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شبمل :اَداف ديزٌ ،ثبت فعبلیت َب ،فسم ازششیببی ،فعبلیت َبی یبدگیسی
اش ایه دفتسچٍ بٍ عىًان زاَىمبی تکمیل " کبزپًشٍ" خًد استفبدٌ ومبیید.
ازائٍ تمبمی پیًست َب ضسيزی است.

کبزيزش گسامی
ضمن آرزوي موفقيت طي دوره كارورزي اميذ است بتوانيذ در جهت حفظ و ارتقاء سالمت مدذدجواا
خود كوشا باشيذ.
کارپَضِ چیست؟ پَضتفَلیَ یب کبضپَضِ ًَعي اضظضیبثي هستوط است.
Portfolios are collections of students' work over time
اظ کبض پَضِ ثِ قصس ثط آٍضزى زٍ ّسف عوسُ استفبزُ هي ضَز:
الف) اضائِ ثْتطیي کبضّبي اًجبم ضسُ یب فطآٍضزُ ّبي ًْبیي فطاگیطاى
ة) ًطبى زازى ضضس تحصیلي فطاگیطاى .ایي کابض پَضاِ ثاطاي ّاسایت یابزگیطي ٍ تفناط زاًطاجَ تطاری
هطنالت یبزگیطي ٍ تفنط ٍ ّسایت یبزگیطي ٍ تفنط جسیس هَضز استفبزُ قطاض هي گیطز.

 ثٌبثطایي ّسف اظ تْیِ ایي زفتطچِ ثجت کلیِ فعبلیت ّبي آهَظضي ضوب عاي کابضٍضظي زض ثراصاست .ایي اهط ثِ ضٌبسبیي ًقبط ضعف ٍ قَت آهَظش کوک ذَاّس ًوَز.
 لغفب کلیِ فعبلیت ّبي آهَظضي ذَز ضا عي زٍضُ کبضٍضظي زض ایاي زفتطچاِ ثجات ٍ یاب گاطزآٍضيًوبییس.
 تبییس پطٍسیجطّبي اًجبم ضسُ ثب اهضبي یني اظ پطسٌل ضیفت صَضت ذَاّس گطفت. اظ اضظضیبثي  063زضجِ (ذَزاضظیبثي هطثي پطسٌل هسئَل سَپطٍایعض ثیوابض ّوتبیابى) اساتفبزُهي ضَز.
 زفتطچِ ذَز ضا حساکثط  84سبعت ثعس اظ تنویل ضرصب ثِ سَپطٍایعض آهَظضي تحَیل زّیاس .ثعاساظ ایي ظهبى ّیچ زفتطچِ اي تحَیل گطفتِ ًوي ضَز.
 ثطاي فعبلیت ّبي یبزگیطي عَل زٍضُ ثِ عَض هستوط ثب گطٍُ زض اضتجبط ثبضیس.اضظضیبثي ثط اسبس هستٌسات گطزآٍضي ضسُ زض کبضپَضِ ضوب ٍ ًوطُ کبض ثبلیٌي صَضت هي گیطز
نکته :طبق مصوبات آموزشي وزارت متبوع ،مکا هاي كدارورزي واحدذ ستسدتاري بهذاشدت مدادرا و
نوزادا دانشجواا سست ،بخش هاي داخلي جتاحي مي باشذ.
 مذت كارورزي بتاي دانشجواا ستستاري سيوسته 5.2 :واحذ معادل  53شيفت كاري (صبح اا عصت ،وحذاكثت دو شيفت شب) ،دانشجواا كارشناسي ناسيوسته 1:واحذ معادل  4شيفت.

از ضمب انتظبر می رودتب همررات آهَزضی را هذ ًظر لرار دّیذ:
 .1حضَر در ضیفت طجك ثرًبهِ تؼییي ضذُ ٍ حضَر ثوَلغ در ثخص،
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 .5استفبدُ از یًَیفرم طجك همرارت داًطکذُ (پَضیذى رٍپَش سفیذ ٍ تویس ،ػذم استفبدُ
از ضلَار جیي ،کفص هٌبست ثبلیي) ٍ استفبدُ از کبرت ضٌبسبیی،
 .0رػبیت ضئًَبت حرفِ ای در ثرخَرد ثب ثیوبراىّ ،وراّبىّ ،وکبراى ،کبدر آهَزضی درهبًی،
 .8خرٍج از ثیوبرستبى در ضرایط خبظ صرفب فمط ثب کست هجَز کتجی از سَپرٍایسر هسئَل
ضیفت همذٍر هی ثبضذ.
 .2در طَل دٍرُ هجبز ثِ غیجت ًوی ثبضیذّ .رگًَِ جبثجبیی ٍ یب ػذم اهکبى حضَر در ضیفت
ثِ دلیل ثیوبری ثبیستی ثب ّوبٌّگی سَپرٍایسر صَرت گیرد ٍ در اسرع ٍلت ًیس ججراى
گردد.
 .6نحوه ارزضیببی :ثر اسبس رػبیت لَاًیي ٍ همررات آهَزضی ،اخالق حرفِ ای ،کبر ثبلیٌی ٍ
فؼبلیت ّبی آهَزضی اًجبم هی ضَد.
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وبم ي وبم خبوًادگی:

داوشجًیی

شمبزٌ

تعداد کل شیفت گرازودٌ شدٌ َمساٌ بب ذکس تبزیخ بٍ تفکیک دز جديل.
زدیف تبزیخ صبح عصس شب
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

تعُد وبمٍ
ایىجبوب  ............................هتؼْذ هیی ضیَم از
ثرٍز ٍ اًجبم هَارد زیر اجتٌیبة ًویبین .در غییر
ایي صیَرت کیل ضییفت ّیبی گدراًیذُ ضیذُ
ایٌجبًت حدف خَاّذ ضذ.
 .1ضیفت کبری ثیص از  06سبػت در ّفتِ
 .5در صَرت ضجکبری ثیص از  5ثبر
 .0داضتي ضیفت صجح ٍ ػصرlong day /

.8

اهضب ٍ تبریخ

.9
.11
.11
.12
.13

ایه قسمت می ببیستی بٍ تبیید
سًپسيایصز ي یب مسئًل شیفت بسسد دز
غیس ایه صًزت شیفت َبی گرزاودٌ شدٌ
فبقد اعتببز خًاَىد بًد.

.14
.15
.16
.11
.14
.11
.53
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فرم ارزضیببی :مسئول بخص

ذَة

هَارد ارزضیابی عوَهی
حجبة ٍ ثْساضت فطزي
ٍضٍز ٍ ذطٍج ثِ هَقع
هسئَلیت پصیطي
اضتجبط صحیح ٍ هٌبست ثب زیگطاى
هَارد ارزضیابی تخصصی
 .1گعاضش زّي (ضفبّي -کتجي)
 .5تَاًبیي اًجبم پطٍسیجطّبي زضهبًي هطاقجتي
 .0تَاًبیي کبضثطز ضیَُ صحیح زاضٍ زضهبًي
 .8تَاًبیي کبضثطز ضیَُ صحیح سطم زضهبًي ٍ تطاًسفَظیَى ذَى
 .2تَاًبیي ضفع ًیبظّبي جسوبًي هسزجَ (تغصیِ ثْساضت ).....
 .6تَاًبیي پصیطش ثیوبض
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هتَسظ

ضعیف

فرم ارزضیببی :پرسنلبخص

ذَة

هَارد ارزضیابی عوَهی
حجبة ٍ ثْساضت فطزي
ٍضٍز ٍ ذطٍج ثِ هَقع
هسئَلیت پصیطي
اضتجبط صحیح ٍ هٌبست ثب زیگطاى

هتَسظ

ضعیف

هَارد ارزضیابی تخصصی
 .1گعاضش زّي (ضفبّي -کتجي)
 .5تَاًبیي اًجبم پطٍسیجطّبي زضهبًي هطاقجتي
 .0تَاًبیي کبضثطز ضیَُ صحیح زاضٍ زضهبًي
 .8تَاًبیي کبضثطز ضیَُ صحیح سطم زضهبًي ٍ تطاًسفَظیَى ذَى
 .2تَاًبیي ضفع ًیبظّبي جسوبًي هسزجَ (تغصیِ ثْساضت ).....
 .6تَاًبیي پصیطش ثیوبض
فرم ارزضیببی :سوپروایسر

ذَزاضظیبثي

هَارد ارزضیابی عوَهی
حجبة ٍ ثْساضت فطزي
ٍضٍز ٍ ذطٍج ثِ هَقع
هسئَلیت پصیطي
اضتجبط صحیح ٍ هٌبست ثب زیگطاى (پطسٌل ثیوبض ٍ ذبًَازُ هطثي)

1
1
1
1

هَارد ارزضیابی تخصصی
 .1گعاضش زّي (ضفبّي -کتجي)
 .5تَاًبیي اًجبم پطٍسیجطّبي زضهبًي هطاقجتي
 .0تَاًبیي کبضثطز ضیَُ صحیح زاضٍ زضهبًي
 .8تَاًبیي کبضثطز ضیَُ صحیح سطم زضهبًي ٍ تطاًسفَظیَى ذَى
 .2تَاًبیي ضفع ًیبظّبي جسوبًي هسزجَ (تغصیِ ثْساضت ).....
 .6تَاًبیي پصیطش ثیوبض
جوع کلً 18 :وطُ

5
5
1.2
1.2
1.2
1.2
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برگه ثبت فعبلیت هب
وحًٌ اوجبم
هستمل

کوک

هطبّذُ

احیب
تصزیقق

سققسم ي مبیعققبت

يزیدی
تصزی خًن
تصزی عضالوی
تصزی يزیدی
تعًیض پبوسمبن
دازي دادن
سبکشه کسدن
سًوداض مثبوٍ
سًوداض معدٌ
فیصیًتساپی
مساقبت بعد اش عمل
مساقبت قبل اش عمل
7

امضاابی نااب ر (یکییی از
پرسٌل ثخص) ثیرای تبیییذ
اًجییبم حییذالل یییک ثییبر
ضرٍری است

تعداد دفعبت

ًظر کلی یکی از پرستاراًی کِ بیطتریي تعاهل را با ضوا داضتِ است:

ًظر کلی یکی از پرستاراًی کِ بیطتریي تعاهل را با ضوا داضتِ است:

ًظر کلی یکی از داًطجَیاى کِ بیطتریي تعاهل کاری را با ضوا داضتِ است:

ًظر کلی یکی از بیواراىّ /وراّاى کِ بیطتریي هراقبت را برای آًاى ارائِ دادُ ایذ.

ًظر کلی یکی از بیواراىّ /وراّاى کِ بیطتریي هراقبت را برای آًاى ارائِ دادُ ایذ.

8

عطصِ پطستبضي هبزضاى ًَ /ظازاى

پیوست  .1گسارش پرستبری (ثیوبضاًي کِ اظ آًْب هطاقجت زاضتِ ایس) 6 .گسارش :پصیطش ثیوبض حیي
ثستطي تطذی اًتقبل فَت
گعاضش پطستبضي
اقساهبت زاضٍیي ٍ زضهبًي
تبضید ٍ ضیفت .ضوبضُ
پطًٍسُ
ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي ثیوبض:
ثرص:
سبعت:

پیوست  .2گسارش دارویی 8 .مورد
هطاقجت زاضٍیي

ًبم زاضٍ

هٌجع
پیوست  .3ببزانذیطی هفتگی
ًبم ثرص  -تبضید

هٌظَض اظ ثبظاًسیطي ّفتگي ؛ گعاضش ّفتگي ٍ تفسیط ٍ تبهل ثط ضٍیسازّبي ضخ زازُ هي ثبضس.
ًنبت آهَظضي ثطجستِ
پیوست  .4آموزش به مذدجو  :ضص مورد
ثِ آزضس ظیط هطاجعِ ًوبئیس ٍ یني اظ هغبلت  Patient educationضا اًتربة تطجوِ تبیپ ٍ ثِ اي هیل
اضسبل کٌیس
http://www.mdconsult.com
هثال :Femur Fracture :ضبهل تعطیف هالحظبت علل هطاقجت زض هٌعل چِ ظهبًي ثب پطسٌل ثْساضتي
/پعضک توبس ثگیطز ٍ تصبٍیط هطثَعِ.
شکط آزضس زقیق ضفطًس تنطاضي ًجَزى آهَظش ثِ ثیوبض ضعبیت ضَز.
http://www.mdconsult.com/das/patient/body/1811890067/946650502/10068/1833
3.html
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پیوست  .5تذابیر پرستبری مربوط به یکی از بیمبران 4 .مورد
تطری ثیوبض
تطخیص پرستاری
هغبثق تطری

تذابیر پرستاری

ّبي NANDA

هٌجع :
http://www.efn.org/~nurses/nanda.html
http://www1.us.elsevierhealth.com/MERLIN/Gulanick/
Constructor/
پیوست  :6ارائه یک گسارش مورد
هثبل :یک آقبي  12سبلِ هجتال ثِ زیس پٌِ ثعس اظ زضهبى پٌَهَتَضاکس
اظ الگَي شیل استفبزُ ًوبئیس
الف) ضوبضُ پطًٍسُ اعالعبت زهَگطافیک ضطح حبل اجتوبعي (سغح سَاز ٍضعیت ضغلي )....
ة) ّسف اظ هعطفي  caseضنبیت ثیوبض ثِ ٌّگبم هطاجعِ/ثستطي ضطح حبل ثیوبضي کبهل یبفتِ ّبي فیعیني
یبفتِ ّبي پبضاکیٌیک (آظهبیطگبّي ضازیَگطافي  )....زضهبى ّبي اًجبم ضسُ اقساهبت ٍ هطاقجت ّبي زضیبفتي
سیط ثیوبضي (تب آذطیي ضٍظي کِ زض ثرص ثَزُ ایس)
{ًنتِ هْن :زض ًَضتي یبفتِ ّبي آظهبیطگبّي هقبزیط عجیعي ًیع هي ثبیست زض جسٍل آٍضزُ ضَز}
ة) هعطفي کبهل ثیوبضي ثب شکط ضفطًس زض هتي هقبلِ
ج) تساثیط پطستبضي ٍ زاضٍیي :ثب شکط ضفطًس زض هتي هقبلِ
 ثِ ًنبت ظیط تَجِ ًوبئیس: استفبزُ اظ حساقل ضص ضفطًس ضطٍضي است .حساقل یني اظ ضفطًس ّب هي ثبیستي اظ هقبالت
 pubmedیب  ٍemedicineیک ضفطًس اظ iranmedexثبضس.
http://emedicine.medscape.com





ضعبیت ًنبت آئیي ًگبضش ضطٍضي است.
هقبلِ تبیپ ٍ اظ عطیق اي هیل اضسبل گطزز.
ًوًَِ اي اظ ضفطًس ًَیسي:
Gharoro EP, Igbafe AA. Pattern of drug use amongst antenatal patients
in Benin City, Nigeria. Med Sci Monit 2000;6:84-87
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پیوست  .7خالصه فعبلیت هب

فعالیت ّایی را کِ در بخص اًجام دادُ ایذ (غیط اظ آًچِ کِ زض جساٍل آهسُ است) را بٌَیسیذ.

پیوست  .8برگه ثبت نمونه ای از تجربیبت کبری در بخص

فْرست ًوًَِ بیواراًی کِ هطاّذُ کردیذ:
هْن تریي کتاب یا هقالٍِ ،ب سایتی را کِ در ارتباط با ایي بخص هطالعِ کردیذ ،را
بٌَیسیذ.
حضَض حساقل ضص ثبض زض ضاًس پطستبضي ضطٍضي است.
چٌذ بار در راًذ پرستاری (تغییط ٍ تحَل ضیفت کبضي) حضَر داضتِ ایذ؟
ضیفت ثرص ًنبت آهَظضي:
حضَض حساقل چْبض ثبض زض ضاًس پعضني ضطٍضي است.
چٌذ بار در در راًذ پسضکی حضَر داضتِ ایذ؟
ضیفت ثرص پعضک ًنبت آهَظضي:
برجستِ تریي تجربِ تاى در ایي دٍرُ چِ بَدُ است؟
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ضوبضُ زاًطجَیي

ًبهَ ًبم ذبًَازگي
مالحظبت

فعبلیت هب

نمره

کار بالیٌی

ً 18وطُ

دفترچِ

ً 3.2وطُ

هعرفی هَرد

ً 5وطُ

بازاًذیطی ّفتگی

ً 3.12وطُ

هراقبت دارٍیی

ً 3.2وطُ

گسارش پرستاری

ً 3.2وطُ

آهَزش بِ هذدجَ

ً 1.52وطُ

تذابیر پرستاری

ً 3.2وطُ

زاضاي اهضب ٍ هْط تحَیل ثِ هَقع

اختیاری :زض صَضت توبیل هي تَاًیس سبیط فعبلیت ّبي آهَظضي کِ عي ایي کبضٍضظي اًجبم
زازُ ایس ضا پیَست ًوبئیس ٍ ثب ثِ ایویل اضسبل کٌیس (اظ قجیل تْیِ تصبٍیط آهَظضي).
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