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 من حاضرم هفتاد سال عبادت خود را با یک شب پرستاری از بیمار عوض کنم.عالمه طباطبایی:  استاد

 کارورز گرامی

( با هدف تسهیل گذر از مرحله دانشجویی به پرستاری کهه  Nursing Internshipکارورزی در عرصه )
بتوانید برای ارتقها  سهالمت    امید است در دوره کارورزی در عرصه مستقل عمل می کند طراحی شده است.

لطفا قبل از ورود به بالین  مهوارد زیهر را بهه     و افزایش صالحیت علمی و عملی خود کوشا باشید.مددجویان 
 :دقت مطالعه فرمایید

و  تدر بخش فوریه  شیفت شب( یکشیفت کاری )صبح یا عصر، و  11واحد معادل  5/1کارورزی:  مدت -

 )توضیحات الزم در کارگاه ورود به عرصه ارائه می شود(. ،اورژانس

 از شما انتظار می رود تا مقررات آموزشی را مد نظر قرار دهید:  -
کفش مناسب  روپوش سفید و تمیز، شلوار مشکی،: طبق مقرارت دانشکده  پوشش مناسباستفاده از  (1

 عدم استفاده از شلوار جین و بالین
 در تمام ساعات حضور در بیمارستان استفاده از کارت شناسایی  (2
 ( کوتاه نگه داشتن ناخن و عدم استفاده از زیور آالت،2
 ( حضور در شیفت طبق برنامه تعیین شده و حضور به موقع در بخش،3
 ( رعایت شئونات حرفه ای در برخورد با بیماران، همراهان، همکاران، کادر آموزشی درمانی،4
خروج از بیمارستان در شرایط خاص صرفا فقط با کسب مجوز کتبی از سوپروایزر مسئول شیفت مقدور ( 5

 می باشد.
( در طول دوره مجاز به غیبت نمی باشید. هر گونه جابجایی و یا عدم امکان حضور در شیفت به دلیل 6

 قت نیز جبران گردد.بیماری بایستی با هماهنگی سوپروایزر یا مسئول بخش صورت گیرد و در اسرع و
 گروه تماس بگیرید. مدیر و   ناظرمربی ( در خصوص مسائل مربوط به کارورزی  با 7
 .برسد ناظرمربی مهم می بایستی به تایید پروسیجرهای انجام برخی از ( 8
ت(، شیر مادر، پروسیجرها و اشرکت در کارگاه های ورود به عرصه )اخالق حرفه ای و قوانین و مقرر( 9

 آمادگی برای آسکی، احیای نوزاد و کودک ضرروی است.
 ثبت خواهد شد.گروه برای رفع اشکال مدیر به ( دفعات مراجعه شما 10
 .داده می شودتحویل به مدیر گروه کمیل پس از ترا خود  کارپوشه( 11

و پایانی  نمایید. ارزشیابی به صورت تکوینی ترچهبه پیوست این دففعالیت های آموزشی خود را  تمامی
 است. برای ارزشیابی تکوینی نیاز است تا فعالیت های یادگیری خود را در طول دوره تحویل دهید.

  L_juybari@yahoo.com  لیال جویباری : مدیر گروه پست الکترونیک

mailto:L_juybari@yahoo.com
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 09113548454:   ، تلفن همراه 017-32430360تلفن ثابت: 

 

، آگهاهی از اخبهار گهروه، پرسهش و پاسه  بهه       برای مشاهده فعالیت دانشجویان دوره های قبل

و همچنین پست ثابت  "کارآموزی، کارورزیدانشجویان و  "به آرشیو موضوعی  دانش پرستاریتارنوشت 

ارنوشت مرجع ثابت گروه برای ارتباط با دانشجویان ت مراجعه نمائید. "برای دانشجویان کارآموز در عرصه"

  دانش پرستاری است و از این طریق تمامی اطالع رسانی ها انجام می گردد.

http://jouybari.blogfa.com/category/56 

 

http://jouybari.blogfa.com/category/45 

 

ی، حکایات :  کار بالینی و فعالیت های آموزشی، آزمون ساختاریافته عینی، بازاندیشارزشیابی  (12

