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نام و نام خانوادگی:
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نام و نام خانوادگی:
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هقذهِ
بْحسببْبيخَدرسیذگیویٌوبيذ
اًسبًیذرپبيبًْزرٍسرفتبرٍكزدّْبيخَدرايبدآٍريٌوَدَّبْبغغالح
ّز
.دركٌبربیٌطؼویقٍَسؼتبًذيطْالسهبستْزفزدتجزبیبتؼولیخَدراببسًگزيٌوَدَّدرسًذگیبكبرگیزد
.ثبتَجوؼآٍريتجزبیبتؼولیبْتذريجوجوَػْبيبرسضوٌذفزاّوویبٍردكْویتَاًذسهیٌْبيزاًیشبزايتحقیقبتبؼذيفزاّوآٍرد
كبرآهَساًتجزبیبتَػولكزدهْوخَدرادرهجوَػِ
.دراكثزداًطگبّْبيجْبى
ايبْثبتویزسبًٌذٍايٌبسبسبرسيببیؼولكزدآًبًبست.
اگزببسخَردهٌبسبیبسًحَّفؼبلیتآهَسضیپژٍّطیخَداسعزفبسبتیذهزبَعٌْذاضتْببضیذعبیؼتبًًقبئػكبرٍسهیٌْْبيپیطررزف
تطوب هخفی خَاّذ هبًذ .درهجوَػبگزػالقوٌذداضتٌیككبرًبهْؼلویؼولیوٌبسببسفؼبلیتْبي ببلیٌی خَدّسرتیذلغفب
ايي دفتزچِ را دقیقًَقبداًِ تكویل ًوبئیذسيزاايي دفتزچْبْتزيٌَسیلْبزايآهَسضوٌبسبَبْوَقغ است.
ضوي آرسٍي هَفقیت در عی دٍرُ كبرآهَسي بخص هزاقبت ّبي ٍيژُ ccuاهیذ است بتَاًیذ در جْت ارتقرب
تَاًوٌذي ػلوی ػولی خَد كَضب ببضیذ.
قَاًیي ٍ هقزارت آهَسضی













سبػت كبرآهَسي در بخص اس سبػت  7::7الی  3:هی ببضذ.
استفبدُ اس يًَیفزم هغببق هقزارت داًطكذُ "استفبدُ اس اتیكت ،رٍپَش سرفیذ ،هقٌؼرِ ٍ ضرلَار
هطكی ٍ كفص سبدُ ،ػذم استفبدُ اس ضلَار جیي" ضزٍري هی ببضذ.
در سهیٌِ كَتبُ ًگِ داضتي ًبخي ٍ ػذم استفبدُ اسسيَرآالت هتؼبقب قَاًیي داًطكذُ ػول ًوبيیذ.

در بزخَرد بب بیوبراىّ ،وزاّبى آًْبّ ،وكبراى ،كبدر آهَسضی -درهبًی در بخص رػبيرت اغرَل
اخالقی ٍ ضئًَبت اسالهی را ًوبيذ.
خزٍج اس بخص يب بیوبرستبى تحت ػٌبٍيٌی هبًٌذ :پیگیزي اهرَر اداري ،ضرزكت در جلسرِ ٍ ...
فقظ بب كسب هجَس اس استبد هزبَعِ هیسز هی ببضذ.
حضَر داًطجَ در توبم جلسبت هزبَط بِ كبرآهَسي الشاهی است ٍ سربػبت ییبرت داًطرجَ در
ايي درٍس اس  7.3هجوَع سبػبت آى درس ًببيذ تجبٍس ًوبيذ.
اختػبظ بخطی اس سبػت كبرآهَسي بِ استفبدُ اس كتببخبًرِ ٍ ايٌتزًرت در ارتبربط برب هَضرَع
كبرآهَسي .در عَل كبرآهَسي بب ًظز استبد هزبَعِ اهكبى پذيز است .
رػبيررت قررَاًیي ٍ هقررزرات آهَسضرری در بخررص ،ارائررِ تكرربلید يرربدگیزي ،ضررزكت در بح ر
گزٍّی،ارائِ هزاقبت ّب ٍ هطبركت فؼبل در يبدگیزي ٍ يبدگیزي خَدراّبز اس هَاردي ّستٌذ كِ
در ارسضیببی لحبػ هی ضَد (در اًتْبي الگ بَک بِ تفػیل هطخع ضذُ است).
كلیِ تكبلید خَد را در پبيبى دٍرُ بِ اسبتیذ ببلیٌی هزبَعِ خَد تحَيل دّیذ.
ًکاتی کِ هی بایست بِ آى دقت ضَد:

نام و نام خانوادگی:
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كلیِ تجزبیبتؼولیَػلویخَددر الگ بَک ثبت ًوبيیذ (ٍ يب پیَست ضَد).
تكویل الگ بَكبسضزٍػذٍرُ كبرآهَسيبلشاهیبست.
الگ بررَكزا درتوبهیبٍقرربتزا بررِ ّوزاّذاضتْببضیذتبدرهَقؼلشٍهٌسرربتبْثبتبعالػبتذرآًبقذام ضررَد
بْبيٌتزتیببسثبتبعالػبتبسعزيقزجَػبْحبفظْكْببخغبتَاهویببضذپیطگیزيخَاّذضذ.
بْتزاسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتذرپبيبًْزفؼبلیتشهبًكَتبّیذرّوبًوحالًجبم
فؼبلیتبْتكویلتخػیػذادّطَدتباعالػبتوَردًیبسبْسَْلتذردستزسببضذ.
گزٍّآهَسضیوجبساستذرّزسهبًكْتطخیػذّذ الگ بَک جْتبزرسییبًسخْبزداريذراختیبربگیزد.
الگ بَک ببيذ بِ اهضبي هزبی بخص بزسذ.
هحل بزگشاري دٍرُ :بخص ccu

لغفب هطخػبت خَد را در ايي قسوت بٌَيسیذ
هطخصات کارٍرس

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:
تزم تحػیلی:

ضوبرُ داًطجَيی:
Email:

هدف کلی دوره:
آضٌب كزدى فزاگیزاى بب ًحَُ هزاقبت اس بیوبر بستزي در بخص ٍccuكسب هْبرت ًسبی در اهز هزاقبت اس
بیوبر بستزي در ايي بخص بب استفبدُ اس اغَل ٍ هفبّین آهَختِ ضذُ در ٍاحذ ًظزي

نام و نام خانوادگی:

ترم هفتم کارشناسی پرستاری

اّذاف یادگیزی:اس فزاگیزاى اًتظار هی رٍد کِ در پایاى دٍرُ قادر تِ اًجام هَارد سیز تاضٌذ:
 .3آضٌایی تا ٍاحذ ّای هختلف تخص هزاقثت ّای ٍیژُ قلثی (اکَ ،تست ٍرسش)
 .2تَاًایی پذیزش تیواراى جذیذ
 .:بزقزاري ارتببط بب بیوبر ٍ گزفتي تبريخچِ ٍ در غَرت ًیبس اًجبم هؼبيٌِ فیشيكی

.4
.5
.6
.7
.8
.9
.37
.33
.32
.3:
.34
.35
.36
.37
.38

پایص سیستن ّای هختلف تذًی تیوار تستزی
تؼییي تطخیع ّای پزستاری تز اساس جوغ آٍری ضذُ اس تیوار
هزاقثت اس الیي ّای ٍریذی تیوار ٍ تٌظین سزم ّای تیوار
تَاًایی هاًیتَریٌگ ،ارسیاتیَ اقذام السم در خصَظ جذب ٍ دفغ تیوار
تَاًایی اًجام کار تا دستگاُ ّای دفیثزیالتَر
آضٌایی ٍ کسة داًص السم در هَرد دارٍّای هصزفی در تخص ٍیژُ قلثی
آضٌایی ٍ کسة داًص السم در هَرد تست ٍرسش ٍ اکَ کاردیَگزام
تَاًایی اًجام تفسیز الکتزٍکاردیَگزام تیوار
تَاًایی تزقزاری ارتثاط حزفِ ای ٍ ّواٌّگی ٍ ّوکاری تا تین درهاًی هزاقثتی
تَاًایی گشارش دّی ٍ گشارش ًَیسی در تخص ٍیژُ قلثی
تَاًایی تطخیع اریتوی ّای قلثی ٍ تلَکْا قلثی
تَاًایی تطخیع اًَاع هختلف اًقارکتَس هیَکارد ٍایسکوی تز اساس ًَار قلة
تَاًایی کار تا دستگاُ پیس هیکز در تخص
تَاًایی ارائِ اطالػات السم ٍ ضزٍری تِ تیوار ٍ خاًَادُ در حذ هقزرات
تَاًایی ایفای ًقص آهَسضی (آهَسش تِ تیوار ،خاًَادُ ٍ سایز فزاگیزاى)

بزگِ ثبت ضیفت ّای گذراًذُ ضذُ در بخص هزاقبت ٍیژُccu
تبريخ ّز ضیفت
ًبم ًٍبم خبًَادگی

اًتظارات یادگیزی خَد را اس گذراًذى ایي کارآهَسی تٌَیسیذ:

اهضای هزبی

ترم هفتم کارشناسی پرستاری

نام و نام خانوادگی:

برنامه كاراموزی بخشccu
ايام كارورزی

بحث های گروهي

روز اول

آؼٌايي با بخػ

روز دوم

ًَار فلب ًرهال

روز سوم

 C/P- U/AMI

ٍراپاهیل  ،دٍپاهیي ٍ دٍبَترکط

روز چهارم

بلَکْای قلبي

ترٍهبَلیتک ّا ضذاًعقادّا ؼاهل

اربتوي ّای قلبي

اظترپتَکیٌاز ّ ،پاريي ٍ ٍارفاريي ٍ...

روز پنجم

عَارض MI

روز ششم

CPR

مرور مطالب

بحث دارويي

گرٍُ ًیتراتْا ؼاهل :

رٍغ ارزؼیابي

( ايسٍرديل ) TNG-N/C-…. ،
گرٍُ بتا بلَکرّا ٍ هخذرّا ؼاهل :

گسارغ ًَيعي

ايٌذرال  ،هتَرال ٍ ...هرفیي ٍپتیذيي

آهَزغ بِ بیوار
اکَکارديَگرام
تعت ٍرزغ
فرايٌذ پرظتاری

دارٍّای ضذ اريتوي ديصکعیي . ٍ ،

پیط هیکر

لیذٍکائیي  ،اهیَدارٍى ٍ پرٍکاًیي اهیذ...

الفا ادرًرشيک ّا
ادرًالیي ٍ اترٍپیي

اهتحاى post test

فعالیت ّای ضزٍری در بخص هزاقبت ّای ٍیژُ
ًحَُ اقذام
اقذام هزاقبتی

هستقل

کوک

هطاّذُ

ارسیابی

ًام ٍ اهضای
استاد
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نام و نام خانوادگی:
پذيزش بیوبر
هؼبيٌِ فیشيكی بیوبر
بزرسی سیستن قلبی ٍ ػزٍقی
كٌتزل ػالئن حیبتی
كٌتزل هبًیتَريٌگ
ٍغل بیوبر بِ هبًیتَريٌگ
اًجبم ECG
كٌتزل درد
تٌظین قغزات سزم
تشريقبت سيز جلذي
تشريقبت دارٍ
هغبلؼِ پزًٍذُ بیوبر
IV- LINE
كٌتزل پوپ اًفَسيَى
كٌتزل قغزُ ضوبر سزم
آهَسش تزخیع
كٌتزل پیس قلبی
CPR
اًجام آسهایطات خَى
راٌّوای ارسیابی  = A :هطلَب

 = Bهتَسط

ً = Cیاس بِ توزیي بیطتز دارد

گشارش پزستاری رٍس دٍم :
لغفب يک ًوًَِ اس گشارش پزستبري بزاي بیوبري كِ هزاقبت آى را بِ ػْذُ داضتِ ايذ را در ايي قسوت ثبت ًوبئیذ

نام و نام خانوادگی:

ترم هفتم کارشناسی پرستاری

گشارش رٍساًِ
لغفب خالغِ اي اس فؼبلیت ّبي آهَسضی اًجبم ضذُ خَد را در بخص ثبت ًوبئیذ

تبريخ :

ًكبت آهَسضی يبد گزفتِ ضذُ :

گشارش پزستاری رٍس سَم :
لغفب يک ًوًَِ اس گشارش پزستبري بزاي بیوبري كِ هزاقبت آى را بِ ػْذُ داضتِ ايذ را در ايي قسوت ثبت ًوبئیذ

نام و نام خانوادگی:

ترم هفتم کارشناسی پرستاری

گشارش رٍساًِ
لغفب خالغِ اي اس فؼبلیت ّبي آهَسضی اًجبم ضذُ خَد را در بخص ثبت ًوبئیذ

تبريخ :

ًكبت آهَسضی يبد گزفتِ ضذُ :

گشارش پزستاری رٍس چْارم:
يک ًوًَِ اس گشارش پزستبري بزاي بیوبري كِ هزاقبت آى را بِ ػْذُ داضتِ ايذ را در ايي قسوت ثبت ًوبئیذ

نام و نام خانوادگی:

ترم هفتم کارشناسی پرستاری

گشارش رٍساًِ
لغفب خالغِ اي اس فؼبلیت ّبي آهَسضی اًجبم ضذُ خَد را در بخص ثبت ًوبئیذ

تبريخ :

ًكبت آهَسضی يبد گزفتِ ضذُ :

گشارش پزستاری رٍس پٌجن :
لغفب يک ًوًَِ اس گشارش پزستبري بزاي بیوبري كِ هزاقبت آى را بِ ػْذُ داضتِ ايذ را در ايي قسوت ثبت ًوبئیذ

نام و نام خانوادگی:

ترم هفتم کارشناسی پرستاری

گشارش رٍساًِ
لغفب خالغِ اي اس فؼبلیت ّبي آهَسضی اًجبم ضذُ خَد را در بخص ثبت ًوبئیذ

تبريخ :

ًكبت آهَسضی يبد گزفتِ ضذُ :

گشارش پزستاری رٍس ضطن :
لغفب يک ًوًَِ اس گشارش پزستبري بزاي بیوبري كِ هزاقبت آى را بِ ػْذُ داضتِ ايذ را در ايي قسوت ثبت ًوبئیذ

نام و نام خانوادگی:

ترم هفتم کارشناسی پرستاری

گشارش رٍساًِ
لغفب خالغِ اي اس فؼبلیت ّبي آهَسضی اًجبم ضذُ خَد را در بخص ثبت ًوبئیذ

ًكبت آهَسضی يبد گزفتِ ضذُ :

بزرسی ضٌاخت بیوار:

تبريخ :

نام و نام خانوادگی:

ترم هفتم کارشناسی پرستاری

تطخیص پزستاری :
Nursing Diagnosis:

نام و نام خانوادگی:

ترم هفتم کارشناسی پرستاری

اّذاف :

بزًاهِ ریشی ٍ اجزا :

تطخیع پزستبري :
Nursing Diagnosis:

اّذاف :

بزًاهِ ریشی ٍ اجزا :

برگه ارزشیابی کارآموزی بخش ccu
نام و نام خانوادگی دانشجو  ..........................................تاریخ شروع کارآموزی ........................تعداد غیبت ......................

نام و نام خانوادگی:
مرکس آموزشی درمانی ...........

ترم هفتم کارشناسی پرستاری

تاریخ پایان کارآموزی...............تعداد روز کاراموزی............

ردي
ف

رفتارّای حزفِ ای ٍ هْارت ّای ارتباطی

3

وقت شناسي( زهاى ٍرٍد ٍ خرٍج  ،حضَر توام

بارم

ارزيابي دانشجو

ارزيابي استاد

9

ٍقت ٍ بذٍى غیبت ،اًجام تکالیف در زهاى هٌاظب)

2

آراستگي ظاهر( رعايت ضَابظ اظالهي  ،فرم لباض

9

 ،بْذاؼت فردی )

:

احساس مسؤولیت( احعاض هعؤٍلیت در قبال

9

بیوار ،بخػ ٍ تکالیف هحَلِ ،عالقوٌذی بِ يادگیری)

4

مهارت در برقراری ارتباط با بیمارو پرسنل

9

( رعايت حرين خصَصي ،احترام بِ بیوار ٍ هربي

ٍپرظتل ارتباط هَثر درهاًي با بیوار ٍخاًَادُ بیوار)
5
6
7
8
9

هَارد ارسضیابی تخصصی
هطبركت فؼبل در بح گزٍّی /راًذّب /كٌفزاًس
ارائِ هزاقبت پزستبري تَام بب هْبرت
اٍلَيت بٌذي ٍ تزتیب در اًجبم كبرّب
رفغ ًیبسّبيوذدجٍَتحلیل اعالػبت(آسهبيطگبّی ٍ
پبراكلیٌیكی)
آهَسش بِ بیوبر

2
2
2
2
2

فعالیت ّای آهَسضی
37
33
32
3:

هؼزفی كیس حذاقل يک هَرد
فزايٌذ پزستبري (حذاقل يک هَرد )
تفسیز ًَار قلبی حذاقل 4هَرد
اهتحبى  (Post Testاغغالحبت  ،دارٍّب  ،پزًٍذُ
 ،اهَسش بِ بیوبر ٍ ًَار قلبی )
ًوزُ کارآهَسی اس ً 94وزُ :
ًوزُ كل:

9
9
9
3
فؼبلیت آهَسضی اس ً 6وزُ :

داًطجَيبى هی ببيست ابتذا خَد ارسيببی اًجبم دٌّذ سپس استبد هزبَعِ فزم ارسضیببی را تكویل ًوبيذ تبريخ ٍ اهضبي داًطجَ

تاریخ ٍ اهضائ داًطجَتاریخ ٍ اهضا هذرس بالیٌی

تاییذیِ هذیز گزٍُ

