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 شناسیمقطع کار پرستاري



                                        نام و نام خانوادگی
 

 مقدمه 
 خود حسابهاي اصطالح به به و نموده باز بینی  را خود هاي کرده و رفتار روز هر پایان در انسانیهر 

 نگري راباز ودخ عملی تجربیات فرد هر است الزم اندیشه وسعت و عمیق بینش کنار در. نماید  رسیدگی
 می فراهم ارزشمند اي مجموعه تدریج به عملی تجربیات آوري جمع و ثبت. گیرد بکار زندگی در و نموده

 کارآموزان  جهان هاي دانشگاه اکثر در. آورد فراهم بعدي تحقیقات براي نیز را اي زمینه تواند می اوردکه
 . است آنان عملکرد ارزیابی اساس این و سانندر می ثبت به مجموعه اي در را خود مهم عملکرد و تجربیات

 طبیعتـاً  باشـید  نداشـته  مربوطـه  اساتید طرف از خود پژوهشی آموزشی فعالیت نحوه از مناسبی بازخورد اگر
 علمی کارنامه یک داشتن عالقمند اگر مجموع در. شما مخفی خواهد ماند پیشرفت هاي زمینه و کار نقائص
ایـن   زیـرا  تکمیل نمائیـد  نقادانه و دقیقلطفا  این دفترچه را  هستید خودالینی بهاي  فعالیت از مناسب عملی

 .موقع است به و مناسب آموزش براي وسیله بهترین دفترچه
امیـد اسـت بتوانیـد در جهـت ارتقـاء       بخش مراقبت هاي ویژه  ضمن آرزوي موفقیت در طی دوره کارآموزي

 توانمندي علمی عملی خود کوشا باشید.
 و مقرارت آموزشیقوانین 

 می باشد. 13 الی  7:30ساعت کارآموزي در بخش از ساعت  •
(  سرمه اي روپوش سفید، مقنعه اتیکت، استفاده از" استفاده از یونیفرم مطابق مقرارت دانشکده •

ضـروري   سرمه اي و کفش ساده)عدم استفاده از شلوار جین  (سرمه ايشلوار  ، براي خانم ها )
 .می باشد

قوانین و مقررات دانشـکده   قبطاوتاه نگه داشتن ناخن و عدم استفاده از زیور آالت مدر زمینه ک •
 د.یعمل نمای

درمانی در بخش رعایـت اصـول    -در برخورد با بیماران، همراهان آنها، همکاران، کادر آموزشی •
 د.یاخالقی و شئونات اسالمی را نمای

  امـور اداري، شـرکت در جلسـه و ...    خروج از بخش یا بیمارستان تحت عناوینی مانند: پیگیري •
 .میسر می باشدفقط با کسب مجوز از استاد مربوطه 

تمام جلسات مربوط به کـارآموزي و کـارآموزي در عرصـه الزامـی اسـت و       در حضور دانشجو  •
 مجموع ساعات آن درس نباید تجاوز نماید. 0.1ساعات غیبت دانشجو در این دروس از 

وزي به استفاده از کتابخانـه و اینترنـت در ارتبـاط بـا موضـوع      اختصاص بخشی از ساعت کارآم •
 .مربوطه امکان پذیر است  استادا نظر بکارآموزي. در طول کارآموزي 

 ،شـرکت در بحـث گروهـی   ، ارائه تکالیف یادگیري، رعایت قوانین و مقررات آموزشی در بخش •
مـواردي هسـتند کـه در     از ارائه مراقبت ها و مشارکت فعال در یادگیري و یادگیري خـودراهبر 

 .)در انتهاي الگ بوك به تفصیل مشخص شده است( ارزشیابی لحاظ می شود
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 تحویل دهید.  مربوطه بالینی  اتیدکلیه تکالیف خود را در پایان دوره به اس •
 نکاتی که می بایست به آن دقت شود:                   

 یا پیوست  شود).(و نمایید  ثبت الگ بوكدر  راخود علمی و عملی تجربیات کلیه  •
 .است الزامی کارآموزي  دوره شروع از الگ بوك کمیل ت •
 اطالعات ثبت به نسبت لزوم موقع در تا دیباش داشته به همراه  اوقات تمامی دررا  الگ بوك •

 مـی  توام خطا با که حافظه به رجوع طریق از اطالعات ثبت از ترتیب این بهشود  اقدام درآن
 .شد خواهد پیشگیري باشد

 تکمیـل  بـه  انجـام فعالیـت   محـل  همـان  در کوتـاهی  زمـان  فعالیـت  هر پایان در است بهتر  •
 .باشد دسترس در سهولت به نیاز مورد اطالعات تا شود داده تخصیص

 نسـخه  یـا  بررسی جهترا الگ بوك دهد تشخیص که زمان هر در است مجاز آموزشی گروه •
 .بگیرد اختیار در برداري

 .به امضاي مدیر گروه برسدباید الگ بوك  •
 یمارستان امام حسین (ع) شاهرودب ICU: دوره محل برگزاري  •
 

 لطفا مشخصات خود را در این قسمت بنویسید
 مشخصات کارورز

 
 شماره دانشجویی:   :نام و نام خانوادگی

  ترم تحصیلی:
Email: 

 
 : ورههدف کلی د

نگرش و مهارت مراقبتی عالی  نش،، داراي داتوانمندتربیت دانشجویانی  :ورههدف کلی د
و اصولی ترین ترین  ارائه کاملقادر به  عنوان عنصري فعال از گروه مراقبتیکه به است 

در خود را  و مهارتو بتوانند دانش  یژه باشندوبخش هاي  بستري در بیمارانبراي مراقبت 
انی، حفظ آسایش و دامه درمان و نوتوا حفظ و ارتقاء سالمتی، ،راستاي پیشگیري از بیماري

 برند.آرامش بیماران بکار 
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  :از فراگیران انتظار می رود که در پایان دوره قادر به انجام موارد زیر باشند :یادگیرياهداف 
 کسب توانایی در انجام مراقبت از بیمار  با اختالل سطح هوشیاري - 1

  بررسی و شناخت بیمار با اختالل هوشیاري ، کنترل سطح هوشیاري  •
 تعیین تشخیص هاي پرستاري بر اساس داده هاي جمع آوري شده   •
 مراقبت هاي پرستاري  بر اساس اصول فرایند پرستاري و ارزیابی برنامه ریزي و اجراء  •
 توانایی در انجام مراقبت از راه هوایی مصنوعی (لوله تراشه ، لوله تراکئوستومی ) -2

  ICPروماي سر و حوادث عروق مغزي و بیماران با افزایش برآورده سازي نیاز هاي خاص بیماران با ت-3

 آشنایی و توانایی انجام کار با دستگاه هاي ونتیالسیون مکانیکی  -4

 توانایی انجام بررسی و شناخت بیمار نیازمند تهویه مکانیکی  •
 توانایی تنظیم ونتیالتور بر اساس وضعیت فیزیو پاتولوژیک بیمار  •
 تور و تنظیمات آن بر اساس نتایج گاز هاي خون شریانی توانایی  کار با ونتیال •
 تعیین تشخیص هاي پرستاري در بیمار متصل به ونتیالتور بر اساس داده هاي جمع آوري شده  •
 رنامه ریزي مراقبت هاي پرستاري بیمار تحت ونتیالسیون مکانیکی بر اساس اصول فرایند پرستاري ب •
 نتیالتورآشنایی با روند جدا سازي بیمار از و •
 توانایی در پاسخ دهی مناسب به آالرم هاي ونتیالتور •
 برآورده سازي نیاز هاي تغذیه اي و دفعی بیمار -5

 انجام  بررسی و شناخت سیستم گوارشی بیمار   

 تعیین تشخیص هاي پرستاري مربوطه بر پایه اطالعات بدست آمده  •
 از بیمار جهت تامین نیاز هاي تغذیه اي و دفعی بیمار  برنامه مراقبتی انجام برنامه ریزي و اجرا و ارزیابی  •
 آشنایی با انواع روش هاي تامین نیاز هاي تغذیه اي بیمار همانند ، تغذیه لوله اي و وریدي  •
 کسب توانایی در کنترل دقیق جذب و دفع بیمار و نظارت دقیق بر مایعات دریافتی بیمار •

 ه تراشه طبق اصول استاندارد و پیشگیري ازبروز عوارض ساکشن کسب توانایی در انجام ساکشن دهان و لول-6

 کسب توانایی تفسیر گاز هاي خون شریانی و مطابقت آن با وضعیت فیزیو لوژیک بیمار -7

 کسب توانایی در مراقبت از الین هاي وریدي بیمار -8
 طه   آشنایی با دارو هاي رایج در بخش و نحوه کاربرد آنهاو شناسایی عوارض مربو-9

 کسب توانایی   گزارش دهی و گزارش نویسی در بخش مراقبت ویژه -10
بررسی و شناسـایی  منـابع   عفونـت هـاي بیمارسـتانی در بخـش  ویـژه  وروش هـاي پیشـگیري کننـده  از            -11

 گسترش عفونت 
 توانایی برقراري ارتباط و هماهنگی و همکاري با تیم درمانی  –12
ی با بیمار و خانواده و ارائه اطالعات الزم و ضروري در حد مقررات بـه خـانواده بیمـار    برقراري ارتباط درمان -13

 بستري  
 توانایی ایفاي نقش آموزشی ( آموزش به بیمار و خانواده و سایر فراگیران ) -14
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 انتظارات یادگیري خود را از گذراندن این کارآموزي بنویسید:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ICU بت هاي ویژه قگذرانده شده در بخش مرا روز هاي کارآموزيبرگه ثبت 

        امضاي مربی

 

 

 

 خ هر شیفتتاری

         

 وضعیت حضور
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 فعالیت هاي ضروري در بخش مراقبت هاي ویژه

