزش داده می شود*. 

 .دانشجویان قبلی در تارنوشت دانش پرستاری موجود است

 .ی داشته و مازاد بر نمره ی کارورزی استای  فعالیت نمره ارفاق
 

 

 

 

 

 

 

 ( انجام شود  حتما معرفی مورد با هماهنگی و تاییدیه مربی ناظر) گزارش مورد  
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 بیمار با پنومونی و پنوموتراکس  یک معرفی : مثال

عنوان گزارش مورد، نام دانشجو، ایمیل و تلفن، نام بیمار، شماره پرونده و اطتعات تماس بتا   :1

 ،(برای پیگیری های بعدی)بیمار 

 شرحی در باره بیماری : مقدمه: 2

ص اولیه، تشخیص قطعتی، تشتخیص هتای    از شکایت به هنگام مراجعه، تشخی: معرفی مورد: 3

و آزمایشات و گرافی هتا بته همتراه توضتیح در     ( پرستاری)پرستاری، اقدامات درمانی و مراقبتی 

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

 .کامل موردسرنوشت نهایی بیمار بیان شود؛ پیگیری . نتایج آن ذکر شود

 (جدید و معتبر)ختصه حداقل سه ملاله مرتبط اشاره به  :4

 رفرنس ها : 5 

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

برای راهنمایی در باره نوشتن معرفی متورد حتمتا از  توضتیحات قترار داده شتده در تارنوشتت       

 . تر به گروه مراجعه کنیداستفاده نمایید و برای اطتعات بیش

 

:  بنویستید  قالب فراینقد پرسقتاری  در صورتی که مایل باشید می توانید گزارش مورد را در ***

، تشتخیص هتای پرستتاری، تعیتین     (معادل معرفی مورد به طتور کامتل  )بررسی و شناخت بیمار 

 (.وردمعادل پیگیری در گزارش م)اهداف، طراحی اقدامات پرستاری،  اجرا و ارزیابی 

 

  

 

 

 

 آموزش به بیمدر
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 :مخکل بیمار                            :تاریخ :                  نام نام خانوادهی بیمار

 (: پیوست شود )محتوای آموزشی با ذکر منبع 

 

 .آموزش ارائه شده توسط سرپرستدر تدیید گرلل

 نمره ارائه  0نمره محتوا تدوی  شده  و  0.5 : توجه  

 

 

 

 شارکت در برنامه های آموزشی وتوانمندسازی کادردرمانیم

تایید  تاریخ موضوع

مسئول 

 بخش
انتخاب موضوع با )نوشت  مطالب در برد آموزشی -الف

 نمره  1.5 ( هماهنگی مسئول بخش انجام شود 
  

 قبل از تحویل پمهلت ) تراکت آموزشی / تهیه پمهلت -ب

فرمت پیخنهادی و در  تایید مربی ناظر رسانده شودبه 

 نمره  0.5( ثبت هردد

  

 . فعالیت های فوق  الزم االجرا می باشدهر دو  انتخاب و اجرا***

 

 

 

 

 (DOPSداپس ) مهارت های عملی  فرم ارزیابی

 ها انجام شود  must learnپروسیجرهای رایج با تاکید بر : توجه 
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 ............ ......نام خانوادهی   ............ نام:    آزمون شونده

 .. ................: ....پروسیجر مورد ارزیابی                              ...............بخش :  محل آزمون

 را انجام داده است؟ یجر آزمون شونده تا کنون چند بار ای  پروس

 1                     0- 4                  5 - 9       01 + 

 زیاد               متوسط            کش:       وسیجردرجه سختی پر

 معیارهای ارزیابی

      اطالع از اندیکاسیون ها و تکنیک پروسیجر        

      اخذ رضایت بیمار   

      مرحله آمادهی قبل از اجرای پروسیجر

      (   در صورت لزوم)آرامبخخی مناسب قبل از پروسیجر 

      ستریلرعایت شرایط ا

      توانایی تکنیکی       

      درخواست کمک در صورت نیاز

      اقدامات بعد از انجام پروسیجر 

      مهارتهای ارتباطی 

      رفتار حرفه ای و توجه به بیمار

      مهارت کلی در انجام پروسیجر 

      

لطها نراط قوت و نراط ضعف کارورز  و یا هرهونه پیخنهاد برای بهبود عملکرد وی را در ای  محل 

 :ثبت کنید

 :تاریخ ارزیابی

 ....................نام خانوادهی......... نام: آزمونگر

 

 (نمره  0)سر پرستدر :   فرم ارزشیدبی
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 (نمره  :)بی ندظر مری دبیفرم ارزش
 مالحظات ضعیف متوسط خوب ارزشیابی اخالق حرفه ای/ عمومی

    5/1 ( موقع در بخشه ورود و خروج ب)وقت شناسی 

    5/1 مسئولیت پذیری

و رعایررت   ارتبراط صررحی  و مناسرب بررا دیگرران    

 اخالق حرفه ای

5/1    

    5/1 تحویل به موقع تکالیف

    5/1 پوشش مناسب 

    5/1 جام درست تکالیف ان 

  جمع نمره

 .اهر نظر خاصی در خصو  نمره هر یک از عبارات ارزشیابی دارید لطها در ای  قسمت بنویسید

 

 

 

 

 نمره  5:آموزشی زریسوپروا: یدبیفرم ارزش
  ضعیف متوسط خوب  اخالق حرفه ای /ارزشیابی علمی

    5/1 ( موقع در بخشه ورود و خروج ب)وقت شناسی . 0

    25/1 مسئولیت پذیری. 2

    5/1 ارتباط صحی  و مناسب با دیگران.  3

    75/1 ارزیابی توانمندی علمی.4
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  2 جمع نمره

 .اهر نظر خاصی در خصو  نمره هر یک از عبارات ارزشیابی دارید لطها در ای  قسمت بنویسید
 

 

 

 ارزشیدبی 
 مالحظات نمره فعالیت ها

 5نمره سرپرستار

 2مره سوپروایزر آموزشین

 3نمره مربی ناظر  

 فرم های ارزشیابی 01

  ( نمره  5) لو تد  آزمون داپس 

 (  نمره  1)   CBD یدمینی سی ایکس 

 توسط مربی ناظر 3

  5/2 توام با پرسش و پاسخ بر اساس فرمت پیخنهادی و پیوست  معرفی مورد

  5/2 ( نمره انجام و ارائه آموزش  0. نمره محتوای تهیه شده 5/0)آموزش به بیمار 

نمره  5/1نوشت  برد آموزشی بخش)مخارکت در برنامه های آموزش پرسنل 

 ( 5/0، تهیه پمهلت آموزشی

پمهلت باید قبل از تحویل  توسط مربی ناظر تایید شود و در فرمت  :توجه 

 . پیخنهادی و پیوست تدوی  هردد

2  

 بق چرخه هیبسبازاندیخی  طبق فرم استانداردو مطا

  

نمره  0

 ارفاق 

 

در مورد نوشت  ای  

موارد در کارهاه 

آموزشی توضیحات 

 گزم ارائه می شود

 
 .همراه با ذکر تاریخ به تهکیک در جدول تعداد کل شیهت هذارنده شده. 

 شب/عصر/صب  تاریخ 

0   

2   
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3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

01   

00   

02   

03   

04   

05   
 .مربی ناظر  نیز برسد/ کل ای  جدول می بایستی به تایید سرپرستار محترم بخش

 

 . هرهونه جابجایی، تاخیر و غیبت ثبت هردد: مالحظات 

 
 

 

 

 

 