 کارپوشهتکمیل بالینی، معرفی مورد و 
 دقیقه موارد زیر ارزیابی می گردد:120تا  90ایستگاه  طی 12تا  8در در آزمون آسکی 

.. *.. پروسیجرهای رایج مانند سونداژ   *.. گزارش نویسی، نوشتن کاردکس،  *  بیمار*. آموزش به  

*.. سناریو بیماری های شایع. *..  تنظیم سرم و محاسبه  /معنویتشخیص افتراقی، تشخیص پرستاری

 /معنویسناریوی تصمیم گیری اخالقی *..دوز دارو، تفسیر آزمایشات رایج در بخش 

مربوط به رشد و تکامل خواهد بود لذا دانشجویان می بایست در طی دوره عرصه خود به . یک ایستگاه *

 تمرین و یادگیری مبحث رشد و تکامل کودکان نیز توجه داشته باشند.

انتظار می رود قادر باشید تا در هر ایستگاه به بهترین شیوه و مطابق اصول آموخته شده در کتاب، رفتار 

 نمایید.

http://jouybari.blogfa.com/category/56
http://jouybari.blogfa.com/category/45
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 شماره دانشجویینام و نام خانوادگی:                             
د در غیر این صورت شیفت های گذرانده شده فاقد برس ستار بخشپررس این قسمت می بایستی به تایید

 اعتبار خواهند بود.

 .همراه با ذکر تاریخ به تفکیک در جدول شیفت گذارنده شدهکل تعداد 

 صبح/ عصر  صبح/ عصر 

1.   7  

2.   8  

3.   9  

4.   10  

5.   11  

6.   12  

 مهر و امضای مسئول بخش

 

 

 تعهد نامه  دانشجو:

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

 کل شیفت های گذرانده شده  اینجانب حذف خواهد شد. 
 ساعت در هفته 36شیفت کاری بیش از  .1
 بار 2در صورت شبکاری بیش از  .2

 و یا شب صبح پیوسته داشتن  شیفت صبح عصر   .3

 نام و نام  خانوادگی، امضا و تاری 
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 = ضعیف(1= خیلی خوب،  5و تعیین کیفیت کار  ناظرتوسط  تایید) برگه ثبت فعالیت ها

  نحوه انجام 

 مشاهده  کمک مستقل 
 

رخ 

 نداد

+  نددا رتوسدد   تاییددد

 کیفیت کار

 

      احیا

      

 و مایعددات سددرم تزریدد 

 وریدی

     

      تزری  خون

      تزری  عضالنی

      تزری  وریدی

      

      تعویض پانسمان

      

      دارو دادن

      

      ساکشن کردن

      

      مثانه سونداژ 

      سونداژ معده

      

      فیزیوتراپی

      

      مراقبت بعد از عمل



 یدر عرصه پرستار یکارپوشه کارورز

6 

      قبل از عملمراقبت 

      سایر موارد:  

 = ضعیف(1= خیلی خوب،  5و تعیین کیفیت کار  ناظرتوسط  تایید) برگه ثبت فعالیت ها

  نحوه انجام 

 مشاهده  کمک مستقل 
 

رخ 

 نداد.

+  نددا رتوسدد   تاییددد

 کیفیت کار

 

      احیا

      

 و مایعددات سددرم تزریدد 

 وریدی

     

      تزری  خون

      تزری  عضالنی

      تزری  وریدی

      

      تعویض پانسمان

      

      دارو دادن

      

      ساکشن کردن

      

      مثانه سونداژ 
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      سونداژ معده

      

      فیزیوتراپی

      

      مراقبت بعد از عمل

      قبل از عملمراقبت 

      سایر موارد:

 

 = ضعیف(1= خیلی خوب،  5و تعیین کیفیت کار  ناظرتوسط  تایید) برگه ثبت فعالیت ها

  نحوه انجام 

 مشاهده  کمک مستقل 
 

رخ 

 نداد.

