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 پبیِ ثز هسئلِ، حل ٍ خالق تفکز ّبی هْبرت اس گیزی ثْزُ ثب داًطجَ کبرآهَسی ایي در : درط ؽزح

 اسبس ثز ٍ پزداختِ ثیوبراى سالهت ٍضؼیت ضٌبخت ثِ پزستبری فزآیٌذ چبرچَة در ٍ ًظزی ّبی آهَختِ

 . ًوبیذ هی ارسیبثی اجزا اس پس ٍ تؼییي را هٌبست پزستبری تذاثیز پزستبری، ّبی تطخیص

 در ػوالً ضذُ، آهَختِ ًظزی ّبی آهَختِ کبرگیزی ثِ ثب تب داًطجَیبى ػولی هْبرت افشایص وّی: ٞذف

 ًفس ثِ اػتوبد ٍ استمالل ثب ٍ پزستبری فزایٌذ اسبس ثز ثیوبر، ثب هٌبست ارتجبط ضوي ثتَاًٌذ ثیوبر ثبلیي

 ًوبیٌذ ًمص ایفبی جزاحی داخلی ّبی ثخص در هختلف ٍظبیف اًجبم در

 :اٞذاف ٚیضٜ

 :ثتٛا٘ذ یذثب دٚرٜ پبیبٖ ایٗ دٚرٜ در دا٘ؾدٛ

 . کٌذ ثزلزار هَثز ای حزفِ ارتجبط ثْذاضتی ّوکبراى ٍ هذدجَ ثب .1

 را السم الذاهبت ٍ کزدُ تؼییي پزستبری فزآیٌذ اسبس ثز را ثیوبر اجتوبػی ٍ رٍاًی جسوی،ًیبسّبی  .2

 . گیزد کبر ثِ آًْب رفغ ثزای

 تفسیز را ثیوبر آسهبیطبت ًتبیج ٍ ًوَدُ ثیبى را اختصبصی ٍ رٍتیي آسهبیطبت در عجیؼی همبدیز .3

 . .ًوبیذ

 :ّیداخ ثخؼ

 .ٕ٘بیذ ٔزالجت عىتٝ لّجی دچبر ثیٕبراٖ اس رٚػ فحیح ثٝ .1

 .دٞذ ؽزح را آٟ٘ب ػٛارك ٚ ثؾٙبعذ لّجی را ثیٕبراٖ یدارٚٞب .2

 فؼبِیت ،ییغذایٓ رص دارٚٞب، درثبرٜ( خقٛؿ در را السْ یٞب آٔٛسػ لّجی ثیٕبراٖ ثِ  .3

 .دٞذ ٔزثی ارائٝ حضٛر در )...ٚ خغٕی

 یذرف ٗضیآ٘ لّجی، عىتٝ دچبر ثیٕبراٖ ثب لذْ ثٝ لذْ درٔب٘ی ، ثزخٛرد فحیح رٚػ ثٝ .4

 .دٞذ ا٘دبْ را... ٚ جیلّ یی٘برعب ٚ

 .ٕ٘بیذ اعتفبدٜ جیلّ ٘یتٛرٔب دعتٍبٜ اس حیحف رٚػ ثٝ .5

 .یذٕ٘ب اعتفبدٜ D.C. shock  دعتٍبٜ اس حیحف رٚػ ثٝ .6

  .وٙذ ٚفُ را جیلّ ثیٕبر ضیٛوتآ٘ ٚ عزْ حیحف رٚػ ثٝ .7

  .دٞذضیح تٛ ٚ ثذا٘ذ را جیلّ ٔبیؾبت ثیٕبراٖآس ٘زٔبَ عغح .8

  .ثذا٘ذ را جیلّ ثیٕبراٖ تؾخیقی یتغتٟب .9

 ٚ ثیٕبراٖ ثٝ آٔٛسػ ٘حٜٛ ٚ یذٕ٘ب ٔزالجت دیبثت ثٝ ٔجتال ثیٕبراٖ اس فحیح رٚػ ثٝ .11

 .دٞذ ا٘دبْ را آٟ٘ب خب٘ٛادٜ

 .وٙذ پیؾٍیزی ثخؼ در ػفٛ٘ت س ا فحیح  رٚػ ثٝ .11

 .یذٕ٘ب ٔزالجت یشِٚٝا اتبق در ثیٕبراٖ اس فحیح رٚػ ثٝ .12



 ٔزالجت ).... ٚ یذس،ا آ٘فٛال٘شا( ٚیزٚعی یػفٛ٘تٟب ثٝ ٔجتال ثیٕبراٖ اس فحیح رٚػ ثٝ .13

 یذ.ٕ٘ب

 یذ.ٕ٘ب ٔزالجت )..... ٚ عُ ( یبَثبوتز یػفٛ٘تٟب ثٝ ٔجتال ثیٕبراٖ اس فحیح رٚػ ثٝ .14

 ٔزالجت COPD  یز٘ظ تٙفظ عیغتٓ اختالالت ثٝ ٔجتال ثیٕبراٖ اس حیحف رٚػ ثٝ .15

 یذ.ٕ٘ب

 ، الر٘ضیت ، ٘یپٙٛٔٛ ( غیتٙف عیغتٓ یػفٛ٘تٟب ثٝ ٔجتال ثیٕبراٖ اس حیحف رٚػ ثٝ .16
....(  

 . ذیٕ٘ب ٔزالجت

 .دا٘ذ ٔی را ).... ،ٚ خّظ ، ،عزفٝ ٘فظ ٍیتٙ ( ِیٙیثب یٞب ٘ؾب٘ٝ ٚ ػالئٓعی ثزر ٘حٜٛ .17

 .یذٕ٘ب اعتفبدٜ عبوؾٗ دعتٍبٜ اس فحیح رٚػ ثٝ .18

 .یذٕ٘ب اعتفبدٜ یٔتز وغیا پبِظ دعتٍبٜ اس حیحف رٚػ ثٝ .19

 

 :اورژانس بخش

 ٘ٛع ٚ اٚرصا٘ظ ثخؼ ثب ٔتٙبعت یپزعتبر یٞب ٟٔبرت در را خٛد یغتٍیؽب دا٘ؾدٛ .1

 .دٞذ یٔ ٘ؾبٖ دزیپزٚع

 دٞذ. یٔ ٘ؾبٖ را خٛد دا٘ؼ ، اٚرصا٘ظ ثخؼ یوبرآٔٛس غٝیح ثب ٔتٙبعت .2

 د٘جبَ ثٝ ٚ وٙذ یٔ ؽزوت) ٕبریث ثٝ آٔٛسػ ؽبُٔ (ثخؼ یآٔٛسؽ یٞب تیفؼبِ در .3

 .اعت یزیبدٌی یٞب فزفت

 یٙیبِث تبداع بث تؼبُٔ ٚ ٞب وٙفزا٘ظ در را خٛد ٔغتمُ ٚ حیفح لضبٚت ٚ یا٘تمبد تفىز .4

 .دٞذ یٔ ٘ؾبٖ ٕبریث ٚ

  .ثبؽذ یٔ آ٘بٖ تیٞذا ٚ ٕبریث بصیتز فزْ ُیتىٕ ثٝ لبدر ٔغتمُ فٛرت ثٝ دا٘ؾدٛ .5

 ، زدٖو پب٘غٕبٖ ، خٖٛ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌزفتٗ ، یذیٚر خظ ٌزفتٗ ( یپزعتبر یدزٞبیپزٚع .6

 ،ٚدارٚٞب عزْ لغزات ٓیتٙظ ، دادٖ دارٚ ، ٕبریث ًٙیتٛریٔب٘ ، NGT ٌذاؽتٗ ، ٛ٘ذاصع

 .دٞذ ا٘دبْ یافِٛ ٚ حیفح رٚػ ثٝ را )زٜیٚغ یلّج ٘ٛار ٌزفتٗ

 َٛٔحّ ٛاعا٘ ٔقزف ٘حٜٛ ٚ یپزعتبر یٞب ٔزالجت ٚ ػٛارك ٔقزف، ٔٛارد ، غٓیٔىب٘ .7

 .دٞذ ؽزح را ثخؼ در اعتفبدٜ ٔٛرد یدارٚٞب ٞب، عزْ ك،یتشر یبٞ

  ( بتاتفبل در یتزثغ ٕبریث هی خقٛؿ در را یثٟذاؽت خچٝیتبر ٚ عالٔت یثزرع فزْ .8

 ذٜپزٚ٘ ٚ بحجٝٔق عجك )یػفٛ٘ بی هیٔتبثِٛ ،یلّج،  یتٙفغ ٔؾىالت ـیتؾخ بث  

 .اعت ٛدٜٕ٘ ُیتىٕ

 یی٘برعب ، آعٓ حّٕٝ اسخّٕٝ اٚرصا٘ظ ٔٛارد ثزٚس فٛرت در پزعُٙ ثب یٕٞىبر ثٝ لبدر .9

 .ثبؽذ یٔ ....ٚ آ٘ضیٗ ، ؽٛن ، یتٙفغ



 تزاؽٝ ِِٛٝ ، یٚ٘چٛر ٚ عبدٜ ٔبعه ، ٘بساَ عٙذ ( یتزاپ یضٖاوغ ٔختّف یرٚؽٟب .11

 .دٞذ یٔ ا٘دبْ حیفح ٜٛیؽ ٝث را )....ٚ

 

 

 : یخزاح ثخؼ

 اس پظ یتخقق ٚ یػٕٛٔ الذأبت ٚ ٔزالجت ٚ ٌزفتٝ ُیتحٛ ػُٕ اتبق اس را ٕبریث .1

 .دٞذ ا٘دبْ یپزعتبر ٙذیفزا عجك ثز ٚ حیفح عٛر ثٝ را ٕبراٖیث در یخزاح اػٕبَ

 ٞب درٖ ا٘ٛاع اس ٔزالجت ٚ دٞذ ا٘دبْ ُیاعتز هیتىٙ ثب را یخزاح سخٓ پب٘غٕبٖ ا٘ٛاع .2

 را )....ٚ ٛةیت چغت اس ٔزالجت ، ٕٞٛان وزدٖ خبرج درٖ، وزدٖ وٛتبٜ : ؽبُٔ (

 .دٞذ ا٘دبْ

 اس یپزعتبر ٙذیفزا اعبط ثز ٚ ثؾٙبعذ را ٔزثٛعٝ ثخؼ غیؽب یٞب یٕبریث ا٘ٛاع .3

 .آٚرد ػُٕ ثٝ ٔزالجت ٕبراٖیث

 وبر ثٝ ٔذدخٛ اس ٔزالجت ٍٞٙبْ را) ... ٚ ٞب دعت ؽغتٗ(ػفٛ٘ت وٙتزَ یٞب رٚػ .4

 .زدیثٍ

  .ثجزد ثىبر ٚ ثذا٘ذ را ٔزثٛعٝ ثخؼ در حیرا اختقبرات ٚ افغالحبت .5

 .دٞذ ا٘دبْ را آٖ اس ثؼذ ٚ لجُ یٞب ٔزالجت ٚ ثذا٘ذ را ٔزثٛعٝ ثخؼ حیرا ؾبتیآسٔب .6

 دارٚٞب ػٛارك ٚ اثز شْیٔىب٘ ، ٔقزف ٔٛارد . ثؾٙبعذ را ٔزثٛعٝ ثخؼ حیرا یدارٚٞب .7

 .ثذٞذ ٕبریث ثٝ را ٙٝیسٔ ٗیا در السْ یٞب آٔٛسػ ٚ دا٘غتٝ را

 .آٚرد ػُٕ ثٝ ٕبراٖیث یثزا را یخزاح اػٕبَ اس لجُ یتخقق ٚ یػٕٛٔ یٞب یآٔبدٌ .8

  .دٞذ آٔٛسػ ٕبریث ثٝ ٚ ثذا٘ذ را ٔزثٛعٝ ثخؼ ییغذا یٞب ٓیرص ا٘ٛاع .9

 .وٙذ ثجت ٔخقٛؿ یٞب ثزٌٝ در ٚ وزدٜ یزیٌ ا٘ذاسٜ را ؼبتیٔب دفغ ٚ خذة .11

  .دٞذ ا٘دبْ را السْ ٔزالجت یادرار یٔدبر ٚ ٔثب٘ٝ یؽغتؾٛ یدارا ٕبریث یثزا .11

 یعٙذٞب یثزا بسی٘ ٔٛرد ٔزالجت ٚ دٞذ ا٘دبْ را یادرار ییٔدزا داخُ عٙذاص .12

 .زدیٌ وبر ثٝ را ییٔدزا داخُ ٚ ی٘فزٚعتٛٔ

 ٘حٛ ثٝ را یٛیوّ ٚ ٌٛارػ ، یػقج غتٓیع یخزاح اػٕبَ اس ثؼذ ٚ لجُ یٞب ٔزالجت .13

 .رعب٘ذ ا٘دبْ ثٝ یحیفح

 اخزا ٚ ٗیتذٚ یٔزالجت ثز٘بٔٝ یخزاح ػُٕ تحت ٕبریث یثزا یپزعتبر ٙذیفزآ اعبط ثز .14

 .وٙذ

 را ٔٙبعت یآٔٛسؽ ثز٘بٔٝ ٚ ٕ٘ٛدٜ ٗییتؼ را ٕبریث ػُٕ اس ثؼذ ٚ لجُ یآٔٛسؽ یبسٞبی٘ .15

 .ذیٕ٘ب اخزا ٚ ٗیتذٚ

 ثٝ فزایٙذ پزعتبری ا٘دبْ دٞذ. تٛخٝ ثب ثخؼ در را ٕبریث ـیتزخ ٚ ،ا٘تمبَ زػیپذ .16



 

 .ذیٕ٘ب یزیؾٍیپ آٟ٘ب ثزٚس اس ٚ دادٜ ـیتؾخ ٕبریث در را یتحزو یث ػٛارك .17

 

 

 هعیار ارزضیاتی داًطجَیاى: 

 ( :  در پبیبٖ ٕٞٝ دٚرٜ ٞب ٕ٘زٜ  1 )اِف( ِٛي ثٛن 

 ٕ٘زٜ( : ثقٛرت تئٛری در دا٘ؾىذٜ ثزٌشار ٔی ؽٛد  4) أتحبٖ پبیبٖ دٚرٜ( ة

 ٕ٘زٜ ففبت اختقبفی  8ٕ٘زٜ ففبت ػٕٛٔی ٚ  5ٕ٘زٜ( :    13ج( فزْ ارسیبثی )

ٔٛضٛػبتی وٝ ثب ٕٞبٍٞٙی اعتبد ٔزثٛعٝ در ٞز ثخؼ تؼییٗ : ارائٝ وٙفزا٘ظ  ؽبُٔ)ٕ٘زٜ(  2تىبِیف ) د ( 

      case present)ٚ ارائٝ ٔی ٌزدد ٚ 

 پبسخگَیی ٍ هغبلت ارائِ آهبدگی ٍ تسلظ داًطجَیبىتوبهی  ثبیستی ًظز هَرد ّبی تبریخ در ّب کٌفزاًس

 .ثبضذ ضذُ هؼتجز گزفتِ رفزًس اس ٍ ثبضٌذ داضتِ را اسبتیذ سَاالت ثِ

 توجه : 

الف ـ داًطجَیبى هَظفٌذ هغبلت تئَری ٍ هْبرتْبی ػولی را ثب جذیت پیگیزی ٍ هغبلؼِ ًوبیٌذ تب در سهبى 

 هَفمیت ّبی السم را کست ًوبیٌذ. ارائِ کٌفزاًس ٍ ارسیبثی ّبی پبیبى دٍرُ ،

 ة ـ سهبى ارائِ  ٍ  هغبلت کٌفزاًس ّب در ّز دٍرُ ثب ّوبٌّگی استبد هزثَعِ اًجبم هی گیزد. 

ج ـ هَضَع اهتحبى پبیبى دٍرُ هغبثك ثب عزح درس ٍ ثز اسبس هغبلت  ٍ هْبرتْبی  ارائِ ضذُ تَسظ 

 اسبتیذ ثبلیٌی 

 هی ثبضذ.



ِ یبدداضت ثزای ّوِ داًطجَیبى ثِ هٌظَر ًت ثزداری اس هغبلت ارائِ ضذُ تَسظ لذا ثِ ّوزاُ داضتي دفتزچ

 هزثیبى هحتزم الشاهی است.

 

 : آهَزیهقررات هرتَط تِ ًحَُ فعالیت داًطجَیاى در هحیظ کار

 حضَر هٌظن ٍ ثِ هَلغ در هحیظ کبرآهَسی الشاهی است . -

 رػبیت حجبة ٍ ضئًَبت اسالهی الشاهی است . -

 یًَیفزم عجك ضَاثظ ٍ همزرات تجییي ضذُ اس جبًت داًطگبُ الشاهی است .پَضیذى  -

رػبیت ًکبت اخاللی )  ارتجبط ٍ احتزام هٌبست ٍ هؤدثبًِ ثب استبد ، پزسٌل  ٍ ّوکالسبى ـ صذالت ،  -

 راستگَیی ، حفظ خلَت ٍ اسزار ثیوبراى (  الشاهی است .

 یست .ّیچ داًطجَیی هجبس ثِ غیجت در دٍرُ کبرآهَسی ًـ 

 هٌظَر هی گزدد. غیجت غیز ٔٛخٝ )حتی یه خّغٝ ( ٕ٘زٜ ففزدر صَرت داضتي  -

در صَرت داضتي غیجت هَجِ ) ثیوبری ضذیذ ، ثستزی ضذى در ثیوبرستبى ، سایوبى ، فَت الَام درجِ  -

یک ، حج توتغ، اسدٍاج ٍ .... (  کِ تطخیص هَجِ ثَدى غیجت ثِ ػْذُ هزثی ٍ ًْبیتب هذیز گزٍُ 

پزستبری هی ثبضذ ٍ تصوین گیزی ثزای ججزاى ثب کسز ًوزُ ثِ ػْذُ گزٍُ آهَسضی داًطکذُ  داًطکذُ

 هی ثبضذ. 
 ّز گًَِ فبش کزدى اعالػبت ثیوبر در خبرج اس هحیظ ثیوبرستبى اکیذا هوٌَع هی ثبضذ . -

 هی ثبضذ . ٕٔٙٛع استفبدُ اس تلفي ّوزاُ در جلسبت کبرآهَسی -

 ضذُ اس سَی داًطگبُ ٍ ًصت آى رٍی لجبس الشاهی هی ثبضذ . استفبدُ اس اتیکت ضٌبسبیی تبییذ -

لجبس فزم داًطجَیبى ضبهل رٍپَش سفیذ ٍ هزتت ـ ضلَار پبرچِ ای ٍ کفص هطکی ) ثزای خبًوْب  -

 همٌؼِ هطکی ( هی ثبضذ.

 داضتي سیَرآالت ، ًبخي ثلٌذ ، جَیذى آداهس هوٌَع هی ثبضذ . -

خص هوٌَع هی ثبضذ ، در هذت استفبدُ ثب هزثی خَد یب استفبدُ خَد سزاًِ اس ٍسبیل ٍ تجْیشات ث -

 پزسٌل ثخص ّوبٌّگی کٌیذ ٍ ثؼذ اس استفبدُ ٍسبیل کبر را هزتت کزدُ ٍ تحَیل دّیذ .

 

 



در فٛرت ٔٛاخٟٝ ثب ٞزٌٛ٘ٝ ٔؾىُ در ثخؼ اػٓ اس  ٔغبئُ وبری ٚ اخاللی ثب پزعُٙ ٚ ًکتِ : 

ٛ٘ٝ الذاْ فزدی ٞزٌاثتذا ٔزاتت را ثب ٔزثی خٛد در ٔیبٖ ٌذاؽتٝ ٚ اس ا٘دبْ ، ٕٞىبراٖ ٚ یب ثیٕبراٖ 

 خٛدداری ٕ٘بییذ .

 

 

 

 1فرم ارزیاتی کارآهَزی پرستاری تسرگساالى/سالوٌذاى

 ضوارُ داًطجَیی:   ًام ٍ ًام خاًَادگی : 

بخشْای داخلی ٍ جراحی بیوارستاًْای هحل کارآهَزی : 

 ٍ پیواًیِ سیذالشْذا

 یک ترم تحصیلیهذت کارآهَزی : 

 -11/11/1401تاریخ ضرٍع ٍ پایاى کارآهَزی : 

21/3/1402 

 تعذاد رٍزّای غیثت :

 هَجِ .... غیر هَجِ....جبراى شذُ .....رٍز

 ًورُ ارزیاتی : 

هذرسیي اساتیذ گرٍُ داخلی جراحی )خاًن ّا :فریثا فخرآٍری، دکتر راضیِ پرًیاى ، سارا 

 : هجتثی زیٌی، ساساى رحواًیاى(هقذم ٍ آقایاى 

 

جراحی ٍ ایي فرم بِ هٌظَر ارزشیابی فعالیت ّای بالیٌی داًشجَیاى طی یک ترم در بخش ّای داخلی 

 ٍ پیواًیِ در دٍ بخش تٌظین گردیذُ است . سیذالشْذا بیوارستاى ّای 

 عوَهی ارزشیابی فرم اساس بر عوَهی ارزشیابی  بخش اول :

 ٍیژُ اّذاف با هٌطبق اختصاصی ارزشیابی فرم اساس بر بالیٌی ّای هْارت پیشرفت ارزشیابی بخش دوم :



 

 پیطٌْادات :    

 اهضاء هرتی:                                                    اهضاء داًطجَ :     

 فرم ارزضیاتی  صفات عوَهی

 عالی صفات عوَهی 

1 

 خَب

57/0 

هتَس

 ط

7/0 

 ضعیف

27/0 

غیر قاتل 

 0قثَل

هطاّذُ 

 -ًطذ

       ٚلت ؽٙبعی 1

       ٚضؼیت ظبٞز 2

       فذالت در ٌفتبر ، درعتىبری، أب٘تذاری 3

       اػتٕبد ثٝ ٘فظ 4

       ٘ظٓ ٚ تزتیت در وبر 5

       دلت ٚ فحت در وبر 6

       ا٘تمبد پذیزی 7

       تٛا٘بیی حُ ٔؾىالت در ٔحیظ وبر 8

       ٔحِٛٝ ٔغئِٛیت در ٚظبیفاحغبط  9

       ػاللٝ ثٝ وبر 10



پزعُٙ ٚ  –لذرت ثزلزاری ارتجبط فحیح ثب ٔزثی  11

 ٕٞىبراٖ

      

       لذرت ثزلزاری فحیح ثب ثیٕبر 12

       عزػت ػُٕ در وبر 13

       ٘حٜٛ ٕٞىبری 14

       لذرت اثتىبر ٚپیؼ ثیٙی 15

       فزفٝ خٛیی ٚ ٔزالجت اس ٚعبیُ  16

       لذرت تقٕیٓ ٌیزی ٔٙبعت در ا٘تخبة اِٚٛیت ٞب 17

       ػفٛ٘ت اس پیؾٍیزی خٟت ثٟذاؽتی ٘ىبت رػبیت 18

٘حٜٛ تٙظیٓ ثز٘بٔٝ ٔزالجت اس ثیٕبر ثز اعبط فزایٙذ  19

 پزعتبری 

      

ٔؾبٞذات دلیك پزعتبری ٚ ٘حٜٛ ارائٝ ٌشارػ در  20

 پزٚ٘ذٜ ثیٕبر 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 اختصاصیفرم ارزضیاتی  

 عالی صفات اختصاصی 

1 

 خَب

57/0 

 هتَسظ

7/0 

 ضعیف

27/0 

غیر 

قاتل 

 0قثَل

هطاّذُ 

 -ًطذ

 ینفرولوژ و یاورولوژ بخش

 ٔیثزلزار  ٔٙبعت ارتجبط ثیٕبر ٚ ثخؼ پزعُٙ ثب 1

 .ٕ٘بیذ

      

ثیٕبر را اس ٘ظز خغٕی ، رٚا٘ی ٚ اختٕبػی ثٝ عٛر  2

 دلیك ثزرعی ٔی ٕ٘بیذ .

      

 یٛیوّ غتٓیع ٙبتیٔؼب ٕبر،یث ؽٙبخت ٚ یثزرع در 3

 .دٞذ یٔ ا٘دبْ را یادرار ،

      

 ( یقیتؾخ یٞب تغت اس ثؼذ ٚ لجُ یٞب ٔزالجت 4

 حبتیتٛض ٚ ا٘دبْ ٕبریث یثزا را) ...ٚ ٝیوّ یٛپغیث

 .دٞذ یٔ ارائٝ یٚ ثٝ را السْ

      

 ٚ ؾبتیآسٔب در یؼیعج زیغ یٞب بفتٝی ٚ زیٔمبد 5

 ٔزالجت ٚ ییؽٙبعب را ٕبریث یقیتؾخ یتغتٟب

 .ثٙذد یٔ ثىبر را السْ

      

 ( یادرار یٞب ٕ٘ٛ٘ٝ ا٘ٛاع ٔٛرد در ٕبریث ثٝ 6

 ادرار یآٚر خٕغ ، ادرار وؾت ، ادرار شیآ٘بِ

 .دٞذ یٔ را السْ آٔٛسػ) .....ٚ عبػتٝ 24

      

 حیفح رٚػ ثٝ یادرار ٔؾىالت یدارا ٕبراٖیث در 7

 . ٌذارد یٔ یادرار عٙذ

      

 



 عٛ٘ذ یدارا ٕبریث اس یپزعتبر ٔزالجت 8

 . آٚرد یٔ ػُٕ ثٝ را ( Foley care )یادرار

      

 عٛ٘ذ در ِختٝ ٚ یٌزفتٍ دبدیا فٛرت در 9

 .دٞذ یٔ ؽغتؾٛ را آٖ ، یادرار

      

 ثٝ ٔزثٛط یٞب یٕبریث اس السْ یپزعتبر ٔزالجت 10

 ت،یّٛ٘فزیپ ، ٝیوّ عًٙ (یادرار یٔدبر ٚ ٝیوّ

 .دٞذ یٔ ا٘دبْ را )... ٚ تیغتیع

      

 یخزاح بَاػٕ اس ُلج ی تبرپزع یبٞ تٔزالج 11

 ،یادرار یٞب عًٙ زدٖو برجخ ، یتبتىتٛٔپزٚع

 .دٞذ ا٘دبْ حیفح ٘حٛ ثٝ را ...ٚ ی٘فزوتٛٔ

      

 یخزاح بَاػٕ اس ثؼٕذ یتبرپزع یبٞ تٔزالج 12

 ،یادرار یٞب عًٙ زدٖو برجخ ، یتبتىتٛٔپزٚع

 .دٞذ ا٘دبْ حیفح ٘حٛ ٝث را ...ٚٔی ٛ٘فزٚوت

      

 ت،یىبردیزپ زی٘ظ یٛیوّ ٛاركػ ثٝ ٔجتال ٕبراٖیاسث 13

 حیفح ٘حٛ ثٝ ..... ٚ ،یٛیر ادْ

 . ذیٕ٘ب یٔ ٔزالجت

      

 تثج كیدل ثغٛر را ٕبراٖیث I&O چبرت 14

 .ذیٕ٘ب یٔ

      

 یثزا ٔٙبعت ییغذا یٞب ٓیرص ا٘ٛاع 15

 را )... ٚ ٓیعذ وٓ ، هیاٚرٔ ٓیرص ( ٕبراٖیث

 دٞذ یٔ درخٛاعت

      

 یٚ خب٘ٛادٜ ٚ ٕبریث ثٝ را ؽذٜ ٗییتؼ ییغذا ٓیرص 16

 .دٞذ یٔ آٔٛسػ

      

 ٙذیفزا افَٛ عجك را یپزعتبر یٞب ٔزالجت 17

 ػُٕ عزػت ٚ ُیاعتز هیتىٙ تیرػب ثب یپزعتبر

 .دٞذ یٔ ا٘دبْ ٔٙبعت

      

 ػٛارك ٚ اثزات ٔٛرد در السْ یٞب آٔٛسػ 18

 ثٝ را ی٘فزِٚٛص ٚ یاٚرِٚٛص ثخؼ در حیرا یدارٚٞب

 .دٞذ یٔ ارائٝ ٕبریث

      

 یثغتز ٚ ـیتزخ ٗیح السْ یٞب آٔٛسػ 19

 . وٙذ یٔ ارائٝ یٚ ٚخب٘ٛادٜ ٕبریث ثٝ را

      

