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 کارورز گرامی

( بااا فااده تسااهیا گااحر از مر لااه Nursing Internshipکااارورزی در عرصااه  

در امیاد اسات    دانشجويی به پرستاری که مستقا عما می کند طرا ی شده اسات. 

ارتقاا  ساتمت    بارای بتوانیاد  پرستاری مادران و نوزادان  ره کارورزی در عرصهدو

  عملی خود کوشا باشید. و علمی صت یت فزايشکودك و خانواده و ا

 
 قبا از ورود به بخش موارد زير را مطالعه نمايید:

لطفا کلیه فعالیت فای آموزشی خود را طی دوره کارورزی در اين دفترچه ثبت  -

 نمايید. ست پیوو يا 

 .برسانید  تايید مربی ناظر هبرا  پروسیجرفای انجام شدهانجام  -

 تحويا دفید.دير گروه به م در پايان دورهخود را تكمیا شده دفترچه  -

 درصاد 25 ،صاب  درصد50شایفت کااری     18وا د معادل  5/2مدت کارورزی:   -

 وزشیی آمشیفت برای شرکت در کارگاه فا 3تا  2. شیفت شب(درصد 25عصر،  

 .ه استکسر شد

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

( استفاده از يونیفرم طبق مقرارت دانشكده  پوشیدن روپوش سفید و تمیز، مقنعه و 1 

شلوار مشكی، عدم استفاده از شلوار جین، کفش مناسب بالین( و استفاده از کارت 

 شناسايی،

 اخن و عدم استفاده از زيور آالت،( کوتاه نگه داشتن ن2

 (  ضور در شیفت طبق برنامه تعیین شده و  ضور به موقع در بخش،3

( رعايت شئونات  رفه ای در برخورد با بیماران، فمرافان، فمكاران، کادر 4

 آموزشی درمانی،

( خروج از بیمارستان در شرايط خاص صرفا فقط با کسب مجوز کتبی از سوپروايزر 5

 یفت مقدور می باشد.مسئول ش
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باشید. فر گونه جابجايی و يا عدم امكان  ( در طول دوره مجاز به غیبت نمی 6

صورت گیرد و مربی   ضور در شیفت به دلیا بیماری بايستی با فمافنگی سوپروايزر

 و در اسرع وقت نیز جبران گردد.

می شود.  با سرپرستاران بخش فا تعیین ناظر شیفت فا بر اساس فمافنگی مربی ( 7

 آزمون داپس، آموزشهای بالینی و ارزشیابی شما نیز بر عهده مربی ناظر است.

( کارپوشه فای شاما را تحوياا مای گیارد و آنهاا را      دکتر لیت جويباری  مديرگروه

  L_juybari@yahoo.com  بررسی می نمايد 

 09113548454:  مدير گروه،  017-32430360تلفن ثابت: 

 
برای مشافده فعالیت دانشجويان دوره فای قبا، آگافی از اخبار گروه، پرساش  ( 8

کارآموزی، کاارورزی  "آرشیو موضوعی به  "دانش پرستاری" تارنوشتو پاسخ به 

مراجعاه   "برای دانشجويان کارآموز در عرصاه "پست ثابت و فمچنین  "و دانشجو

 نمائید. 

/ كايت ، بازانديشیبیمار مورديک گزارش  : که بايستی ارائه شود ايیفعالیت ف( 9

  ، يادگیری از راندفای بالینیبالینی

آزماون سااختاريافته     ،کار بالینی و فعالیات فاای آموزشای     : 1ارزشیابینحوه ( 10

 360ارزشیابی ،  / كايت بالینی، بازانديشیبیماری مورديک ، گزارش داپس  ،عینی

 پرسنا/مسئول بخش/ سوپروايزر، بیمار/فمراه، فمتايان/خودارزيابی(، مربی، درجه  

 يا مشافده مستقیم مهارت فای عملی  پروسیجرفا(.  داقا دو (DOPSداپس   -

 توسط مربی ناظر با استفاده از چک لیست  و تزريقات از قبیا پانسمانمورد 

وارد زير ارزيابی دقیقه م 120 تا 90 طی ايستگاه  12تا  8در  - (OSCEآسكی   -

 می گردد:

مانند  ،  *.. پروسیجرفای رايجمددجو مانند آموزش شیردفی*. آموزش به  

* گزارش نويسی، نوشتن کاردکس،  *.. تشخیص افتراقی، تشخیص  سونداژ

مانند  *.. سناريو بیماری فای شايع. *..  تنظیم سرم و محاسبه دوز دارو  پرستاری،

اخح  *..معاينه مادر باردار،  *..، يشات رايج در بخش، تفسیر آزماسولفات منیزيم

 شرح  ال از مادر باردار يا بیمار با شرايط مختلف  مانند تهديد به سقط(

mailto:L_juybari@yahoo.com
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ايستگاه به بهترين شیوه و مطابق اصول  انتظار می رود قادر باشید تا در فر 

رفا برای امادگی بیشتر در کارگاه پروسیج رفتار نمايید. ،آموخته شده در کتاب

 شرکت نمايید.

 

 تعهد نامه

اينجانب ............................ متعهد می شوم  از بروز و انجام موارد زير اجتناب نمايم. 

 در غیر اين صورت کا شیفت فای گحرانده شده  اينجانب  حه خوافد شد. 

 ساعت در ففته 36. کاراموزی/کارورزی بیش از 1

 .  شب کاری بیش از   د مجاز2

 شیفت صب  عصر پیوسته يا شب صب  پیوسته  .3

 امضا و تاريخ 

 

  است و بایستی قبل از اتمام دوره آن ها را انجام دهید. must learnموارد ستاره دار 

= 1= خیلی خوب،  5و تعیین کیفیت کار  ناظرتوسط  تايید  برگه ثبت فعالیت فا

 ضعیف(

توسط  تايید کار چگونگی انجام الف( بخش جرا ی

+  ناظر

 کیفیت کار

 مشاهده  کمک  مستقل 

 

رخ 

 نداد

      کنترل خونريزی و ماساژ ر می * 

      تحويا بیمار از اتاق عما* 

      اقدامات قبا از عما* 

      کنترل عتئم  یاتی* 

      کنترل جحب و دفع* 

      دارو دادن* 
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      تعويض پانسمان* 

      مراقبت از پرينه * 

      آموزش شیردفی* 

      مراقبت از نوزاد* 

      گزارش نويسی * 

      کنترل کارت و کاردکس* 

      خونگیری 

      گحاردن يا خروج سوند مثانه* 

ساااير مراقباات فااا  ترانساافوزيون * 

 خون، سند معده،....(

     

 

 
 = ضعیف(1= خیلی خوب،  5ار و تعیین کیفیت ک ناظرتوسط  تايید  برگه ثبت فعالیت فا

+  ناظرتوسط  تايید چگونگی انجام کار ب( بخش نوزادان سالم

 کمک  مستقل کیفیت کار

 

رخ  مشاهده 

 نداد 

      نوزاد پحيرش* 

گحاشااااتن سااااوند معااااده * 

  الواژ/گاواژ(

     

      تغحيه با سرنگ* 

      آموزش شیردفی* 

      دارو دادن 

      فعکنترل جحب و د

      آماده کردن سرم و الكترولیت

کنترل درجه  ارارت/نبض /  * 

 تنفس
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      کنترل وزن و ثبت در پرونده* 

      مراقبت  ین فتوتراپی

      کنترل کارت و کاردکس

      گزارش نويسی

      مراقبت از نوزاد در انكوباتور* 

      کنترل قند خون با گلوکومتر* 

  و... LPدر پروسیجر فايی مانند  کمک

 
 = ضعیف(1= خیلی خوب،  5و تعیین کیفیت کار  ناظرتوسط  تايید  برگه ثبت فعالیت فا

ج( بخش  املگی پر خطر/ زايمان 

 طبیعی

توسط  تايید چگونگی انجام کار

+ کیفیت  ناظر

 کار
رخ  مشافده  کمک مستقا 

 نداد 

      کنترل عتئم  یاتی

      FHRکنترل 

      کنترل جحب و دفع

گزارش نويسی و کنترل کاارت و  

 کاردکس

     

مراقبت از ماادر مباتت باه پاره     * 

 اکتمپسی

     

مراقبت از مادر  امله مباتت باه   * 

 زايمان زودرس

     

آمااده کاردن سارم ساولفات و     * 

 کنترل موارد الزم

     

      خونگیری و ارسال آزمايشات

      هسونداژ مثان

      آموزش شیردفی
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کنترل خونريزی بعد از زايماان  * 

 طبیعی

     

      کنترل عفونت بعد از زايمان

      آموزش مراقبت از نوزاد* 

      دارو دادن

  مراقبت از مادر باردار مبتت به ساير بیماری فا  نام ببريد(

 

 (اسبوقبا ان تح  اسبو  Reflective Thinking/بازانديشی*.

منظور از بازانديشی در اينجا تفسیر و تاما بر اموری است که در محیط بالینی رخ 

می دفد. رويدادفايی که شما در باره آن تاما کرديد و سوال برای تان ايجاد شد و 

چیزی را ياد گرفتید، درسی از آن گرفتید، تجربه قابا توجه ای برايتان بود، را 

 مورد از تجربیات خود را بنويسید.  4 ا داق بنويسید. توصیه می شود

 . چه اتفاقی افتاد؟1

 . ا ساسات و افكارتان چه بود؟2

 . خوب و بد اين تجربه چه بود؟3

 . چه درسی از اين موقعیت گرفتید؟4

 . چه کارفای ديگری می توانستید انجام دفید؟5

  . اگر دوباره اتفاق بیفتد چه خوافید کرد؟6

 رفای ساير دانشجويان مشافده نمونه ای از کا

5087.aspx-http://jouybari.blogfa.com/post 
 داقا يک مورد از خططافای بالینی را که در  ین دوره مرتكب شده ايد بنويسید. 

سط دانشجويان ، مراقبت معنوی،  كايات بالینی که تواز کتابچه فای خطافای بالینی

. قابا دسترسی از طريق گروه استفاده نمايیددر دوره فای قبلی تهیه شده است 

 کودکان و يا وبتگ دانش پرستاری

 

 

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

  پره اکتمپسی در مادر معرفی يک مورد مثال: 

، نام دانشجو، ايمیا و تلفن، نام بیمار، شماره پرونده گزارش مورد عنوان صفحه اول:

 تعات تماس با بیمار  برای پیگیری فای بعدی(،و اط

شار ی در بااره   افمیت مشاكا و میازان باروز ياا شایوع آن و       صفحه دوم: مقدمه:

 مورد چرايی انتخاب  بیماری،

 تشخیص قطعی،از شكايت به فنگام مراجعه، تشخیص اولیه، : معرفی موردصفحه سوم: 

و آزمايشات و گرافای    پرستاری( اقدامات درمانی و مراقبتی تشخیص فای پرستاری،

، نتاايج درماان يعنای اگار     فا به فمراه توضی  در باره طبیعی و يا غیرطبیعای باودن  

مداخله ای صورت گرفته به آن اشاره و نتايج آن ذکر شود. سرنوشات نهاايی بیماار    

 بیان شود؛ پیگیری کاما مورد.

برخای از مطالعاات   و  نكات قابا توجه در مورد معرفی شاده اشاره به : صفحه چهارم

( يا يافته فايی از منابع خارجی  در ايان  sid.irمشابه که در کشور انجام شده است  

 ايمیديسن،پاب مد(قسمت از وب سايت فای معتبر استفاده شود  

 مهم ترين نكات يادگیری اين گزارش: نتیجه گیریصفحه 

ر ودستورالعما ونكاو طبق  ذکر دقیق منابع و رعايت نكات آئین نگارشمنابع: صفحه 

بعی مانناد مقااالت   ضروری است.  داقا شش منبع نیاز است. عتوه بر کتاب از مناا 

 پیوست شوند.،مورد استفاده قاالتمفايا پاب مد نیز استفاده شود.  موجود در

 .تحويا داده شودگزارش مورد می بايست تايپ شده  

 

 ايدکادر درمانی و مراقبتی ياد گرفته  نكات مهمی که از

. آيا اين / نام پزشکبخش و با ذکر شیفت / پزشكانيادگیری از پرستاران مورد 10

 يادگیری فا با اصول علمی انطباق دارد؟ 

 

 در قابا  كايات بالینی اختیاری: می توانید برجسته ترين تجربیات يادگیری خود را

 بنويسید
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 DOPSداپس   :فرم ارزيابی 

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

 محا آزمون:  بخش ...                              پروسیجر مورد ارزيابی: ...... 

 ر را انجام داده است؟یجآزمون شونده تا کنون چند بار اين پروس

 0                     1- 4                  5 - 9       10 + 

 زیاد               متوسط               کم   :   درجه سختی پروسیجر

پائین  معیارفای ارزيابی

تر از 

 د 

 انتظار

 د 

 مرزی

در د 

 انتظار

باالتر 

از 

 د 

 انتظار

بدون 

 نظر

      اطتع از انديكاسیون فا و تكنیک پروسیجر        

      اخح رضايت بیمار   

      مر له آمادگی قبا از اجرای پروسیجر

مبخشی مناسب قبا از پروسیجر  در آرا

 صورت لزوم(   

     

      رعايت شرايط استريا

      توانايی تكنیكی       

      درخواست کمک در صورت نیاز

      اقدامات بعد از انجام پروسیجر 

      مهارتهای ارتباطی 

      رفتار  رفه ای و توجه به بیمار

      ر مهارت کلی در انجام پروسیج

لطفا نقاط قوت و نقاط ضعف کارورز  و يا فرگونه پیشنهاد برای بهبود عملكرد وی را 

 در اين محا ثبت کنید:

 تاريخ ارزيابی:

 آزمونگر: نام......... نام خانوادگی....................
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 DOPSداپس   :فرم ارزيابی

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

 محا آزمون:  بخش ...                              پروسیجر مورد ارزيابی: ...... 

 ر را انجام داده است؟جیآزمون شونده تا کنون چند بار اين پروس

 0                     1- 4                  5 - 9       10 + 

 زیاد               متوسط               کم:      درجه سختی پروسیجر

پائین  معیارفای ارزيابی

تر از 

حد 

 انتظار

حد 

 مرزی

درحد 

 انتظار

باالتر 

از حد 

 انتظار

بدون 

 نظر

      اطتع از انديكاسیون فا و تكنیک پروسیجر        

      اخح رضايت بیمار   

      مر له آمادگی قبا از اجرای پروسیجر

ر  در آرامبخشی مناسب قبا از پروسیج

 صورت لزوم(   

     

      رعايت شرايط استريا

      توانايی تكنیكی       

      درخواست کمک در صورت نیاز

      اقدامات بعد از انجام پروسیجر 

      مهارتهای ارتباطی 

      رفتار  رفه ای و توجه به بیمار

      مهارت کلی در انجام پروسیجر 

نقاط ضعف کارورز  و يا فرگونه پیشنهاد برای بهبود عملكرد وی را لطفا نقاط قوت و 

 در اين محا ثبت کنید:

 تاريخ ارزيابی:
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 آزمونگر: نام......... نام خانوادگی....................

 

 فرم ارزشیابی: پرستار بالینی

 ضعیف  متوسط خوب عمومی
Code 

dressing 
     جاب استمی و پوشش  رفه ای 

Code 

dressing 
    بهداشت فردی

مساااااائولیت 

 پحيری

    ورود و خروج به موقع

communica

tion 
    ارتباط صحی  و مناسب با ديگران

 

    تخصصی

    کتبی( -. گزارش دفی  شفافی1

    . توانايی انجام پروسیجرفای درمانی مراقبتی2

    . توانايی کاربرد شیوه صحی  دارو درمانی3

کاااربرد شاایوه صااحی  ساارم درمااانی و    . توانااايی4

 ترانسفوزيون خون

   

. توانااايی رفااع نیازفااای جساامانی مااددجو  تغحيااه، 5

 بهداشت، .....(

   

    . توانايی پحيرش بیمار6

 

 فرم ارزشیابی: پرستار بالینی 

 ضعیف  متوسط خوب عمومی

Code 

dressing 
     جاب استمی و پوشش  رفه ای 

Code 

dressing 
    داشت فردیبه
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communica

tion 
    ارتباط صحی  و مناسب با ديگران

 

    تخصصی

    کتبی( -. گزارش دفی  شفافی1

    . توانايی انجام پروسیجرفای درمانی مراقبتی2

    . توانايی کاربرد شیوه صحی  دارو درمانی3

. توانااايی کاااربرد شاایوه صااحی  ساارم درمااانی و    4

 ترانسفوزيون خون

   

. توانااايی رفااع نیازفااای جساامانی مااددجو  تغحيااه، 5

 بهداشت، .....(

   

    . توانايی پحيرش بیمار6

 فرم ارزشیابی: مربی ناظر

 ضعیف  متوسط خوب عمومی
Code 

dressing 
     جاب استمی و پوشش  رفه ای 

Code 

dressing 
    بهداشت فردی

مساااااائولیت 

 پحيری

    ورود و خروج به موقع

communica

tion 
    ارتباط صحی  و مناسب با ديگران

 

    تخصصی

    کتبی( -. گزارش دفی  شفافی1

بارای   . توانايی انجام پروسیجرفای درماانی مراقبتای  2

 مادر و نوزاد

   

    و مراقبت فای آن دارو درمانی  . توانايی3
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. توانااايی کاااربرد شاایوه صااحی  ساارم درمااانی و    4

 ترانسفوزيون خون

   

. توانااايی رفااع نیازفااای جساامانی مااددجو  تغحيااه، 5

 شاما مادر و نوزاد بهداشت، .....(

   

     در موقعیت فای مختلف( . توانايی پحيرش بیمار6

    . توانايی آموزش به بیمار  شرايط مختلف(7

 

 فرم ارزشیابی: خودارزيابی 

 ضعیف  متوسط خوب عمومی

     جاب استمی و پوشش  رفه ای   1

    بهداشت فردی  2

    ورود و خروج به موقع   3

    ارتباط صحی  و مناسب با ديگران   4

    مسئولیت پحيری  6

    نويسی کتبی/ شفافی  . گزارش7

    . توانايی انجام پروسیجرفای درمانی مراقبتی8

    . توانايی دارو درمانی9

و کنترل  . توانايی سرم درمانی و ترانسفوزيون خون10

 جحب و دفع و تهیه سرم

   

. توانايی رفاع نیازفاای جسامانی ماددجو  تغحياه،      11

 بهداشت، .....(

   

ر  بدو ورود، از اتاق عما، ...(، . توانايی پحيرش بیما12

 توانايی ترخیص

   

    . توانايی آموزش به بیمار13

 فرم ارزشیابی: سوپروايزر آموزشی 



   نوزادان مادران / یعرصه پرستار کاراموزی در

 ضعیف  متوسط خوب 

    ب استمی و پوشش  رفه ای  جا 1

    بهداشت فردی   2

    ورود و خروج به موقعوقت شناسی:  3

    ارتباط صحی  و مناسب با ديگران 4

    و تعهد کاری مسئولیت پحيری 5

 نظر کلی: خیلی خوب                خوب              متوسط                     ضعیف 
 

 

  ظاتمت نمره فعالیت فا

 ناظر فرم های ارزشیابی، توسط پرستاران و مربی 7 ارزشیابی در بالین

 چک لیست، توسط مربی 5/1 داپس  دو مورد(

دانش  تارنوشت زمان برگزاری آسکی در 6 آسكی 

. ترم( 17یا  16)هفته  پرستاری اعالم می شود

و تکرار نمی  شرکت در این آزمون الزامی است

 .شود

 ارائه الزامی است. 5/1 مورد گزارش

/ كايت نوشتن بازانديشی

بالینی/خطای بالینی/مراقبت 

 معنوی/چالش اختقی

بازاندیشی بیانگر تفکر نقادانه شما در برخورد با  1

مسائل بالینی است. در صورت ضرورت به جای 

انجام کامل این بخش می توانید سواالت بالینی 

به صورت معرفی مورد و پاسخ طراحی 

 .هماهنگی الزم است(نمایید)

پرستاری و راندفای بالینی 

 پزشكی

 ارائه الزامی است. 1

آزمون کتبی در طول دوره 

 دو نوبت آزمون کتبی و 

 گروه توسط 2
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نمرات کارگاه فا و به فنگام 

 ارائه تكالیف(

 تعداد کا شیفت گحارنده شده فمراه با ذکر تاريخ به تفكیک در جدول.

 شب عصر صب  تاريخ رديف

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

 .قابل قبول است دوره ناظر سرپرستار محترم بخش )مهر و امضا( وتایید بعد از 0این جدول صرفا