+  نددا رتوسدد   تاییددد

 کیفیت کار

 

      احیا

      

 و مایعددات سددرم تزریدد 

 وریدی

     

      تزری  خون

      تزری  عضالنی

      تزری  وریدی

      

      تعویض پانسمان

      

      دارو دادن

      

      ساکشن کردن



 یدر عرصه پرستار یکارپوشه کارورز

8 

      

      مثانه سونداژ 

      سونداژ معده

      

      فیزیوتراپی

      

      مراقبت بعد از عمل

      قبل از عملمراقبت 

      سایر موارد:

 

                   محتسب دیگری بایدت چرا / بپرس خود از هم بد و نیک تو

   :بازاندیشی

منظور از بازاندیشی در اینجا تفسیر و تامل بر اموری است که در محیط بالینی رخ می دهد. رویدادهایی که 
شما در باره آن تامل کردید و سوال برای تان ایجاد شد و چیزی را یاد گرفتید، درسی از آن گرفتید، تجربه 

 قابل توجه ای برایتان بود، را بنویسید. 

خطای بالینی، بازاندیشی مراقبت معنوی، بازاندیشی  : بازاندیشیت خود را بنویسیدمورد از تجربیا 4حداقل 

 رویدادهای رایج

 یو از رو عمدتا ایو  میکه اشتباها مرتکب شد یاز ما در گذر نسبت به گناهان ایخدا : رسول اکرم )ص(

 یتو نسبت به آن ها از ما عالم تر م .میداد انجامکه در نهان  ییو از خالف ها  میقصد دچار آن ها گشت

 .یباش
 حداقل یک مورد آن مربوط به خطاهای بالینی باشد که مرتکب شده اید.

 . چه اتفاقی افتاد؟1
 . احساسات و افکارتان چه بود؟2
 . خوب و بد این تجربه چه بود؟3
 . چه درسی از این موقعیت گرفتید؟4
 ید؟. چه کارهای دیگری می توانستید انجام ده5
 . اگر دوباره اتفاق بیفتد چه خواهید کرد؟6

http://jouybari.blogfa.com/post-5087.aspx 
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چگونگی نوشتن بازاندیشی در کارگاه آموزش داده می شود. نمونه هایی از کار دانشجویان قبلی  در مورد*. 
 در تارنوشت دانش پرستاری موجود است.

 clinical case presentation گزارش مورد

 گزارش یک بیمار مبتال به بیماری کرون مثال: 

، نام دانشجو، ایمیل و تلفن، نام بیمار، شماره پرونده و اطالعات تماس بها  گزارش مورد عنوان صفحه اول:

 بیمار )برای پیگیری های بعدی(،

اهمیت مشکل و میزان بروز یا شیوع آن و شرحی در باره بیمهاری، چرایهی انتخهاب     :صفحه دوم: مقدمه

 مورد 
تشهخیص   : از شکایت به هنگام مراجعه، تشخیص اولیهه، تشهخیص قطعهی،   معرفی موردصفحه سوم: 

و آزمایشات و گرافهی هها بهه همهراه توضهیح در بهاره        )پرستاری( اقدامات درمانی و مراقبتی های پرستاری،
و یا غیرطبیعی بودن، نتایج درمان یعنی اگر مداخله ای صورت گرفته به آن اشهاره و نتهایج آن رکهر    طبیعی 

 شود. سرنوشت نهایی بیمار بیان شود؛ پیگیری کامل مورد.

برخی از مطالعات مشهابه کهه در کشهور    اشاره به نکات قابل توجه در مورد معرفی شده و  :صفحه چهارم

( یا یافته هایی از منابع خارجی )در این قسهمت از وب سهایت ههای    sid.ir انجام شده است )ایرانمدکس و

 )ایمیدیسن، پاب مد( معتبر استفاده شود

 : مهم ترین نکات یادگیری این گزارشنتیجه گیریصفحه 

 در صورت لزوم از همکاری خانواده و پرسنل و یا پزشک مربوطهتقدیر و تشکر: صفحه 

ر ضهروری اسهت.   ورعایت نکات آئین نگارش طبهق دسهتورالعمل ونکهو   رکر دقیق منابع و منابع: صفحه 

حداقل شش منبع نیاز است. عالوه بر کتاب از منابعی مانند مقاالت موجود در ایران مدکس و پهاب مهد نیهز    
 پیوست شوند. ،فایل مقاالت مورد استفاده استفاده شود. 

 .ده شودهمراه با فایل ها تحویل داگزارش مورد می بایست تایپ شده  
برای راهنمایی در باره نوشتن معرفی مورد حتما از  توضیحات قرار داده شده در تارنوشت اسهتفاده نماییهد و   

 برای اطالعات بیشتر به گروه مراجعه کنید. 
در صورتی که مایل باشید می توانید گزارش مورد را در قالب فرایند پرستاری بنویسهید:  بررسهی و شهناخت    
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معرفی مورد به طور کامل(، تشخیص های پرستاری، تعیین اهداف، طراحی اقدامات پرسهتاری،   بیمار )معادل 
 اجرا و ارزیابی )معادل پیگیری در گزارش مورد(.

 
 زکات علم نشر آن است.

علمی و ذکدر   منابعو انطباق با آن  نکات مهمی که از کادر درمانی و مراقبتی یاد گرفته اید

 رفرنس

 / نام پزشکشیفت و بخشبا رکر  / پزشکانمورد یادگیری از پرستاران 10

وقتی داشتم داروها را برای عصر آماده می کردم یکی از پرستار ها به من گفت حواست باشه "برای مثال 
برای قبول و یا رد این نکته می  "که ونکومایسین را همزمان با هیچ آنتی بیوتیک دیگر نباید به بیمار بدی

 ست از کتاب رفرنس استفاده کنید.بای
  

 ارزیابی تکاملی 
ارزیابی تکاملی یک کودک بستری در بخش: چنانچه طی مدت عرصه خود از کودک بیماری مراقبت نموده 

اید ارزیابی جسمی )قد و وزن( و تکاملی وی را مطابق شاخص های حرکات ظریف، درشت، مهارتهای 

 .اطالعات دموگرافیک کودک نیز ثبت شود اجتماعی، مهارت های گفتاری نویسید.

می توانید برای ارزیابی تکامل استفاده  در بیمارستانیا بستری  مرکز بهداشتاز کودکان مراجعه کننده به 
 .نمایید.

 (DOPSداپس ) مهارت های عملی  فرم ارزیابی

 آزمون شونده:    نام........   نام خانوادگی.................. 

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

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

 0                     1- 4                  5 - 9       10 + 

 زیاد               متوسط            کم:       درجه سختی پروسیجر

 

 معیارهای ارزیابی

پائین 

تر از 

حد 

 مرزی

درحد 

 انتظار

باالتر 

از حد 

بدون 

 نظر
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حد 

 انتظار

 انتظار

      اطالع از اندیکاسیون ها و تکنیک پروسیجر        

      اخذ رضایت بیمار   

      مرحله آمادگی قبل از اجرای پروسیجر

آرامبخشی مناسب قبل از پروسیجر )در 

 صورت لزوم(   

     

      رعایت شرایط استریل

      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 

لطفا نقاط قوت و نقاط ضعف کارورز  و یا هرگونه پیشنهاد برای بهبود عملکرد وی را در این محل 

 ثبت کنید:

 

 

 تاریخ ارزیابی:

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

 

 بخشفرم ارزشیابی: مسئول 

  ضعیف متوسط خوب عمومی 

    حجاب و بهداشت فردی
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    ورود و خروج به موقع 

    مسئولیت پذیری

    (ناظر ارتباط صحیح و مناسب با دیگران )پرسنل، بیمار و خانواده،

    تخصصی

    کتبی( -. گزارش دهی )شفاهی1

    . توانایی انجام پروسیجرهای درمانی مراقبتی2

    . توانایی کاربرد شیوه صحیح دارو درمانی3

    خون. توانایی کاربرد شیوه صحیح سرم درمانی و ترانسفوزیون 4

    ....(جسمی، روانی، ...مددجو ) مراقبتی. توانایی رفع نیازهای 5

    . توانایی پذیرش بیمار6

 : ارزیابی کلی

 بخش پرسنلفرم ارزشیابی: 

