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اّذاف دٍسُ ،ثبت فؼبلیت ّب ،فشم اسصضیببی ،فؼبلیت ّبی یبدگیشی
اص ایي دفتشچِ بِ ػٌَاى ساٌّوبی تکویل " کبسپَضِ" خَد استفبدُ
ًوبییذ.

همبم هؼظن ضّجطی:
یک زاًطدَی ذَة هی تَاًس زاًطگبُ ضا تحت تبثیط لطاض ثسّس.

کبسٍسص گشاهی
کبضٍضظی زض ػطغِ ( )Nursing Internshipثب ّسف تسْیل گصض اظ هطحلِ زاًطدَیی ثهِ رطتهربضی
کِ هسرمل ػول هی کٌس عطاحی ضسُ اتت .اهیس اتت زض زٍضُ کبضٍضظی زض ػطغِ ثرَاًیس ثطای اضتمبء
تالهت هسزخَیبى ٍ افعایص غالحیت ػلوی ٍ ػولی ذَز کَضب ثبضیس.

قبل اص ٍسٍد بِ بخص هَاسد صیش سا هغبلؼِ ًوبییذ:
 لغفب کلیِ فؼبلیت ّبی آهَظضی ذَز ضا عهی زٍضُ کهبضٍضظی زض ایهي زفرطثهِ ثجهت ٍ یهبریَتت ًوبییس.
 اًدبم رطٍتیدطّبی اًدبم ضسُ ضا ثِ تبییس ًبظط یب یکی اظ رطتٌل ضیفت ثطتبًیس. زفرطثِ ذَز ضا زض ربیبى زٍضُ زض اتطع ٍلت ثِ هسیط گطٍُ تحَیل زّیس.-

هذت کبضٍضظیٍ 5.5 :احس هؼبزل  52ضیفت کبضی (غجح یب ػػط ٍ ،زٍ ضیفت ضت)

اص ضوب اًتظبس هی سٍد تب هقشسات آهَصضی سا هذ ًظش قشاس دّیذ:
 ) 1اترفبزُ اظ یًَیفطم عجك همطاضت زاًطکسُ (رَضیسى ضٍرَش تفیس ٍ تویع ،ضلَاض هطکی،
ػسم اترفبزُ اظ ضلَاض خیي ،کفص هٌبتت ثبلیي) ٍ اترفبزُ اظ کبضت ضٌبتبیی،
 )5کَتبُ ًگِ زاضري ًبذي ٍ ػسم اترفبزُ اظ ظیَض آالت،
 )3حضَض زض ضیفت عجك ثطًبهِ تؼییي ضسُ ٍ حضَض ثِ هَلغ زض ثرص،
 )4ضػبیت ضئًَبت حطفِ ای زض ثطذَضز ثب ثیوبضاىّ ،وطاّبىّ ،وکبضاى ،کبزض آهَظضی زضهبًی،
 ) 5ذطٍج اظ ثیوبضتربى زض ضطایظ ذبظ غطفب فمظ ثب کست هدَظ کرجی اظ تَرطٍایعض هسئَل
ضیفت همسٍض هی ثبضس.
 ) 6زض عَل زٍضُ هدبظ ثِ غیجت ًوی ثبضیسّ .ط گًَِ خبثدبیی ٍ یب ػسم اهکبى حضَض زض
ضیفت ثِ زلیل ثیوبضی ثبیسری ثب ّوبٌّگی تَرطٍایعض یب هسئَل ثرص غَضت گیطز ٍ زض
اتطع ٍلت ًیع خجطاى گطزز.
 )7زض ذػَظ هسبئل هطثَط ثِ کبضٍضظی ثب ًبظط ٍ هسیط گطٍُ توبس ثگیطیس.
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 )8ضطکت زض کبضگبُ ٍضٍز ثِ ػطغِ العاهی اتت.

 )9تکبلیف دٍسُ :گضاسش هَسد ،ببصاًذیطی ،یبدگیشی اص ساًذّبی ببلیٌی
 )12اسصضیببی : 1کهبض ثهبلیٌی ٍ فؼبلیهت ّهبی آهَظضهی ،آظههَى تهبذربضیبفرِ ػیٌهی یهب
 ،OSCEاضظضههیبثی  362زضخههِ (ًههبظط ،رطتٌل/هسههئَل ثرههص /تههَرطٍایعض ،ثیوههبضّ/وطاُ،
ّوربیبى/ذَزاضظیبثی) ،DOPS ،ثبظاًسیطی
  DOPSیب هطبّسُ هسرمین هْبضت ّبی ػولی (رطٍتیدطّب) .یک رطٍتیدط ضایح زضثرص اظ لجیل ربًسوبى تَتظ ًبظط ثب اترفبزُ اظ ثک لیست هَضز اضظیبثی لطاض هی گیطز.
  - OSCEزض  8تب  15ایسرگبُ عی  152زلیمِ هَاضز ظیط اضظیبثی هی گطزز:* .آهَظش ثِ ثیوبض * ..رطٍتیدطّبی ضایح هبًٌس تًَساغ * ..گعاضش ًَیسیًَ ،ضري
کبضزکس ..* ،تطریع افرطالی ،تطریع رطتربضی ..* ،تٌبضیَ ثیوبضی ّبی ضبیغ..* .
تٌظین تطم ٍ هحبتجِ زٍظ زاضٍ ،تفسیط آظهبیطبت ضایح زض ثرص
اًرظبض هی ضٍز لبزض ثبضیس تب زض ّط ایسرگبُ ثِ ثْرطیي ضیَُ ٍ هغبثك اغَل آهَذرِ ضسُ زض
کربة ،ضفربض ًوبییس.

تبضید ثبظًگطی :ضْطیَض1392
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ضوبسُ داًطجَیی

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:

تؼذاد کل ضیفت گزاسًذُ ضذُ ّوشاُ بب رکش تبسیخ بِ تفکیک دس جذٍل.
سدیف تبسیخ صبح ػصش ضب
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

تؼْذ ًبهِ
ایٌجبًب  ............................هرؼْس ههی ضهَم اظ
ثطٍظ ٍ اًدبم هَاضز ظیط اخرٌهبة ًوهبین .زض غیهط
ایي غهَضت کهل ضهیفت ّهبی گصضاًهسُ ضهسُ
ایٌدبًت حصف ذَاّس ضس.
 .1ضیفت کبضی ثیص اظ  36تبػت زض ّفرِ
 .5زض غَضت ضجکبضی ثیص اظ  5ثبض
 .3زاضري ضیفت غجح ٍ ػػطlong day /

.8

اهضب ٍ تبضید

.9
.11
.11
.12
.13

ایي قسوت هی ببیستی بِ تبییذ
سَپشٍایضس ٍ یب هسئَل ضیفت بشسذ دس
غیش ایي صَست ضیفت ّبی گزساًذُ ضذُ
فبقذ اػتببس خَاٌّذ بَد.

.14
.15
.16
.17
.18
.19
.52
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برگه ثبت فعبلیت هب
ًحَُ اًجبم
هسرمل

کوک

هطبّسُ

احیب
تضسیقق

سققشم ٍ هبیؼققبت

ٍسیذی
تضسی خَى
تضسی ػضالًی
تضسی ٍسیذی
تؼَیض پبًسوبى
داسٍ دادى
سبکطي کشدى
سًَذاط هثبًِ
سًَذاط هؼذُ
فیضیَتشاپی
هشاقبت بؼذ اص ػول
هشاقبت قبل اص ػول
5

امضبی نابرر ثهطای تبییهس
اًدههبم حههسالل یههک ثههبض
ضطٍضی اتت.

تؼذاد دفؼبت

برگه ثبت فعبلیت هب
ًحَُ اًجبم
هسرمل

کوک

هطبّسُ

احیب
تضسیقق

سققشم ٍ هبیؼققبت

ٍسیذی
تضسی خَى
تضسی ػضالًی
تضسی ٍسیذی
تؼَیض پبًسوبى
داسٍ دادى
سبکطي کشدى
سًَذاط هثبًِ
سًَذاط هؼذُ
فیضیَتشاپی
هشاقبت بؼذ اص ػول
هشاقبت قبل اص ػول
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امضبی نابرر ثهطای تبییهس
اًدههبم حههسالل یههک ثههبض
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تؼذاد دفؼبت
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امضبی نابرر ثهطای تبییهس
اًدههبم حههسالل یههک ثههبض
ضطٍضی اتت.

تؼذاد دفؼبت

وظر کلی یکی از پرستاراوی که بیشتریه تعامل را با شما داشته است:

وظر کلی یکی از پرستاراوی که بیشتریه تعامل را با شما داشته است:

وظر کلی یکی از داوشجویان که بیشتریه تعامل کاری را با شما داشته است:

وظر کلی یکی از بیماران /همراهان که بیشتریه مراقبت را برای آوان ارائه داده ایذ.

وظر کلی یکی از بیماران /همراهان که بیشتریه مراقبت را برای آوان ارائه داده ایذ.
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حبسبَ قبل اى تحبسبَ
ثبظاًسیطیreflection /
هٌظَض اظ ثبظاًسیطی زض ایٌدب تفسیط ٍ تبهل ثط اهَضی اتت کِ زض هحیظ ثبلیٌی ضخ هی زّس.
ضٍیسازّبیی کِ ضوب زض ثبضُ آى تبهل کطزیس ٍ تَال ثطای تبى ایدبز ضس ٍ ثیعی ضا یبز گطفریس ،زضتی
اظ آى گطفریس ،تدطثِ لبثل تَخِ ای ثطایربى ثَز ،ضا ثٌَیسیس .تَغیِ هی ضَز  4هَضز اظ تدطثیبت ذَز
ضا ثٌَیسیس.
Clinical/medical/nursing errors

حذاقل یک هَسد آى هی ببیست هشبَط بِ خغبّبی ببلیٌی ببضذ کِ هشتکب ضذُ ایذ.
 .1ثِ اتفبلی افربز؟
 .5احسبتبت ٍ افکبضتبى ثِ ثَز؟
 .3ذَة ٍ ثس ایي تدطثِ ثِ ثَز؟
 .4ثِ زضتی اظ ایي هَلؼیت گطفریس؟
 .5ثِ کبضّبی زیگطی هی تَاًسریس اًدبم زّیس؟
 .6اگط زٍثبضُ اتفبق ثیفرس ثِ ذَاّیس کطز؟
http://jouybari.blogfa.com/post-5087.aspx

گضاسش هَسد
هثبل :هؼطفی هَضز :ذبًن  76تبلِ ای ثب زضز ضکوی
Title page:

ضبهل :ػٌَاىً ،بم زاًطدَ ،ایویل ٍ تلفيً ،بم ثیوبض ،ضوبضُ رطًٍسُ ٍ اعالػبت توهبس ثهب ثیوهبض (ثهطای
ریگیطی ّبی ثؼسی)،
Abstract:

چکیذُ :حساکثط  552کلوِ .ضبهل همسهِ ،هؼطفی هَضز ٍ ًریدِ گیطی ٍ کلوبت کلیسی
Main body:

صهیٌِ ٍ ّذف  :اّویت هطکل ٍ هیعاى ثطٍظ یب ضیَع آى ٍ ضهطحی زض ثهبضُ ثیوهبضی ،ثطایهی اًررهبة
هَضز ،هؼشفی هَسد  :اظ ضکبیت ثِ ٌّگبم هطاخؼِ ،تطریع اٍلیِ ،تطریع لغؼی ،الساهبت زضههبًی ٍ
9

هطالجری ٍ آظهبیطبت ٍ گطافی ّب ثِ ّوطاُ تَضیح زض ثبضُ عجیؼی ٍ یب غیطعجیؼی ثهَزىً ،رهبیح زضههبى
یؼٌی اگط هساذلِ ای غَضت گطفرِ ثِ آى اضبضُ ٍ ًربیح آى شکط ضَز .تطًَضت ًْبیی ثیوبض ثیبى ضهَز
ریگیطی کبهل هَضز.
بحث :اضبضُ ثِ ًکبت لبثل تَخِ زض هَضز هؼطفی ضسُ ٍ ثطضتی تبیط هغبلؼبت هطبثِ
ًتیجِ گیشی :ضبهل هْن تطیي ًکبت هَضز ٍ یبزگیطی ضوب اظ ایي گعاضش
Acknowledgment

تقذیش ٍ تطکش :زض غَضت لعٍم اظ ّوکبضی ذبًَازُ ٍ رطتٌل ٍ یب رعضک هطثَعِ
References

هٌببغ :شکط زلیك هٌبثغ ٍ ضػبیت ًکبت آئیي ًگبضش عجك زترَضالؼول ًٍکهَض ضهطٍضی اتهت .حهسالل
ضص هٌجغ ًیبظ اتت .ػالٍُ ثط کربة اظ هٌبثؼی هبًٌس همبالت هَخَز زض ایطاى ههسکس ٍ رهبة ههس ًیهع
اترفبزُ ضَز .فبیل همبالت هَضز اترفبزُ ًیع ریَتت ضًَس.
گعاضش هَضز هی ثبیست تبیپ ضسُ ثبضس.
ًکبت هْوی کِ اظ کبدس دسهبًی ٍ هشاقبتی یبز گطفرِ ایس

 8هَضز یبزگیطی اظ رطتربضاى ثب شکط ضیفت ٍ ثرص .آیب ایي یبزگیطی ّب ثب اغَل ػلوی اًغجبق
زاضز؟
 6هَضز اظ ٍیعیت ّبی رعضک ثب شکط ًبم رعضک ٍ ضیفت ٍ ثرص
ثرطٌسُ تطیي ضوب هطزی اتت کِ زاًص ضا آهَظش زّس ٍ اظ ایي ضاُ زاًص اٍ هٌرطط ضَز.
ریبهجط اکطم (ظ)

 4هَضز یبزگیطی ثبلیٌی اظ ّوربیبى
Four Ways to Become a Standout Nursing Student:
1.
2.
3.
4.

