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اهداف دوره ،ثبت فعالیت ها ،فرم ارزشیابی ،فعالیت های یادگیری از این دفترچه به
عنوان راهنمای تکمیل "کارپوشه" خود استفاده نمایید.

کارورز گرامی
کارورزی در عرصه ( )Nursing Internshipبا هدف تسهیل گذرر زز ررلهذه دزجوذیوی
به پرستاری که رستمل عرذل رذ کجذد حرزلذ وذد .زسذ زریذد زسذ در دور .رذارورزی در
عرصه بتوزجید برزی زرتماء سالر رددیویان و زفززیش صاللی عهري و عرهذي وذود رووذا
باوید لحفا لبل زز ورود به بالین روزرد زیر رز به دل رحالعه فررایید:
 مدت کارورزی 1/5 :وزلد رعادل  11ویف کذاری (صذبی یذا عصذری و یذت وذیف وذ )در بوش فوری و زورژزجس
 از شما انتظار می رود تا مقررات آموزشی را مد نظر قرار دهید: )1زستفاد .زز یوجیفرم حبك رمرزر دزجوکد( .پوویدن روپوش سفید و تریزی وهوزر روک ی
عدم زستفاد .زز وهوزر یینی کفش رجاس بالین) و زستفاد .زز کار وجاسای ی
 )1روتا .جگه دزوتن جاون و عدم زستفاد .زز زیور آال ی
 )3لضور در ویف حبك برجاره تعیین ود .و لضور به رولع در بوشی
 )4رعای وئوجا لرفه زی در بروورد با بیرارزنی هررزهانی هررارزنی رادر آروزوي
درراجيی
 )5وروج زز بیرارستان در ورزیح واص صرفا فمح با رس ریوز کتب زز سوپروزیزر
رسئول ویف رمدور ر باود
 ) 6در حول دور .ریاز به غیب جر باوید هر گوجه یابیای و یا عدم زرکان لضور در
ویف به دلیل بیراری بایست با هراهجگ سوپروزیزر یا رسئول بوش صور گیرد و در
زسرع ول جیز یبرزن گردد
 )7در وصوص رسائل رربوح به کارورزی با ررب جاظر و ردیر گرو .تراس بگیرید
 )8زجیام برو زز پروسییرهای رهم ر بایست به تایید ررب جاظر برسد
 )9ورک در کارگا .های ورود به عرصه (زوالق لرفه زی و لوزجین و رمرزر )ی ویر
رادری پروسییرها و آرادگ برزی آسک ی زلیای جوززد و کودک ضرروی زس
 )11دفعا ررزیعه ورا به زعضای گرو .برزی رفع زوکال در الگ بوک ثب ووزهد ود
 )11الگ بوک وود رز پس زز تکریل به ردیر گرو .تلویل دزد .ر وود
ترار فعالی های آروزو وود رز به پیوس زین دفترچه جرایید زرزویاب به صور
تکویج و پایاج زس برزی زرزویاب تکویج جیاز زس تا فعالی های یادگیری وود رز در
حول دور .تلویل دهید
برزی رواهد .فعالی دزجویویان دور .های لبلی آگاه زز زوبار گرو.ی پرسذش و پاسذب بذه
تارجوو ذ دزجذذش پرسذذتاری بذذه آروذذیو روضذذوع وکذذارآروزیی کذذارورزی و دزجوذذیوو و
هرچجین پسذ ثابذ وبذرزی دزجوذیویان کذارآروز در عرصذهو ررزیعذه جرائیذد رریذع ثابذ
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دزجذش پرسذتاری زسذ

و زز زیذن حریذك ترذار

گرو .برزی زرتبذاح بذا دزجوذیویان تارجووذ
زحالع رساج ها زجیام ر گردد
 )11ارزشیابی : 1کار بالیج و فعالی های آروزو ی آزرون ساوتاریافته عیج ی
زرزویاب  361دریهی باززجدیو ی لکایا بالیج ی رعرف رورد و تکریل کارپووه
در آزرون آسک در  8تا  11زیستگا .ح  91تا 111دلیمه روزرد زیر زرزیاب ر گردد:
* آروزش به بیرار * پروسییرهای رزیج راججد سوجدزژ * گززرش جویس ی جووتن
کاردکسی * توویص زفترزل ی توویص پرستاری/رعجوی * سجاریو بیراری های وایع
* تجظیم سرم و رلاسبه دوز دزروی تفسیر آزرایوا رزیج در بوش * سجاریوی تصریم
گیری زوالل /رعجوی
* یت زیستگا .رربوح به رود و تکارل ووزهد بود لرز دزجویویان ر بایس در ح دور.
عرصه وود به تررین و یادگیری ربلث رود و تکارل کودکان جیز تویه دزوته باوجد
زجتظار ر رود لادر باوید تا در هر زیستگا .به بهترین ویو .و رحابك زصول آرووته ود.
در کتا ی رفتار جرایید
شماره دانشجویی
نام و نام خانوادگی:
برگه ثبت فعالیت ها (تایید توسح جاظر و تعیین کیفی کار  = 5ویه وو ی  =1ضعیف)
نحوه انجام
مستقل

کمک

مشاهده

احیا
تزریق سرم و مایعات وریدی
تزریق خون
تزریق عضالنی
تزریق وریدی
تعویض پانسمان
دارو دادن
ساکشن کردن
سونداژ مثانه
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کیفیت
رخ نداد.

تایید توسط ناظر  +کیفیت کار

سونداژ معده
فیزیوتراپی
مراقبت بعد از عمل
مراقبت قبل از عمل

فرم ارزیابی
آزمون شونده :نام ........نام خانوادگی..................
پروسیجر مورد ارزیابی...... :
محل آ زمون :بخش ...
آزمون شونده تا کنون چند بار این پروسجور را انجام داده است؟
+ 10
9-5
4 -1
0
متوسط زیاد
کم
درجه سختی پروسیجر
بدون
درحد باالتر
حد
پائین
معیارهای ارزیابی
نظر
انتظار از حد
مرزی
تر از
انتظار
حد
انتظار
اطالع از اندیکاسیون ها و تکنیک پروسیجر
اخذ رضایت بیمار
مرحله آمادگی قبل از اجرای پروسیجر
آرامبخشی مناسب قبل از پروسیجر (در صورت لزوم)
رعایت شرایط استریل
توانایی تکنیکی
درخواست کمک در صورت نیاز
اقدامات بعد از انجام پروسیجر
مهارتهای ارتباطی
رفتار حرفه ای و توجه به بیمار
مهارت کلی در انجام پروسیجر
لطفا نقاط قوت و نقاط ضعف کارورز و یا هرگونه پیشنهاد برای بهبود عملکرد وی را در این محل ثبت
کنید:
تاریخ ارزیابی:
آزمونگر :نام .........نام خانوادگی....................
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فرآیند پرستاری
بررسی شناخت بیمار:
تشخیص پرستاری :
-1
-2
-3
-4
اهداف :

برنامه ریزی و اجرا :
-1
-2
-3
-4
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نمونه ای از گزارش پرستاری:
لطفا یک نمونه از گزارش پرستاری برای بیماری که مراقبت آن را به عهده داشته اید را در این قسمت ثبت نمائید
گزارش پرستاری
دستورات دارویی
ساعت
تاریخ
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فرم ارزشیابی:
عمومی

وو

رتوسح

ضعیف

فردی

جلو .پووش و بهدزو
ورود و وروج به رولع
رسئولی پریری
زرتباح صلیی و رجاس با دیگرزن (پرسجلی بیرار و واجوزد.ی جاظر)
تخصصی
 1گززرش ده (وفاه  -کتب )
 1توزجای زجیام پروسییرهای درراج ررزلبت
 3توزجای کاربرد ویو .صلیی دزرو درراج
 4توزجای کاربرد ویو .صلیی سرم درراج و ترزجسفوزیون وون
)
 5توزجای رفع جیازهای ررزلبت رددیو (یسر ی روزج ی
 6توزجای پریرش بیرار
ارزیابی کلی:
فعالیت ها
ارزشیابی در بالین
داپس (دو مورد)
آسکی

نمره
6
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گزارش مورد
نوشتن بازاندیشی

1/5
1

مالحظات
فرم های ارزشیابی ،توسط پرستاران و مربی
چک لیست ،توسط مربی
زمان برگزاری آسکی در تارنوشت دانش پرستاری
اعالم می شود .شرکت در این آزمون الزامی است و
تکرار نمی شود.
ارائه الزامی است.
بازاندیشی بیانگر تفکر نقادانه شما در برخورد با
مسائل بالینی است .در صورت ضرورت به جای
انجام کامل این بخش می توانید سواالت بالینی به
صورت معرفی مورد و پاسخ طراحی
نمایید(هماهنگی الزم است).
ارائه الزامی است.
توسط گروه

1
2

راندهای بالینی
آزمون کتبی در طول دوره (دو
نوبت آزمون کتبی و نمرات
کارگاه ها)
برای ارزشیابی بهتر می توانید هر گونه فعالیت آموزشی مرتبط که طی این کارورزی انجام داده اید را
پیوست نمائید.

امضاء دانشجو:

امضاء مربی:
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تایید مدیر گروه:

