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 تاریـترم پرسـجوی محـدانش

رائه  آموزش به بیمار و خانوادههای گذشته بر اساس روال کارآموزیضمن آرزوی موفقیت و سالمتی،  و ا

آید. به از ارکان این کارآموزی به شمار می (self-care) خودمراقبتیبا هدف ارتقا  مراقبت در منزل
 مد نظر داشته باشد.پیشگیری تا نوتوانی های پرستاری را از رود مراقبتعالوه از دانشجو انتظار می

 

 

 

 

 وزشی:ـررات آمـط و مقـضواب

  اشد. می 19:30الی  13:30و عصرها 13:30الی  7:30ساعت کارآموزی در بخش از ساعت ب
 قابل اغماض نیست. از بخش و تعجیل در ورود و خروجهیچ گونه تاخیر 

 باشد.خروج از بیمارستان ممنوع می 

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

 ی صفر است.هر گونه غیبت غیر موجه معادل نمره 

 ایست به تایید سرکار بغیبت موجه )مانند بستری در بیمارستان و با ارائه مستندات الزم( می
خانم وفایی )کارشناس آموزش بالین( برسد. غیبت بیش از دو روز معادل با حذف کارآموزی 

 و تجدید دوره است.

  پوشیدن یونیفرم برای دانشجویان خانم شامل: روپوش سفید بلند و راحت، اتیکت )حرف اول
راحت و  ، کفش مشکی سادههسادمشکی نام، نام خانوادگی، نام دانشکده و نام رشته(، شلوار 

های ) استفاده از دمپایی و صندل در محیطجلوبسته که هنگام راه رفتن صدا نداشته باشد
، مقنعه مشکی بلند با پوشش کامل موها باشد،(بجز اتاق عمل ممنوع می و بالینی آموزشی

 بایست تمامی سر، نواحی زیر گردن پوشیده باشد(.)می
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 انکولوژی سوختگی ج اعصاب نمره  عمومیموارد ارزشیابی 

    1 وضعیت ظاهرطبق ضوابط و مقررات آموزشی

وقت شناسی) حضور به موقع در کارآموزی، 
 نداشتن غیبت(

1.5    

ارتباط صحیح و مناسب با کادر درمان و 
 دانشجویان هم گروه) ایفای نقش(

1.5    

    0.5 اپذیرش انتقادات و پیشنهادات و بکار بستن آنه

مسئولیت پذیری و انجام به موقع و کامل 

 وظایف و تعهدات

0.5    

    نمره  تخصصیموارد ارزشیابی 

ول توانایی برقراری ارتباط با بیمار و رعایت اص

 ش(اخالق پرستاری در ارتباط با بیمار )ایفای نق

1    

، گزارش case reportارائه تکالیف شامل) 

 پرستاری، مطالعه دارویی(

5    

    6 های آموزشیتکمیل قسمت حداقل

    2 شرکت در بحث گروهی

    1 (self- evaluationخود ارزشیابی دانشجو )

    20 جمع نمره



 

عنـاوین بحث گـروهی بر اساس نظرات اساتید بزرگوار و نیاز آموزشی دانشجویان 

 محترم تعیین میگردد:

 :بخش جراحی اعصاب

 . 

 . 

 . 
  . 

 بخش کودکان:

 . 

 . 

 . 

 . 

 بخش سوختگی:

 . 

 . 

 . 

 . 

 

 

 
 

گردد لذا تسلط تمام دانشجویان بـر توجه: فهرست مطالب فوق به صورت بحث گروهی ارائه می

 شود.مطلب ضروری است و جزو ارزشیابی محاسبه می
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 در ید ش باهای روپوپوشیدن یونیفرم برای دانشجویان آقا شامل: روپوش سفید )تمامی دکمه
ام ام، ننهای آموزشی بطور کامل بسته باشد(، اتیکت )حرف اول تمام مدت حضور در محیط

و ت و جلساده، کفش مشکی ساده، راحنام دانشکده و نام رشته(، شلوار مشکیخانوادگی، 
د،(، باشیهای آموزشی بجز اتاق عمل ممنوع مبسته) استفاده از دمپایی و صندل در محیط

 متعارف. آرایش موها بصورت

  باشد.می 12حداقل نمره قبولی در کارآموزی 

 زدواج(،القه استفاده از زیور آالت و در معرض دید قرار دادن هر گونه انگشتر طال )بجز ح 
 باشد. های آموزشی ممنوع میدستبند، گردن بند و گوشواره در محیط

 لی هر شک ای ناخن درهها با الک و برچسبها باید کوتاه و تمیز باشد آرایش ناخنناخن
 ممنوع است

  وع است.ش ممنهای نامرتبط به حرفه و آویختن آن به روپوش، شلوار و کفاستفاده از نشانه  

 وشخام بایستدر زمان حضور در بخش، آزمایشگاه، کالس و راند بیماران تلفن همراه می 

 ها، استفاده از آن به حد ضرورت کاهش یابد.بوده و در سایر زمان

 یجاد ونه اهای آموزشی باید به آرامی و با ادب همراه باشد. و هر گکردن در محیط صحبت

 سرو صدا و یا بر زبان راندن کلمات که در شأن حرفه نیست، ممنوع است. 

  اساتید ر حضورها، سالن کنفرانس، راند بیماران و دنظایر آن در آزمایشگاهجویدن آدامس و ،

 باشد.کارکنان و بیماران ممنوع می

 مت ا هر قسیینی نمایان بودن هر گونه آرایش بصورت تاتو و با استفاده از حلقه یا نگین در ب
 ها و صورت ممنوع است.از دست

 الینیبهای آموزشی و استفاده از ادکلن و عطرهای با بوی تند و حساسیت زا در محیط 
 ممنوع است.

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

  ست.روریضرعایت اصول اخالقی در برخورد با بیماران، همراهان و همکاران کادر درمانی 

 ی و ماهنگبایست با هگردد انجام هر گونه اقدام درمانی و غیر درمانی میخاطر نشان می
 نظارت مربی صورت پذیرد.

 میته انضباطی برخورد خواهد شد.هر گونه تخلف از موارد فوق بر اساس قوانین دانشکده و ک
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 های روزانه : معرفی دفترچه ثبت فعالیت

سندی در دست دانشجو است که جهت تاکید بر خود  های روزانهدفترچه ثبت فعالیت 

 ( و دانشجو محوری طراحی شده است.self- learningیادگیری)

 های روزانه : اهداف دفترچه ثبت فعالیت

 هدفمند کردن کارآموزی 

 افزایش انگیزه و صالحیت بالینی دانشجویان 

 تحقق اهداف ویژه بالینی در کارآموزی دانشجویان 
الینی دانشجویان پرستاری جهت اعالم فارغ التحصیلی و یا معرفی بررسی صالحیت ب 

 آنان برای کار دانشجویی

 ارتقای عملکرد دانشجویان توسط اساتید بالین 

ارزیابی صحیح دانشجویان در کارآموزی بالین )کمک به اساتید در ارزیابی روند  
 آموزش هر دانشجو(

ند سازی تجربیات، نمایان شدن ثبت دقیق و کامل تجربیات عملی که منجر به مست 

 ها کمبودها و تالش در جهت رفع آن

 اصول کلی  تکمیل دفترچه:

 دانشجوی گرامی: 

 به از واحد چاپ و تکثیر و یا با بایست قبل از ورود به بخش محل کارآموزی می

دفترچه مربوط به واحد کارآموزی و بخش مورد  PDFفایل  مراجعه به سایت دانشکده

 نظر را پرینت گرفته و در روز اول کارآموزی به همراه داشته باشید.

 .دفترچه ثبت فعالیت را در تمامی اوقات به همراه داشته باشید 

 

4 
 

9 

 

 

 نحوه انجام تعداد جراحی اعصاب بخش اقدام مراقبتی

1 75/. 5/. 25/. 0 

       GCSتعیین سطح هوشیاری بیمار بر اساس معیار گالسکو 

       شستشوی دهان بیمار )مسواک(دارای کاهش سطح هوشیاری

       )ساکشن( پاکسازی راه هوایی در بیمار دارای تراکئوستومی

آموزش اهمیت تغییر وضعیت بیمار دارای کاهش سطح  وتغییر وضعیت 

 هوشیاری به همراهان

      

       چک محل سوند معده بیمار

       انجام گاواژ بیمار طبق دستور

       انجام پانسمان 

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

       ر سانجام دادن روشهای کنترل رینوره و اتوره را در بیمار با ضربه 

ل های پرستاری در بیمار  مبتال به افزایش فشار داخاجرای مراقبت

، تومور مغزی، اسکولیوز و  SCI, HI، هرنی دیسک، IICPجمجمه

 ...آموزش به بیمار/همراه

      

       مراقبت از لوله تراکئوستومی 

       CSFارائه مراقبت به بیمار دارای لیک 

       وکیوم درن همووگ بیمار طبق دستور

       کردن صحیح آن D/C مراقبت از درن و 

ز  TLSآموزش به بیمار با جراحی هرنی دیسک جهت پوشیدن  و  خروج ا

 تخت

      

و .... در سی تی اسکن SAHتشخیص خونریزی اپیدورال، ساب دورال،

 بیمارمغز 

      

       مشاهده چگونگی تعویض لوله تراکئوستومی بیمار به نوع فلزی آن 

کلمپ کردن  سوند ادراری بیماری که به مدت طوالنی سونداژ بوده 

 است قبل از خروج آن و آگاهی از اهمیت این کار
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 ها و پروسیجرها نسبت به ثبت مشخصات عملکرد و بالفاصله پس از انجام فعالیت

 تایید آن توسط مربی اقدام نمایید.