اختیبسی :هی تَاًیس ثطخسرِ تطیي تدطثیبت یبزگیطی ذَز ضا ثٌَیسیس
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ًوًَِ فشم اسصیببی داپس DOPS
آصهَى ضًَذًُ :بمً ........بم خبًَادگی..................
پشٍسیجش هَسد اسصیببی...... :

هحل آصهَى :بخص ...

آصهَى ضًَذُ تب کٌَى چٌذ ببس ایي پشٍسجَس سا اًجبم دادُ است؟
1

4 -1

9-5

+ 11

دسجِ سختی پشٍسیجش

کن

هتَسظ

صیبد

هؼیبسّبی اسصیببی

پبئیي تش

حذ

دسحذ

ببالتش اص

بذٍى

اص حذ

هشصی

اًتظبس

حذ

ًظش

اًتظبس

اًتظبس

اعالع اص اًذیکبسیَى ّب ٍ تکٌیک پشٍسیجش
اخز سضبیت بیوبس
هشحلِ آهبدگی قبل اص اجشای پشٍسیجش
آساهبخطی هٌبسب قبل اص پشٍسیجش (دس صَست لضٍم)
سػبیت ضشایظ استشیل
تَاًبیی تکٌیکی
دسخَاست کوک دس صَست ًیبص
اقذاهبت بؼذ اص اًجبم پشٍسیجش
هْبستْبی استببعی
سفتبس حشفِ ای ٍ تَجِ بِ بیوبس
هْبست کلی دس اًجبم پشٍسیجش

لغفب ًقبط قَت ٍ ًقبط ضؼف کبسٍسص ٍ یب ّشگًَِ پیطٌْبد بشای بْبَد ػولکشد ٍی سا دس ایي هحل
ثبت کٌیذ:
تبسیخ اسصیببی:
آصهًَگشً :بمً .........بم خبًَادگی....................
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فرم ارزشیببی :مسئول بخش

عمومی
حجبة و ثهداشت فزدی
ورود و خزوج ثه موقع
مسئولیت پذیزی
ارتجبط صحیح و منبست ثب دیگزان (پزسنل ،ثیمبر و خبنواده ،نبظز)

خوة
1/5
1/5
1/5
1/5

تخصصی
 .1گشارش دهی (شفبهی -کتجی)
 .5توانبیی انجبم پزوسیجزهبی درمبنی مزاقجتی
 .3توانبیی کبرثزد شیوه صحیح دارو درمبنی
 .4توانبیی کبرثزد شیوه صحیح سزم درمبنی و تزانسفوسیون خون
 .5توانبیی رفع نیبسهبی مزاقجتی مددجو (جسمی ،روانی)....... ،
 .6توانبیی پذیزش ثیمبر

5
3
5
5
3
5

متوسط
1
1
1
1
5
5
5
5
5
5

ضعیف
2/5
2/5
2/5
2/5
1
1
1
1
1
1

ارزیابی کلی:
فرم ارزشیببی :پرسنل بخش

خوة

عمومی
حجبة و ثهداشت فزدی
ورود و خزوج ثه موقع
مسئولیت پذیزی
ارتجبط صحیح و منبست ثب دیگزان (پزسنل ،ثیمبر و خبنواده ،نبظز)

1/5
1/5
1/5
1/5

تخصصی
 .1گشارش دهی (شفبهی -کتجی)
 .5توانبیی انجبم پزوسیجزهبی درمبنی مزاقجتی
 .3توانبیی کبرثزد شیوه صحیح دارو درمبنی
 .4توانبیی کبرثزد شیوه صحیح سزم درمبنی و تزانسفوسیون خون
 .5توانبیی رفع نیبسهبی مزاقجتی مددجو (جسمی ،روانی)....... ،
 .6توانبیی پذیزش ثیمبر

5
3
5
5
3
5

ارزیابی کلی:
02

متوسط
1
1
1
1
5
5
5
5
5
5

ضعیف
2/5
2/5
2/5
2/5
1
1
1
1
1
1

عزصه پزستبری مبدران  /نوسادان  /دانشجویبن پسز

فرم ارزشیببی :سوپروایسر

خوة

عمومی
حجبة و ثهداشت فزدی
ورود و خزوج ثه موقع
مسئولیت پذیزی
ارتجبط صحیح و منبست ثب دیگزان (پزسنل ،ثیمبر و خبنواده ،نبظز)

1/5
1/5
1/5
1/5

تخصصی
 .1گشارش دهی (شفبهی -کتجی)
 .5توانبیی انجبم پزوسیجزهبی درمبنی مزاقجتی
 .3توانبیی کبرثزد شیوه صحیح دارو درمبنی
 .4توانبیی کبرثزد شیوه صحیح سزم درمبنی و تزانسفوسیون خون
 .5توانبیی رفع نیبسهبی مزاقجتی مددجو (جسمی ،روانی)....... ،
 .6توانبیی پذیزش ثیمبر

5
3
5
5
3
5

متوسط
1
1
1
1
5
5
5
5
5
5

ضعیف
2/5
2/5
2/5
2/5
1
1
1
1
1
1

ارزیابی کلی:
فرم ارزشیببی :خودارزیببی

خوة

عمومی
حجبة و ثهداشت فزدی
ورود و خزوج ثه موقع
مسئولیت پذیزی
ارتجبط صحیح و منبست ثب دیگزان (پزسنل ،ثیمبر و خبنواده ،نبظز)
تخصصی
 .1گشارش دهی (شفبهی -کتجی)
 .5توانبیی انجبم پزوسیجزهبی درمبنی مزاقجتی
 .3توانبیی کبرثزد شیوه صحیح دارو درمبنی
 .4توانبیی کبرثزد شیوه صحیح سزم درمبنی و تزانسفوسیون خون
 .5توانبیی رفع نیبسهبی مزاقجتی مددجو (جسمی ،روانی)....... ،
 .6توانبیی پذیزش ثیمبر
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متوسط

ضعیف

ثِ حطفِ گطایی ذَز زض ایي کبضٍضظی ثِ اهریبظی هی زّیس؟ ذَة

ضؼیف

هرَتظ
professionalism

کلیِ هْبضت ّب ً ،گطش ّب ٍ ،ضفربضّبی حطفِ ای کِ اظ یک ػضَ رصیطفرِ ضسُ یک حطفهِ اًرظهبض ههی ضٍز
ضبهل حفظ ٍ اضتمبی تَاًوٌسی ،ضفربض اذاللی ،حفظ ضئًَبت ضرػی ،غهسالتً ،هَع زٍتهری ،ذهسهت ثهِ
زیگطاى ،ضػبیت کسّبی حطفِ ای ،ػسالت ،احرطام ثِ زیگطاى ٍ ذَز تٌظیوی ٍ ربیص ذَز.

***********
فؼبلیت ّب
اضظضیبثی زض ثبلیي
DOPS

ًوطُ
6

هالحظبت
فطم ّبی اضظضیبثی تَتظ رطتربضاى ٍ ًبظط

1

ثک لیست ،تَتظ ًبظط

آظهَى ضفبّی
(ػلوی) ربیبى زٍضُ

1

تَتظ گطٍُ

آتکی

8

ظهبى ثطگعاضی آتکی زض "زاًص رطتربضی" اػالم
هی ضَز .ضطکت زض ایي آظهَى العاهی اتت ٍ
غیطلبثل تکطاض هی ثبضس.

هؼطفی هَضز

1/5

اضائِ العاهی اتت.

ثبظاًسیطی

1/5

ثبظاًسیطی ثیبًگط تفکط ًمبزاًِ ضوب زض ثطذَضز ثب
هسبئل ثبلیٌی اتت .زض غَضت ضطٍضت ثِ خبی
اًدبم کبهل ایي ثرص (ّوبٌّگی الظم اتت) هی
تَاًیس تَاالت ثبلیٌی ثِ غَضت هؼطفی هَضز ٍ
ربتد عطاحی ًوبییس (الگَی ایوسیسیي).

ضاًسّبی ثبلیٌی

1

اضائِ العاهی اتت.

ثطای اضظضیبثی ثْرط هی تَاًیس ّط گًَِ فؼبلیت آهَظضی هطتجظ کِ عی ایي کبضٍضظی اًدبم زازُ
ایس ضا ریَتت ًوبئیس.
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