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  )به صورت پیوست به دفترچه تحویل داده شود(تکالیف کارآموزي

کدام از هر در  از گزارش پرستاري بیماري که مراقبت آنرا یک نمونه :گزارش پرستاري )1
  .ایدبه عهده داشتهکارآموزي  هايبخش

  :(Case Report)معرفی یک مورد آموزشی ) 2

را ) هاي محل کارآموزيها و مشکالت مربوط هر کدام از بخشمتناسب با بیماري(مراقبت از یک بیمار 
گرفته وبه مربی بر عهده ) بررسی، تشخیص، برنامه ریزي، اجرا، ارزیابی(بر اساس فرآیند پرستاري شامل 

شامل هدف، روش کار، معرفی مورد، بحث، (یا اینکه آنرا با شرایط یک مقاله  .مربوطه تحویل دهید
  .تهیه نمایید و تحویل دهید) نتیجه گیري و منبع

  :مطالعه دارویی در بخش محل کار آموزي )2

  : نکته
گردد که هر کدام از تکالیف باال بصورت جداگانه و براي کارآموزي هر بخش خاطر نشان می .1

  .بصورت جداگانه به مربی مربوطه تحویل نمایید
خود را به مربی مربوطه ، کلیه تکالیف هر بخش در پایان کارورزيباشند می وظفدانشجویان م .2

  )باشدمورد مذکور بر اساس صالحدید استاد محترم متغیر می. (تحویل نمایند
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 دانشـجوي محـترم پرسـتاري

با هدف تسهیل گذر از مرحله دانشجویی به پرستاري که ) Nursing Internship(کارورزي در عرصه 
کارورزي در عرصه بتوانید براي ارتقاء سالمت امید است در دوره . کند طراحی شده استمستقل عمل می

  .مددجویان و افزایش صالحیت علمی و عملی خود کوشا باشید
  :ضوابـط و مقـررات آمـوزشی

  هیچ  .باشدمی 19:30الی  13:30و عصرها 13:30الی  7:30ساعت کارآموزي در بخش از ساعت
 .تقابل اغماض نیس از بخش گونه تاخیر و تعجیل در ورود و خروج

 باشدخروج از بیمارستان ممنوع می. 

 خروج از بخش با هماهنگی و کسب اجازه از استاد مربوطه امکان پذیر است. 

 ي صفر استهر گونه غیبت غیر موجه معادل نمره. 

  بایست به تایید سرکار خانم می) مانند بستري در بیمارستان و با ارائه مستندات الزم(غیبت موجه
غیبت بیش از دو روز معادل با حذف کارآموزي و تجدید . برسد) آموزش بالینکارشناس (وفایی 

  .دوره است
 حرف اول نام، (روپوش سفید بلند و راحت، اتیکت : پوشیدن یونیفرم براي دانشجویان خانم شامل

راحت و جلوبسته  ، کفش مشکی سادهساده مشکی، شلوار )نام خانوادگی، نام دانشکده و نام رشته
هاي آموزشی و بالینی استفاده از دمپایی و صندل در محیط( که هنگام راه رفتن صدا نداشته باشد 

بایست تمامی سر، می(بلند با پوشش کامل موها  مشکی ، مقنعه)باشدبجز اتاق عمل ممنوع می
  ).نواحی زیر گردن پوشیده باشد

 هاي روپوش باید در تمام تمامی دکمه(روپوش سفید  :پوشیدن یونیفرم براي دانشجویان آقا شامل
حرف اول نام، نام (، اتیکت )هاي آموزشی بطور کامل بسته باشدمدت حضور در محیط

( و جلو بسته  ، کفش مشکی ساده،راحتساده مشکی، شلوار )ده و نام رشتهخانوادگی، نام دانشک
، آرایش موها )ق عمل ممنوع می باشدهاي آموزشی بجز اتااستفاده از دمپایی و صندل در محیط

  .بصورت متعارف
  باشدمی 12حداقل نمره قبولی در کارآموزي.  
  دستبند، )بجز حلقه ازدواج(استفاده از زیور آالت و در معرض دید قرار دادن هر گونه انگشتر طال ،

 . باشدهاي آموزشی ممنوع میبند و گوشواره در محیطگردن

2 

داروهایی را که در طول مدت کارآموزي خود در هر بخش  با آن سر و کار داشته اید لیست نموده و در مورد هر یک به 
  . سواالت زیر پاسخ دهید

 این دارو به کدام دسته دارویی تعلق دارد؟  
 به چه علت در بیمار مربوطه تجویز شده است؟  
 چه عوارضی در بیمار مشاهده کردید؟  
  کردن این عوارض پزشک معالج و شما چه راهکارهایی را اعمال نمودید؟جهت برطرف  



  

 هاي ناخن در هر شکلی ممنوع ها با الك و برچسبتمیز باشد آرایش ناخنها باید کوتاه و ناخن
 است

 هاي نامرتبط به حرفه و آویختن آن به روپوش، شلوار و کفش ممنوع استاستفاده از نشانه . 

 بایست خاموش بوده و در زمان حضور در بخش، آزمایشگاه، کالس و راند بیماران تلفن همراه می
 .تفاده از آن به حد ضرورت کاهش یابدها، اسدر سایر زمان

 و هر گونه ایجاد سرو . هاي آموزشی باید به آرامی و با ادب همراه باشدصحبت کردن در محیط
 . صدا و یا بر زبان راندن کلمات که در شأن حرفه نیست، ممنوع است

 ر اساتید، ها، سالن کنفرانس، راند بیماران و در حضونظایر آن در آزمایشگاه جویدن آدامس و
 .باشدکارکنان و بیماران ممنوع می

  نمایان بودن هر گونه آرایش بصورت تاتو و با استفاده از حلقه یا نگین در بینی یا هر قسمت از
 .ها و صورت ممنوع استدست

 هاي آموزشی و بالینی ممنوع استفاده از ادوکلن و عطرهاي با بوي تند و حساسیت زا در محیط
 .است

  صورت به صورت غیر متعارف و  دور از شئون حرفه پزشکی ممنوع استآرایش سر و. 

 رعایت اصول اخالقی در برخورد با بیماران، همراهان و همکاران کادر درمانی ضروریست.  
 نظارت بایست با هماهنگی و گردد انجام هر گونه اقدام درمانی و غیر درمانی میخاطر نشان می

 .صورت پذیرد مربی، سرپرستار و یا پرستار بخش

 هر گونه تخلف از موارد فوق بر اساس قوانین دانشکده و کمیته انضباطی برخورد خواهد شد.  
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  :و موارد جالب در طول کارآموزي انتقـادات و پیشنهادات
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  : هاي روزانهمعرفی دفترچه ثبت فعالیت
دفترچه ثبت فعالیت هاي روزانه سندي در دست دانشجو است که جهت تاکید بر خود  

  .و دانشجو محوري طراحی شده است) self- learning(یادگیري
  : هاي روزانهاهداف دفترچه ثبت فعالیت

  هدفمند کردن کارآموزي 
  افزایش انگیزه و صالحیت بالینی دانشجویان 
  تحقق اهداف ویژه بالینی در کارآموزي دانشجویان 
 بررسی صالحیت بالینی دانشجویان پرستاري جهت اعالم فارغ التحصیلی و یا معرفی 

  آنان براي کار دانشجویی
  ارتقاي عملکرد دانشجویان توسط اساتید بالین 
کمک به اساتید در ارزیابی روند آموزش ( ارزیابی صحیح دانشجویان در کارآموزي بالین 

  )هر دانشجو
ثبت دقیق و کامل تجربیات عملی که منجر به مستند سازي تجربیات، نمایان شدن  

   کمبودها و تالش در جهت رفع آنها
  :اصول کلی  تکمیل دفترچه

  :دانشجوي گرامی 

 به مراجعه از واحد چاپ و تکثیر و یا با بایست قبل از ورود به بخش محل کارآموزي می
دفترچه مربوط به واحد کارآموزي و بخش مورد نظر را  PDFفایل  به سایت دانشکده

 .پرینت گرفته و در روز اول کارآموزي به همراه داشته باشید

 ثبت فعالیت را در تمامی اوقات به همراه داشته باشید دفترچه. 
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  اورژانس داخلیهاي آموزشی در بخش حداقل
 اقدام مراقبتی

عدا
ت

د  د

 نحوه انجام
1  75./  5./  25/  0  

        هاي قلب و عروقاورژانس

        اجراي تدابیر پرستاري و درمانی در هیپرتانسیون اورژانس
        مشاهده و یا همکاري در اقدامات احیاء پیشرفته