  کنید(.نمایید ) و یا پیوست الگ بوک ثبت در را  خود علمی و عملی تجربیاتکلیه 

 ها گذشته یا خود مربی مشاهده هایی که مدت زیادی از انجام آناز تایید فعالیت

 گردد.نکرده خودداری می

  کلیه موارد موجود در دفترچه ثبت فعالیت روزانه الزامی است و در صورت عدم انجام

موارد  می بایست) مربی  را به اطالع مربی خود برسانید یک مهارت موضوعو تکمیل 

های بعد همان فوق را به اطالع مسئول بالین دانشکده رسانده تا در کارآموزی

 کار شده و دفترچه وی تکمیل گردد(. پروسیجر با دانشجو

 تحویل دهید. دفترچه خود را در پایان دوره به مربی مربوطه 

 دفترچه یک کپی از آن نزد خود نگه دارید.شود قبل از تحویل توصیه می 
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 نحوه انجام تعداد سوختگیاقدام مراقبتی بخش 

1 75/. 5/. 25/. 0 

آشنایی با بیماران) مشخصات بیمار، تعیین درصد سوختگی، نوع سوختگی، زمان باز 

 کردن پانسمان گرفت و نحوه پانسمان آن و...( 
      

ایی با رعایت حضور در قسمت حمام اتاق پانسمان و شستشوی بیمار با بتادین قهواه

 اصول استریل با نظارت مربی)  حداقل دو روز(

      

قسمت پانسمان و بانداژ  و انجام پانسمان طبق دستور با رعایت اصول حضور در 

 استریل  با نظارت مربی )  حداقل دو روز(
      

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

 نظارت مربی

      

       بعد از پانسمان با نظارت مربیهای سوخته بیمار حین حمام و انجام فیزیوتراپی اندام

       آگاهی از رژیم غذایی مناسب بیماران

       بخش جراحی انکولوژی

       آگاهی ازانواع داروهای شیمی درمانی و چگونگی کار با دستگاه هود

       آموزش نحوه مراقبت از خود به بیمار تحت شیمی درمانی و رادیوتراپی

       های کنترل عفونت در ارتباط با بیماران تحت درمانبکارگیری روش

       آموزش به بیماران در ارتباط با ماهیت بیماری، رژیم غذایی، فعالیت،....



 

 

 (به دفترچه تحویل داده شود )به صورت پیوستکالیف کارآموزیت

در هر کدام از  از گزارش پرستاری بیماری که مراقبت آنرا  یک نمونه:گزارش پرستاری (1

 به عهده داشته ایدهای کارآموزی بخش

2 )Case Report: 

 معرفی یک مورد آموزشی 

های ها و مشکالت مربوط هر کدام از بخشمراقبت از یک بیمار )متناسب با بیماری 

، محل کارآموزی( را بر اساس فرآیند پرستاری شامل )بررسی، تشخیص، برنامه ریزی، اجرا

 ارزیابی( بر عهده گرفته وبه مربی مربوطه تحویل دهید.

 :در بخش محل کار آموزی مطالعه دارویی( 3

داروهایی را که در طول مدت کارآموزی 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؟ 
 مشاهده  کردید؟چه عوارضی در بیمار  
 جهت برطرف کردن این عوارض پزشک معالج و شما چه راهکارهایی را اعمال نمودید؟ 

 نکته: 

گردد که هر کدام از تکالیف باال بصورت جداگانه و برای کارآموزی هر بخش خاطر نشان می .1
 بصورت جداگانه به مربی مربوطه تحویل نمایید.

، کلیه تکالیف خود را به مربی کارآموزی هر بخشدر پایان باشند می موظفدانشجویان  .2
 باشد(دید استاد محترم متغیر می مربوطه تحویل نمایند. )مورد مذکور بر اساس صالح
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 در هر بخش های آموزشیحداقل

 

7 

 نحوه انجام هاپروسیجرهای عمومی در تمام بخش

  1-./75-./5 -/25-0 =  نمره

 تعداد

 

جراحی  سوختگی

 اعصاب

 انکولوژی

استفاده از اصطالحات و اختصارات رایج در محیط بالین و بخش 

 محل کارآموزی

    

)بعنوان مثال فشار  رعایت اصول پراتیکیکنترل عالئم حیاتی با 

 گیری شود و ...(بیمار با گوشی پزشکی اندازه

    

     ها قبل و بعد از تماس با بیمارشستن دست

     در هر بخش( مورد1)حداقل رگ گیری و وصل آنژیوکت 

     گذاشتن سوند فولی )یک مورد در صورت امکان در هر بخش(

آشنایی با آزمایشات روتین هر بخش، ظروف مخصوص هر آزمایش، تعداد 

تفسیر آزمایشات  –ظروف الزم برای هر آزمایش و اقدام به خونگیری 

 بیمار

    

     در هر بخش( مورد 3)حداقل نوشتن گزارش پرستاری

     )یک مورد در صورت امکان(( برای بیمارNGTسوندگذاری معده )

     وصل سرم و  میکروست و  تنظیم قطرات آن 

     I&Oچک 

     اجرای دارو درمانی طبق اصول صحیح آن

     بررسی روزانه نقاط تحت فشار در بیماران خود

و تحویل دادن  حضور در هنگام تعویض شیفت )تحویل گرفتن

 بیمار(

    

     اجرای صحیح اکسیژن درمانی با روش های مختلف

     آشنایی و بکارگیری وسایل و تجهیزات پرکاربرد در هر بخش

     یک مورد پذیرش در هر بخش

     یک مورد ترخیص بیمار و آموزش به وی


