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 مقدمه 

ری های مختلف یادگیری است. ثبت و جمع آوثبت فعالیتهای دانشجویان در محیطارزشیابی برای آموزش نامه یک ابزار 

 خوردی، زمینه را برای دانشجویان نماید که با تسهیل فرایند بازای ارزشمند را ارایه میتجربیات عملی به تدریج مجموعه

بر آن شده است تا این زمینه را برای دانشجویان اسالمی واحد آستارا  آزادی دانشگاه پرستار ر گروهسازد. بدین منظوفراهم می

های دانشجویان را بطور ت تا فعالیتتهیه نموده اسبا کمک مدیر گروه مامایی و پرستاری خود فراهم آورد و مجموعه حاضر را 

د. از ریزی الزم صورت گیرها برنامهی رفع آنها براکاستی مستمر ثبت و ارزشیابی نموده تا در نهایت با مشخص شدن

   رود ضمن تالش برای حفظ آن، ثبت اطالعات حداکثر دقت خود را مبذول نمایند.  دانشجویان گرامی انتظار می

  مقررات و اصول کلی تکمیلLog Book  

)یا پیوست جمع آوری نمایند  log bookعملی و علمی خود را در قالب تمامی دانشجویان باید اطالعات مربوط به  -

  .نمایند(

 خود را شخصاً تکمیل نماید.  log bookهر دانشجو باید  -

  را به تفکیک به تایید استاد مربوطه برساند.  log bookثبت شده در هر دانشجو موظف است کلیه اطالعات  -

  .برای دانشجویان از شروع دوره الزامی است log bookتکمیل  -

را جهت بررسی یا نسخه برداری در اختیار  log bookشی مختار است در هر زمان که تشخیص دهد گروه آموز -

 بگیرد

خود را به همراه داشته باشند تا در موقع لزوم نسبت به  log bookتوصیه می شود دانشجویان در تمامی اوقات  -

رجوع به حافظه که با خطا توام می باشد ثبت اطالعات در آن اقدام نمایند به این ترتیب از ثبت اطالعات از طریق 

 پیشگیری خواهد شد. 

تخصیص داده شود  log bookبهتر است در پایان هر فعالیت، زمان کوتاهی در همان محل انجام فعالیت، به تکمیل  -

 تا اطالعات مورد نیاز به سهولت در دسترس باشد. 

ای یادگیری، در صورت عدم یادگیری یک مهارت، قبل از اتمام دوره، با توجه به اهداف کلی درس و حداقل ه  -

 موضوع به اطالع استاد مربوطه رسانده شود. 

 تکمیل نگردید در واحد بعدی اجرا خواهد شد.  log bookدر هر موردی که  -

بسیار دقت نمایید چرا که در صورت مفقود شدن در جریان ارزیابی ها بطور جدی دچار مشکل  log bookدر حفظ  -

  خواهید شد.

 در پایان دوره، دفترچه را به استاد بالینی مربوطه تحویل نمایید.  -

 موقع تحویل یک کپی از آن را نزد خود نگه دارید.  -

ها: راهنمای تکمیل گزارش فعالیت     

های خود را بصورت روزانه است مطابق مندرجات هر فرم فعالیتباشد که خواهشمند می جدول  14 این مجموعه دارای 

 ین دفتر ثبت نمایید. عالوه بر جدول یک برگ سناریوی اخالقی نیز وجود دارد. در ا

 خوب، نسبتا خوب و عالیبندی آن شامل باشد که درجهوط به چک لیست ارزشیابی عمومی میمرب (4جدول شماره )

 باشد. ارزشیابی از پیشرفت یادگیری دانشجو توسط مربی و دانشجو انجام خواهد شد. می

باشد. ارزیابی از میاختصاصی های ارزشیابی مربوط به چک لیست جدول 44شامل  (11)( الی 2) همارجداول ش

 پیشرفت یادگیری دانشجو توسط مربی و دانشجو انجام خواهد شد.
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 های دانشجویی می باشد.ثبت اطالعات مربوط به کنفرانس( ،   46جدول شماره )

 است. ارزشیابی دانشجومربوط به  ( ، 55( الی )44جداول شماره )

 فرم حضور و غیاب دانشجو است.،  (54جدول شماره )

 شرح وظایف دانشجو 

ن تعیین شده ( در بخش حضور یابد و زما49صبح لغایت 0397طبق زمان تعریف شده برای ورود و خروج )ساعت  -

 های آموزشی و صرف چای و غذا و ... را رعایت نماید. برای حضور در برنامه

  .تحول بخش( شرکت نمایدرش روزانه تعویض نوبت کاری )تحویل و در گزا -

 مقررات مربوط به بخش را رعایت نماید.  -

نکات اخالقی )صداقت، راستگویی، خلوت و اسرار، احترام به عقاید مددجو و ...( را مورد توجه قرار داده و رعایت  -

 نماید. 

  با بیمار و خانواده وی، ارتباط مناسب برقرار نماید. -

 با پرسنل بخش و سایر دانشجویان ارتباط موثر برقرار نماید.  -

 احساس مسئولیت در مراقبت از مددجو داشته باشد.  -

 وظایف محوله را بطور صحیح و با دقت و سرعت مناسب انجام دهد.  -

 انتقادات منطقی را بدون واکنش نامناسب بپذیرد.  -

 ه نشان دهد. عالقه مندی و اشتیاق خود را در انجام وظایف محول -

عالوه بر وظایف محوله، عالقه مندی و اشتیاق خود را در انجام کار گروهی نشان دهد و با پرسنل بخش و سایر  -

 دانشجویان همکاری نماید. 

 تکالیف محوله را به موقع انجام و تحویل دهد.  -

 حضور دانشجویان در تمام جلسات مربوط به کاراموزی الزامی است.  -

 هر عنوان فقط با کسب مجوز از استاد مربوطه میسر می باشد.  خروج از بخش تحت -

 مقررات درون بخش 

آراستگی ظاهر متناسب با شأن شرعی و عرفی دانشجو در محیط بخش )کوتاه نگه داشتن ناخن و عدم استفاده از  -

 زیور آالت، آرایش و ....( 

برای  روپوش و شلوار سفید، مقنعه سرمه ای ،پوشش مناسب بر طبق ضوابط دانشکده )استفاده از اتیکت شناسایی -

و عدم  دختران، و روپوش سفید و شلوار مشکی یا سرمه ای برای پسران، کفش ساده، عدم استفاده از شلوار جین

 (. استفاده از موبایل

 رعایت دقیق اصول کنترل عفونت و تفکیک زباله  -

 م برای اجرای پروسیجرها رعایت اصول صرفه جویی در استفاده از وسایل و ملزومات الز -

 کسب اجازه از مربی /سرپرستار/مسئول بخش جهت اجرای هرگونه پروسیجر و یا استفاده از وسایل  -

 اجرای صحیح پروسیجرهای پرستاری زیر نظر مربی  -

 حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به کارآموزی و کارورزی الزامی است. -

 موجه به میزان دو برابر باید جبران شود.غیبت موجه به میزان برابر و غیبت غیر  -

 گردد و کلیه دانشجویان ملزم به شرکت در این آزمون هستند.آزمون نهایی در پایان واحد کارآموزی برگزار می -
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 چک لیست ارزشیابی عمومی(. 4جدول شماره )

ارزشیابی  موارد ارزشیابی

 دانشجو

ارزشیابی 

 استاد

 مالحظات

 آراستگی ظاهری 

ت موازین اسالمی، یونیفرم مناسب طبقق مققررات دانشقکده، نصقب     )رعای

 اتیکت و بهداشت فردی(

   

 وقت شناسی

)رعایت زمان ورود و خروج و ساعات مصرف چقای و ناهقار، حضقور تمقام     

 وقت و بدون غیبت، انجام تکالیف در زمان مناسب(  

   

 مسئولیت پذیری  

ف محوله، عالقه مندی به )احساس مسئولیت در قبال بیمار، بخش و تکالی

 یادگیری و مشارکت فعال در بحث گروهی و  کنفرانس( 

   

 مهارت در برقراری ارتباط با مددجو و خانواده  

)رعایت حریم خصوصی و فاصله مناسب ارتباطی، برخورد بقا خوشقرویی و   

مالیمت، احترام به فرهنگ و آداب و رسوم بیمار، رعایت اصول اخالققی و  

 رخورد با بیمار( انسانی در ب

   

 برقراری ارتباط موثر درمانی با مربی و تیم درمان 

)برخققورد بققا خوشققرویی و احتققرام، شققرکت در تغییققر و تحویققل شققیفت،  

همکاری در انجام فعالیتهای گروهی، رعایت سلسله مراتقب و مشقورت در   

 امور در صورت لزوم( 

   

 رفتار و کردار انتقاد پذیری  

انعطاف پذیری و پذیرش انتققادات بصقورت مودبانقه و    )کنترل احساسات، 

 سعی در رفع اشکاالت خود، صداقت و راستگویی، جدیت و پشتکار( 

   

 صرفه جویی و نگهداری وسایل  

)استفاده حداکثر از حداقل امکانات، استفاده از وسایل بقه نحقو صقحیح و    

 قرار دادن وسیله در جای خود پس از استفاده( 

   

    % کل نمره (35نمره ) 6ده معادل کسب شامتیاز  4
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 اصول و فنون پرستاری (:2جدول شماره )

 واحد( 4ساعت ) 54مدت کارآموزی                           جراحی عمومی           –های داخلی محیط بالینی: بخش

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

)شستن دستها  پیشگیری از انتقال عفونت

قبل و بعد از انجام روش های پرستاری، 

خارج کردن ماسک صورت، گان و  پوشیدن و

 دستکش های استریل(

 

)اندازه گیری درجه  کنترل عالئم حیاتی

حرارت از راه دهان، زیر بغل و مقعد، بررسی 

نبضهای محیطی، کنترل تنفس و اندازه 

 گیری فشار خون شریانی(

 

و  بررسی پرونده بیمار، پذیرش، انتقال

 ترخیص بیمار

 

ی خوابیده به قرار دادن بیمار در وضعیتها

پشت، به شکم، به پهلو و حرکت دادن به 

باالی تخت، کمک به بیمار برای نشستن در 

لبه تخت، راه رفتن، انتقال بیمار بین تخت و 

 صندلی چرخدار و برانکار

 

تامین بهداشت فردی و مراقبتهای معمول 

 صبح، دهانشویه، حمام دادن بیمار و ....