        ....)معاینه فیزیکی، شرح حال( ارزیابی درد قفسه سینه در حداقل یک بیمار
هاي پرستاري و درمانی در بیمار با عالمت اجراي مراقبت آگاهی و یا همکاري در

chest pain  
      

        هاي ریهاورژانس

آگاهی و یا همکاري در اجراي مداخالت درمانی و پرستاري در ادم حاد 
در صورت وجود  ( آسم حاد،نارسایی حاد تنفسی، آسپیراسیون جسم خارجی،ریه

  )کیس مورد نظر

      

        گوارش هاياورژانس

سشتشوي معده، رزرو ( GIBاقدامات اولیه و نحوه برخورد در خونریزي گوارشی
  ....)پکسل، انفوزیون داروي پنتاپرازول

      

        ...)دارویی، عذایی(همکاري در شستشوي معده در بیمار با مسمومیت 
با مواد  آگاهی و یا همکاري در اجراي مداخالت درمانی و پرستاري در مسمومیت

  ..)مواد قلیایی، اسیدي،( سوزاننده 
      

       هاي کلیوي آب و الکترولیتاورژانس
آگاهی و یا همکاري در اجراي مداخالت درمانی و پرستاري در نارسایی حاد کلیه 

ARF ، کاهش حجم مایعاتFVD  ، در صورت وجود کیس (اختالالت اسید و باز
 )مورد نظر

      

        غددهاي اورژانس

طوفان ، SIADH،DKAآگاهی و یا همکاري در اجراي اقدامات پرستاري در 
  )در صورت وجود کیس مورد نظر(تیروئیدي، کوماي میکزودمی، فئوکروموسیتوم 

      

        اعصاب هاياورژانس
حوادث ، تشنج و صرع، آگاهی و یا همکاري در اجراي اقدامات درمانی  در سردرد

در صورت وجود کیس ..)  (انسفالیت. منزیت( هاي مغزعفونت، )سکته(مغزيعروق 
  )مورد نظر

      

        متفرقههاي اورژانس

، نافیالکتیک، شوك آهاريآگاهی و یا همکاري در اجراي اقدامات پرستاري در 
مسمومیت با ، گرمازدگی، غرق شدگی، افت دماي بدن، اختالالت انعقادي

  ....برق گرفتگی، مارگزیدگی، منوکسید

      

به آن اشاره شده ، الزامی  8خاطر نشان میگردد که عالوه بر اجراي پروسیجرهاي اختصاصی هر بخش انجام سایر پروسیجرهاي روتین در تمام بخش ها که در  صفحه 
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 ها و پروسیجرها نسبت به ثبت مشخصات عملکرد و تایید بالفاصله پس از انجام فعالیت
 .آن توسط مربی اقدام نمایید

 ها گذشته یا خود مربی مشاهده نکرده هایی که مدت زیادي از انجام آناز تایید فعالیت
 .خودداري میگردد

  کلیه موارد موجود در دفترچه ثبت فعالیت روزانه الزامی است و در صورت عدم انجام و
مربی موظف است موارد فوق ( تکمیل یک مهارت موضوع را به اطالع مربی خود برسانید

هاي بعد همان پروسیجر با را به اطالع مسئول بالین دانشکده رسانده تا در کارآموزي
 .وي تکمیل گردددانشجو کار شده و دفترچه 

  مالك انتخاب بیمار جهت ارزشیابی دانشجو  بر اساس صالحدید سرپرستار محترم بخش
 .باشدي کارورزي میروز در طول دوره 2و نیز طول مدت بستري بیمار حداقل به مدت 

  .همچنین چک لیست ارزشیابی دانشجو توسط بیمار در جدول ذیل آمده است
 مربوطه تحویل دهید  به مربی دفترچه خود را در پایان دوره. 

 شود قبل از تحویل دفترچه یک کپی از آن نزد خود نگه داریدتوصیه می. 

  

5  
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  )0=، خیر1=بلی( چک لیست ارزشیابی بیمار*
رژیم غذایی، بیماري،  (در ارتباط با  و مفید هاي الزمآموزش .1

  .توسط دانشجو در اختیار شما قرار گرفت...)  و  فعالیت
  خیر  بلی
    

راضی  تاناز نحوه برخورد دانشجو و پاسخ گویی وي به سواالت .2
  .هستید

    

دارو، سرم، (به دانشجو جهت انجام  مراقبت هاي مورد نیاز خود  .3
  .اطمینان کافی دارید....) آنژیوکت زدن و

    

      .هاي شما تالش الزم را  داشته استآیا در رسیدگی به درخواست .4

  نورولوژيهاي آموزشی در بخشحداقل
  اقدام مراقبتی

داد  
  نحوه انجام تع

1  75./  5./  25./  0  

ارزیابی سطح هوشیاري بیمار مبتال به اختالل سطح هوشیاري با 
  استفاده از مقیاس گالسکو

      

در بیماران با کاهش سطح ) Bed Sore(پیشگیري از زخم بستر
  هوشیاري

      

        تعادلمحافظت از بیمار  دچار سرگیجه و عدم 
       Food Drop)(هاي پرستاري جهت جلوگیري از افتادگی پا مراقبت

شستشو با نرمال (هاي مربوط به محافظت از قرنیه ارائه مراقبت
  .... )سالین، استفاده از اشک مصنوعی و 

      

        آموزش و مراقبت از بیمار مبتال به تشنج
        اییعصب جمجه 12انجام معاینه 

        شناخت دارو هاي رایج بخش
        پالس تراپیهاي مربوط به مراقبت

ارائه مراقبت پرستاري و آموزش به بیماران داراي همی پارزي و همی 
  پلژي

      

اسکمیک و CVAهاي پرستاري در بیمار  مبتال به اجراي مراقبت
  هموراژیک 

      

       EEGآموزش به بیمار جهت آمادگی 
        .....آموزش به بیمار در ارتباط با  رژیم غذایی، فعالیت، نوع بیماري و 

خاطر نشان میگردد که عالوه بر اجراي پروسیجرهاي اختصاصی هر بخش انجام سایر پروسیجرهاي روتین در تمام بخش ها که در 
  باشدبه آن اشاره شده ، الزامی می  8صفحه 
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  نمره  دانشجو  ارزشیابی عمومی هاي آیتم

  1  وضعیت ظاهرطبق ضوابط و مقررات آموزشی

  1.5  )حضور به موقع در کارآموزي( وقت شناسی

  1.5  )ایفاي نقش(ارتباط صحیح و مناسب با کادر درمان و دانشجوي هم گروه 

  0.5  پذیرش انتقادات و پیشنهادات و بکار بستن آنها

  0.5  مسئولیت پذیري و انجام به موقع و کامل وظایف و تعهدات

    دانشجو هاي ارزشیابی اختصاصی آیتم
  1  )ایفاي نقش(توانایی برقراري ارتباط با بیمار و رعایت اصول اخالق پرستاري در ارتباط با بیمار 

  7  هاي آموزشیتکمیل قسمت حداقل

  7  )، گزارش پرستاري، مطالعه داروییcase report( ارائه تکالیف شامل

6  

  جراحیاورژانس هاي آموزشی در بخش حداقل
 اقدام مراقبتی

داد
 نحوه انجام تع

1  75./  5./  25./  0  

آگاهی و یا همکاري در اجراي اقدامات پرستاري جهت بیمار داراي خونریزي 
  شریانی

      

آگاهی و یا همکاري در مراقبت از عضو قطع شده و انجام اقدامات مربوط به 
  عملانتقال بیمار به اتاق 

      

        مشاهده و یا همکاري در انجام سوچور موقت

، انسداد روده، آگاهی و یا همکاري در ارائه مراقبت پرستاري به بیمار شکم حاد
  ، پانکراتیت حاد، کوله سیستیت حاد، آپاندیسیت حاد

      

        مشاهده و یا کمک به تیم درمان در بازنگه داشتن راه هوایی و اینتوباسیون

        گذاشتن سوند فولی

و اطالع به Brain CTscanدر ... تشخیص هماتوم اپیدورال، ساب دورال و 
  پزشک

      

        ارزیابی سطح هوشیاري بر اساس معیار گالسکو

کنترل و اجراي اقدامات درمانی در بیمار داراي ادم مغزي و افزایش فشار داخل 
 جمجمه

      

       chest tubeآماده کردن وسایل و تجهیزات جهت گذاشتن لوله سینه 

        ارزیابی حداقل دو بیمار با تروماي شکم

شستشوي و تمیز کردن زخم، دبریدمان و بستن ( ترمیم جراحات حاد پوستی
  )زخم

      

        آشنایی با انواع نخ بخیه و استفاده از آن بر حسب زخم

        ها و زمان مراجعه جهت کشیدن آنبیماران جهت مراقبت از بخیهآموزش به 

خاطر نشان میگردد که عالوه بر اجراي پروسیجرهاي اختصاصی هر بخش انجام سایر پروسیجرهاي روتین در تمام بخش ها که در 
  باشدبه آن اشاره شده ، الزامی می  8صفحه 

  جـدول ارزشیابی در هر بخش

  بخش

ب
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د
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ولو
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ا
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د

  
  

ف
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 .
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جرا
  

  

ژي
ولو

انک
  

نی
فو

 ع
  

ارائه تکالیف + ارزشیابی عمومی(ارزشیابی  استاد
، گزارش پرستاري، مطالعه case report( شامل

  )نمره4() )دارویی

                      

تکمیل + ارزشیابی عمومی( ارزشیابی سرپرستار

  )نمره5( )هاي آموزشیقسمت حداقل

                      

تکمیل + ارزشیابی عمومی(staffارزشیابی پرستار 

  )نمره5( )هاي آموزشیقسمت حداقل

                      

  )نمره3(  * ارزشیابی توسط یک بیمار
                      

                        )نمره3(ارزشیابی دانشجو 

                        نمره گل



  

7  

  

  

14  

  

  نورولوژي ICUهاي آموزشی در بخش حداقل
  نحوه انجام  تعداد  اقدام مراقبتی

1  75./  5./  25./  0  
              )مورد3حداقل (بیمار  GCSتعیین 

              )مورد3حداقل ) (change position(تغییر وضعیت بیمار 
) تراشه یا تراکئوستومی(ساکشن راه هوایی بیمار به روش استریل 

  )مورد3حداقل (
            

              )شستشو و مسواك( مراقبت از دهان بیمار 
توصیف اندازه و وضعیت بهبودي زخم، ( پانسمان زخم بستر 

تشخیص بافت مرده از عفونی، انجام اقدمات پیشگیرانه در زمینه 
  CV Lineو پانسمان...) زخم فشاري

            

             CVPگیري فشار ورید مرکزي آگاهی از نحوه اندازه
، TV(مقدماتی با تنظیمات دستگاه ونتیالتور براي بیمارآشنایی 

Mod ،RR آالرم ،(....  
            

              گاواژ بیمار طبق دستور
و تشخیص موارد ....) ،SPO2 ،V/Sریتم قلب، (مانیتورینگ بیمار 

  غیر طبیعی
            

              مراقبت از چشم بیمار، توجه به ایمنی بیمار
O2 پرستاري در اکسیژن درمانیتراپی و رعایت نکات              

              فیزیوتراپی تنفسی
توانایی و یا آگاهی از اینتوباسیون و  انتخاب سایز مناسب لوله 

  تراشه در بیماران مختلف
            

              هاي آنتوانایی کار با الرنگوسکوپ و تعویض تیغه
و توانایی گرفتن نمونه خون  ABGآشنایی با پروسیجر انجام 

  شریانی و تفسیر آن
            

لوله تراشه، (هاي پرستاري از راه هوایی اصول مراقبت
  ...)تراکئوستومی

            

  عفونیهاي آموزشی در بخش داقلح
  اقدام مراقبتی

  
  نحوه انجام  تعداد

1  75./  5./  25./  0  
              هاي محافظت فردي در بخشبکار گیري روش

              انجام اقدامات استاندارد و احتیاطی مربوط به انتقال عفونت و ایزوالسیون
، STD،HPV ،CMV(آموزش به بیماران در جهت اقدامات پیشگیرانه و انتقال بیماریهاي

  ...)هرپس سیمپلکس و 
            

، TB ،HCVبروسلوز، پنومونی، ( آگاهی از  انواع داروهاي روتین مورد استفاده در بخش
  ....)HIVسلولیت، زونا، 

            

به آن  8خاطر نشان میگردد که عالوه بر اجراي پروسیجرهاي اختصاصی هر بخش انجام سایر پروسیجرهاي روتین در تمام بخش ها که در  صفحه 
  باشداشاره شده ،  الزامی می

  سوختگیهاي آموزشی در بخش حداقل
  اقدام مراقبتی

  
  نحوه انجام  تعداد

1  75./  5./  25./  0  
مشخصات بیمار، تعیین درصد سوختگی، نوع سوختگی ( آشنایی با بیماران

  ...)و
            

ایی با حضور در قسمت حمام اتاق پانسمان و شستشوي بیمار با بتادین قهواه
  )حداقل دو روز(  رعایت اصول استریل 

            

طبق دستور با رعایت حضور در قسمت پانسمان و بانداژ  و انجام پانسمان 
  )حداقل دو روز(  اصول استریل

            

از جمله زمان باز کردن پانسمان گرفت (هاي وجود در بخش آگاهی از کیس
  .....)و نحوه پانسمان آن و 

            

تزریق مورفین یا سایر مخدرها طبق دستور قبل از انجام (کنترل درد بیمار
  )پانسمان

            

              هاي سوخته بیمار حین حمام و بعد از پانسماناندامانجام فیزیوتراپی 
              ....)پوشیدن گان، دستکش، ماسک، چکمه و(کنترل عفونت 

              آگاهی از رژیم غذایی مناسب بیماران
به آن  8که در  صفحه  خاطر نشان میگردد که عالوه بر اجراي پروسیجرهاي اختصاصی هر بخش انجام سایر پروسیجرهاي روتین در تمام بخش ها

  باشداشاره شده ، الزامی می
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  داخلی بخش هاي آموزشی درداقلح
  اقدام مراقبتی

  
  نحوه انجام  تعداد

1  75./  5./  25./  0  

              )حداقل مورد(انجام کشت خون
             )یک مورد(  PPDانجام تست 

              )یک مورد( و تفسیر آن   ABGانجام 
با دستگاه گلوکومتر و اجراي ) BS(چک قند بیمار 

  پروتکل انسولین در صورت نیاز
            

بیمار با دستگاه پالس  spo2اکسیژن تراپی و چک 
  اکسی متري

            

هاي مختلف  توانایی تنظیم درصد اکسیژن به روش
براي بیمار طبق ...) کانوال، ماسک ساده و ونچوري(

  .دستور پزشک

            

رژیم غذایی، چک (بیمار دیابتی آموزش خودمراقبتی به
  ....)، مراقبت از پا، تزریق انسولین، ورزش وSMBGقند

            

آموزش و اجراي مداخالت پرستاري در بیمار داراي 
  ...)یبوست، ریفالکس، گاستریت( مشکالت گوارشی

            

آموزش رعایت بهداشت پرینه در بیمار داراي سوند 
  ادراري

            

              گیري براي کشت خلط  جهت نمونهآموزش به بیمار 
آگاهی از آزمایشات روتین بخش داخلی و ارسال آن 

  )روزانه...) (،CBC،LFT ،TSH،T3 ،T4بیوشیمی، (
            

بر اساس تظاهرات  COPDافتراق بین بیماریهاي آسم، 
 بالینی

            

              آموزش اسپیرومتري تشویقی به بیماران
              بیماران با مشکالت ریويسمع صداهاي ریه در 

خاطر نشان میگردد که عالوه بر اجراي پروسیجرهاي اختصاصی هر بخش انجام پروسیجرهاي روتین در تمام بخش 
  باشدبه آن اشاره شده ، الزامی می 8ها که در صفحه 

  هاپروسیجرهاي عمومی در تمام بخش
  اقدام مراقبتی

داد
تع

  

  نحوه انجام
  1- /.75-/.5 -/25- 0 =نمره

1*  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

اصطالحات و اختصارات رایج در محیط بالین  استفاده از
  و بخش محل کارآموزي

                        

بعنوان ( رعایت اصول پراتیکیکنترل عالئم حیاتی با 
  ...)گیري شود و مثال فشار بیمار با گوشی پزشکی اندازه

                        

                          ها قبل و بعد از تماس با بیمارشستن دست
                          )در هر بخش مورد 3حداقل (آنژیوکت رگ گیري و وصل 

                          )یک مورد در صورت امکان در هر بخش(سونداژ ادراري 
یک مورد در (براي بیمار ) NGT(سوندگذاري معده 

  )صورت امکان
                        

                          .....)کنترل کاردکس، بیمار، دارو و ( دارو دادن 
                          گرفتن نوار قلب
                          ....)زیر جلدي، زیر پوستی، عضالنی و ( انجام تزریقات 

آشنایی با آزمایشات روتین هر بخش، ظروف مخصوص هر 
آزمایش، تعداد ظروف الزم براي هر آزمایش و اقدام به 

  تفسیر آزمایشات بیمار –خونگیري 

                        

بر اساس بخش محل کارآموزي  نوشتن گزارش پرستاري
  )در هر بخش مورد 3حداقل (

                        

                          وصل سرم و  میکروست و  تنظیم قطرات آن
تحویل گرفتن و (حضور در هنگام تعویض شیفت 

  )تحویل دادن بیمار
                        

را ... ) کانوال، ماسک و (هاي مختلف اکسیژن درمانی به شیوه
  ایمنی مددجو و محیطبا رعایت اصول 

