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مقذمٍ
ّش اًسبًی دس پبيبى ّش سٍص سفتبس ٍ كشدُ ّبي خَد سا يبد آٍسي ًوَدُ ٍ بِ اغغالح بِ حسببْبي خَد
سسیذگی هی ًوبيذ .دس كٌبس بیٌص ػویق ٍ ٍسؼت اًذيطِ الصم است ّش فشد تدشبیبت ػولی خَد ساببص ًگشي
ًوَدُ ٍ دس صًذگی بكبس گیشد .ثبت ٍ خوغ آٍسي تدشبیبت ػولی بِ تذسيح هدوَػِ اي اسصضوٌذ فشاّن هی
اٍسدكِ هی تَاًذ صهیٌِ اي سا ًیض بشاي تحقیقبت بؼذي فشاّن آٍسد .دس اكثش داًطگبُ ّبي خْبى كبسآهَصاى
تدشبیبت ٍ ػولكشد هْن خَد سا دس هدوَػِ اي بِ ثبت هی سسبًٌذ ٍ ايي اسبع اسصيببی ػولكشد آًبى است.
اگش ببصخَسد هٌبسبی اص ًحَُ فؼبلیت آهَصضی پظٍّطی خَد اص عشف اسبتیذ هشبَعهِ ًذاضهتِ ببضهیذ عبیؼتهب
ًقبئع كبس ٍ صهیٌِ ّبي پیطشفت ضوب هخفی خَاّذ هبًذ .دس هدوَع اگش ػالقوٌذ داضتي يك كبسًبهِ ػلوی
ػولی هٌبسب اص فؼبلیت ّبي ببلیٌی خَد ّستیذ لغفب ايي دفتشچِ سا دقیق ٍ ًقبداًِ تكویل ًوبئیهذ صيهشا ايهي
دفتشچِ بْتشيي ٍسیلِ بشاي آهَصش هٌبسب ٍ بِ هَقغ است.
ضوي آسصٍي هَفقیت دس عی دٍسُ كبسآهَصي بخص داخلی اهیذ است بتَاًیهذ دس خْهت استقهبو تَاًوٌهذي
ػلوی ػولی خَد كَضب ببضیذ.
قًاویه ي مقزارت آمًسضی










سبػت كبسآهَصي دس بخص اص سبػت  7::7الی  3:هی ببضذ.
استفبدُ اص يًَیفشم هغببق هقشاست داًطكذُ "استفبدُ اص اتیكت ،سٍپَش سهفیذ ،هقٌؼهِ ٍ ضهلَاس
هطكی ٍ كفص سبدُ ،ػذم استفبدُ اص ضلَاس خیي" ضشٍسي هی ببضذ.
دس صهیٌِ كَتبُ ًگِ داضتي ًبخي ٍ ػذم استفبدُ اص صيَس آالت هتؼبقب قَاًیي ٍ هقشسات داًطكذُ
ػول ًوبيیذ.
دس بشخَسد بب بیوبساىّ ،وشاّبى آًْبّ ،وكبساى ،كبدس آهَصضی -دسهبًی دس بخص سػبيهت اغهَ
اخالقی ٍ ضئًَبت اسالهی سا ًوبيذ.
خشٍج اص بخص يب بیوبسستبى تحت ػٌبٍيٌی هبًٌذ :پیگیشي اههَس اداسي ،ضهشكت دس خلسهِ ٍ ...
فقظ بب كسب هدَص اص استبد هشبَعِ هیسش هی ببضذ.
حضَس داًطدَ دس توبم خلسبت هشبَط بِ كبسآهَصي الضاهی است ٍ سبػبت غیبت داًطهدَ دس
ايي دسٍع اص  7.3هدوَع سبػبت آى دسع ًببيذ تدبٍص ًوبيذ.
اختػبظ بخطی اص سبػت كبسآهَصي بِ استفبدُ اص كتببخبًهِ ٍ ايٌتشًهت دس استبهبط بهب هَضهَع
كبسآهَصي .دس عَ كبسآهَصي بب ًظش استبد هشبَعِ اهكبى پزيش است .
سػبيت قَاًیي ٍ هقشسات آهَصضی دس بخص ،اسائِ تكبلیف يبدگیشي ،ضهشكت دس بحهگ گشٍّهی،
اسائِ هشاقبت ّب ٍ هطبسكت فؼب دس يبدگیشي ٍ يبدگیشي خهَدساّبش اص ههَاسدي ّسهتٌذ كهِ دس
اسصضیببی لحبػ هی ضَد (دس اًتْبي الگ بَک بِ تفػیل هطخع ضذُ است).
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كلیِ تكبلیف خَد سا دس پبيبى دٍسُ بِ استبد ببلیٌی خَد تحَيل دّیذ.
وکبتی کٍ می ثبیست ثٍ آن دقت ضًد:
كلیِ تدشبیبت ػولی ٍ ػلوی خَد دس الگ بَک ثبت ًوبيیذ (ٍ يب پیَست ضَد).
تكویل الگ بَک اص ضشٍع دٍسُ كبسآهَصي الضاهی است.
الگ بَک سا دس توبهی اٍقبت سا بِ ّوشاُ داضهتِ ببضهیذ تهب دس هَقهغ لهضٍم ًسهبت بهِ ثبهت
اعالػبت دسآى اقذام ضَد بِ ايي تشتیب اص ثبت اعالػبت اص عشيق سخَع بِ حبفظِ كِ بب خغب
تَام هی ببضذ پیطگیشي خَاّذ ضذ.
بْتش است دس پبيبى ّش فؼبلیهت صههبى كَتهبّی دس ّوهبى هحهل اًدهبم فؼبلیهت بهِ تكویهل
تخػیع دادُ ضَد تب اعالػبت هَسد ًیبص بِ سَْلت دس دستشع ببضذ.
گشٍُ آهَصضی هدبص است دس ّش صهبى كِ تطخیع دّذ الگ بَک خْت بشسسهی يهب ًسهخِ
بشداسي دس اختیبس بگیشد.
الگ بَک ببيذ بِ اهضبي هذيش گشٍُ بشسذ.
هحل بشگضاسي دٍسُ :بخص داخلی ،هشكض آهَصضی دسهبًی پٌدن آرس گشگبى هی ببضذ.
هذيش گشٍُ :حسیي سحوبًی ( ػضَ ّیئت ػلوی داًطكذُ پشستبسي ٍ هبهبيی بَيِ گشگبى )

لغفب هطخػبت خَد سا دس ايي قسوت بٌَيسیذ
مطخصبت کبريرس
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:
تشم تحػیلی:

ضوبسُ داًطدَيی:
Email:
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َذف کلی ديرٌ:
هذف کلی دوره:
آضٌبيی بب بیوبسي ّبي داخلی ٍ هشاقبت اص بیوبساى هبتال بِ اختالالت سیستن تٌفسیب  ،گَاسضی  ،كلیَي،
غذد ،خَى ،سٍهبتَلَطي بش اسبع فشايٌذ پشستبسي بب تبكیذ بش آهَصش بِ بیوبس
اَذاف یبدگیزی :اص فشاگیشاى اًتظبس هی سٍد كِ دس پبيبى دٍسُ قبدس بِ اًدبم هَاسد صيش ببضٌذ:
 -3بشسسی بیوبس ٍ تؼییي ًیبص ّبي اٍبب تبكیذ بش ًیبص ّبي آهَصضی
 -2خوغ آٍسي غحیح ًوًَِ ّبي خَى ،ادساس  ،خلظ ،هذفَع  ٍ ،تكویل فشم هشبَعِ ٍ اسسب بِ
اصهبيطگبُ
 -:اخشاي دستَسات داسٍيی بِ سٍش غحیح
 -4اخشاي غحیح هبيغ دسهبًی داخل ٍسيذي ٍ هشاقبت ّبي هشبَعِ
 -5اًدبم غحیح پبًسوبى دس غَست لضٍم
 -6اًدبم غحیح سًَذاط هثبًِ ٍ سػبيت اغَ اسپتیك
 -7گزاضتي سًَذ هؼذُ ٍ هشاقبت ّبي هشبَعِ ٍ دس غَست لضٍم اًدبم گبٍاط
 -8اًدبم غحیح سبكطي تشضحبت حلقی دس غَست لضٍم
 -9اًدبم غحیح اكسیظى تشاپی ٍ هشاقبت ّبي آى
ًَ -37ضتي غحیح گضاسش پشستبسي بش عبق اغَ بیوبسستبى
 -33كوك بِ پضضك دس اًدبم پشٍسیدش ّبي تطخیػی ( بیَپسیكبذ  ،بیَپسی پلَس ...
 -32هشاقبت ّبي قبل ٍ حیي ٍ بؼذ اص تشاًسفَصيَى خَى
 -3:اًدبم غحیح ECG
 -34كٌتش دقیق I&O
 -35هشاقبت ّبي قبل ٍ بؼذ اص پشٍسیدش ّبي تطخیػی ( آًذٍسكَپی  ،ببسين اًوب  ،بلغ ببسين ،
سًََگشافی .......
 -36آهَصش غحیح ٍ هَثش بِ بیوبساى بش حسب ًیبص ّبي آهَصضی آًْب

---------------------------------------------------------------- -37
انتظارات یادگیزی خود را اس گذراندن این کارآموسی بنویسید:
بشگِ ثبت ضیفت ّبي گزساًذُ ضذُ دس بخص داخلی
تبریخ َز ضیفت

امضبی مزثی
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فعالیت های ضروری در بخش داخلی
ريسَبی کبرآمًسی
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ارسیبثی
*

اقذام مزاقجتی
پذیزش ثیوبر
هعبیٌِ فیشیکی ثیوبر
تعَیض آًشیَکت
پبکسبسی راُ َّایی
هزالجت اس دّبى ثیوبر
تجَیش دارٍ
اًسَلیي تزاپی
هزالجت اس پَست ثیوبر
هزالجت اس سًَذ هعذُ
هزالجت اس سًَذ هثبًِ
هزالجت اس chest tube
تعَیض پبًسوبى
کٌتزل جذة ٍ دفع
خَى گیزی ضزیبًی
سًَذ گذاری هثبًِ
سًَذ گذاری هعذُ
گبٍاص
ًوًَِ گیزی خَى

نمونه گیری ادرار
مراقبت از چشم
CPR
گسارش نویسی

* راٌّوبی ارسیبثی آسهَى :A :هغلَة  :B -هتَسظ ً :C -یبس ثِ توزیي ثیطتز
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ثزگٍ َبی جمع ثىذی اقذامبت درمبوی اوجبم ضذٌ ثز حست وبم اقذام
وبم اقذام
پذیزش ثیوبر
هعبیٌِ فیشیکی ثیوبر
تعَیض آًشیَکت
پبکسبسی راُ َّایی
هزالجت اس دّبى ثیوبر
تجَیش دارٍ
اًسَلیي تزاپی
هزالجت اس پَست ثیوبر
هزالجت اس سًَذ هعذُ
هزالجت اس سًَذ هثبًِ
هزالجت اس chest tube
تعَیض پبًسوبى
کٌتزل جذة ٍ دفع
خَى گیزی ضزیبًی
سًَذ گذاری هثبًِ
سًَذ گذاری هعذُ
گبٍاص
ًوًَِ گیزی خَى

نمونه گیری ادرار
مراقبت از چشم
CPR
گسارش نویسی

تعذاد

مالحظبت
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گشارش ريساوٍ
لطفب خالصٍ ای اس فعبلیت َبی آمًسضی اوجبم ضذٌ خًد را تبریخ :
در ثخص ثجت ومبئیذ

وکبت آمًسضی یبد گزفتٍ ضذٌ :

گشارش ريساوٍ
لطفب خالصٍ ای اس فعبلیت َبی آمًسضی اوجبم ضذٌ خًد
را در ثخص ثجت ومبئیذ

وکبت آمًسضی یبد گزفتٍ ضذٌ :

تبریخ :
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یک ومًوٍ اس گشارش پزستبری ثزای ثیمبری کٍ مزاقجت آن را ثٍ عُذٌ داضتٍ ایذ را در ایه
قسمت ثجت ومبئیذ

گشارش ريساوٍ
لطفب خالصٍ ای اس فعبلیت َبی آمًسضی اوجبم ضذٌ خًد
را در ثخص ثجت ومبئیذ

وکبت آمًسضی یبد گزفتٍ ضذٌ :

تبریخ :
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فعبلیت علمی اوجبم ضذٌ

ارسیبثی

امضبی استبد
مسئًل

تکبلیف داوطجًیبن ي وحًٌ ارسضیبثی آوُب
معزفی حذاقل یک ثیمبر ثز اسبس الگً َبی ثزرسی ي ضىبخت ثیمبر ي تذيیه ثزوبمٍ مزاقجتی در
چبرچًة فزایىذ پزستبری

مطبرکت فعبل در ارائٍ کىفزاوس َبی ثبلیىی در ثبرٌ ثیمبری َب
مزاقجت صحیح ي کبمل اس ثیمبران ثز طجق ثزوبمٍ ريساوٍ ي میشان دستزسی ثٍ اَذاف ثز طجق
فزم ارسضیبثی
مىبثع مًرد استفبدٌ :
کتت مزجع پزستبری ( ثزيوز  ،الکمه ،فیپس )
کتت اصًل ي فىًن ( ديگبس  ،پًتز ي پزی ي تبیلًر )
کتت داريضىبسی ( آثگًن ي سبیز مىبثع
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فرم ارزشیابی:کارآموزی بخش داخلی

تزم ٍ رضتِ تحصیلی:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:
هحل کبرآهَسی:

هذت کبرآهَسی:

ًوزُ کبرآهَسیً37 :وزُ

ًوزُ تکبلیفً6 :وزُ

هَارد ارسضیبثی

رفتارهای حرفه ای و مهارت های ارتباطی

تعذاد غیجت:
ًوزُ ً4 :Post Testوزُ

خیلی خَة

خَة

هتَسظ

ضعیف

3

7/75

7/5

7/25

هالحظبت

رعبیت ًظن ،اًضجبط ٍ ٍلت ضٌبسی
آراستگی ظبّزی ٍ رعبیت ضئًَبت اخاللی
هسئَلیت پذیزی ٍ فعبل ثَدى در اًجبم اهَر
الَیت ثٌذی ٍ دلت در اًجبم ٍظبیف هحَلِ
اًتمبد پذیزی ٍ تالش ثزای اصالح رفتبر
ارتجبط صحیح ٍ هٌبست ثب دیگزاى (هزثی ،پزسٌل،
ثیوبر ٍ )...

موارد ارزشیابی تخصصی
گشارش ًَیسی اصَلی ٍ ضزکت در گشارش تعَیض
ضیفت
کٌتزل دلیك کبردکس ٍ پزًٍذُ
تَاًبیی ثزرسی کبهل ثیوبراى ثب اختالالت ًزٍلَصیک
تَاًبیی افتزاق یبفتِ ّبی آسهبیطگبّی غیز عجیعی اس
عجیعی
تَاًبیی هزالجت اس ثیوبر ثستزی در ثخص ٍ رفع
ًیبسّبی ٍی
تَاًبیی اًجبم پزٍسجزّبی خبظ (سًَذاص هعذُ ٍ
هثبًِ ،سبکطي ،اکسیضى تزاپی ،تعَیض آًضیَکت ٍ
کٌتزل )...I&O
ارائِ هزالجت پزستبری تَام ثب هْبرت
آضٌبیی ثب اصغالحبت رایج در ثخص

خیلی خَة

خَة

هتَسظ

ضعیف

3

7/75

7/5

7/25

هالحظبت

کارشناسی پرستاری

ترم سوم پرستاری

تَاًبیی کبرثزد ضیَُ ّبی صحیح دارٍ درهبًی
اٍلَیت ثٌذی ٍ تزتیت در اًجبم کبرّب
اًجبم پیگیزی ّبی هزثَط ثِ ثیوبر
تَاًبیی آهَسش ّبی السم ثِ ثیوبر ٍ خبًَادُ ٍی
هطبرکت فعبل در ثحث گزٍّی /راًذّب /کٌفزاًس ّب

فعبلیت َبی آمًسضی
معزفی مًرد (حذاقل یک مًرد )
فزایىذ پزستبری (حذاقل یک مًرد )
POST TEST
ومزٌ کبرآمًسی:
تذکز :داوطجًیبن می ثبیست اثتذا خًد ارسیبثی اوجبم دَىذ سپس استبد مزثًطٍ فزم ارسضیبثی را

تکمیل ومبیذ .
دد تبسيخ ٍ اهضبو داًطدَ
تبسيخ ٍ اهضبو هذسع ببلیٌی

اهضبو هذيش گشٍُ

ترم سوم پرستاری

کارشناسی پرستاری
فزم ثزرسی ي ضىبخت ثیمبر :
وبم ثیمبر :

ضمبرٌ پزيوذٌ :

تطخیص :

کارشناسی پرستاری
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تطخیص َبی پزستبری

اَذاف

ثزوبمٍ مزاقجتی ي مذاخالت پزستبری

کارشناسی پرستاری

ترم سوم پرستاری

