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 دانشجوی محترم پرستاری

آگاهی از ی آن چیزی است که بیمار انتظار دریافت آن را دارد و این مهم جز با مراقبت همه

، احترام به بیمار، ارایه اطالعات و تشویق مشارکت وی و سعی در ارتقا دانش مفاهیم اخالقی

رود در شروع ورود به عرصه  آموزش پرستاری، ؛ لذا انتظار میپذیر نیست پرستاری امکان

دانشجویان عزیز تمام سعی خود را در جهت نیل به این هدف بکار بگیرند.موارد مورد آموزش در 

 دروس اعصاب، عفونی، چشم و گوش، اتاق عمل، انکولوژی،این کار آموزی شامل مباحث تئوری 

 .پوست و سوختگی و غدد خواهد بود

 زشی:ضوابط و مقررات آمو

  باشد. هیچ می 7::13الی  7:::1و عصرها 7:::1الی  7::0ساعت کارآموزی در بخش از ساعت

 گونه تاخیر و تعجیل در ورود و خروج از بخش قابل اغماض نیست.

 باشد.خروج از بیمارستان ممنوع می 

 .خروج از بخش با هماهنگی و کسب اجازه از استاد مربوطه امکان پذیر است 

  ی صفر است.غیر موجه معادل نمرههر گونه غیبت 

 بایست به تایید سرکار خانم غیبت موجه ) مانند بستری در بیمارستان با ارائه مستندات الزم( می

از یک روز معادل با حذف کارآموزی و تجدید .ذوالنوری)مسئول آموزش بالین( برسد. غیبت بیش 

 دوره است.

  :روپوش سفید بلند و راحت، اتیکت )حرف اول نام، پوشیدن یونیفرم برای دانشجویان خانم شامل

راحت و  ساده ساده، کفش سفیدیا مشکی سرمه ای ام دانشکده و نام رشته(، شلوارنام خانوادگی، ن

های آموزشی جلوبسته که هنگام راه رفتن صدا نداشته باشد)استفاده از دمپایی و صندل در محیط

بلند با پوشش می باشد(، مقنعه سرمه ای ممنوع  ICUو بالینی بجز اتاق عمل،سوختگی، لیبر و 

 بایست تمامی سر، نواحی زیر گردن پوشیده باشد(.کامل موها )می
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 سوختگیپوست و  های آموزشی در بخشحداقل

 

 پوست و سوختگی حد اقل های آموزشی کارآموزی

 

 نحوه انجام
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 یف
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 سط

 خیلی خوب

 خوب

 عالی
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بیمار دچار سوختگی را به روش صحیح مورد بررسی جامع                    

( Assessment.قرار می دهد ) 

     

      بر اساس ویژگیهای ظاهر زخم درجه سوختگی را تعیین می نماید.

سوختگی را به روش پانسمان زخم  با انواع پانسمانها آشنایی داردو

 صحیح انجام می دهد .

     

هت بیماران دچار  سوختگی میزان هیدروتراپی را به روش صحیح ج

 محاسبه می نماید. 

     

      محاسبه می کند.را درصد سوختگی 

( را می  و ....  ترمیمی، زیبایی و پالستیک) انواع جراحی ها ی پوست

 شناسد و فرایند مراقبت از بیمار تحت جراحی را اجرا می نماید. .

     

آشنایی دارد و  در بیمار دچار سوختگی  با انواع روشهای کنترل درد

 بکار می برد. 

     

      تستهای تشخیصی  بخش پوست را می شناسد.

 علل، عالئم، درمان و مراقبت های پرستاری درماتوزهای عفونی

)عفونت های باکتریال پوست، عفونت های ویروسی پوست، عفونت 

 ( را می داند.و ... های قارچی پوست، آلودگی های انگلی پوست

     

علل، عالئم، درمان و مراقبت های پرستاری آکنه ولگاریس را می داند 

 و از بیمار مبتال بر اساس فرایند پرستاری مراقبت به عمل می آورد.

     

فرایند پرستاری تومورهای پوست )تومورهای خوش خیم و بدخیم 

 و اجرا می کند. پوست ( را می داند

     

      به بیمار و خانواده هنگام ترخیص آموزشهای الزم می دهد.  



 

 

 های روپوش باید در پوشیدن یونیفرم برای دانشجویان آقا شامل: روپوش سفید )تمامی دکمه

های آموزشی بطور کامل بسته باشد(، اتیکت )حرف اول نام، نام تمام مدت حضور در محیط

سرمه ای ساده، کفش مشکی ساده،راحت و جلو انشکده و نام رشته(، شلوارخانوادگی، نام د

 ICUهای آموزشی بجز اتاق عمل، سوختگی و دمپایی و صندل در محیطبسته) استفاده از 

 ممنوع می باشد(، آرایش موها بصورت متعارف.

  باشد.می 12حداقل نمره قبولی در کارآموزی 

  ها باید اخننباشد. های آموزشی ممنوع میدر محیط)بجز حلقه ازدواج( استفاده از زیور آالت

 های ناخن در هر شکلی ممنوع است.ها با الک و برچسبکوتاه و تمیز باشد آرایش ناخن

 های نامرتبط به حرفه و آویختن آن به روپوش، شلوار و کفش ممنوع است.استفاده از نشانه 

 بایست خاموش بوده و در در زمان حضور در بخش، کالس و راند بیماران تلفن همراه می

 یابد.ها، استفاده از آن به حد ضرورت کاهش سایر زمان

 های آموزشی باید به آرامی و با ادب همراه باشد. و هر گونه ایجاد صحبت کردن در محیط

 سرو صدا و یا بر زبان راندن کلمات که در شأن حرفه نیست، ممنوع است. 

  ،جویدن آدامس و نظایر آن در بخش، سالن کنفرانس، راند بیماران و در حضور اساتید

 اشد.بکارکنان و بیماران ممنوع می

 های آموزشی و بالینی استفاده از ادکلن و عطرهای با بوی تند و حساسیت زا در محیط

 ممنوع است.

 .آرایش سر و صورت به صورت غیر متعارف و دور از شئون حرفه پرستاری ممنوع است 

 .رعایت اصول اخالقی در برخورد با بیماران، همراهان و همکاران کادر درمانی ضروریست 

 بایست با هماهنگی و گردد انجام هر گونه اقدام درمانی و غیر درمانی مییخاطر نشان م

 نظارت مربی صورت پذیرد.

 وزشی و بالینی ممنوع است.ماستعمال دخانیات در محیطهای آ 

 

: 
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 حد اقل های آموزشی کارآموزی بخش غدد

 نحوه انجام

ضعی

 ف

 خیلی خوب متوسط

 خوب

 عالی
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بیمار مبتال به مشکالت غدد را مورد بررسی وضعیت قرار داده و شرح حال می 

 گیرد. 

     

با انواع دیابت)وابسته به انسولین و غیر وابسته به انسولین و دیابت 

 بارداری(آشنایی دارد.

     

      از بیمار مبتال به دیابت  طبق فرایند پرستار مراقبت به عمل می آورد. 

عالئم هایپوگالیسمی و هایپرگالیسمی را می داند، در بیمار مبتال تشخیص می 

 دهد و اقدامات اورژانسی را در مواجهه با این بیماران انجام می دهد. 

     

      از بیمار مبتال به کتواسیدوز دیابتی بر اساس فرایند پرستاری مراقبت می نماید.

      بر اساس فرایند پرستاری مراقبت می نماید. از بیمار مبتال به هایپر تیروئیدی 

      از بیمار مبتال به هایپوتیروئیدی  بر اساس فرایند پرستاری مراقبت می نماید.

      از بیمار تحت جراحی تیروئید بر اساس فرایند پرستاری مراقبت می نماید.

      با انواع تومور های غده هیپو فیز آشنایی دارد .

بیمار مبتال به تومور غده هیپوفیز  بر اساس فرایند پرستاری مراقبت می از 

 نماید.

     

از بیمار مبتال به مشکالت غده پاراتیروئید براساس فرایند پرستاری مراقبت می 

 نماید. 

     

به بیمار و خانواده  آموزش های  الزم مرتبط با بیماری  در هنگام ترخیص ارائه 

 می دهد. 
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 های روزانه: معرفی دفترچه ثبت فعالیت

 دفترچه ثبت فعالیت های روزانه سندی در دست دانشجو است که جهت تاکید بر خود یادگیری

(self -learning.و دانشجو محوری طراحی شده است ) 

 های روزانه: دفترچه ثبت فعالیت اهداف

 هدفمند کردن کارآموزی 

 افزایش انگیزه و صالحیت بالینی دانشجویان 

 تحقق اهداف ویژه بالینی در کارآموزی دانشجویان 

 بررسی صالحیت بالینی دانشجویان پرستاری جهت اعالم فارغ التحصیلی 

 ارتقای عملکرد دانشجویان توسط اساتید بالین 

  دانشجویان در کارآموزی بالین) کمک به اساتید در ارزیابی روند آموزش هر ارزیابی صحیح

 دانشجو(

  ثبت دقیق و کامل تجربیات عملی که منجر به مستند سازی تجربیات، نمایان شدن کمبودها

 .و تالش در جهت رفع آنها 
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 های آموزشی در اتاق عملحداقل

 اقدام مراقبتی

 

 نحوه انجام
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 ف
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عال
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      خصوصیات اتاق عمل استاندارد را می داند..

      مورد(.2روش پذیرش بیمار در اتاق عمل را می داند و انجام میدهد)حد اقل 

بیمار را از نظر آمادگی جسمی قبل از عمل ) شیو ناحیه عمل ، جدا کردن 

 کنترل می نمایداعضاء مصنوعی، زیور آالت و نداشتن لباس اضافی( 

     

وسایل الزم جهت عمل جراحی را در اتاق استریل آماده می کند و ستهای 

 جراحی را  به روش استریل باز می کند. 

     

      نحوه کار کردن با الکتروکونر و نکات ایمنی مربوط به آنرا توضیح می دهد.

ستها و وسایل  ست پرب را آماده می کندو سپس ناحیه عمل را پرب می کند.

 جراحی را بدرستی پک می نماید.

     

بارعایت نکات استریل دستها را اسکراپ نموده سپس گان و دستکش می 

 پوشد.

     

نمونه مربوط به بیمار را بدرستی در ظرف مخصوص قرار می دهد و برچسب 

 مشخصات می زند و در دفتر مخصوص ثبت می کند.

     

قبل از اعمال جراحی را شرح می دهد و در  روش استفاده از تورنیکت

 موقعیت بالینی با رعایت نکات ایمنی بر روی اندام می بندد.

     

کاربرد و جنس انواع نخ بخیه را توضیح می دهد و سپس انواع بخیه را روی 

 گاز انجام می دهد.

     

      قبل،حین و بعد از عمل جراحی را انجام می دهد. مراقبت های پرستاری

      مراقبت های الزم از بیمار را در اتاق بهبودی تا هنگام ترخیص انجام می دهد.



 

 

 کارآموزی)به صورت پیوست(تکالیف .

 گزارش پرستاری: (1

 از گزارش پرستاری بیماری که مراقبت آنرا به عهده داشته اید.یک نمونه 

2 )Case Report: 

 معرفی یک مورد آموزشی 

-مراقبت از یک بیمار را بر اساس فرآیند پرستاری شامل )بررسی،تشخیص، برنامه 

 به مربی مربوطه تحویل دهید.ریزی، اجرا و ارزشیابی( بر عهده گرفته و 

 :( مطالعه دارویی در بخش محل کارآموزی:

داروهایی را که در طول مدت کارآموزی خود با آن سر و کار داشته اید لیست نموده و در مورد 

 هر یک به سواالت زیر پاسخ دهید.

 این دارو به کدام دسته دارویی تعلق دارد؟ 

 شده است؟به چه علت در بیمار مربوطه تجویز  

 چه عوارضی در بیمار مشاهده گردید؟ 

جهت برطرف کردن این عوارض پزشک معالج و شما چه راهکارهایی را اعمال  

 نمودید؟

 تی از بیمارارایه یک مورد طرح مراقب (4

ن آه از کتهیه گزارش مراقبت از بیمار بر اساس فرایند پرستاری )برای بیماری 

 مراقبت نموده اید (
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 عفونی های آموزشی در بخشحداقل

 اقدام مراقبتی
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بیمار بستری در بخش عفونی را به روش صحیح مورد بررسی جامع 

(Assessment.قرار می دهد ) 

     

تستهای تشخیصی مربوط بیماریهای عفونی را تشریح می نماید و مداخالت 

 پرستاری الزم را به عمل می آورد.

     

ایزوالسیون و موارد کاربرد آنها را تشریح می نماید و به روش صحیح  انواع روشهای 

 اجرا می نماید.

     

اختالالت عفونت تنفسی باکتریال و ویرال ) سل، پنومونی ، آنفوالنزا ، آبسه ریه و . . 

 . ( را تشریح می نماید و مداخالت پرستاری الزم را بعمل می آورد.

     

مغز و اعصاب باکتریال و ویرال  ) مننژیت ،آبسه مغزی ، اختالالت عفونی سیستم 

آنسفالیت ، آبسه نخاع  و . . . ( را تشریح می نماید و مداخالت پرستاری الزم را 

 بعمل می آورد.

     

تشریح می  ، منوکلئوز، سپتی سمی و . . . (را HIVاختالالت عفونی سیستمیک) 

 نماید و مداخالت پرستاری الزم را بعمل می آورد.

     

، سیستیت، گلومرونفریت و .  UTIاختالالت عفونی سیستم کلیه و مجاری ادرار  ) 

 .. . ( رامی شناسد مداخالت پرستاری را بعمل می آورد

     

. ( را  اختالالت عفونی سیستم اسکلتی ) تب روماتیسمی، تب مالت، آرتریت و . .

 .تشریح می نماید و مداخالت پرستاری الزم را بعمل می آورد

     

اختالالت عفونی کبد و مجاری صفراوی و پانکراس ) انواع هپاتیت، کله سیستیت، 

 پانکراتیک و . . . ( را تشریح می نماید و مداخالت پرستاری الزم را بعمل می آورد.

     

سوزاک ، سفلیس و . . . ( را تشریح می نماید و اختالالت عفونی سیستم تناسلی ) 

 .مداخالت پرستاری الزم را بعمل می آورد

     

عالئم شوک سپتیک را تشریح می نماید و مداخالت پرستاری اورژانسی الزم را 

 بعمل می آورد.

     

      آموزشهای الزم جهت بیماران را در بخش و حین ترخیص ارائه می نماید.



 

 

  باز اندیشی گزارش یک مورد  -

منظور از باز اندیشی در اینجا تفسیر و تامل براموری است که در محیط بالینی رخ می دهد 

 .رویدادهایی که شما درباره آن فکر کردید و برای شما سوال پیش آمد.

  (ثبت یک مورد از مشکالت مرتبط با اخالق حرفه ای6

بطور مثال برخورد نامناسب با بیمار،عدم گرفتن رضایت نامه از بیمار ،عدم رعایت حریم خصوصی بیمار 

 و...

 نکته

گردد که هر کدام از تکالیف باال بصورت جداگانه و برای کارآموزی هر بخش خاطر نشان می .1

 مربوطه تحویل نمایید.بصورت جداگانه به مربی 

باشند پس از پایان کارورزی، کلیه تکالیف خود را به مربی مربوطه تحویل دانشجویان موظف می .2

 باشد(نمایند. )مورد مذکور بر اساس صالحدید استاد محترم متغیر می

 فرم های ارزشیابی دانشجو در فسمت فرم ها و فرایند ها نیز  قابل دانلود می باشد. .:
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 انگولوژی های آموزشی در بخشحداقل

 اقدام مراقبتی

 

 نحوه انجام

ضع

 یف

متو

 سط

خو

 ب

خیلی 

 خوب

عال

 ی

7 7225 72

5 

7205 1 

بیمار بستری در بخش انکولوژی را به روش صحیح مورد بررسی جامع 

(Assessment.قرار می دهد ) 

     

، CBC diff ،PT، PTTساز)  تستهای تشخیصی سیستم خون

BMA&BMB را تشریح نماید و مداخالت پرستاری الزم را به عمل ، و ) . . .

 آورد.

     

 مداخالت پرستاری الزم را قبل و بعد از بیوپسی کبد، طحال و مغز استخوان

 اجرا نماید.

     

اختالالت ناشی از گلبولهای قرمز خون ) انواع آنمی، پلی سایتمی، تاالسمی و . 

 مداخالت پرستاری الزم را بعمل آورد.. . ( را تشریح نماید و 

     

اختالالت ناشی از گلبولهای سفید خون ) انواع لوکمی، آگرانولوکوپنی، لوکوپنی 

 و . . . ( را تشریح نماید و مداخالت پرستاری الزم را بعمل آورد.

     

، هموفیلی DIC ، ITPاختالالت پالکتی و انعقادی ) اکیموس، پورپورا، پتشی، 

 . . ( را تشریح نماید و مداخالت پرستاری الزم را بعمل آورد.و . 

     

بزرگی کبد و طحال تشریح و ارزیابی نماید و مداخالت پرستاری الزم را بعمل 

 آورد.

     

      انواع فرآورده های خونی و موارد استفاده آنها را تشریح نماید.

مداخالت پرستاری اورژانسی الزم عوارض ترانسفوزیون خون را تشریح نماید و 

 را بعمل آورد.

     

اقدامات حفاظتی الزم از  بیماران با کاهش ایمنی را تشریح نماید مداخالت 

 پرستاری الزم را بعمل آورد.

     

، و . ( را CBC diff،BMA&BMBتستهای تشخیصی سیستم خونساز) 

 آورد.تشریح نماید و مداخالت پرستاری الزم را به عمل 

     

      آموزشهای الزم جهت بیماران را در بخش و حین ترخیص ارائه می نماید.
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 اعصاب های آموزشی در بخشحداقل

 

 

 اقدام مراقبتی

 

 نحوه انجام

ضعی

 ف

متو

 سط

خیل خوب

ی 

 خوب

عال

 ی

7 7225 725 7205 1 

بیمار با مشکالت اعصاب را مورد بررسی وضعیت قرار داده وشرح حال 

 می گیرد.

     

،  MRLبا اصول تست های تشخیصی و اقدامات پاراکلینیکی از قبیل 

EEG  ،EMG ،LP  .و...آشنایی دارد 

     

( FOUR SCOREو GCSبا روشهای بررسی وضعیت هوشیاری )

 آشنایی دارد.

     

، مراقبت پرستاری الزم را طبق فرایند  ICPدر بیماران مبتال به افزایش 

 .پرستاری ارائه می دهد

     

قبل و بعد از جراحی های و آموزش به خانواده مراقبت های پرستاری  

 را طبق فرایند پرستاری ارائه می دهد. داخل جمجمه ای

     

و آموزش به بیمار و خانواده بیماران مبتال به صرع مراقبت های پرستاری 

 .وتشنج را طبق فرایند پرستاری ارائه می دهد

     

را طبق فرایند CVA بیمار و آموزش به خانواده بیمارمبتال بهمراقبت از  

 دهد.پرستاری ارائه می 

     

را طبق فرایند  مراقبت به بیماران با آسیب دیدگی مغز و طناب نخاعی 

 پرستاری ارائه می دهد.

     

طبق  مراقبت های پرستاری قبل و بعد جراحی های داخل جمجمه ای را

 فرایند پرستاری ارائه می دهد.

     

به بیماران بستری در بخش با تشخیص های اختالالت عصبی 

طبق مراقبت های الزم را  ...( عفونی)مننژیت، آبسه مغزی، انسفالیت

 فرایند پرستاری ارائه می دهد.

     

، MS)به بیماران بستری در بخش با تشخیص های فرایندهای خودایمنی

طبق فرایند مراقبت های الزم را  میاستنی گراو، سندرم گیلن باره...(

 پرستاری ارائه می دهد.

     

به بیماران بستری دربخش با تشخیص های  پارکینسون، 

 طبق فرایند پرستاری ارائه می دهد. مراقبت الزم راهانتینگتون،آلزایمر... 

     

 ENT های آموزشی در بخشحداقل

 

 چشم و گوش  حد اقل های آموزشی کارآموزی

 

 نحوه انجام

ضع

 یف

متو

 سط

خو

 ب

خیلی 

 خوب

 عالی

7 7225 72

5 

7205 1 

بیمار مبتال به اختالالت چشم و گوش  را مورد  بررسی وضعیت قرار می دهد و 

 شرح حال می گیرد. 

 

     

 با اصطالحات و اختصارات معمول در بخش چشم و گوش آشنایی دارد.

 

     

با ابزار معاینات چشم و گوش )اتوسکوپ، افتالموسکوپ، دیاپازون و ... (آشنایی 

 قرار می دهد.و مورد استفاده  دارد

 

     

 با تست های تشخیصی اختالالت شنوایی و تعادلی آشنایی دارد.

 

     

 با تست های تشخیصی اختالالت بینایی آشنایی دارد.

 

     

مراقبت های پرستاری قبل و بعد از عمل جراحی اختالالت گوش  و چشم را انجام 

 می دهد.

     

مراقبت های پرستاری قبل و بعد از عمل جراحی اختالالت حلقی و حنجره 

 ای)تانسیلکتومی، الرنژکتومی، آدنوئیدکتومی و . . . ( را انجام می دهد. 

 

     

مراقبت های پرستاری قبل و بعد از عمل جراحی اختالالت رایج بینی )ترمیم 

 ( را انجام می ده شکستگی، پولیپ ، انحراف بینی و ....

     

 روش صحیح تامپون قدامی و خلفی بینی را در اپیستاکسی توضیح می دهد.

 

     

عالیم، درمان و مراقبت پرستاری صدمات چشمی، سندرم چشم خشک، التهاب 

 ملتحمه، یووئیت، بلفاریت و سلولیت چشمی و .....  را می داند

     

از بیمار مبتال به انواع اختالالت چشم و گوش بر اساس فرایند پرستاری مراقبت 

 می نماید. 

     

در هنگام ترخیص آموزشهای الزم در مورد مراقبت از خود)بصورت کتبی و 

 شفاهی( به بیمار و خانواده می دهد.
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 انگولوژی های آموزشی در بخشحداقل

 

 

 اقدام مراقبتی

 

انجامنحوه   

ضع

 یف

متو

س

 ط

 خیلی خوب

 خوب

 عالی

7 722

5 

725 7205 1 

بیمار بستری در بخش انکولوژی را به روش صحیح مورد بررسی جامع 

(Assessment.قرار می دهد ) 

     

، CBC diff ،PT، PTTساز)  تستهای تشخیصی سیستم خون

BMA&BMBبه عمل  ، و . . . ( را تشریح نماید و مداخالت پرستاری الزم را

 آورد.

     

 مداخالت پرستاری الزم را قبل و بعد از بیوپسی کبد، طحال و مغز استخوان

 اجرا نماید.

     

اختالالت ناشی از گلبولهای قرمز خون ) انواع آنمی، پلی سایتمی، تاالسمی و . . 

 . ( را تشریح نماید و مداخالت پرستاری الزم را بعمل آورد.

     

از گلبولهای سفید خون ) انواع لوکمی، آگرانولوکوپنی، لوکوپنی  اختالالت ناشی

 و . . . ( را تشریح نماید و مداخالت پرستاری الزم را بعمل آورد.

     

، هموفیلی DIC ، ITPاختالالت پالکتی و انعقادی ) اکیموس، پورپورا، پتشی، 

 آورد.و . . . ( را تشریح نماید و مداخالت پرستاری الزم را بعمل 

     

بزرگی کبد و طحال تشریح و ارزیابی نماید و مداخالت پرستاری الزم را بعمل 

 آورد.

     

      انواع فرآورده های خونی و موارد استفاده آنها را تشریح نماید.

عوارض ترانسفوزیون خون را تشریح نماید و مداخالت پرستاری اورژانسی الزم را 

 بعمل آورد.

     

حفاظتی الزم از  بیماران با کاهش ایمنی را تشریح نماید مداخالت  اقدامات

 پرستاری الزم را بعمل آورد.

     

، و . ( را CBC diff،BMA&BMBتستهای تشخیصی سیستم خونساز) 

 تشریح نماید و مداخالت پرستاری الزم را به عمل آورد.

     

      ارائه می نماید.آموزشهای الزم جهت بیماران را در بخش و حین ترخیص 