                        

آشنایی و بکارگیري صحیح وسایل و تجهیزات پرکاربرد 
  ...ساکشن، مانیتورینگ ECG,،(در هر بخش

                        

                          بیمار معاینه فیزیکی یک مورد پذیرش در هر بخش و 
                          یک مورد ترخیص در هر بخش و آموزش به بیمار

  باشدزامی میمیگردد که عالوه بر اجراي پروسیجرهاي اختصاصی هر بخش انجام سایر پروسیجرهاي روتین در تمام بخش ها که در باال به آن اشاره شده ، الخاطر نشان 

، ج اعصاب، نورولوژی، اورژانس ENTنورولوژی، سوختگی، ICUقلب، داخلی، : بھ ترتیب شامل بخش ھای ١١تا ١اعداد 
  جراحی، انکولوژی، عفونیداخلی، اورژانس 
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  قلب هاي آموزشی در بخشحداقل
  اقدام مراقبتی

داد  
تع

  

  نحوه انجام
1  75./  5./  25./  0  

              )مورد 3حداقل (به صورت مستقل )  ECG( گرفتن نوار قلب
              توانایی تشخیص نوار قلب طبیعی
              )مورد 3حداقل (وصل بیمار به دستگاه مانیتورینگ

              )مورد 3حداقل (تعیین ریت،ریتم از روي نوار قلب 
توانایی تشخیص انواع مختلف انقارکتوس میوکارد و ایسکمی بر اساس نوار 

  قلب
            

              توانایی کار با دستگاه الکتروشوکموجود در بخش 
              بر روي نوار قلبMIتوانایی تعیین محل 

              فشار خون طبق دستورآماده کردن و تزریق داروهاي ضد 
              )...استرپتوکیناز(  آماده کردن و تزریق داروهاي ترومبولیتیک طبق دستور 

              آماده کردن و تزریق داروي دوپامین طبق دستور
              آماده کردن و تزریق داروي دوبوتامین طبق دستور
              اجراي پروتکل داروهاي آنتی آریتمی طبق دستور

              داروها و وسایل مورد نیاز ترالی اورژانس چک
             CPRهمکاري در انجام 

              کمک به انجام یک مورد فلبوتومی
              )…,CK-MBتروپونین، (انجام و ارسال آزمایشات قلبی بیمار

هاي دانشجویان ترمخانواده و  ،آموزش به بیمار(توانایی ایفاي نقش آموزشی 
  )پایین تر

            

حضور در اتاق تست ورزش و آموزش به بیمار و کنترل وضعیت همودینامیک 
  بیمار حین، قبل و بعد از انجام تست 

            

آشنایی با نحوه کارکرد دستگاه الکتروشوك موجود دربخش و کالیبره کردن 
  روزانه آن 

            

گرافی آنژیوگرافی، سنتی(آموزش به بیمار و انجام اقدامات پرستاري در 
  ....)میوکارد و اکوکاردیوگرافی از طریق مري

            

              آموزش و ارائه مراقبت پرستاري به مددجوبان داراي پیس میکر
به آن  8خاطر نشان میگردد که عالوه بر اجراي پروسیجرهاي اختصاصی هر بخش انجام سایر پروسیجرهاي روتین در تمام بخش ها که در  صفحه 

  باشدالزامی میاشاره شده ،  

9  

جراحی اعصابهاي آموزشی در بخش حداقل  
  اقدام مراقبتی

داد  
 نحوه انجام تع

1  75./  5./  25./  0  
       GCSتعیین سطح هوشیاري بیمار بر اساس معیار گالسکو 

        داراي کاهش سطح هوشیاري)مسواك(شستشوي دهان بیمار 
        )ساکشن(تراکئوستومی پاکسازي راه هوایی در بیمار داراي 

تغییر وضعیت یا آموزش اهمیت تغییر وضعیت بیمار داراي کاهش سطح 
  هوشیاري به همراهان

      

        چک محل سوند معده بیمار
        انجام گاواژ بیمار طبق دستور

        انجام پانسمان 
       ....CSFچک زخم بیمار از نظر ترشحات، عفونی بودن، لیک 

        انجام دادن روشهاي کنترل رینوره و اتوره را در بیمار با ضربه سر 
هاي پرستاري در بیمار  مبتال به افزایش فشار داخل اجراي مراقبت

