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کارآموس گزامی

ضوي آرزٍي هَفقيت عي دٍرُ كارٍرزي اهيذ استت توَاًيتذ در تْتت حفت ٍ ارققتا
سالهت هذدتَیاى خَد كَشا تاشيذ.
ّذف از قْيِ ایي دفورچِ ،ثبت اّن فؼاليت ّاي یادگيري شوا عتي دٍرُ در تخت
قؼييي شذُ هي تاشذ .ایي اهر تِ شٌاسایي ًقاط ضؼف ٍ قتَ آهتَزک كوتو خَاّتذ
ًوَد .دفورچِ ختَد را در آختریي رٍز دٍرُ تتِ هرتتي ختَد قحَیت دّيتذ .تخشتي از
ارزشياتي شوا تر اساس هسوٌذا گردآٍري شذُ شوا اًجام هي شَد.
از شوا اًوظار هي رٍیذ قا مقزرات آموسشی را هذ ًظر قرار دّيذ)1 :حضَر در تخت
عبق ترًاهِ قؼييي شذُ ٍ حضَر تِ هَقغ)2 ،اسوفادُ از یًَيفرم عبق هقرار داًشکذُ
ٍ اسوفادُ از كار شٌاستایي )3 ،رػایتت شتنًَا حرفتِ اي در ترختَرد تتا تيوتاراى،
ّوراّاىّ ،وکاراى ،كادر آهَزشي درهاًي )4 ،خرٍج از تيوارستواى در شترایظ ختا
صرفا فقظ تا كسب هجَز از هرتي
وکته :عبق هصَتا آهَزشي ٍزار هوبَع ،كارآهَزي ٍاحذ پرسواري تْذاشت هادراى ٍ
ّاي داخلي تراحي هي تاشذ.

ًَزاداى داًشجَیاى پسر ،درهاًگاُ ّاي قخصصي ٍ تخ
 هذ كارآهَزيٍ 1 :احذ هؼادل  8شيفت كاريدر صَر ّر گًَِ سَال  /هشک  /راٌّوایي هي قَاًيذ تا هذیر گرٍُ قواس تگيریذ.

برگه ثبت فعالیت ها
در صورتی که طی دوره خود موارد سیز را اوجام دادیذ در
جای مزبوطه عالمت بگذاریذ
توضیحات

احیا
تشریقق

سققزم و مایعققات

وریذی
تشری خون
تشری عضالوی
تشری وریذی
تعویض پاوسمان
دارو دادن
ساکشه کزدن
سووذاص مثاوه
سووذاص معذه
فیشیوتزاپی
مزاقبت بعذ اس عمل
مزاقبت قبل اس عمل

تعذاد دفعات

مزبوط به بخش جزاحی
پیوست  .1گسارش پرستاری یک
اقذامبت داريیی ي درمبوی
تبریخ ي ضیفت .ضمبرٌ
پزيوذٌ
وبم ي وبم خبوًادگی ثیمبر:
ثخص:
سبعت:

پیوست  .1گسارش پرستاری دي
اقذامبت داريیی ي درمبوی
تبریخ ي ضیفت .ضمبرٌ
پزيوذٌ
وبم ي وبم خبوًادگی ثیمبر:
ثخص:
سبعت:

گشارش پزستبری

گشارش پزستبری

پیوست  .1گسارش پرستاری سٍ
تبریخ ي ضیفت .ضمبرٌ
پزيوذٌ
وبم ي وبم خبوًادگی ثیمبر:
ثخص:
سبعت:

اقذامبت داريیی ي درمبوی

پیوست  .1گسارش پرستاری چُبر
اقذامبت داريیی ي درمبوی
تبریخ ي ضیفت .ضمبرٌ
پزيوذٌ
وبم ي وبم خبوًادگی ثیمبر:
ثخص:
سبعت:

گشارش پزستبری

گشارش پزستبری

پیوست  .1گسارش پرستاری پىج
اقذامبت داريیی ي درمبوی

گشارش پزستبری

تبریخ

پیوست  .1گسارش پرستاری ضص
اقذامبت داريیی ي درمبوی
تبریخ

گشارش پزستبری

در صورتی که دو روس اس کارآموسی را در درمانگاه می گذارنیذ پیوست  2را تکمیل نماییذ
پیوست  .2گسارش روزانه یک
وبم ثخص  -تبریخ

وکبت آمًسضی ثزجستٍ

پیوست  .2گسارش روزانه دي
وبم ثخص  -تبریخ

وکبت آمًسضی ثزجستٍ

پیوست  .3گسارش دارویی یک
مزاقجت داريیی

وبم داري

مىجع
پیوست  .3گسارش دارویی دو
مزاقجت داريیی

مىجع

وبم داري

پیوست  .4آموزش به مددجو  :یک مورد
مطخصبت دمًگزافیک ثیمبر
مطکل ثیمبر

آمًسش َبی دادٌ ضذٌ

مىجعی کٍ ثزای آمًسش اس آن استفبدٌ کزدیذ

پیوست  .5استانداردهای اجرای یکی از پروسیجرها ( ثٍ اوتخبة خًدتبن مبوىذ پبوسمبن ،سىذ
معذٌ ،رگ گیزی ي  .)....ایه قسمت ثٍ دفتزچٍ پیًست ضًد
وبم پزيسیجز
تصویز
دستورالعمل اجزای پزوسیجز

مىجع مًرد استفبدٌ (پیطىُبد می ضًد اس ية سبیت  Nursing consultاستفبدٌ ومبییذ)

پیوست .6یادگیری از سایرین


چنذ بار در در رانذ پششکی حضور داشته ایذ؟



نام پششک:



نکات آموسشی که یاد گزفتیذ:



نکات آموسشی که اس پزستاران بخش یاد گزفتیذ:



نکات آموسشی که اس دوستان خود در کارآموسی یاد گزفتیذ:


*****
مهم ترین نکاتی که در این کارآموزی یاد گرفتید:

تزم تحصیلی:

وام و وام خاووادگی:
فرم ارزشیابی

خًدارسیبثی

موارد ارسشیابی عمومی

حجبة ي ثُذاضت فزدی
يريد ي خزيج ثٍ مًقع
مسئًلیت پذیزی
ارتجبط صحیح ي مىبست ثب دیگزان (پزسنىل ،ثیمنبر ي خنبوًادٌ،
مزثی)
موارد ارسشیابی تخصصی
 .1گشارش دَی (ضفبَی -کتجی)
 .2تًاوبیی اوجبم پزيسیجزَبی درمبوی مزاقجتی
 .3تًاوبیی کبرثزد ضیًٌ صحیح داري درمبوی
 .4تًاوبیی کبرثزد ضیًٌ صحیح سنزم درمنبوی ي تزاوسنفًسیًن
خًن
 .5تًاوبیی رفع ویبسَبی جسمبوی مذدجً (تغذیٍ ثُذاضت)..... ،
 .6تًاوبیی پذیزش ثیمبر
جمع کل 15 :نمره
گسارش پرستاری ،روزانه 1:نمره
گسارش دارویی 1 :نمره
آموزش به مددجو 1 :نمره
استانداردهای پروسیجرها 2 :نمره
تبریخ ي امضبی مزثی

1
1
1
2

2
2
1.5
1.5
1.5
1.5

مزثی