ه، اشغال تعویض مالفه های تخت اشغال نشد

 )پهلو به پهلو، باال به پایین( شده

 

غذا دادن به بیمار، وارد کردن سوند بینی 

معده ای و غذا دادن از طریق سوند معده، 

خارج کردن سوند معده، بررسی جذب و دفع 

 مایعات

 

، سونداژ ادراری، شستشوی سوند یا مثانه

، خارج کردن سوند، جمع آوری نمونه ادرار

رکتال و دادن تنقیه، تعویض  استفاده از لوله

، کیسه کلستومی، جمع آوری نمونه مدفوع

 نمونه گیری با گلوکومتر و تفسیر آن

 

تجویز اکسیژن بوسیله سوند دو شاخه بینی، 

ماسک، چادر اکسیژن، وارد کردن لوله هوایی 

، لوله داخل نای یا ، ساکشن دهانمصنوعی

لوله تراکئوستومی، تعویض پانسمان 

 ی، تخلیه و باد کردن کاف لولهکئوستوماتر

 داخل نای یا تراکئوستومی
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

 ،آشنایی با داروهای مورد استفاده در بخش

زم، دادن کنترل و انجام دستورات دارویی ال

دارو از راه دهان، استعمال داروهای پوستی، 

چکانیدن قطره های چشم، گوش، بینی، 

مصرف دارو از طریق افشانه، گذاردن شیاف 

 مقعدی، وارد کردن دارو به واژن

 

آماده کردن دارو برای تزریق از آمپول و 

ویال، مخلوط کردن داروها با استفاده از یک 

ی و داخل سرنگ، انجام تزریق زیر جلد

 جلدی و عضالنی

 

آماده کردن وسایل تزریق مایعات داخل 

وریدی شروع تزریق وریدی با استفاده از 

سوزن پروانه ای یا آنژیوکت، بررسی مداوم و 

برقراری جریان مایعات داخل وریدی، 

تعویض ظرف حاوی محلول وریدی، ست 

سرم و پانسمان محل تزریق، اضافه کردن 

حلولهای وریدی، دارو به ظرف محتوی م

تزریق دارو از طریق ست سرم یا آنژیوکت، 

روی وریدی استفاده از میکروست و تزریق دا

، قرار دادن هپارین با استفاده از میکروست

الک و قطع جریان محلول وریدی، شروع، 

 برقراری و قطع تزریق خون 

 

بکارگیری روشهای گرما و سرما درمانی از  

گرم، چراغ قبیل استفاده از کیسه آب 

گرمایی، حمام نشیمنگاهی، قرار دادن دست 

، ، کیسه یخو پا در آب گرم، کمپرس گرم

 کمپرس سرد، حمام آب ولرم 

 

مراقبت از زخم و تعویض پانسمان خشک یا 

مرطوب  به روش استریل تمیز کردن محل 

ردن درن پن رز، شستشوی درن و کوتاه ک

، برقراری سیستم بسته تخلیه ترشحات زخم

م)هموواک(، برداشتن بخیه های پوست، زخ

 استفاده از باندپیچی زخم یا عضو قطع شده 

مراقبتهای مربوط به عمل جراحی از قبیل 

، انجام تنفس عمیق آموزش نحوه حرکت پاها

، آماده کردن محل عمل، آماده کردن و سرفه

 تخت بعد از عمل و ... 

 

 ارائه کنفرانس

 

 

            



 47 

 

 پرستاری بهداشت مادر و نوزاد (:3جدول شماره )

 محیط بالینی: برای دانشجویان دختر درمانگاه های پره ناتال ، اتاق زایمان ، بخشهای مامایی و نوزادان

 برای دانشجویان پسر بخشهای اورژانس ، داخلی و جراحی

 واحد(  2) ساعت 452مدت کارآموزی: 

 روزهای هفته                             

 

 وسیجرنام پر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

انجام روشهای حفاظت فردی از قبیل شستن 

دستها قبل و بعد از تماس با بیمار، پوشیدن 

گان  و دستکش در  ،و خارج کردن ماسک

مواقع مورد نیاز، استفاده از سطل مخصوص 

 (safety box) وسایل نوک تیز

 

های بالینی و با بارداری و تشخیص آشنایی

آزمایشگاهی مربوطه از قبیل آزمایش 

تعیین سن بارداری  ،β-HCGگراویندکس، 

، Hbو سونوگرافی،  LMPبا استفاده از 

HCT ،BG  ،.... های زایمان طبیعی روشو

(NVD) سزارین ،(C/S)  و ارائه کنفرانس

 در مورد آن

 

العات ، استخراج اطبررسی پرونده مادر باردار

از پرونده و کاردکس، آشنایی با اصطالحات 

رایج موجود در آن، چک کردن کارت دارویی 

با کاردکس و استفاده از کاردکس در 

یص مراقبتهای روزانه، نحوه پذیرش و ترخ

 مادر باردار

  

آشنایی با داروهای مورد استفاده در بخش 

مامایی و اتاق زایمان، مقدار و زمان صحیح 

آشنایی و توجه به بروز عالئم  تجویز دارو،

 غیر طبیعی داروهای روتین بخش

 

و  رقراری ارتباط مناسب با مادر باردارب

بستگان وی بطور صحیح و همکاری مستمر 

 با تیم درمانی

 

از قبیل شرح اجرای مرحل فرآیند پرستاری 

 ،معاینه شکمی لئوپولد)فیزیکی حال، بررسی

 تخمین سن حاملگی از روی شکم، تشخیص

های پرستاری، تشخیص بیان(، وضعیت لگن

های پرستاری، تدوین و تعیین تشخیص
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 ارزیابی مادر بارداراجرای برنامه مراقبتی و 

 پس از اجرای آن
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

کنترل عالیم حیاتی مادر )درجه حرارت، 

  ، انقباضات رحم،نبض، تنفس و فشارخون(

با گوشی    (FHR)سمع ضربان قلب جنین

مامایی و سونی کید بطور صحیح و چارت آن 

 و گزارش موارد غیر طبیعی در صورت وجود

 

ع شنایی با انواباز کردن راه وریدی مناسب، آ

،  تعیین نوع سرم طبق سرمها و ست سرمها

قطرات سرم،  تجویز، محاسبه و تنظیم

، قطع کردن سرم تعویض بطری و ست سرم

 بطور صحیح                                                              

                                                               

ها، انجام دستورات داروییِ آماده کردن دارو

بطور  ، تزریقی، موضعی، رکتال و ..خوراکی

 صحیح

 

یا کمک در انجام نمونه گیری خون،  انجام

... مراقبتهای قبل و بعد از انجام و ادرار

 پیگیری و تفسیر نتایج آزمایشات، آزمایشات

 

گذاشتن سوند ادراری و اندازه گیری و ثبت 

ی بدن میزان مایعات دریافتی و خروج

(I&O)  و ثبت دقیق آن و گزارش موارد

 غیر طبیعی

 

کاربرد  و بررسی الگوی تنفسی مادر باردار

در موارد دیسترس روشهای تجویز اکسیژن 

، پیشگیری (NST  ،OCTجنین )براساس

از عوارض اکسیژن درمانی و رعایت نکات 

ایمنی در هنگام اکسیژن درمانی در صورت 

 وجود مشکالت تنفسی

 

،  مادرباردار ایوضعیت تغذیه بررسی

 و تامین تغذیه مطلوب BMIمحاسبه 

 

تشخیص حاملگی پرخطر و انجام اقدامات 

در مورد خونریزی سه ماهه اول )سقط، الزم 

 حاملگی خارج از رحم......(

 

ارائه مراقبتهای قبل از زایمان طبیعی یا 

سزارین از قبیل آمادگی های جسمی و 

 گزارشات و...   روانی ، کنترل پرونده و 
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

مشاهده نحوه انجام زایمان طبیعی یا 

،  (Induction)از قبیل لقاء زایمان سزارین

، یوتومیکردن وسایل زایمان، اپی زآماده 

آمنیوتومی، مشاهده جنین، جفت و پرده 

، نحوه ، نحوه ترمیم اپی زیوتومیهای جنینی

 انجام بخیه در زایمان سزارین

 

 اقدامات اتاق زایمان جهت نوزادآشنایی با 

)گرم و خشک کردن، معاینه عمومی، نمره 

 .....(  و آپگار

 

 انجام مراقبتهای بعد از زایمان طبیعی

، رحم و اتی، کنترل مثانهکنترل عالئم حی)

محل اپیزیوتومی از نظر خونریزی غیر 

 طبیعی، تجویز اکسی توسین و ...(

 

انجام مراقبتهای بعد از زایمان از طریق 

، عالئم حیاتی، کنترل مثانه)کنترل  سزارین

 رحم ، خونریزی رحم ، محل بخیه ها و...(

 

ات ، توجهمراقبت از زخم، انجام پانسمان

ت دقیق ، ثبباز بودن درن ها الزم در مورد

، تخلیه و یا نوع ، میزان و رنگ ترشحات

 خارج کردن درن ها  بطور صحیح

 

و  رداربابررسی نیازهای آموزشی مادر 

، برنامه ریزی و اجرای آموزشهای خانواده

درباره الزم هنگام بستری و ترخیص 

بارداری، زایمان، روشهای کاهش درد 

پستانها، تنظیم  شیردهی، مراقبت اززایمان، 

خانواده، بهداشت فردی، داروها، فعالیت، 

تغذیه  بطور شفاهی و کتبی،  تهیه پمفلت 

 آموزشی و ارزیابی میزان آموخته های بیمار

 

در  ثبت صحیح گزارش پرستاری مادر باردار

 پرونده 

 

تشخیص موارد تهدید کننده حیات و 

آشنایی با ترالی اورژانس، وسایل، داروها و 

 مات احیاءاقدا
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 بخش نوزادان(: 4جدول شماره )

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

انجام روشهای حفاظت فردی از قبیل شستن 

دستها قبل و بعد از تماس با نوزاد،  پوشیدن 

گان  و دستکش در خارج کردن ماسک،  و

، استفاده از سطل مخصوص مواقع مورد نیاز

 (safety box)وسایل نوک تیز

 

آشنایی با اختالالت دوران نوزادی و 

تشخیصهای بالینی و آزمایشگاهی مربوطه و 

 ارائه کنفرانس در مورد آن

 

بررسی پرونده بیمار، استخراج اطالعات از 

یی با اصطالحات پرونده و کاردکس، آشنا

رایج موجود در آن، چک کردن کارت دارویی 

با کاردکس و استفاده از کاردکس در 

 مراقبتهای روزانه، نحوه پذیرش و ترخیص 

  

آشنایی با داروهای مورد استفاده در بخش 

نوزادان، مقدار و زمان صحیح تجویز دارو،  

آشنایی و توجه به بروز عالئم غیر طبیعی 

 بخشداروهای روتین 

 

برقراری ارتباط مناسب با نوزاد و والدین 

بطور صحیح و همکاری مستمر با تیم 

 درمانی

 

پذیرش نوزاد از اتاق زایمان و تطبیق 

و دستبند  وضعیت نوزاد با برگه مشخصات

 نوزاد

 

گرم نگه داشتن نوزاد و توجه به حفظ دمای 

 بدن و پیشگیری از هیپوترمی در نوزاد

 

رستاری از قبیل شرح اجرای مرحل فرآیند پ

 ، بررسی فیزیکی)از مادر نوزاد( حال

رفلکس نوزادی، ، ، رنگ نوزادوضعیت تنفس)