آموزش ...، تومور مغزي، اسکولیوز و  SCI, HI، هرنی دیسک، IICPجمجمه
 همراه/به بیمار

      

        تراشهمراقبت از لوله تراکئوستومی و لوله 
       CSFارائه مراقبت به بیمار داراي لیک 

        وکیوم درن همووگ بیمار طبق دستور
        کردن صحیح آن D/C مراقبت از درن و 

        و  خروج از تخت TLSآموزش به بیمار با جراحی هرنی دیسک جهت پوشیدن 
تی اسکن مغز  در سی.... و SAHتشخیص خونریزي اپیدورال، ساب دورال،

  بیمار
      

        مشاهده چگونگی تعویض لوله تراکئوستومی بیمار به نوع فلزي آن 
کلمپ کردن  سوند ادراري بیماري که به مدت طوالنی سونداژ بوده است قبل 

 از خروج آن و آگاهی از اهمیت این کار

      

به آن  8هر بخش انجام سایر پروسیجرهاي روتین در تمام بخش ها که در  صفحه خاطر نشان میگردد که عالوه بر اجراي پروسیجرهاي اختصاصی 
  باشداشاره شده ، الزامی می



  

  
  انکولوژيهاي آموزشی در بخش حداقل

 اقدام مراقبتی

داد
 نحوه انجام تع

1  75./  5./  25./  0  
، معده، پستان AMLلنفوم، سارکوم، کولون، ( آگاهی از انواع کانسرها 

  ....)و 
      

        هاي رایج کانسر و نیز در امکانات درمانی استانآگاهی از درمان
        آگاهی از اولویت درمانی در هر کدام از کانسرها

       آگاهی از انواع داروها بر حسب کیس
هاي تجویز داروهاي شیمی درمانی و مشاهده آگاهی از انواع روش

  ....)استخوانداخل مغز (نحوه تزریق 
      

        آگاهی از عوارض کموتراپی در بیمار و پرستار
 - هر پرستار چند شیفت(هاي مربوط به ایمنی کار اجراي مراقبت

  ...)چقدر دارو در هر شیفت میتواند آماده کند
      

        ...)، پورت IV ، CVP(آگاهی از انواع کاتتر وریدي 
        ایی روتین در پرستار و بیمارآزمایشات و معاینات دوره

        ....)اتاق ایزوله داشته باشد ( فضاي فیزیکی بخش به چه صورت باشد
        آگاهی از سطوح فعالیت بیمار

        آگاهی از رژیم غذایی هم در پرستار و هم بیمار 
        ....کنترل عفونت  -هاي روحی و روانیارائه مراقبت

        .اصول دفع زباله بخشآشنایی با 
       آگاهی از نحوه کارکرد دستگاه هود

که در  خاطر نشان میگردد که عالوه بر اجراي پروسیجرهاي اختصاصی هر بخش انجام سایر پروسیجرهاي روتین در تمام بخش ها
  باشدالزامی می به آن اشاره شده ،  8صفحه 
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  )(ENTحلق، بینیگوش، هاي آموزشی در بخش حداقل
 اقدام مراقبتی

داد
 نحوه انجام تع

1  75./  5./  25./  0  
هاي پرستاري بعد از عمل به بیمار با عمل جراحی ارائه مراقبت
  ....)، تب،)بالفاصله(، کنترل خونریزيV/Sکنترل ( تانسیلکتومی

      

خونریزي تاخیري، مصرف ( آموزش به بیمار با عمل تانسیلکتومی
  ...)خنک و بستنی،مایعات 

      

اخذ رضایت آگاهانه از بیمار جهت انجام سینوس آندوسکوپی، آموزش 
  ....جهت مراقبت از مش و زمان مراجعه جهت برداشتن آن و

      

مراقبت و آموزش به بیماران با عمل جراحی رینوپالستی، شکستگی 
 ...فک،

      

شیو : مثال کاتاراکتبه عنوان (آماده کردن بیمار جهت عمل چشم 
  ...)مژه، ریختن قطره در چشم بیمار و 

      

آموزش و مراقبت بعد از عمل به بیمار با اعمال جراحی انجام شده بر 
  روي چشم

      

  
خاطر نشان میگردد که عالوه بر اجراي پروسیجرهاي اختصاصی هر بخش انجام سایر پروسیجرهاي روتین در تمام بخش ها که در 

  باشدبه آن اشاره شده ، الزامی می 8صفحه 