 ارزیابی
 ه عملکرد(تعداد دفعات)نحو

 اقدام مراقبتی
 مستقل کمک مشاهده

 پذیرش بیمار     
 معاینه فیزیکی بیمار     
 هاي حیاتی بدنبررسی سیستم     
 مانیتورینگ قلبی عروقی بیمار    
 سمع راه هوایی    
 ، تراکئوستومیمراقبت از لوله تراشه    
 ساکشن راه هوایی    
 فیزیوتراپی تنفسی    
 یص و اقدامات پرستاري صحیح در آریتمی هاتشخ    
 انعقاديتشحیص و اقدامات پرستاري صحیح در اختالالت     
 اقدامات پرستاري صحیح در ترانسفوزیون خون    
 برقراري کاتتر ورید محیطی    
 مراقبت هاي پرستاري کاتتر ورید مرکزي    
 CVPکنترل     
 کنترل سطح هوشیاري    
 در کاهش سطح هوشیاري اقدامات پرستاري صحیح    
 ICPافزایش تشحیص و اقدامات پرستاري صحیح در     
 معاینه مردمک ها    
 شناخت انواع مردمک هاي پاتولوژیک    
 مراقبت از دهان بیمار    
 مراقبت از پوست بیمار    
 مراقبت از چشم    
 NGTتعبیه     
 وضعیت تغذیه ي بیماربررسی     
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 فعالیت هاي ضروري در بخش مراقبت هاي ویژهادامه 
 

 اقبتیمر اقدام مستقل کمک مشاهده ارزیابی
 

 انجام گاواژ     
 مدیریت خونریزي هاي گوارشی    
 کنترل جذب و دفع    
 تعبیه سوند ادراري    
 مراقبت هاي پرستاري بیمار داراي سوند ادراري    
 تغییر پوزیشن بیمار    
 انجام فیزیوتراپی اندام    
 (باز و بسته) انواع سیستم هاي درناژ مراقبت از    
 مراقبت از زخم ها    

 ونتیالتور تنظیم    
 ونتیالتورهاي آالرم تنظیم     
 Weaningاجراي     

 ABGتفسیر     

    
گرفتن نمونه هاي مختلف آزمایشگاهی( نمونه خون وریدي، 

 شریانی، نمونه خلط و ...
 مدیریت تب    

 اجرایی نمودن روش هاي پیشگیري از انتقال عفونت    
 ررسی عالئم سپسیسب    
 MODSو  SIRSبررسی عالئم     
 آماده سازي بیمار جهت اتاق عمل     
 مراقبت هاي بعد از عمل جراحی    
 انتقال بیمار    
 گزارش نویسی    
    CPR 
 انجام محاسبات دارویی    

 تمرین بیشتر دارد = نیاز به   C= متوسط           B= مطلوب           Aراهنماي ارزیابی :  
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 گزارش پرستاري

در این دوره را  های که مراقبت آناناز گزارش پرستاري براي بیمار هشت موردلطفا 
 نمائید  و پیوست در این قسمت ثبت، به عهده داشته ایدکارآموزي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گزارش روزانه 
م شده انجا روزانه لطفا خالصه اي از فعالیت هاي آموزشی  تاریخ :

 (هشت مورد) نمائید و پیوست خود را در بخش ثبت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نکات آموزشی یاد گرفته شده :
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 ICUبخش    ي:کارآموزیابیفرم ارزش
 وطه فرم ارزشیابی را تکمیل نمایددانشجویان می بایست ابتدا خود ارزیابی انجام دهند سپس استاد مرب

 تاریخ و امضاي دانشجو

 تاییدیه مدیر گروه   مدرس بالینیتاریخ و امضا 
 

 

 ضعیف 
0 

 متوسط
25/0 

 خوب
5/0 

  رفتارهاي حرفه اي و مهارت هاي ارتباطی

 1 رعایت نظم، انضباط و وقت شناسی     
 2 آراستگی ظاهري و رعایت شئونات اخالقی     
 3 یري مسئولیت پذ    
، مناسب با دیگران (مربی، پرسنل ارتباط صحیح و    

 بیمار و خانواده )
4 

 ضعیف 
0.25 

 متوسط
1 

 خوب
2 

 5 موارد ارزشیابی تخصصی

 6  شارکت فعال در بحث گروهی/ راندها/ کنفرانسم    
 7 مراقبت پرستاري توام با مهارت  ارائه     
 8 ها اولویت بندي و ترتیب در انجام کار    
اساس الگوي فرایند  مددجو بر رفع نیازهاي    

 پرستاري 
9 

 10 آموزش به بیمار     
 11 مشاهدات پرستاريگزارشات و ثبت     

  نمره : 14نمره کارآموزي از  
  فعالیت هاي آموزشی خوب  متوسط ضعیف 
     معرفی مورد (حداقل یک مورد )    
  مورد ) فرایند پرستاري (حداقل یک    
  تهیه استانداردهاي مراقبتی     
ورنال کالب آموزشی در ارتباط با ژورد یک مارائه     

 موضوعات مورد نیاز بالین
 

  نمره کارآموزي: فعالیت آموزشی: 
  نمره کل:


