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 هاي آموخته پایه بر مسئله، حل و خالق تفکر هاي مهارت از گیري بهره با دانشجو کارورزي این در  :درس شرح

 هاي تشخیص اساس بر و پرداخته بیماران سالمت شناخت وضعیت پرستاري به فرآیند چارچوب در و نظري

 .نماید می ارزیابی اجرا از پس و تعیین را مناسب پرستاري تدابیر پرستاري،

 بالین در عمالً ، شده  آموختهبه کارگیري آموخته هاي نظري  با تا دانشجویان عملی مهارت افزایش :  کلی هدف

 و استقالل با و پرستاري فرایند اساس بر بیمار، با مناسب بتوانند تحت نظارت مستقیم مربی ضمن ارتباط بیمار

 .نمایند نقش ایفاي هاي داخلی جراحی بخش در مختلف وظایف انجام در نفس به اعتماد

 اهداف ویژه:  دانشجو در پایان این دوره باید بتواند: 

 .کند برقرار موثر اي حرفه ارتباط بهداشتی همکاران و مددجو .با1

 آنها رفع براي را الزم اقدامات و کرده تعیین پرستاري فرآیند اساس بر را بیماراجتماعی  و روانی جسمی، نیازهاي .2

 .گیرد کار به

 کند. ثبت مخصوص هاي برگه در و کرده گیري اندازه را مایعات دفع و جذب.3

 بیان را اختصاصی و روتین آزمایشات در طبیعی مقادیر. نمونه گیري هاي آزمایشات را به نحو صحیح انجام داده و 4

 .نماید تفسیر را بیمار آزمایشات نتایج و نموده

 ترانسفوزیون از بعد و حین قبل، هاي مراقبت و نماید ترانسفوزیون صحیح نحو به را آن هاي فرآورده یا خون .5

 .دهد انجام صحیح بطور را خون

 .دهد انجام انما و گذاشته تیوب رکتال مددجو جهت نیاز صورت . .در6

 .دهد انجام بیمار براي را آندوسکوپی از بعد و قبل هاي مراقبت . 7

 .نماید اجرا و تدوین مراقبتی برنامه عضو قطع یا و گچ کشش، داراي بیمار ..جهت8

 تحویل عمل اتاق از را بیمار و آورده عمل به بیماران براي را جراحی اعمال از قبل تخصصی و عمومی هاي .آمادگی9

 .دهد انجام بیماران را در جراحی اعمال از پس تخصصی عمومی و اقدامات و مراقبت و گرفته

مهم و اقدامات الزم تا آماده نمودن  عوارض و درمانی اثر توضیح و دانستن با را بیماران براي شده تجویز داروهاي .11

  دارو تحت نظارت مربی انجام دهد.

 .دهد آموزش خانواده وي و بیمار به آنها عوارض و داروها صحیح مصرف مورد در .11

 .بگیرد کار به مددجو از مراقبت هنگام (را ... ها و دست عفونت)شستن کنترل هاي .روش12

 .دهد انجام صحیح تحت نظر مربی نحو به را درن و بخیه کشیدن .13

 تدوین مراقبتیبرنامه  جراحی عمل تحت بیمار نیز و فوق اختالالت به مبتال بیمار براي پرستاري فرآیند اساس .بر14

 .کند اجرا و

 .نماید اجرا و تدوین را مناسب آموزشی برنامه و نموده تعیین را بیمار عمل از بعد و قبل آموزشی نیازهاي .15

.پذیرش ،انتقال و ترخیص بیمار را در بخش با نوشتن مراقبت هاي کامل پرستاري با توجه به فرایند پرستاري 16

 انجام دهد. 
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 معیار ارزشیابی دانشجویان: 

 ( :  در پایان همه دوره ها نمره  1 )الف( لوگ بوک 

 نمره( : بصورت تئوری در دانشکده برگزار می شود  4) امتحان پایان دوره( ب

 نمره صفات اختصاصی  8نمره صفات عمومی و  5نمره( :    11ج( فرم ارزیابی )

موضوعاتی که با هماهنگی استاد مربوطه در هر بخش تعیین و ارائه : ارائه کنفرانس  شامل)نمره(  2تکالیف ) د ( 

      case present)می گردد و 

 به پاسخگویی و مطالب ارائه آمادگی و تسلط تمامی دانشجویان بایستی نظر مورد هاي تاریخ در ها کنفرانس

 .باشد شده معتبر گرفته رفرنس از و باشند داشته را اساتید سواالت

 

 توجه : 

الف ـ دانشجویان موظفند مطالب تئوري و مهارتهاي عملی را با جدیت پیگیري و مطالعه نمایند تا در زمان ارائه 

 کنفرانس و ارزیابی هاي پایان دوره ، موفقیت هاي الزم را کسب نمایند.

 نجام می گیرد. ب ـ زمان ارائه  و  مطالب کنفرانس ها در هر دوره با هماهنگی استاد مربوطه ا

 ج ـ موضوع امتحان پایان دوره مطابق با طرح درس و بر اساس مطالب  و مهارتهاي  ارائه شده توسط اساتید بالینی 

 می باشد.

لذا به همراه داشتن دفترچه یادداشت براي همه دانشجویان به منظور نت برداري از مطالب ارائه شده توسط مربیان 

 محترم الزامی است.
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 : آموزیمربوط به نحوه فعالیت دانشجویان در محیط کار مقررات

 حضور منظم و به موقع در محیط کارآموزي الزامی است . -

 رعایت حجاب و شئونات اسالمی الزامی است . -

 پوشیدن یونیفرم طبق ضوابط و مقررات تبیین شده از جانب دانشگاه الزامی است . -

و مؤدبانه با استاد ، پرسنل  و همکالسان ـ صداقت ، راستگویی  رعایت نکات اخالقی )  ارتباط و احترام مناسب -

 ، حفظ خلوت و اسرار بیماران (  الزامی است .

 هیچ دانشجویی مجاز به غیبت در دوره کارآموزي نیست .ـ 

 منظور می گردد. غیبت غیر موجه )حتی یک جلسه ( نمره صفردر صورت داشتن  -

ید ، بستري شدن در بیمارستان ، زایمان ، فوت اقوام درجه یک ، در صورت داشتن غیبت موجه ) بیماري شد -

حج تمتع، ازدواج و .... (  که تشخیص موجه بودن غیبت به عهده مربی و نهایتا مدیر گروه دانشکده پرستاري 

 می باشد و تصمیم گیري براي جبران با کسر نمره به عهده گروه آموزشی دانشکده می باشد. 
 اطالعات بیمار در خارج از محیط بیمارستان اکیدا ممنوع می باشد .هر گونه فاش کردن  -

 می باشد . ممنوع استفاده از تلفن همراه در جلسات کارآموزي -

 استفاده از اتیکت شناسایی تایید شده از سوي دانشگاه و نصب آن روي لباس الزامی می باشد . -

پارچه اي و کفش مشکی ) براي خانمها مقنعه مشکی لباس فرم دانشجویان شامل روپوش سفید و مرتب ـ شلوار  -

 ( می باشد.

 داشتن زیورآالت ، ناخن بلند ، جویدن آدامس ممنوع می باشد . -

استفاده خود سرانه از وسایل و تجهیزات بخش ممنوع می باشد ، در مدت استفاده با مربی خود یا پرسنل بخش  -

 ب کرده و تحویل دهید .هماهنگی کنید و بعد از استفاده وسایل کار را مرت

 

 

در صورت مواجهه با هرگونه مشکل در بخش اعم از  مسائل کاری و اخالقی با پرسنل و همکاران و نکته : 

 ونه اقدام فردی خودداری نمایید .هرگابتدا مراتب را با مربی خود در میان گذاشته و از انجام ، یا بیماران 
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 1بزرگساالن/سالمندانفرم ارزیابی کارآموزی پرستاری 

 شماره دانشجویی:   نام و نام خانوادگی : 

بخشهای داخلی و جراحی بیمارستانهای محل کارآموزی : 

 مطهری و پیمانیه

 یک ترم تحصیلیمدت کارآموزی : 

 تعداد روزهای غیبت : 01/9/0011 -22/8/0011تاریخ شروع و پایان کارآموزی : 

 شده .....روزموجه .... غیر موجه....جبران 

 نمره ارزیابی : 

 

، ارتوپدی  گوارش ،این فرم به منظور ارزشیابی فعالیت های بالینی دانشجویان طی یک ترم در بخش های داخلی جراحی 

 بیمارستان های شهید مطهری و پیمانیه در دو بخش تنظیم گردیده است .

 عمومی ارزشیابی فرم اساس بر عمومی ارزشیابی  بخش اول :

 ویژه اهداف با منطبق اختصاصی ارزشیابی فرم اساس بر بالینی های مهارت پیشرفت ارزشیابی بخش دوم :

 

 پیشنهادات :    

 

 

 امضاء مربی:                                                    امضاء دانشجو :     
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 فرم ارزشیابی  صفات عمومی

 عالی صفات عمومی 

1 

 خوب

57/0 

متوس

 ط

7/0 

 ضعیف

57/0 

غیر قابل 

 0قبول

مشاهده 

 -نشد

       وقت شناسی 1

       وضعیت ظاهر 2

       صداقت در گفتار ، درستکاری، امانتداری 1

       اعتماد به نفس 4

       نظم و ترتیب در کار 5

       دقت و صحت در کار 6

       انتقاد پذیری 7

       کارتوانایی حل مشکالت در محیط  8

       محوله احساس مسئولیت در وظایف 9

       عالقه به کار 11

       پرسنل و همکاران –قدرت برقراری ارتباط صحیح با مربی  11

       قدرت برقراری صحیح با بیمار 12

       سرعت عمل در کار 11
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       نحوه همکاری 14

       قدرت ابتکار وپیش بینی 15

       صرفه جویی و مراقبت از وسایل  16

       قدرت تصمیم گیری مناسب در انتخاب اولویت ها 17

       عفونت از پیشگیری جهت بهداشتی نکات رعایت 18

نحوه تنظیم برنامه مراقبت از بیمار بر اساس فرایند  19

 پرستاری 

      

مشاهدات دقیق پرستاری و نحوه ارائه گزارش در پرونده  21

 بیمار 

      

 اختصاصیفرم ارزشیابی  

 عالی صفات اختصاصی 

1 

 خوب

57/0 

 متوسط

7/0 

 ضعیف

57/0 

غیر قابل 

 0قبول

مشاهده 

 -نشد

 ارتوپدی ، 1جراحی  بخش

       .نماید میبرقرار  مناسب ارتباط بیمار و بخش پرسنل با 1

را از نظر جسمی ، روانی و اجتماعی به طور دقیق بیمار  2

 بررسی می نماید .

      

در بررسی و شناخت بیمار، معاینات سیستم عضالنی و  1

 استخوان را انجام می دهد. 

      

 یافته های آزمایشگاهی و رادیولوژی را در بیمار چک   4

 می نماید. 

      

تشخیصی را برای مراقبت های قبل و بعد از تست های  5

 بیمار انجام و توضیحات الزم را برای وی ارائه می دهد.
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مراقبت های قبل از اعمال جراحی سیستم عضالنی  6

 اسکلتی را برای بیمار انجام می دهد.

      

مراقبت های بعد از اعمال جراحی  سیستم عضالنی  7

 اسکلتی را برای بیمار انجام می دهد.

      

 

بیمار با انواع شکستگی ها طبق اصول فرایند پرستاری از  8

 مراقبت می کند .

      

، پیچ خوردگی ها و کشیدگی از بیمار با انواع دررفتگی ها  9

 طبق اصول فرایند پرستاری مراقبت می کند .ها 

      

 از بیمار با گچ طبق اصول فرایند پرستاری مراقبت  11

 می کند .

      

مراقبت های مربوط به گچ گیری را برای بیمار عوارض و  11

 توضیح می دهد.

      

یند طبق اصول فرااز بیمار با تراکشن پوستی و استخوانی  12

 مراقبت الزم را به عمل می آورد .پرستاری 

      

طبق اصول فرایند  از بیمار با هموواک و درن و پین 11

 مراقبت الزم را به کار می گیرد . پرستاری

      

مراقبتهای الزم پرستاری در مورد اختالالت متابولیکی  14

استخوان ) استئوپروز ، بیماری پاژه ، استئوماالسی ، 

 نقرس ، آرتریت و .....( را انجام دهد.

      

 

مراقبتهای الزم پیرامون عفونت های  15

استخوانی ) استئومیلیت ، آرتریت عفونی ، 

فقرات را سل استخوانی مفاصل و ستون 

 انجام دهد.

      

مراقبتهای الزم در مورد تومورهای  16

استخوان ، اختالالت پا مثل هالوس والگوس 

و اختالالت بافت همبند ) لوپوس، 
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اریتماتوسیستمیک و اسکلرودرمی ( را 

 بداند و برای بیماران انجام دهد.

انواع ورزش های فعال و غیر فعال را به کار  17

آموزش های الزم در این باره را به برده و 

 بیمار ارائه می کند .

      

طبق اصول فرایند  مراقبت های پرستاری را 18

با رعایت تکنیک استریل و  پرستاری

 سرعت عمل مناسب انجام می دهد.

      

در مورد اثرات و عوارض داروهای رایج در  19

بخش ارتوپدی آموزش های الزم به بیمار  را 

 می دهد. ارائه

      

آموزش های الزم در مورد روش های  21

پیشگیری از عوارض بی حرکتی را به بیمار 

 ارائه می دهد .

      

آموزش های الزم حین ترخیص و بستری را  21

 به بیمار وخانواده وی ارائه می کند .

      

نتایج مراقبت های به عمل آمده را به طور  22

مکتوب در شفاهی گزارش و به صورت 

 پرونده بیمار ثبت می نماید .
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 گوارش،  5جراحی  بخش

 عالی صفات اختصاصی 

1 

 خوب

57/0 

 متوسط

7/0 

 ضعیف

57/0 

غیر قابل 

 0قبول

مشاهده 

 -نشد

 برقرار  مناسب ارتباط بیمار و بخش پرسنل با 1

 .نماید می

      

طور دقیق بیمار را از نظر جسمی ، روانی و اجتماعی به  2

 بررسی می نماید .

      

عالئم و نشانه های اختالل در سیستم گوارشی را در  1

 مورد بیمار بررسی می کند . 

      

یافته های آزمایشگاهی و رادیولوژی )اندوسکوپی ،  4

 باریم انما و ...( بیمار را بررسی  می نماید. 

      

 مراقبت های قبل و بعد از تست های تشخیصی  5

ای بیوپسی کبد و ....(را برکولونوسکوپی، ) اندوسکوپی، 

 بیمار انجام و توضیحات الزم را به وی ارائه می دهد.

      

مراقبتهای قبل ازاعمال جراحی سیستم گوارشی  6

 بنحوصحیح برای بیمارانجام میدهد.

      

جراحی  سیستم گوارشی را  مراقبت های بعد از اعمال 7

 به نحو صحیح برای بیمار انجام می دهد.

      

ش صحیح لوله بینی در صورت لزوم برای بیمار  به رو 8

 معدی می گذارد. 

      

و همچنین ایلئوستومی معدی  –از بیمار با لوله بینی  9

مراقبت الزم طبق اصول تیوب و گاستروستومی تیوب 

 عمل می آورد .فرایند پرستاری به 

      

 شستشوی معده را با روش صحیح برای بیماران  11

 ) خونریزی معده ، مسمومیت ها و ...( انجام می دهد.
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مراقبت الزم از مددجویان مبتال به انواع اختالالت  11

، سرطان های سیستم گوارشی ) گاستریت ، زخم معده 

 می آورد . ( را به عملگوارشی ، اختالالت هضم و جذب

      

 مراقبتهای پرستاری از بیماران با مشکالت سوء تغذیه  12

) چاقی ـ بی اشتهایی و...( و همچنین اختالالت روده 

ای ) التهابی ،  کولیت اولسر ، اسهال ، کرون ، 

آپاندیسیت ، پرتونیت و عفونت انگلی( هرنی ـ 

 دیورتیکول ، انسداد و تروما را بداند و اجرا نماید.

      

مراقبتهای الزم در مورد اختالالت دفعی مانند  11

هموروئید ، کیست پایلویندال ، فیشر ، فیستول ، آبسه 

 ، یبوست و بی اختیاری دفع را بداند .

      

مراقبتهای الزم در مورد کبد و کیسه صفرا ) پانکرانیت  14

، سرطان پانکراس و صدمات کله سیتیت  حاد و مزمن ، 

کیسه صفرا ، هپاتیت ویروسی و باکتریایی و سرطان 

 آبسه کبد( را بداند و توانایی اجرای آن را داشته باشد.

      

دانشجو اطالعات الزم و توانایی انجام مراقبت از بیمار  15

 با شرایط پیوند کبد را داشته باشد.

      

دانشجو آمیلوئیدوزیس و بیماری ویلسون را بشناسد و  16

 مراقبت از این بیمار را داشته باشد.توانایی 

      

توانایی  آموزش به بیماران در مورد انواع روشهای  17

 تغذیه به بیماران داشته باشد.

      

دستورات دارویی را به طور دقیق برای بیمار اجرا می  18

 ) همه مراحل تا قبل از دادن دارو( نماید

      

ایزوله ) تماسی، تنفسی . مراقبت های الزم از بیماران  19

 ...( را به عمل می آورد .

      

ا ب طبق اصول فرایند پرستاری مراقبت های پرستاری را 21

 رعایت تکنیک استریل و سرعت عمل مناسب انجام 

 می دهد.
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آموزشهای الزم در مورد اثرات و عوارض داروهای رایج  21

 در بخش گوارش به بیمار  ارائه میدهد.

      

آموزش های الزم حین ترخیص و بستری را به بیمار  22

 وخانواده وی ارائه می کند .

      

نتایج مراقبت های به عمل آمده را به طور شفاهی  21

 گزارش و به صورت مکتوب در پرونده بیمار ثبت 

 می نماید .

      

 

 صفات اختصاصی در بخش اتفاقات و اسکرین

  

 صفات اختصاصی

 عالی

1 

 خوب

75/ 

 متوسط

5/1 

 ضعیف

25/1 

غیر قابل 

 1قبول

مشاهده 

 -نشد

 بخش اتفاقات و اسکرین

شناخت انواع شکستگیها، دررفتگیها و نحوه فیکس کردن  1

 آنها)آتل،تراکشن پوستی و...(

      

       انجام خون گیري به روش صحیح 2

       انجام رگ گیري به روش صحیح 3

       صحیحبه روش NGT  گذاشتن  4

شستشوي معده در بیماران مختلف ) خونریزي معده،  5

 مسمومیتها و....(

      

       شناخت انواع مسمومیتها و مراقبت بیماران مسموم 6

       شناخت انواع آنتی دوت مسمومیت ها 7

گرفتن نمونه هاي مختلف به روش استریل جهت کشت) خون  8

 ، ادرار ، مدفوع و خلط(
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       پانسمان و شستشوي انواع زخمها 9

       آشنایی با انواع نخها و روشهاي بخیه زخم 11

       بخیه زدن انواع زخمهاي عمیق و سطحی 11

مراقبت از بیماران مبتال به سنگ کلیه ) رئال کولیک( و  12

 هماچوري

      

ت مشکالگذاشتن سوند فولی به روش صحیح در بیماران داراي  13

 سیستم ادراري

      

انجام صحیح تزریقات به روش هاي مختلف )عضالنی،زیرجلدي  14

 وداخل جلدي(

      

آشنایی با نحوه آماده کردن بیماران جهت انجام جراحیهاي  15

اورژانسی و انتقال به اتاق 

 عمل)شکستگیها،آپاندیسیت،پرفوراسیون زخم معده و...( 

      

       آشنایی با نحوه مراقبت از بیماران دچار انواع سوختگی  16

       آشنایی با نحوه مراقبت از بیماران دچار فاویسم 17

       آشنایی با نحوه مراقبت از بیماران با مشکالت اورژانسی قلب 18
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 عالی صفات اختصاصی 

1 

 خوب

57/ 

 متوسط

7/0 

 ضعیف

57/0 

غیر قابل 

 0قبول

مشاهده 

 -نشد

 بخش داخلی پیمانیه و مطهری، رعایت نکات الزم در مورد پانسمان انواع زخم

وسایل الزم و بسته های استریل برای انجام  1

پانسمان بشناسد و نحوه استفاده و باز کردن آن 

 را بداند و انجام دهد.

      

نکات استریلیتی و کنترل عفونت در زمان  2

 به دقت انجام دهد.پانسمان را بداند و 

      

توانایی پانسمان  شستشوی انواع زخم ها را  1

 داشته باشد.

      

زخم های استریل و تمیز و عفونی را از یکدیگر  4

 افتراق داده و مراقبتها و شستشوی آن را بداند.

      

آموزشهای الزم جهت جلوگیری از کاهش  5

فشارخون اورتوستاتیل برای بیمارانی که بعد از 

 می شود  ارائه دهد.OOB  عمل 

      

       آشنایی با نحوه مراقبت از بیماران دیابتی 

آشنایی با نحوه مراقبت از بیماران مبتال به  

 فشارخون باال

      

بیماران با مشکالت آشنایی با نحوه مراقبت از  

 عفونی تنفسی

      

       CVAآشنایی با نحوه مراقبت از بیماران  

گذاشتن سوند فولی به روش صحیح در بیماران داراي  

 مشکالت سیستم ادراري

      

انجام صحیح تزریقات به روش هاي مختلف  

 )عضالنی،زیرجلدي وداخل جلدي(
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Medication 

       دارویی را بداند و رعایت نماید.پنج  اصل  1

       کارت های دارویی را با کاردکس چک نماید 2

توانایی دسته بندی کارتها بر اساس ترتیب  1

 بیماران داشته باشد.

      

داروها را تشخیص داده و توانایی چیدن آن  4

 مطابق با کارتهای دارویی داشته باشد.

      

آماده نمودن داروها برای هر  توانایی حل کردن و 5

 بیمار را داشته باشد.

      

 

 شرح مراقبتهای الزم جهت تنظیم آب و الکترولیت ها و تعادل اسیدوباز

دانشجو توانایی سرم درمانی به طور کامل را  1

 داشته باشد.

      

را بشناسد و توانایی چک آن را I&O  برگه  2

 داشته باشد.

      

و بیکربنات اطالعات کافی  Nacl-kcl در مورد  1

 داشته باشد.

      

چگونگی تست آلن را بداند و در مورد گرفتن  4

 به طور کامل توضیح دهد.ABG  نمونه 

      

را به طور کامل توضیح ABG چگونگی تحلیل  5

 دهد.

      

مراقبتهای الزم جهت تنظیم آب و الکترولیت  6

بداند و به طور صحیح ها و تعادل اسیدوباز را 

 انجام دهد.

      

 

 