       عٛر ثٝ را آٔذٜ ػُٕ ثٝ یٔزالجتٟب حی٘تب 20



 ٕبریث پزٚ٘ذٜ در ٔىتٛة فٛرت ثٝ ٚ ٌشارػ یؽفبٞ

 . ذیٕ٘ب یٔ ثجت

 
 

 

 )اعصاب و گوارش (جراحی بخش

 عالی صفات اختصاصی 

1 

 خَب

57/0 

 هتَسظ

7/0 

 ضعیف

27/0 

غیر 

قاتل 

 0قثَل

هطاّذُ 

 -ًطذ

 ثزلزار  ٔٙبعت ارتجبط ثیٕبر ٚ ثخؼ پزعُٙ ثب 1

 .ٕ٘بیذ ٔی

      

ثیٕبر را اس ٘ظز خغٕی ، رٚا٘ی ٚ اختٕبػی ثٝ عٛر  2

 دلیك ثزرعی ٔی ٕ٘بیذ .

      

ٚ ػالئٓ ٚ ٘ؾب٘ٝ ٞبی اختالَ در عیغتٓ ٌٛارؽی  3

 را در ٔٛرد ثیٕبر ثزرعی ٔی وٙذ . ػقجی 

      

یبفتٝ ٞبی آسٔبیؾٍبٞی ٚ رادیِٛٛصی )ا٘ذٚعىٛپی ،  4

 ثبریٓ إ٘ب ٚ ...( ثیٕبر را ثزرعی  ٔی ٕ٘بیذ. 

      

 یٞب تغت اس ثؼذ ٚ لجُ یٞب ٔزالجت 5

 ٚ وجذ یٛپغیث ، یا٘ذٚعىٛپ ( یقیتؾخ

 ثٝ را السْ حبتیتٛض ٚ ا٘دبْ ٕبریث یثزا را).... 

 .دٞذ یٔ ارائٝ یٚ

      

 غتٓیع یخزاح اساػٕبَ لجُ یٔزالجتٟب 6

 یٔ ٕبرا٘دبْیث یثزا حیفح ثٙحٛ یػقج ٚ یٌٛارؽ

 .دٞذ

      

 غتٓیع یخزاح اػٕبَ اس ثؼذ یٞب ٔزالجت 7

 وِٛٝ ،یآپب٘ذوتٛٔ(یػقج ٚ یٌٛارؽ

 ).. ی٘خبػ عٙبة یٞب تیآع ،یغتىتٛٔیع

 .دٞذ یٔ ا٘دبْ ٕبریث یثزا حیفح ٘حٛ ثٝ را

      



 حیفح رٚػ ثٝ ٕبریث یثزا ِشْٚ فٛرت در 8

 .ٌذارد یٔ یٔؼذ یٙیث ِِٛٝ

      

 – السْ ٔزالجت یٔؼذ یٙیث ِِٛٝ ثب ٕبریث اس 9

 آٚرد یٔ ػُٕ ثٝ یپزعتبر ٙذیفزا افَٛ عجك

      

 ؽغتؾٛی ٔؼذٜ را ثب رٚػ فحیح ثزای ثیٕبراٖ  10

 ) خٛ٘زیشی ٔؼذٜ ، ٔغٕٛٔیت ٞب ٚ ...( ا٘دبْ ٔی دٞذ.

      

ٔزالجت السْ اس ٔذدخٛیبٖ ٔجتال ثٝ ا٘ٛاع اختالالت  11

، عزعبٖ عیغتٓ ٌٛارؽی ) ٌبعتزیت ، سخٓ ٔؼذٜ 

( را ثٝ ػُٕ ٔی ٞبی ٌٛارؽی ، اختالالت ٞضٓ ٚ خذة

 آٚرد .

      

 درخٛاعت را ٕبریث یثزا ٔٙبعت ییغذا ٓیرص 12

 . وٙذ یٔ ارائٝ را السْ یٞب آٔٛسػ ٚ

      

 ٕبریث یثزا كیدل عٛر ثٝ را ییدارٚ دعتٛرات 13

 . ذیٕ٘ب یٔ اخزا

      

 ،یتٕبع ( شِٚٝیا ٕبراٖیث اس السْ یٞب ٔزالجت 14

 .آٚرد یٔ ػُٕ ثٝ را) ... . یتٙفغ

      

 ٙذیفزا افَٛ عجك را یپزعتبر یٞب ٔزالجت 15

 عزػت ٚ ُیاعتز هیتىٙ تیرػب ثب یپزعتبر

 .دٞذ یٔ ا٘دبْ ٔٙبعت ػُٕ

      

 ػٛارك ٚ اثزات ٔٛرد در السْ یٞب آٔٛسػ 16

 ٚ ٌٛارػ یخزاح ثخؼ در حیرا یدارٚٞب

 .دٞذ یٔ ارائٝ ٕبریث ثٝ را اػقبة

      

 را یثغتز ٚ ـیتزخ ٗیح السْ یٞب آٔٛسػ 17

 . وٙذ یٔ ارائٝ یٚ ٚخب٘ٛادٜ ٕبریث ثٝ

      

 عٛر ثٝ را آٔذٜ ػُٕ ثٝ یٞب ٔزالجت حی٘تب 18

 پزٚ٘ذٜ در ٔىتٛة فٛرت ثٝ ٚ ٌشارػ یؽفبٞ

 . ذیٕ٘ب یٔ ثجت ٕبریث

      

 



 

 

 

 

 صفات اختصاصی در تخص اتفاقات ٍ اسکریي

  

 ففبت اختقبفی

 ػبِی

1 

 خٛة

75/ 

 ٔتٛعظ

5/0 

 ضؼیف

25/0 

غیز لبثُ 

 0لجَٛ

ٔؾبٞذٜ 

 -٘ؾذ

 تخص اتفاقات ٍ اسکریي

ؽٙبخت ا٘ٛاع ؽىغتٍیٟب، دررفتٍیٟب ٚ ٘حٜٛ فیىظ  1

 وزدٖ آٟ٘ب)آتُ،تزاوؾٗ پٛعتی ٚ...(

      

       ا٘دبْ خٖٛ ٌیزی ثٝ رٚػ فحیح 2

       ا٘دبْ ري ٌیزی ثٝ رٚػ فحیح 3

       ثٝ رٚػ فحیحNGT  ٌذاؽتٗ  4

ؽغتؾٛی ٔؼذٜ در ثیٕبراٖ ٔختّف ) خٛ٘زیشی ٔؼذٜ،  5

 ٔغٕٛٔیتٟب ٚ....(

      

       ؽٙبخت ا٘ٛاع ٔغٕٛٔیتٟب ٚ ٔزالجت ثیٕبراٖ ٔغْٕٛ 6

       دٚت ٔغٕٛٔیت ٞبؽٙبخت ا٘ٛاع آ٘تی  7

ٌزفتٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔختّف ثٝ رٚػ اعتزیُ خٟت وؾت)  8

 خٖٛ ، ادرار ، ٔذفٛع ٚ خّظ(

      

       پب٘غٕبٖ ٚ ؽغتؾٛی ا٘ٛاع سخٕٟب 9



       آؽٙبیی ثب ا٘ٛاع ٘خٟب ٚ رٚؽٟبی ثخیٝ سخٓ 10

       ثخیٝ سدٖ ا٘ٛاع سخٕٟبی ػٕیك ٚ عغحی 11

ٔجتال ثٝ عًٙ وّیٝ ) رئبَ وِٛیه( ٚ ٔزالجت اس ثیٕبراٖ  12

 ٕٞبچٛری

      

ٌذاؽتٗ عٛ٘ذ فِٛی ثٝ رٚػ فحیح در ثیٕبراٖ دارای  13

 ٔؾىالت عیغتٓ ادراری

      

ا٘دبْ فحیح تشریمبت ثٝ رٚػ ٞبی ٔختّف  14

 )ػضال٘ی،سیزخّذی ٚداخُ خّذی(

      

آؽٙبیی ثب ٘حٜٛ آٔبدٜ وزدٖ ثیٕبراٖ خٟت ا٘دبْ  15

خزاحیٟبی اٚرصا٘غی ٚ ا٘تمبَ ثٝ اتبق 

ػُٕ)ؽىغتٍیٟب،آپب٘ذیغیت،پزفٛراعیٖٛ سخٓ ٔؼذٜ 

 )...ٚ 

      

       آؽٙبیی ثب ٘حٜٛ ٔزالجت اس ثیٕبراٖ دچبر ا٘ٛاع عٛختٍی  16

       آؽٙبیی ثب ٘حٜٛ ٔزالجت اس ثیٕبراٖ دچبر فبٚیغٓ 17

آؽٙبیی ثب ٘حٜٛ ٔزالجت اس ثیٕبراٖ ثب ٔؾىالت اٚرصا٘غی  18

 لّت

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 تخص داخلی قلة ٍ تٌفس

 عالی صفات اختصاصی 

1 

 خَب

57/0 

 هتَسظ

7/0 

 ضعیف

27/0 

غیر قاتل 

 0قثَل

هطاّذُ 

 -ًطذ

 ثزلزار  ٔٙبعت ارتجبط ثیٕبر ٚ ثخؼ پزعُٙ ثب 1

 .ٕ٘بیذ ٔی

      

خغٕی ، رٚا٘ی ٚ اختٕبػی ثٝ عٛر ثیٕبر را اس ٘ظز  2

 دلیك ثزرعی ٔی ٕ٘بیذ .

      

 ٘حٛ ثٝ را ٕبراٖیث ـیتزخ ٚ زػیپذ ٔزاحُ 3

 .دٞذ یٔ ا٘دبْ حیفح

      

 یلّج غتٓیع در اختالَ یٞب ٘ؾب٘ٝ ٚ ػالئٓ 4

 .وٙذ یٔ یثزرع ٕبریث در را

      

 ؾبتیآسٔب در یؼیزعجیغ یٞب بفتٝی ٚ زیٔمبد 5

 .وٙذ یٔ ییؽٙبعب را ٕبریث

      

 ٚ ٕ٘ٛدٜ یزیٌ ا٘ذاسٜ را ٕبراٖیث یبتیح ٓیػال 6

 .ذیٕ٘ب یٔ ثجت ٔخقٛؿ یٞب ثزي در

      

 رفغ خٟت ٚ ٗییتؼ را ٕبریث یآٔٛسؽ یبسٞبی٘ 7

 اخزا را آٖ ٚ ٕ٘ٛدٜ یآٔٛسؽ یشیر ثز٘بٔٝ آٟ٘ب

 .ذیٕ٘ب یٔ

      

 یثزا یچبرچٛث ػٙٛاٖ ثٝ را یپزعتبر ٙذیفزآ 8

 یفذر ٗیضآ٘ ثٝ ٔجتال ٕبراٖیث اس ٔزالجت

 .زدیٌ یٔ وبر ثٝ ذاری٘بپب

      

 یثزا یچبرچٛث ػٙٛاٖ ثٝ را یپزعتبر ٙذیفزآ 9

 ثٝ یلّج یی٘برعب ثٝ ٔجتال ٕبراٖیث اس ٔزالجت

      



 .زدیٌ یٔ وبر

 یا ٔذاخّٝ یٞب پزٚعٝ تحت وٝ یٕبرا٘یث اس 10

 بٖیؽز یٕبریث درٔبٖ ٚ ـیتؾخ خٟت یتٟبخٕ

 .ذیٕ٘ب یٔ ٔزالجت ا٘ذ ٌزفتٝ لزار وزٚ٘ز

      

 حیفح رٚػ ثٝ یٌٛزافیاِىتزٚوبرد دعتٍبٜ ثب 11

 .زدیٌ یٔ لّت ٘ٛار ٕبریث اس

      

 یٞب رٚػ اس ثؼذ ٚ لجُ یٞب ٔزالجت 12

 ٚ ٚرسػ تغت ، یٌٛزافیاوٛوبرد (یقیتؾخ

 ثٝ را السْ حبتیتٛض ٚ ا٘دبْ ٕبریث یثزا را) ....

 .دٞذ یٔ ارائٝ یٚ

      

 در اعتفبدٜ ٔٛرد یٞب عزْ ٚ یلّج یدارٚٞب 13

 حیفح رٚػ ثب ٚ وبُٔ یآٌبٞ ثب را لّت ثخؼ

 .ذیٕ٘ب یٔ اخزا ٕبریث یثزا

      

 ٕبراٖیث ثب یدرٔب٘ ثزخٛرد حیفح رٚػ ثٝ 14

 .دٞذ یٔ ا٘دبْ ٛوبردیٔ ا٘فبروتٛط دچبر

      

 یلّج تٛریٔب٘ دعتٍبٜ اس حیفح رٚػ ثٝ 15

 .وٙذ یٔ اعتفبدٜ

      

 خب٘ٛادٜ ٚ ٕبریث ثٝ را ؽذٜ ٗییتؼ ییغذا ٓیرص 16

 .دٞذ یٔ آٔٛسػ یٚ

      

 غتٓیع ٙبتیٔؼب ٕبر،یث ؽٙبخت ٚ یثزرع در 17

 .دٞذ یٔ ا٘دبْ را یتٙفغ

      

 ( یقیتؾخ یٞب تغت اس ثؼذ ٚ لجُ یٞب ٔزالجت 18

 تٛراعٙتش، ،یب٘یؽز خٖٛ یٌبسٞب یثزرع خّظ،

 ٚ ا٘دبْ ٕبریث یثزا را) ..ٚ یٛیر ػّٕىزد تغت

 .دٞذ یٔ ارائٝ یٚ ثٝ را السْ حبتیتٛض

      

 ؾبتیآسٔب در یؼیعج زیغ یٞب بفتٝی ٚ زیٔمبد 19

 ٔزالجت ٚ ییؽٙبعب را ٕبریث یقیتؾخ یتغتٟب ٚ

 .ثٙذد یٔ ثىبر را السْ

      

 ٔزثٛط یٞب یٕبریث اس السْ یپزعتبر ٔزالجت 20

 یٞب یٕبریث ،یپٙٛٔٛ٘ (یتٙفغ دعتٍبٜ ثٝ

      



 را )... ٚ یآتّىتبس ،یٛیر ٔشٔٗ یا٘غذاد

 .دٞذ یٔ ا٘دبْ

 ثجت كیدل ثغٛر را ٕبراٖیث I&O چبرت 21

 .ذیٕٙبیٔ

      

 ٕبریث ثٝ حیفح افَٛ عجك بسی٘ فٛرت در 22

 .دٞذ یٔ ٖضیاوغ

      

 را ٕبراٖیث حیفح افَٛ عجك بسی٘ فٛرت در 23

 .ذیٕ٘ب یٔ عبوؾٗ

      

 

 

 

 Medication مورد در اختصاصي صفات
Medication 

 ثب دارٚیی وبرت فحیح وزدٖ چه 1

 وبردوظ

      

       دارٚ دادٖ ٍٞٙبْ فحیح افُ پٙح رػبیت 2

 افَٛ رػبیت ٚ دارٚ فحیح وزدٖ آٔبدٜ 3

 دادٖ دارٚٞب ٚ وزدٖ آٔبدٜ ٍٞٙبْ اعتزیّتی

      

       وزدٖ رلیك خٟت ٔٙبعت عزْ ا٘تخبة 4

5 (Dilution) دارٚٞبی IV ٝفٛرت ث 

Infusion 
 

      

 رلیك خٟت عزْ ٔٙبعت حدٓ ا٘تخبة 6

 دارٚ دادٖ ٚ IV دارٚی فحیح وزدٖ

 ثیٕبر ٔٙبعت ٚ ؽٙبعبیی سٔبٖ درٔذت

 ٘ظز ٔٛرد

 

      

       MI تشریك ٔحُ دلیك تؼییٗ 7



       S.Q تشریك ٔحُ دلیك تؼییٗ 8

       خٛراوی دارٚٞبی دادٖ فحیح اخزای 9

       سثب٘ی سیز دارٚٞبی دادٖ فحیح اخزای 10

       پٛعتی دارٚٞبی دادٖ فحیح اخزای 11

       اعتٙؾبلی دارٚٞبی دادٖ فحیح اخزای 12

 ٔمؼذی دارٚٞبی دادٖ فحیح اخزای 13

 

      

 چؾٕی ٞبی لغزٜ دادٖ فحیح اخزای 14

 

      

       چؾٕی پٕبد دادٖ فحیح اخزای 15

       ثیٙی لغزٜ دادٖ دادٖ فحیح اخزای 16

       ٌٛػ لغزٜ دادٖ فحیح اخزای 17

 ثیٙی ِِٛٝ عزیك اس دارٚ دادٖ فحیح اخزای 18

 ٔؼذی 

      

 ثِٛٛط فٛرت ثٝ دارٚٞب دادٖ فحیح ٘حٜٛ 19

(bolus) 

 

      

       دارٚ دادٖ دلیك ثجت 20

       احتٕبِی ػٛارك پیٍیزی 21

       ثیٕبر ثٝ ػٛارك اس پیؾٍیزی أٛسػ 22

 تزخیـ ٍٞٙبْ ثیٕبر ثٝ دارٚیی آٔٛسػ 23

 ثیٕبر

      

 
 