  ضعیف متوسط خوب عمومی 

    حجاب و بهداشت فردی

    ورود و خروج به موقع 

    مسئولیت پذیری

    (ناظر دیگران )پرسنل، بیمار و خانواده،ارتباط صحیح و مناسب با 

    تخصصی

    کتبی( -. گزارش دهی )شفاهی1

    . توانایی انجام پروسیجرهای درمانی مراقبتی2

    . توانایی کاربرد شیوه صحیح دارو درمانی3

    . توانایی کاربرد شیوه صحیح سرم درمانی و ترانسفوزیون خون4

    ....(جسمی، روانی، ...مددجو ) مراقبتی. توانایی رفع نیازهای 5

    . توانایی پذیرش بیمار6

 : ارزیابی کلی

 پرسنلفرم ارزشیابی: 

  ضعیف متوسط خوب عمومی 

    حجاب و بهداشت فردی



 یدر عرصه پرستار یکارپوشه کارورز

13 

    ورود و خروج به موقع 

    مسئولیت پذیری

    (ناظر بیمار و خانواده،ارتباط صحیح و مناسب با دیگران )پرسنل، 

    تخصصی

    کتبی( -. گزارش دهی )شفاهی1

    . توانایی انجام پروسیجرهای درمانی مراقبتی2

    . توانایی کاربرد شیوه صحیح دارو درمانی3

    . توانایی کاربرد شیوه صحیح سرم درمانی و ترانسفوزیون خون4

    ....(جسمی، روانی، ...مددجو ) مراقبتی. توانایی رفع نیازهای 5

    . توانایی پذیرش بیمار6

 : ارزیابی کلی

 خودارزیابیفرم ارزشیابی: 

  ضعیف متوسط خوب عمومی 

    حجاب و بهداشت فردی

    ورود و خروج به موقع 

    مسئولیت پذیری

    (ناظر ارتباط صحیح و مناسب با دیگران )پرسنل، بیمار و خانواده،

    تخصصی

    کتبی( -. گزارش دهی )شفاهی1

    . توانایی انجام پروسیجرهای درمانی مراقبتی2

    . توانایی کاربرد شیوه صحیح دارو درمانی3

    . توانایی کاربرد شیوه صحیح سرم درمانی و ترانسفوزیون خون4

    ....(جسمی، روانی، ...مددجو ) مراقبتی. توانایی رفع نیازهای 5

    . توانایی پذیرش بیمار6

 جمع بندی ارزشیابی
 مالحظات  نمره فعالیت ها

 ناظر  فرم های ارزشیابی توسط پرستاران و   25/7 ارزشیابی در بالین

  مربی ناظرتوسط   1 داپس حین دورهآزمون 
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 : کارگاه عرصه و اخالق حرفه ای +گروهتوسط   2 و نمرات کارگاه هاآزمون کتبی 
تمرین  کارگاه احیای نوزاد + + شیر مادرکارگاه 

 / آزمون کتبی یا شفاهیمهارت های عملی 

دانش پرستاری تارنوشت زمان برگزاری آسکی در   6 *آسکی
 .است ی شود. شرکت در این آزمون الزامیاعالم م

به وجود منابع قابل پیگیری بودن بیمار و همچنین   75/1 معرفی مورد
 مهم است.روز 

بیانگر تفکر نقادانه شما در برخورد با  بازاندیشی  1 و حکایات بالینی  بازاندیشی
 مسائل بالینی است. 

 -  5/0 راندهای بالینی 

تکمیل دقیق دفترچه  و تحویل به 
 موقع آن

5/0   

*. کسانی که از ایستگاه های اسکی حد نصاب نمره را کسب نکنند بایستی بعد از تمرین، مجدد در آزمونی 
 دانشکده برگزار می شود، شرکت نمایند.  skill labکه در 

 

به منظور دریافت راهنمایی آموزشی یا  مربی نا ر/ مدیر گروهدفعات مراجعه دانشجو به 

 دورهتکمیل یکی از فعالیت های حین 

 امضا دلیل مراجعه تاریخ مراجعه ردیف
    

    

    

    

    

 

 