تشخیص نوزاد پره ، معاینه عصبی عضالنی....(

وزن، سن،  اساسو پرخطر برترم  ،ترم

خصوصیات  فیزیکی و  وضعیت ظاهری و

، تدوین و اجرای برنامه مراقبتی و عصبی

 رای آنارزیابی نوزاد پس از اج
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

رعایت اصول ایمنیِ نوزاد ، انتقال و 

جابجایی، تغییر وضعیت و قرار دادن در 

صحیح جهت پیشگیری از  وضعیت

 آسپیراسیون

  

رل عالیم حیاتی نوزاد )درجه حرارت، کنت

نبض، تنفس و فشارخون( بطور صحیح و 

چارت آن و گزارش موارد غیر طبیعی در 

 صورت وجود

 

 اجرای صحیح رویه تمیز کردن نوزاد3 دهان، 

 )استفاده از پوآر، ساکشن و ...( بینی و تراشه

 

)بویژه دادن  کاربرد روشهای تجویز اکسیژن 

(، پیشگیری از عوارض اکسیژن از طریق هود

اکسیژن درمانی و رعایت نکات ایمنی در 

 هنگام اکسیژن درمانی 

 

متصل نمودن نوزاد به دستگاه پالس اکسی 

متر و انجام مراقبت مربوطه در صورت وجود 

 مشکالت تنفسی

 

باز کردن راه وریدی مناسب، آشنایی با انواع 

سرمها و ست سرمها بویژه میکروست، کار با 

وزیون،  تعیین نوع سرم طبق تجویز، پمپ انف

محاسبه و تنظیم قطرات سرم، تعویض 

بطری و ست سرم، قطع کردن سرم بطور 

 صحیح

 

، انجام دستورات داروییِ آماده کردن داروها

خوراکی، تزریقی، موضعی، رکتال و ... بطور 

 صحیح

 

 انجام یا کمک در انجام نمونه گیری خون

)قرار  ، ادرار()وریدی، بندناف، شریانی و ...

، کنترل قند خون با دادن صحیح کیسه ادرار

گلوکومتر و ...( مراقبتهای قبل و بعد از انجام 

 آزمایشات،  پیگیری و تفسیر نتایج آزمایشات

 

کمک به مادر ، دورسر و ، قدکنترل وزن

و توجه به بودن  جهت تغذیه نوزاد از پستان

 Roomingنوزاد در کنار بستر مادر )طرح 

in)لوله گذاری  یه از طریق سرنگ، ذ، تغ

)گاواژ( به  بینی معدی و تغذیه مصنوعی

 شستشوی معده نوزاد ، روش صحیح
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

زی و بهداشت  بند کنترل نوزاد از نظر خونری

ناف و انجام مراقبتهای بهداشتی نوزاد 

 )چشم، پوست، حمام و ....(

 

رعایت اصول مجزاسازی در نوزاد ایزوله و 

اصول پیشگیری از عفونت بویژه شستن 

 دست در مراقبت از نوزاد

 

، در دستگاه انکوباتور نوزاد نارس قرار دادن

، انجام مراقبت از تنظیم و کار با دستگاه

 وزاد داخل انکوباتورن

 

دستگاه  رار دادن نوزاد مبتال به زردی درق

فتوتراپی، تنظیم دستگاه و اجرای اصول 

 صحیح مراقبت از آن

 

انجام مراقبتهای الزم در هنگام نیاز به 

 Exchange)  خون تعویض

transfusion ) 

 

اندازه گیری  یا کیسه ادراری، گذاشتن سوند

و خروجی بدن  و ثبت میزان مایعات دریافتی

(I&O) و گزارش موارد غیر طبیعی 

 

انجام مراقبتهای قبل جراحی  از قبیل 

آمادگی های جسمی و روانیِ نوزاد و والدین، 

 کنترل پرونده و گزارشات و...   

 

جراحی از قبیل انجام مراقبتهای بعد از عمل 

،  مراقبت از کنترل عالئم حیاتی، کنترل درد

نجام پانسمان، زخم و کنترل خونریزی، ا

توجهات الزم در مورد باز بودن درن ها و 

شنت ها، ثبت دقیق نوع، میزان و رنگ 

ترشحات، تخلیه و یا خارج کردن درن ها  

 بطور صحیح

 

بررسی نیازهای آموزشی والدین، برنامه ریزی 

و اجرای آموزشهای الزم هنگام بستری و 

ترخیص از قبیل شیردهی ، نحوه مراقبت از 

عالئم خطر و تستهای سیده یا نارس، نوزاد ر

بهداشت فردی، داروها، فعالیت، غربالگری، 

بطور شفاهی و  ، واکسیناسیون و ...تغذیه

کتبی،  تهیه پمفلت آموزشی و ارزیابی میزان 

 آموخته های بیمار
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

ثبت صحیح گزارش پرستاری بیمار در 

 پرونده 

 

تشخیص موارد تهدیدکننده حیات )آپنه، 

تشنج( و آشنایی با ترالی اورژانس، وسایل، 

 داروها و اقدامات احیاء
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 جامعه/فرد و خانواده/محیط(: کارآموزی پرستاری سالمت 5جدول شماره )

محیط بالینی: مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی )واحدهای واکسیناسیون، تنظیم خانواده ، بهداشت 

 مادران باردار، بهداشت کودکان(

 واحد(  5/5ساعت) 26واحد( /  5/5ساعت) 26واحد( /  4ساعت)54مدت کارآموزی به ترتیب: 

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

 و  PHCآشنایی با اصول، سطوح و اجزای 

در خانه های  PHCنحوه ارائه خدمات 

 بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی

 

برقراری ارتباط مناسب با مراجعین )بویژه 

یح و همکاری مادران و کودکان(  بطور صح

 مستمر با تیم درمانی

 

، ، ماهیت و دوز آنهاآشنایی با انواع واکسن ها

 )زنجیره سرد(  و  مصرف آنها  نحوه نگهداری

 

 آشنایی با جداول مراجعات واکسیناسیون

، زنان در سن باروری، سال 6)کودکان زیر 

 گروههای در معرض خطر(

 

انجام واکسیناسیون کودکان و زنان باردار 

اساس برنامه ایمن سازیِ کشوری با نظارت بر

 مربی بطور صحیح

 

آموزش در مورد واکسیناسیون کودک و 

 انجام مراقبتهای بعد از آن به مادر

 

تکمیل نمودن جداول موجود در کارت 

 واکسیناسیون

 

ثبت اقدامات انجام شده در فرمها و دفاتر 

 واکسیناسیون

 

 آشنایی با مراحل رشد و تکامل کودک 

 

ایت اصول ایمنیِ در انتقال و جابجایی رع

 کودک بر حسب سن آن

 

 کودک وضعیت تکامل بررسیپایش رشد و  

)بویژه اندازه گیریِ وزن، قد، دور سر و ثبت 

و تفسیر منحنی رشد(، تعیین مشکالت 

 کودک 
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

آموزش در مورد نحوه صحیح شیردهی و  

 6اهمیت تغذیه انحصاری با شیر مادر تا 

ماهگی و شروع تغذیه کمکی بر حسب سن 

 کودک و مقدار آن به مادر 

 

آموزش به مادر در مورد بهداشت دهان و 

تکمیل فرم معاینه دهان و دندان کودک، 

ن کودک بطور صحیح و گزارش نمودن دندا

 موارد غیر طبیعی

 

آموزش به مادر در مورد بیماری ها و حوادث 

 تهدید کننده کودک متناسب با سن کودک  

 

شرکت در جلسات مشاوره ازدواج و آموزش 

به مزدوجین جوان در مورد بیماریهای 

 ژنتیکی

 

آموزش نیازهای بهداشتی مادر از قبیل 

م تست پاپ اسمیر، زمان اهمیت و زمان انجا

و  (BSE)و نحوه انجام معاینه پستان

 تشخیص موارد غیر طبیعی

 

آشنایی با مراقبتهای دوران بارداری و بررسی 

وضعیت سالمت مادر باردار ) کنترل وزن، 

، فشارخون، آزمایشاتعالئم حیاتی بویژه 

....( و تعیین مشکالت و. تعیین سن حاملگی

 بهداشتیِ وی

 

بویژه  و انجام واکسیناسیون مادرایمن سازی 

، تزریق آمپول روگام در تزریق واکسن کزاز

 صورت نیاز  بطور صحیح تحت نظارت مربی

 

، ورزش، زش به مادر باردار در مورد تغذیهآمو

کار و فعالیت، لباس مناسب، مراقبتهای 

دستگاههای ادراری تناسلی و گوارشی، 

ز پس ا ی ومسافرت  و ... در دوران باردار

 زایمان

 

)آموزش در  انجام مشاوره تنظیم خانواده

مورد روشهای پیشگیری از قبیل قرصهای 

OCP ،داروهای ضدبارداری تزریقی، کاندوم ،

IUD  )...و 

 

ثبت سوابق بهداشتی مادر )بویژه مادرباردار( 

   و اقدامات انجام شده در فرمهای پرونده
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

 خانوار و دفاتر بطور صحیح

 

واده های آسیب بازدید منزل و شناسایی خان

، فرد ، کودک شیرخوارپذیر )مادر باردار

 ، معتاد( سالمند، معلول

 

بررسی وضعیت سالمت جسمی، روانی، 

 املی، وضعیت تغذیه، ... خانوادهمرحله تک

بررسی و شناخت بهداشت مسکن و محیط 

 خانواده

 

مشخص نمودن نیازهای بهداشتی خانواده و 

مداخالت پرستاری بر اساس نیازها در سه 

 سطح پیشگیری

 

نوشتن و ارائه گزارش فرآیند پرستاری 

 بازدید از منزل

 

، روانی و اجتماعی بررسی محیط فیزیکی

 ایسه آن با استانداردهامدرسه و مق

 

بررسی وضعیت سالمت دانش آموزان 

)بینایی، شنوایی، دهان و دندان، رفتارهای 

 بهداشتی و ...( 

 

تعیین مشکالت بهداشتیِ جسمی، روانی و 

اجتماعی دانش آموزان،  مشاوره با والدین در 

جهت رفع مشکالت، ارجاع آنان به مراکز 

 ذیربط در صورت لزوم

 

یر اطالعات دموگرافیک و بررسی و تفس

وضعیت فرهنگی مردم شهر/ روستا )توضیح 

درباره زیج حیاتی و دفاتر ثبت و نحوه 

 تکمیل آنها( 

 

بررسی علل ابتال و مرگ و میر در گروههای 

 مختلف سنی

 

بررسی نحوه ارائه خدمات بهداشتی در شهر/ 

 روستا و پیگیری نقائص 

 

بررسی وضعیت بهداشت محیط شهر/ 

دفع زباله، تهیه آب سالم، فاضالب، روستا)

بهداشت اماکن مواد غذایی و سایر اماکن و 

 ....( و تعیین مشکالت  
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

عوامل بررسی محیط کارخانه از نظر  

 خطرزای فیزیکی، شیمیایی، روانی و .... 

 

بررسی وضعیت بهداشتیِ کارگران و کارکنان 

از طریق مراجعه به پرونده بهداشتی و 

 بررسی وضعیت سالمت آنان

 

شناسایی افراد در معرض خطر آسیبهای 

شغلی و ارجاع آنان به مراکز بهداشتی 

 درمانی

 

بررسی اطالعات و رفتارهای بهداشتی 

گران و کارکنان و اجرای برنامه های کار

آموزش بهداشت در جهت کاهش عوامل 

 خطرزا
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 (4(: مهارت مربوط به واحد کارآموزی پرستاری بزرگساالن/سالمندان)6جدول شماره )

 واحد(  2ساعت ) 452موزی: های داخلی و جراحی عمومی                                   مدت کارآمحیط بالینی: بخش

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

انجام روشهای حفاظت فردی از قبیل شستن 

، پوشیدن ستها قبل و بعد از تماس با بیمارد

 و خارج کردن ماسک، گان  و دستکش در

مواقع مورد نیاز، استفاده از سطل مخصوص 

 (safety box)وسایل نوک تیز

 

جراحی و  -آشنایی با بیماریهای داخلی

های تشخیص آزمایشگاهی و اقدامات روش

درمانی و مراقبتی مربوطه و ارائه کنفرانس 

 در مورد آن

 

ررسی پرونده بیمار، استخراج اطالعات از ب

طالحات پرونده و کاردکس، آشنایی با اص

رایج موجود در آن، چک کردن کارت دارویی 

با کاردکس و استفاده از کاردکس در 

مراقبتهای روزانه، نحوه پذیرش و ترخیص 

 بیمار

  

آشنایی با داروهای مورد استفاده در بخش، 

مقدار و زمان صحیح تجویز دارو، آشنایی و 

توجه به بروز عالئم غیر طبیعی داروهای 

 روتین بخش

 

ارتباط مناسب با بیمار خود و  برقراری

بستگان وی بطور صحیح و همکاری مستمر 

 با تیم درمانی

 

اجرای مرحل فرآیند پرستاری از قبیل شرح 

حال، بررسی فیزیکی، بیان تشخیص های 

پرستاری، تعیین تشخیص های پرستاری، 

تدوین و اجرای برنامه مراقبتی و ارزیابی 

 بیمار پس از اجرای آن

 

م حیاتی بیمار )درجه حرارت، کنترل عالی

نبض، تنفس و فشارخون( بطور صحیح و 

چارت آن و گزارش موارد غیر طبیعی در 

 صورت وجود
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

فسی بیمار، کاربرد روشهای بررسی الگوی تن 

تجویز اکسیژن، پیشگیری از عوارض اکسیژن 

درمانی و رعایت نکات ایمنی در هنگام 

 اکسیژن درمانی

 

شنایی با انواع باز کردن راه وریدی مناسب، آ

،  تعیین نوع سرم طبق سرمها و ست سرمها

، تجویز، محاسبه و تنظیم قطرات سرم

رم قطع کردن س تعویض بطری و ست سرم،

 بطور صحیح

 

آماده کردن داروها، انجام دستورات داروییِ 

خوراکی، تزریقی، موضعی، رکتال و ... بطور 

 صحیح

 

انجام یا کمک در انجام نمونه گیری خون، 

 –ادرار، خلط، ترشحات زخم، مایع مغزی 

 نخاعی، بیوپسی بافتهای مختلف و...(

مراقبتهای قبل و بعد از انجام آزمایشات،  

 و تفسیر نتایج آزمایشاتپیگیری 

 

بررسی بیمار از نظر نیازهای تغذیه ای، 

تامین تغذیه مطلوب، قرار دادن سوند معده 

، تغذیه بیمار از بطور صحیح در صورت نیاز

مراقبت از بیمار دارای  طریق سوند معده،

سوند معده و تشخیص نیازهای وی، خارج 

 کردن سوند معده بطور صحیح

 

میزان مایعات دریافتی و اندازه گیری و ثبت 

از قبیل خوراکی،  (I&O)خروجی بدن 

، تنفس، ، خون(، ادرار، مدفوع)سرم تزریقی

دفع نامحسوس و ... و ثبت دقیق آن در برگه 

 جذب و دفع و گزارش موارد غیر طبیعی

 

اقدامات مراقبتی الزم در پیشگیری از 

عوارض بی حرکتی از قبیل تغییر وضعیت 

نواحی تحت فشار پوست،  دادن بیمار، ماساژ

انجام حرکات ورزشی فعال و فعال جهت 

جلوگیری از تحلیل عضالت، خارج کردن 

بیمار از تخت طبق تجویز پزشک و رعایت 

 اصول ایمنی
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  بخو

 خوب

 ضعیف

ارائه مراقبتهای قبل و بعد از عمل جراحی از 

قبیل آمادگی های جسمی و روانی، کنترل 

پرونده و گزارشات قبل و بعد از عمل، 

 بررسی بیمار از نظر بروز عوارض بعد از عمل   

 

مراقبت از زخم، انجام پانسمان، توجهات 

الزم در مورد باز بودن درن ها از قبیل 

، لوله تخلیه قفسه سینه، ثبت دقیق هموواک

نوع، میزان و رنگ ترشحات، تخلیه و یا 

خارج کردن درن ها از قبیل درن پن رز  

 بطور صحیح

 

بررسی نیازهای آموزشی بیمار و خانواده، 

برنامه ریزی و اجرای آموزشهای الزم هنگام 

بستری و ترخیص از قبیل داروها، فعالیت، 

،  تهیه پمفلت تغذیه  بطور شفاهی و کتبی

 آموزشی و ارزیابی میزان آموخته های بیمار

 

ثبت صحیح گزارش پرستاری بیمار در 

 پرونده 

 

تشخیص موارد تهدیدکننده حیات و آشنایی 

با ترالی اورژانس، وسایل ، داروها و اقدامات 

 احیاء
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 (2مندان)مهارت مربوط به واحد کارآموزی پرستاری بزرگساالن/سال

 نفرولوژی و زنان(   ارولوژی، های داخلی و جراحی)گوارش، ارتوپدی،محیط بالینی: بخش

 واحد(  2ساعت ) 452مدت کارآموزی:  

 (: بخش گوارش4جدول شماره )

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

ا نسبت خوب

 خوب

 ضعیف

ام روشهای حفاظت فردی )شستن انج

استفاده از ماسک، گان، دستکش در  دستها،

، استفاده از سطل مخصوص صورت لزوم(

 (safety box)وسایل نوک تیز

 

های آشنایی با بیماریهای گوارشی و روش

تشخیص آزمایشگاهی و اقدامات درمانی و 

 مراقبتی مربوطه و ارائه کنفرانس در مورد آن

 

، استخراج اطالعات از بررسی پرونده بیمار

پرونده و کاردکس، آشنایی با اصطالحات 

رایج موجود در آن، چک کردن کارت دارویی 

با کاردکس و استفاده از کاردکس در 

مراقبتهای روزانه، نحوه پذیرش و ترخیص 

 بیمار

 

آشنایی با داروهای مورد استفاده در بخش 

یز دارو، گوارش، مقدار و زمان صحیح تجو

آشنایی و توجه به بروز عالئم غیر طبیعی 

 داروهای معمول) روتین( بخش

 

برقراری ارتباط مناسب با بیمار خود و 

بستگان وی بطور صحیح و همکاری مستمر 

 با تیم درمانی

 

اجرای مرحل فرآیند پرستاری در بیماریهای 

)زخمهای گوارشی، بیماریهای  گوارشی

ستگاه گوارش و...( التهابی روده، سرطانهای د

بیان ، حال، بررسی فیزیکیاز قبیل شرح 

، تعیین تشخیص های های پرستاریتشخیص

تدوین و اجرای برنامه مراقبتی و  ،پرستاری

 ارزیابی بیمار پس از اجرای آن

 

کنترل عالیم حیاتی و چارت آن و گزارش 

 موارد غیر طبیعی در صورت وجود
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

، آشنایی با انواع باز کردن راه وریدی مناسب

سرمها و ست سرمها،  تعیین نوع سرم طبق 

، تجویز، محاسبه و تنظیم قطرات سرم

، قطع کردن سرم تعویض بطری و ست سرم

 ح بطور صحی

 

آماده کردن داروها و انجام دستورات داروییِ 

 خوراکی،  تزریقی و ... بطور صحیح

 

انجام یا کمک در انجام نمونه گیری خون، 

مدفوع، بیوپسی بافتهای مختلف و...، 

مراقبتهای قبل و بعد از انجام آزمایشات،  

 پیگیری و تفسیر نتایج آزمایشات

 

ی و بررسی بیمار از نظر نیازهای تغذیه ا

 تامین تغذیه مطلوب 

 

بطور  (NG Tube)قرار دادن سوند معده

 صحیح برای حداقل یک بیمار 

 

)گاواژ( غذا و دارو از طریق سوند معده   تغذیه

)قرار دادن بیمار در وضعیت  بطور صحیح

مناسب، سمع معده، بررسی غذای باقی 

 مانده( برای حداقل یک بیمار

 

لمی )الواژ( طبق اصول ع شستشوی معده

برای حداقل یک بیمار در صورت وجود 

 خونریزی معده

  

و دارای سوند  (NPO)مراقبت از بیمار  

 معده و تشخیص نیازهای وی 

 

 ترشحات خروجیِ و کنترل ترشحات معده

 درناژ( سوند معده

 

مراقبت از سوند معده )فیکس بودن، قرار 

 داشتن در معده، محل چسب(

 

بطور  (NG Tube)خارج کردن سوند معده

 صحیح
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

اندازه گیری و ثبت میزان مایعات دریافتی و 

از قبیل خوراکی،  (I&O)خروجی بدن 

نفس، )سرم، خون(، ادرار، مدفوع، ت تزریقی

دفع نامحسوس و ... و ثبت دقیق آن در برگه 

 جذب و دفع و گزارش موارد غیر طبیعی

 

ارائه مراقبتهای قبل و بعد از عمل جراحی 

گوارش از قبیل آمادگی های جسمی و 

روانی، کنترل پرونده و گزارشات قبل و بعد 

عمل، بررسی بیمار از نظر بروز عوارض بعد از 

 از عمل   

 

م، انجام پانسمان، توجهات مراقبت از زخ

الزم در مورد باز بودن درن ها ، ثبت دقیق 

نوع، میزان و رنگ ترشحات، تخلیه و یا 

خارج کردن درن ها از قبیل درن پن رز  

 بطور صحیح

 

اقدامات مراقبتی الزم در پیشگیری از 

عوارض بی حرکتی از قبیل تغییر وضعیت 

 دادن بیمار، ماساژ نواحی تحت فشار پوست،

انجام حرکات ورزشی فعال و غیرفعال جهت 

جلوگیری از تحلیل عضالت، خارج کردن 

بیمار از تخت طبق تجویز پزشک با رعایت 

 اصول ایمنی

  

بررسی نیازهای آموزشی بیمار مبتال به 

، برنامه ریزی و و خانواده بیماری گوارشی

اجرای آموزشهای الزم هنگام بستری و 

لیت، تغذیه  ترخیص از قبیل داروها، فعا

بطور شفاهی و کتبی،  تهیه پمفلت آموزشی 

 و ارزیابی میزان آموخته های بیمار

 

ثبت صحیح گزارش پرستاری بیمار در 

 پرونده 

 

تشخیص موارد تهدیدکننده حیات و آشنایی 

داروها و اقدامات  ، وسایل،با ترالی اورژانس

 احیاء
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 (: بخش ارتوپدی8جدول شماره)

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

انجام روشهای حفاظت فردی)شستن دستها 

، دستکش در صورت استفاده از ماسک، گان

استفاده از سطل مخخصوص وسایل  لزوم(،

 (safety box)نوک تیز

 

های اختالالت ارتوپدی و روش آشنایی با

تشخیص آزمایشگاهی و اقدامات درمانی و 

 مراقبتی مربوطه و ارائه کنفرانس در مورد آن

 

بررسی پرونده بیمار، استخراج اطالعات از 

پرونده و کاردکس، آشنایی با اصطالحات 

رایج موجود در آن، چک کردن کارت دارویی 

با کاردکس و استفاده از کاردکس در 

قبتهای روزانه، نحوه پذیرش و ترخیص مرا

 بیمار

 

آشنایی با داروهای مورد استفاده در بخش 

ارتوپدی، مقدار و زمان صحیح تجویز دارو،  

آشنایی و توجه به بروز عالئم غیر طبیعی 

 داروهای معمول) روتین( بخش

 

اجرای مرحل فرآیند پرستاری در اختالالت 

 ارتوپدی)شکستگی ها، اختالالت مفصلی،

عفونتهای استخوان و مفاصل، تومورهای 

استخوانی و ...(  از قبیل شرح حال، بررسی 

فیزیکی، بیان تشخیص های پرستاری، 

تعیین تشخیص های پرستاری، تدوین و 

اجرای برنامه مراقبتی و ارزیابی بیمار پس از 

 اجرای آن

 

برقراری ارتباط مناسب با بیمار خود و 

ری مستمر بستگان وی بطور صحیح و همکا

 با تیم درمانی

 

کنترل عالیم حیاتی و چارت آن و گزارش 

 موارد غیر طبیعی در صورت وجود

 

، آشنایی با انواع باز کردن راه وریدی مناسب

سرمها و ست سرمها،  تعیین نوع سرم طبق 

تجویز، محاسبه و تنظیم قطرات سرم، 

تعویض بطری و ست سرم، قطع کردن سرم 

 بطور صحیح
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

آماده کردن داروها و انجام دستورات داروییِ 

 خوراکی، تزریقی ، جلدی و ... بطور صحیح

 

انجام یا کمک در انجام نمونه گیری خون، 

ی بافتهای مختلف و...، ادرار،  بیوپس

مراقبتهای قبل و بعد از انجام آزمایشات،  

 پیگیری و تفسیر نتایج آزمایشات

 

 مراقبت از بیمار دارای آتل های گچی یا گچ

)قرا  گیری مناسب اندام، عدم دستکاری و 

عدم پوشاندن گچ مرطوب با ملحفه و پتو 

 و....(

 

)تراکشن( از  مراقبت از بیمار دارای کشش

ل چگونگیِ حفظ وزنه ها، قرار گیری در قبی

)پوزیشن( صحیح و آموزش آن به  وضعیت

 بیمار و خانواده 

 

 مراقبت از بیمار دارای فیکساتور خارجی

، پاسمان دورِ پین، سب اندام)قرار گیری منا

عدم دستکاری پیچ ها و ....( و آموزش آن به 

 بیمار و خانواده

 

الر( )نوروواسکوبررسی وضعیت عصبی عروقی

، رنگ پریدگی، بی نبضی، از قبیل درد

 اختالالت حسی و فلجی 

 

پیشگیری و مراقبت از سندرم کمپارتمان از 

عضو  (Elevation)قبیل باال نگه داشتن 

مربوطه، استفاده از کیسه یخ و گزارش آن 

 در صورت عدم درمان 

 

مراقبتهای بعد از عمل جراحی ارتوپدی 

با استفاده از  )کنترل درد، خونریزی و عفونت

روشهایی مانند کیسه یخ، تجویز دارو و ... 

 طبق نظر پزشک(

 

، انجام پانسمان، توجهات مراقبت از زخم

الزم در مورد باز بودن درن ها، ثبت دقیق 

نوع، میزان و رنگ ترشحات، تخلیه و یا 

خارج کردن درن ها از قبیل درن 

 بطور صحیح (Hemovac)هموواک
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

مراقبتهای بعد از عمل جراحی تعویض 

 مفاصل)ران ، زانو (

 

اقدامات مراقبتی الزم در پیشگیری از 

عوارض بی حرکتی از قبیل تغییر وضعیت 

اژ نواحی تحت فشار پوست، دادن بیمار، ماس

انجام حرکات ورزشی غیر فعال در بیمار 

وابسته یا آموزش انقباضات ایزومتریک و 

ایزوتونیک به بیمار مستقل جهت جلوگیری 

از تحلیل عضالت، خارج کردن بیمار از تخت 

 طبق تجویز پزشک با رعایت اصول ایمنی

 

 به بررسی نیازهای آموزشی بیمار مبتال

، برنامه ریزی و توپدی و خانوادهاختالالت ار

اجرای آموزشهای الزم هنگام بستری و 

ترخیص از قبیل داروها، فعالیت، تغذیه  

بطور شفاهی و کتبی،  تهیه پمفلت آموزشی 

 و ارزیابی میزان آموخته های بیمار

 

بررسی بیمار از نظر نیازهای تغذیه ای و 

تامین تغذیه مطلوب جهت پیشگیری از 

 نت ادراری و ...یبوست ، عفو

 

ثبت صحیح گزارش پرستاری بیمار در 

 پرونده 

 

تشخیص موارد تهدیدکننده حیات و آشنایی 

با ترالی اورژانس، وسایل، داروها و اقدامات 

 احیاء
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 (: بخش ارولوژی /نفرولوژی9جدول شماره )

 روزهای هفته                             

 

 پروسیجرنام 
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

انجام روشهای حفاظت فردی)شستن دستها، 

استفاده از ماسک، گان، دستکش در صورت 

، استفاده از سطل مخصوص وسایل لزوم(

 (safety box)نوک تیز

 

آشنایی با بیماریهای کلیه و مجاری ادراری و 

آزمایشگاهی بیماریهای  های تشخیصروش

 U/Cو  U/Aکلیه و مجاری ادراری از قبیل 

،   (BUN  , Cr)، آزمونهای کارکرد کلیوی

، KUB   ،IVPو مثانه سونوگرافی کلیه

سیستوسکوپی و اقدامات درمانی و مراقبتی 

 مربوطه و ارائه کنفرانس در مورد آن

 

بررسی پرونده بیمار استخراج اطالعات از 

کس، آشنایی با اصطالحات پرونده و کارد

رایج موجود در آن، چک کردن کارت دارویی 

با کاردکس و استفاده از کاردکس در 

مراقبتهای روزانه، نحوه پذیرش و ترخیص 

 بیمار

 

آشنایی با داروهای مورد استفاده در بخش 

اورولوژی/ نفرولوژِی، مقدار و زمان صحیح 

تجویز دارو، آشنایی و توجه به بروز عالئم 

 ) روتین( بخش یر طبیعی داروهای معمولغ

 

اجرای مرحل فرآیند پرستاری در بیماریهای 

کلیه و مجاری ادراری)عفونتهای ادراری، 

سنگ های ادراری، تومورهای دستگاه 

ادراری و...(  از قبیل شرح حال، بررسی 

فیزیکی، بیان تشخیص های پرستاری، 

تعیین تشخیص های پرستاری، تدوین و 

امه مراقبتی و ارزیابی بیمار پس از اجرای برن

 اجرای آن

 

برقراری ارتباط مناسب با بیمار خود و 

بستگان وی بطور صحیح و همکاری مستمر 

 با تیم درمانی

 

کنترل عالیم حیاتی و چارت آن و گزارش 

 موارد غیر طبیعی در صورت وجود
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 روزهای هفته                             

 

 پروسیجر نام
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

، آشنایی با انواع ناسبباز کردن راه وریدی م

سرمها و ست سرمها،  تعیین نوع سرم طبق 

، تجویز، محاسبه و تنظیم قطرات سرم

، قطع کردن سرم تعویض بطری و ست سرم

 بطور صحیح

 

م دستورات داروییِ آماده کردن داروها و انجا

 خوراکی،  تزریقی و ...  بطور صحیح

 

انجام یا کمک در انجام نمونه گیری خون، 

و  ...،  بیوپسی بافتهای مختلف وادرار

مراقبتهای قبل و بعد از انجام آزمایشات،  

 پیگیری و تفسیر نتایج آزمایشات

 

سونداژ بیمار با رعایت اصول استریل در 

 صورت نیاز 

 

، انواع سوندهای مجرا، حالبمراقبت از 

 ، یورتروستومی و ...(  لگنچه )نفروستومی

 

اندازه گیری و ثبت میزان مایعات دریافتی و 

، از قبیل خوراکی (I&O)خروجی بدن 

، مدفوع، تنفس، ، ادرار، خون(تزریقی)سرم

دفع نامحسوس و ... و ثبت دقیق آن در برگه 

 جذب و دفع و گزارش موارد غیر طبیعی

 

ی بیمار از نظر نیازهای تغذیه ای و بررس

 تامین تغذیه مطلوب 

 

ارائه مراقبتهای قبل و بعد از عمل جراحی 

کلیه و مجاری ادراری از قبیل آمادگی های 

جسمی و روانی، کنترل پرونده و گزارشات 

قبل و بعد از عمل ، بررسی بیمار از نظر بروز 

 عوارض بعد از عمل   

 

نسمان، توجهات مراقبت از زخم، انجام پا

، ثبت دقیق الزم در مورد باز بودن درن ها

، میزان و رنگ ترشحات، تخلیه و یا نوع

 خارج کردن درن ها  بطور صحیح

 

 از بیمار تحت عمل پروستاتکتومی مراقبت

)شستشوی مثانه، یاز بودن سوند، جلوگیری 

 از تشکیل لخته و ...( 

 

 

            



 99 

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

اقدامات مراقبتی الزم در پیشگیری از 

عوارض بی حرکتی از قبیل تغییر وضعیت 

دادن بیمار، ماساژ نواحی تحت فشار پوست، 

انجام حرکات ورزشی فعال و غیرفعال جهت 

عضالت، خارج کردن  جلوگیری از تحلیل

رعایت بیمار از تخت طبق تجویز پزشک با 

 اصول ایمنی

  

بررسی نیازهای آموزشی بیمار مبتال به 

بیماری کلیه و مجاری ادراری و خانواده، 

برنامه ریزی و اجرای آموزشهای الزم هنگام 

، ، فعالیتبستری و ترخیص از قبیل داروها

ت تغذیه  بطور شفاهی و کتبی،  تهیه پمفل

 آموزشی و ارزیابی میزان آموخته های بیمار

 

ثبت صحیح گزارش پرستاری بیمار در 

 پرونده 

 

تشخیص موارد تهدیدکننده حیات و آشنایی 

با ترالی اورژانس، وسایل، داروها و اقدامات 

 احیاء
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 (: بخش زنان45جدول شماره )

 هفتهروزهای                              

 

 

  نام پروسیجر

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

انجام روشهای حفاظت فردی)شستن دستها، 

استفاده از ماسک، گان، دستکش در صورت 

، استفاده از سطل مخصوص وسایل لزوم(

 (safety box)نوک تیز

 

های آشنایی با بیماریهای زنان و روش

یشگاهی بیماریهای زنان  از تشخیص آزما

قبیل نمونه خون و ادرار،  تست پاپ اسمیر، 

، سرویکس، هیستروسکوپی بیوپسی

، ، سی تی اسکن یهیستروسالپینگوگراف

MRI  و اقدامات درمانی و مراقبتی مربوطه

 و ارائه کنفرانس در مورد آن

 

بررسی پرونده بیمار، استخراج اطالعات از 

با اصطالحات  پرونده و کاردکس، آشنایی

رایج موجود در آن، چک کردن کارت دارویی 

با کاردکس و استفاده از کاردکس در 

مراقبتهای روزانه، نحوه پذیرش و ترخیص 

 بیمار

 

آشنایی با داروهای مورد استفاده در بخش 

زنان، مقدار و زمان صحیح تجویز دارو، 

آشنایی و توجه به بروز عالئم غیر طبیعی 

 وتین( بخشداروهای معمول) ر

 

اجرای مرحل فرآیند پرستاری در بیماریهای 

، سرطانهای تناسلی، )عفونتهای تناسلی زنان

عفونت پستان، سرطان پستان و ...( از قبیل 

بررسی پوزیشن لیتوتومی و شرح حال، 

، و سایر ترشحاتاز نظر لکوره  فیزیکی

پروالپس، سرویکس از  ،ولوواژینال  ضایعات 

، قوام و ضایعات نظر قوام و حساسیت،

شکل رحم، معاینه آدنکسها و  وحساسیت 

، مشاهده پستان از نظر تقارن، حساسیت آنها

فرورفتگی، پوست روی آن، لمس پستان 

وغدد لنفاوی، معاینه نوک پستان از نظر 

بیان تشخیص های پرستاری،  ،...  و ترشحات

تعیین تشخیص های پرستاری، تدوین و 

ارزیابی بیمار پس از اجرای برنامه مراقبتی و 

 اجرای آن
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

برقراری ارتباط مناسب با بیمار خود و 

بستگان وی بطور صحیح و همکاری مستمر 

 با تیم درمانی

 

ل عالیم حیاتی و چارت آن و گزارش کنتر

 موارد غیر طبیعی در صورت وجود

 

باز کردن راه وریدی مناسب، آشنایی با انواع 

سرمها و ست سرمها،  تعیین نوع سرم طبق 

، تجویز، محاسبه و تنظیم قطرات سرم

، قطع کردن سرم تعویض بطری و ست سرم

 بطور صحیح

 

وییِ آماده کردن داروها و انجام دستورات دار

 خوراکی، تزریقی و موضعی و ... بطور صحیح

 

تست های تشخیصی انجام یا کمک در انجام 

، نمونه نمونه گیری خون، ادراراز قبیل 

، گیری از سرویکس جهت تست پاپ اسمیر

و ... و سونوگرافی هیستروسالپنگوگرافی 

مراقبتهای قبل و بعد از انجام آزمایشات، 

 اتپیگیری و تفسیر نتایج آزمایش

 

سونداژ بیمار با رعایت اصول استریل در 

 صورت نیاز 

 

اندازه گیری و ثبت میزان مایعات دریافتی و 

از قبیل خوراکی،  (I&O)خروجی بدن 

)سرم، خون(، ادرار، مدفوع، تنفس،  تزریقی

ثبت دقیق آن در برگه  ،دفع نامحسوس و ... 

 جذب و دفع و گزارش موارد غیر طبیعی

 

ظر نیازهای تغذیه ای و بررسی بیمار از ن

 تامین تغذیه مطلوب 

 

ارائه مراقبتهای قبل و بعد از عمل جراحی 

زنان از قبیل آمادگی های جسمی و روانی، 

، ونده و گزارشات قبل و بعد از عملکنترل پر

 بررسی بیمار از نظر بروز عوارض بعد از عمل  
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 های هفتهروز                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

مراقبت از زخم، انجام پانسمان، توجهات 

الزم در مورد باز بودن درن ها، ثبت دقیق 

نوع، میزان و رنگ ترشحات، تخلیه و یا 

 خارج کردن درن ها  بطور صحیح

 

گیری از اقدامات مراقبتی الزم در پیش

عوارض بی حرکتی از قبیل تغییر وضعیت 

دادن بیمار، ماساژ نواحی تحت فشار پوست، 

انجام حرکات ورزشی فعال و غیرفعال جهت 

جلوگیری از تحلیل عضالت، خارج کردن 

بیمار از تخت طبق تجویز پزشک با رعایت 

 اصول ایمنی

  

بررسی نیازهای آموزشی بیمار مبتال به 

واده، برنامه ریزی و اجرای بیماری زنان و خان

آموزشهای الزم هنگام بستری و ترخیص از 

، (BSE)قبیل معاینه پستان توسط خود

بهداشت فردی و جنسی جهت پیشگیری از 

داروها، فعالیت،  ،تناسلی عفونت دستگاه

تغذیه  بطور شفاهی و کتبی،  تهیه پمفلت 

 آموزشی و ارزیابی میزان آموخته های بیمار

 

زارش پرستاری بیمار در ثبت صحیح گ

 پرونده 

 

تشخیص موارد تهدیدکننده حیات و آشنایی 

با ترالی اورژانس، وسایل، داروها و اقدامات 

 احیاء

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 



 90 

 (3کارآموزی پرستاری بزرگساالن/سالمندان)

 های داخلی و جراحی )قلب و عروق ، تنفس ، عفونی ، غدد(محیط بالینی: بخش

 واحد( 2ساعت) 452وزی: مدت کارآم

 (: بخش قلب و عروق44جدول شماره )

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

انجام روشهای حفاظت فردی)شستن دستها، 

، دستکش در صورت استفاده از ماسک، گان

فاده از سطل مخصوص وسایل ، استلزوم(

 (safety box)نوک تیز

 

آشنایی با بیماریهای قلب و عروق و روشهای 

تشخیص آزمایشگاهی از قبیل نمونه خون 

، لکترولیتهای سرم، CBCجهت بررسی 

، تست ورزش، EKGآنزیم های قلبی، 

اقدامات  ،، آنژیوگرافی و... اکوکاردیوگرافی

کنفرانس  درمانی و مراقبتی مربوطه و ارائه

 در مورد آن

 

بررسی پرونده بیمار  و استخراج اطالعات از 

پرونده و کاردکس و آشنایی با اصطالحات 

 رایج در بخش قلب

 

آشنایی با داروهای مورد استفاده در بخش 

قلب، مقدار و زمان صحیح تجویز دارو، 

آشنایی و توجه به بروز عالئم غیر طبیعی 

 داروهای معمول) روتین( بخش

 

رای مرحل فرآیند پرستاری در بیماریهای اج

)آنژین صدری، انفارکتوس  قلب و عروق

 ،میوکارد، نارسایی قلبی، اختالالت دریچه ای

ترمبوز وریدی عمقی و ...( از قبیل شرح 

حال، بررسی فیزیکی، بیان تشخیص های 

پرستاری، تعیین تشخیص های پرستاری، 

 تدوین و اجرای برنامه مراقبتی و ارزیابی

 بیمار پس از اجرای آن

 

برقراری ارتباط مناسب با بیمار خود و 

بستگان وی بطور صحیح و همکاری مستمر 

 با تیم درمانی

 

کنترل عالیم حیاتی و چارت آن و گزارش 

 موارد غیر طبیعی در صورت وجود

            



 98 

 

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

باز کردن راه وریدی مناسب، آشنایی با انواع 

سرمها و ست سرمها،  تعیین نوع سرم طبق 

تجویز، محاسبه و تنظیم قطرات سرم، 

، قطع کردن سرم ویض بطری و ست سرمتع

 بطور صحیح

 

آماده کردن داروها و انجام دستورات داروییِ 

ی، زیرزبانی، تزریقی و موضعی بطور خوراک

 صحیح

 

انجام یا کمک در انجام نمونه گیری خون و... 

و مراقبتهای قبل و بعد از انجام آزمایشات، 

 پیگیری و تفسیر نتایج آزمایشات

 

 انجام اکسیژن درمانی صحیح در بیمار قلبی

 

و  آشنایی با دستگاه مانیتورینگ قلبی

)نبض و  مانیتورینگ مداوم عالئم حیاتی

 تنفس، فشارخون ( و نوار قلب بیمار 

 

 بطور صحیح (EKG)گرفتن نوار قلب 

 

آشنایی با نوار قلب سالم و تفسیر نوار قلب 

بیمار  مبتال به اختالالت قلبی و تشخیص 

 EKGموارد غیر طبیعی در 

 

سونداژ بیمار با رعایت اصول استریل در 

 صورت نیاز 

 

ت دریافتی و اندازه گیری و ثبت میزان مایعا

از قبیل خوراکی،  (I&O)خروجی بدن 

تنفس،  ، مدفوع،، خون(، ادرار)سرم تزریقی

دفع نامحسوس و ... و ثبت دقیق آن در برگه 

 جذب و دفع و گزارش موارد غیر طبیعی

 

توزین بیمار مبتال به نارسایی قلبی بطور 

 صحیح در زمان مناسب

 

بررسی بیمار از نظر نیازهای تغذیه ای و 

 امین تغذیه مطلوب ت

 

ارائه مراقبتهای قبل و بعد از عمل جراحی 

قلب و عروق از قبیل آمادگی های جسمی و 

 روانی ، کنترل پرونده و گزارشات قبل و بعد 
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

سبتا ن خوب

 خوب

 ضعیف

از عمل، بررسی بیمار از نظر بروز عوارض بعد 

 از عمل   

 

مراقبت از زخم، انجام پانسمان، توجهات 

الزم در مورد باز بودن درن ها از قبیل 

چست تیوب و باتل، ثبت دقیق نوع، میزان و 

رنگ ترشحات، تخلیه و یا خارج کردن درن 

 ها  بطور صحیح

 

پیشگیری از  اقدامات مراقبتی الزم در

عوارض بی حرکتی از قبیل تغییر وضعیت 

دادن بیمار، ماساژ نواحی تحت فشار پوست، 

انجام حرکات ورزشی فعال و غیرفعال جهت 

جلوگیری از تحلیل عضالت، خارج کردن 

بیمار از تخت طبق تجویز پزشک با رعایت 

 اصول ایمنی

  

بررسی نیازهای آموزشی بیمار مبتال به 

عروق و خانواده، برنامه ریزی بیماری قلب و 

و اجرای آموزشهای الزم هنگام بستری و 

ترخیص، داروها، فعالیت، تغذیه بطور شفاهی 

و کتبی،  تهیه پمفلت آموزشی و ارزیابی 

 میزان آموخته های بیمار

 

ثبت صحیح گزارش پرستاری بیمار در 

 پرونده 

 

تشخیص موارد تهدیدکننده حیات و آشنایی 

انس، وسایل، داروها و اقدامات با ترالی اورژ

 احیاء
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 (: بخش تنفس42جدول شماره)

 روزهای هفته                             

 

 

  نام پروسیجر

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

، )شستن دستهاانجام روشهای حفاظت فردی

، دستکش در صورت گان، استفاده از ماسک

، استفاده از سطل مخصوص وسایل لزوم(

 (safety box)نوک تیز

 

آشنایی با بیماریهای دستگاه تنفس و 

تستهای تشخیصی بیماریهای ریوی از قبیل 

، CBCنمونه خون جهت بررسی 

پروتئینهای سرم، رادیوگرافی ریه، سی تی 

توراسنتز، بیوپسی و اقدامات  ،MRIاسکن و 

مراقبتی مربوطه و ارائه کنفرانس درمانی و 

 در مورد آن

 

بررسی پرونده بیمار  و استخراج اطالعات از 

پرونده و کاردکس و آشنایی با اصطالحات 

 رایج در بخش ریوی

 

آشنایی با داروهای مورد استفاده در بخش 

ریه، مقدار و زمان صحیح تجویز دارو، 

آشنایی و توجه به بروز عالئم غیر طبیعی 

 ی معمول) روتین( بخشداروها

 

اجرای مرحل فرآیند پرستاری در بیماریهای 

، آسم، پنومونی، آمبولی ریه (COPDریوی)

و ...( از قبیل شرح حال، بررسی فیزیکی، 

بیان تشخیص های پرستاری، تعیین 

تشخیص های پرستاری، تدوین و اجرای 

برنامه مراقبتی و ارزیابی بیمار پس از اجرای 

 آن

 

باط مناسب با بیمار خود و برقراری ارت

بستگان وی بطور صحیح و همکاری مستمر 

 با تیم درمانی

 

کنترل عالیم حیاتی و چارت آن و گزارش 

 موارد غیر طبیعی در صورت وجود

انجام اکسیژن درمانی صحیح در بیمار مبتال 

 به بیماری ریوی

باز کردن راه وریدی مناسب، آشنایی با انواع 

 تعیین نوع سرم طبقسرمها و ست سرمها،  
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

تجویز، محاسبه و تنظیم قطرات سرم،  

تعویض بطری و ست سرم، قطع کردن سرم 

 بطور صحیح

 

ام دستورات داروییِ آماده کردن داروها و انج

خوراکی، استنشاقی، تزریقی و موضعی بطور 

 صحیح

 

انجام یا کمک در انجام نمونه گیری خون، 

های قبل و بعد از انجام ادرار و ...  و مراقبت

 پیگیری و تفسیر نتایج آزمایشات آزمایشات،

 

در  (CPT)انجام فیزیوتراپی قفسه سینه

 بیماران با اختالالت تنفسی بطور صحیح

 

آشنایی با دستگاه ساکشن و انجام ساکشن 

 دهان و تراشه بطور صحیح 
 

آشنایی با نحوه انجام گازهای خون 

، اختالالت اسید و باز و (ABG)شریانی

تفسیر برگه گازهای خون شریانی بطور 

 صحیح

 

انجام مراقبتهای پرستاری قبل و بعد از 

اسپیرومتری و تفسیر برگه گزارش 

 اسپیرومتری

 

مراقبتهای پرستاری قبل و بعد از انجام 

 برونکوسکوپی

 

بررسی بیمار از نظر نیازهای تغذیه ای و 

 تامین تغذیه مطلوب 

 

ارائه مراقبتهای قبل و بعد از عمل جراحی 

ریه از قبیل آمادگی های جسمی و روانی، 

کنترل پرونده و گزارشات قبل و بعد از عمل، 

 عمل   بررسی بیمار از نظر بروز عوارض بعد از 

 

مراقبت از زخم، انجام پانسمان، توجهات 

الزم در مورد باز بودن درن ها از قبیل 

چست تیوب و باتل، ثبت دقیق نوع، میزان و 

رنگ ترشحات، تخلیه و یا خارج کردن درن 

 ها  بطور صحیح
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

انجام مراقبتهای مربوط به بیمار دارای لوله 

یا لوله تراکئوستومی بطور  (ETT)تراشه 

 صحیح

  

اقدامات مراقبتی الزم در پیشگیری از 

عوارض بی حرکتی از قبیل تغییر وضعیت 

دادن بیمار، ماساژ نواحی تحت فشار پوست، 

ت ورزشی فعال و غیرفعال جهت انجام حرکا

جلوگیری از تحلیل عضالت، خارج کردن 

بیمار از تخت طبق تجویز پزشک با رعایت 

 اصول ایمنی

  

بررسی نیازهای آموزشی بیمار مبتال به 

بیماری ریوی و خانواده، برنامه ریزی و 

اجرای آموزشهای الزم هنگام بستری و 

ترخیص، داروها )بویژه داروهای استنشاقی 

، آموزش بصورت اسپری، بخور، نبوالیزر(

، فعالیت، تغذیه  بطور تنفس لب غنچه ای

شفاهی و کتبی،  تهیه پمفلت آموزشی و 

 ارزیابی میزان آموخته های بیمار

 

ثبت صحیح گزارش پرستاری بیمار در 

 پرونده 

 

تشخیص موارد تهدیدکننده حیات و آشنایی 

مات با ترالی اورژانس، وسایل، داروها و اقدا

 احیاء

 

  

            

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

 (: بخش عفونی43جدول شماره )

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

، ام روشهای حفاظت فردی)شستن دستهاانج

استفاده از ماسک، گان، دستکش در صورت 

، استفاده از سطل مخصوص وسایل لزوم(

 (safety box)نوک تیز

 

های آشنایی با بیماریهای عفونی و روش

آن از قبیل نمونه  تشخیص آزمایشگاهی

، کشت خون، CBCخون جهت بررسی 

آزمایش ادرار و کشت آن،  آنتی بادی های 

سرم، رادیوگرافی ریه، سی تی اسکن و 

MRIو ، بیوپسی بافتهای مختلف ، توراسنتز

و  مراقبتهای قبل و بعد از انجام آزمایشات

اقدامات درمانی و مراقبتی مربوطه و ارائه 

 کنفرانس در مورد آن

 

بررسی پرونده بیمار  و استخراج اطالعات از 

پرونده و کاردکس و آشنایی با اصطالحات 

 رایج در بخش عفونی

 

آشنایی با داروهای مورد استفاده در بخش 

صحیح تجویز دارو،  عفونی، مقدار و زمان

انجام دستورات داروییِ خوراکی، استنشاقی، 

تزریقی و موضعی بطور صحیح، آشنایی و 

توجه به بروز عالئم غیر طبیعی داروهای 

 معمول) روتین( بخش

 

ری در بیماریهای اجرای مرحل فرآیند پرستا

، سل، آبله مرغان، زونا، عفونی)آنفلوآنزا

ز، کزاز، عفونی، هپاتیت، اید منونوکلئوز

حصبه، تب مالت، مننژیت، شیگلوز و ...( از 

قبیل شرح حال، بررسی فیزیکی، بیان 

تشخیص های پرستاری، تعیین تشخیص 

های پرستاری، تدوین و اجرای برنامه 

 مراقبتی و ارزیابی بیمار پس از اجرای آن

 

برقراری ارتباط مناسب با بیمار خود و 

ر بستگان وی بطور صحیح و همکاری مستم

 با تیم درمانی

 

کنترل عالیم حیاتی و چارت آن و گزارش 

 موارد غیر طبیعی در صورت وجود
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

 انجام اکسیژن درمانی صحیح در بیمار مبتال

 به بیماری عفونیِ ریوی

 

باز کردن راه وریدی مناسب، آشنایی با انواع 

سرمها و ست سرمها،  تعیین نوع سرم طبق 

تجویز، محاسبه و تنظیم قطرات سرم، 

تعویض بطری و ست سرم، قطع کردن سرم 

 بطور صحیح

 

انجام یا کمک در انجام نمونه گیری خون 

، کشت خون،  آنتی CBCجهت بررسی 

سرم،  آزمایش ادرار و کشت آن،  بادی های

، MRIرادیوگرافی ریه، سی تی اسکن و 

توراسنتز، بیوپسی بافتهای مختلف و 

مراقبتهای قبل و بعد از انجام آزمایشات، 

 پیگیری و تفسیر نتایج آزمایشات

 

 بکارگیری اصول ایزوله سازی بطور صحیح

 

بررسی بیمار از نظر نیازهای تغذیه ای و 

 لوب تامین تغذیه مط

 

اقدامات مراقبتی الزم در پیشگیری از 

عوارض بی حرکتی از قبیل تغییر وضعیت 

دادن بیمار، ماساژ نواحی تحت فشار پوست، 

انجام حرکات ورزشی فعال و غیرفعال جهت 

جلوگیری از تحلیل عضالت، خارج کردن 

بیمار از تخت طبق تجویز پزشک با رعایت 

 اصول ایمنی

  

بیمار مبتال به  بررسی نیازهای آموزشی

بیماری ریوی و خانواده، برنامه ریزی و 

اجرای آموزشهای الزم هنگام بستری و 

ترخیص، داروها )بویژه آنتی بیوتیکها و سایر 

داروهای ضدعفونت(، فعالیت، تغذیه  بطور 

شفاهی و کتبی،  تهیه پمفلت آموزشی و 

 ارزیابی میزان آموخته های بیمار

 

بیمار در  ثبت صحیح گزارش پرستاری

 پرونده 

 

تشخیص موارد تهدیدکننده حیات و آشنایی 

، داروها و اقدامات ، وسایلبا ترالی اورژانس

 احیاء
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 (: بخش غدد44جدول شماره)

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

انجام روشهای حفاظت فردی)شستن دستها، 

استفاده از ماسک، گان، دستکش در صورت 

، استفاده از سطل مخصوص وسایل لزوم(

 (safety box)نوک تیز

 

آشنایی با بیماریهای غدد درون ریز و برون 

از های تشخیص آزمایشگاهی ریز و روش

، CBCقبیل نمونه خون جهت بررسی 

FBSساعته،  21ر ، جمع آوری ادرا

، TSH ،T3   ،T4آزمایشات هورمونی مانند 

و اقدامات درمانی و مراقبتی کورتیزول و ... 

 مربوطه و ارائه کنفرانس در مورد آن

 

بررسی پرونده بیمار  و استخراج اطالعات از 

پرونده و کاردکس و آشنایی با اصطالحات 

 رایج در بخش عفونی

 

ر بخش آشنایی با داروهای مورد استفاده د

غدد، مقدار و زمان صحیح تجویز دارو، انجام 

، تزریقی و موضعی دستورات داروییِ خوراکی

، آشنایی و توجه به بروز عالئم بطور صحیح

 ) روتین( بخش غیر طبیعی داروهای معمول

 

اجرای مرحل فرآیند پرستاری در بیماریهای 

)دیابت، کم کاری تیروئید، پرکاری  غدد

ینگ، بیماری آدیسون، تیروئید، سندرم کوش

فئوکروموسیتوما و ...( از قبیل شرح حال، 

بررسی فیزیکی، بیان تشخیصهای پرستاری، 

تعیین تشخیص های پرستاری، تدوین و 

اجرای برنامه مراقبتی و ارزیابی بیمار پس از 

 اجرای آن

 

کنترل عالیم حیاتی و چارت آن و گزارش 

 موارد غیر طبیعی در صورت وجود

 

ارتباط مناسب با بیمار خود و برقراری 

بستگان وی بطور صحیح و همکاری مستمر 

 با تیم درمانی

باز کردن راه وریدی مناسب ، آشنایی با انواع 

سرمها و ست سرمها ،  تعیین نوع سرم طبق 

 تجویز ، محاسبه و تنظیم قطرات سرم،
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 روزهای هفته                             

 

 سیجرنام پرو
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

تعویض بطری و ست سرم، قطع کردن سرم 

 بطور صحیح

 

انجام یا کمک در انجام نمونه گیری خون 

آزمایشات ، CBC،FBSجهت بررسی 

، کورتیزول،  TSH ،T3   ،T4هورمونی مانند 

بتهای ساعته و ...  مراق 21جمع آوری ادرار 

قبل و بعد از انجام آزمایشات ، پیگیری و 

 تفسیر نتایج آزمایشات

 

بررسی بیمار از نظر نیازهای تغذیه ای و 

 تامین تغذیه مطلوب 

 

انجام مراقبتهای پرستاری صحیح از زخم 

 پای بیمار مبتال به دیابت

 

انجام مراقبتهای پرستاری قبل و بعد از 

 جراحی غدد

 

در پیشگیری از اقدامات مراقبتی الزم 

عوارض بی حرکتی از قبیل تغییر وضعیت 

دادن بیمار ، ماساژ نواحی تحت فشار پوست، 

انجام حرکات ورزشی فعال و غیرفعال جهت 

جلوگیری از تحلیل عضالت، خارج کردن 

بیمار از تخت طبق تجویز پزشک با رعایت 

 اصول ایمنی

  

بررسی نیازهای آموزشی بیمار مبتال به 

و خانواده، برنامه ریزی و اجرای  بیماری غدد

 آموزشهای الزم هنگام بستری و ترخیص

)آموزش صحیح کار با دستگاه گلوکومتر(، 

داروها )بویژه آموزش نحوه آماده نمودن 

انسولین و روش صحیح تزریق آن  و سایر 

، ، فعالیتداروهای مربوط به بیماریهای غدد(

رژیم غذایی، مراجعه جهت معاینه منظم 

، ته چشم و پاها و...  بطور شفاهی و پوست

کتبی،  تهیه پمفلت آموزشی و ارزیابی میزان 

 آموخته های بیمار

 

ثبت صحیح گزارش پرستاری بیمار در 

 پرونده 

 

تشخیص موارد تهدیدکننده حیات و آشنایی 

با ترالی اورژانس، وسایل، داروها و اقدامات 

 احیاء
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 الت شایع ایرانموزی پرستاری در مشکآکار

 های داخلی و جراحی)اعصاب ، چشم ، گوش ، پوست ، سوختگی و خون(محیط بالینی: بخش

 واحد( 4) ساعت 54مدت کارآموزی: 

 (: بخش اعصاب45جدول شماره )

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

تا نسب خوب

 خوب

 ضعیف

، ام روشهای حفاظت فردی)شستن دستهاانج

استفاده از ماسک، گان، دستکش در صورت 

، استفاده از سطل مخصوص وسایل لزوم(

 (safety box)نوک تیز

 

)اختالالت  آشنایی با بیماریهای اعصاب

، صرع و تشنج، آسیبهای سر و عروقی مغز

ستون فقرات، فتق دیسک بین مهره ای، 

MS نی گراویس، سندرم گیلن باره، ، میاست

اغما،  ،ICPعوارض بیماریها از قبیل افزایش 

و   لجی، شوک نوروژنیک و ...(آفازی، ف

تستهای تشخیصی از قبیل نمونه خون جهت 

،  CBC  ،FBS  ،LP  ،EEGبررسی 

CTS  ،MRI  ،NCV ،EMG   ... و  و

اقدامات درمانی و مراقبتی مربوطه و ارائه 

 آن کنفرانس در مورد

 

بررسی پرونده بیمار  و استخراج اطالعات از 

پرونده و کاردکس و آشنایی با اصطالحات 

 رایج در بخش اعصاب

 

آشنایی با داروهای مورد استفاده در بخش 

اعصاب، مقدار و زمان صحیح تجویز دارو، 

انجام دستورات داروییِ خوراکی، تزریقی و ... 

ئم بطور صحیح، آشنایی و توجه به بروز عال

 غیر طبیعی داروهای معمول) روتین( بخش

 

برقراری ارتباط مناسب با بیمار خود و 

بستگان وی بطور صحیح و همکاری مستمر 

 با تیم درمانی
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 بخو

 ضعیف

اجرای مرحل فرآیند پرستاری در بیماریهای  

 ، صرع و تشنج،اعصاب)اختالالت عروقی مغز

آسیبهای سر و ستون فقرات، فتق دیسک 

، میاستنی گراویس، MSبین مهره ای، 

سندرم گیلن باره و ...( از قبیل شرح حال 

بررسی فیزیکی، بیان تشخیص های 

پرستاری، تعیین تشخیص های پرستاری، 

دوین و اجرای برنامه مراقبتی و ارزیابی ت

 بیمار پس از اجرای آن

 

کنترل عالیم حیاتی و چارت آن و گزارش 

 موارد غیر طبیعی در صورت وجود

 

شنایی با انواع باز کردن راه وریدی مناسب، آ

،  تعیین نوع سرم طبق سرمها و ست سرمها

تجویز، محاسبه و تنظیم قطرات سرم، 

م، قطع کردن سرم تعویض بطری و ست سر

 بطور صحیح

 

انجام یا کمک در انجام  نمونه گیری خون 

، CBC ،FBS ،LP ،EEGجهت بررسی 

CTS ،MRI ،NCV   ،EMG   ... و

مراقبتهای قبل و بعد از انجام آزمایشات، 

 پیگیری و تفسیر نتایج آزمایشات

 

بررسی بیمار از نظر نیازهای تغذیه ای و 

 تامین تغذیه مطلوب 

 

ی و مراقبت از عوارض بی حرکتی در پیشگیر

 بیمار فلج

 

انجام مراقبتهای پرستاری قبل و بعد از 

 جراحی اعصاب

 

اقدامات مراقبتی الزم در پیشگیری از 

عوارض بی حرکتی از قبیل تغییر وضعیت 

دادن بیمار، ماساژ نواحی تحت فشار پوست، 

انجام حرکات ورزشی فعال و غیرفعال جهت 

عضالت، خارج کردن جلوگیری از تحلیل 

بیمار از تخت طبق تجویز پزشک با رعایت 

 اصول ایمنی

بررسی نیازهای آموزشی بیمار مبتال به 

بیماری اعصاب و خانواده، برنامه ریزی و 
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اجرای آموزشهای الزم هنگام بستری و 

ترخیص، داروها، فعالیت، رژیم غذایی و...  

بطور شفاهی و کتبی،  تهیه پمفلت آموزشی 

 یابی میزان آموخته های بیمارو ارز

 

ثبت صحیح گزارش پرستاری بیمار در 

 پرونده 

 

تشخیص موارد تهدیدکننده حیات و آشنایی 

با ترالی اورژانس، وسایل، داروها و اقدامات 

 احیاء
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 (: بخش چشم46جدول شماره)

 روزهای هفته                             

 

 م پروسیجرنا
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

انجام روشهای حفاظت فردی)شستن دستها، 

، دستکش در صورت استفاده از ماسک، گان

، استفاده از سطل مخصوص وسایل لزوم(

 (safety box)نوک تیز

 

آشنایی با بیماریهای چشمی)عفونتهای 

کوم و ...(  و  تستهای کاتاراکت، گلو چشمی،

تشخیصی)اندازه گیری حدت بینایی، 

، افتالموسکوپی، معاینه با اسلیت المپ

و اقدامات درمانی  پریمتری و ...(  تونومتری،

و مراقبتی مربوطه و ارائه کنفرانس در مورد 

 آن

 

بررسی پرونده بیمار  و استخراج اطالعات از 

پرونده و کاردکس و آشنایی با اصطالحات 

 ایج در بخش چشمر

 

آشنایی با داروهای مورد استفاده در بخش 

چشم، مقدار و زمان صحیح تجویز دارو، 

انجام دستورات داروییِ خوراکی، تزریقی و 

بویژه قطره های چشمی و چکاندن قطره در 

چشم بطور صحیح ، آشنایی و توجه به بروز 

 بخش غیر طبیعی داروهای معمول عالئم

 

سب با بیمار خود و برقراری ارتباط منا

بستگان وی بطور صحیح  و همکاری مستمر 

 با تیم درمانی

 

اجرای مرحل فرآیند پرستاری در بیماریهای 

چشم )عفونتهای چشمی، کاتاراکت، گلوکوم 

و ...( از قبیل شرح حال، بررسی فیزیکی، 

بیان تشخیص های پرستاری، تعیین 

تشخیص های پرستاری، تدوین و اجرای 

قبتی و ارزیابی بیمار پس از اجرای برنامه مرا

 آن

 

کنترل عالیم حیاتی و چارت آن و گزارش 

 موارد غیر طبیعی در صورت وجود

 

باز کردن راه وریدی مناسب، آشنایی با انواع 

سرمها و ست سرمها،  تعیین نوع سرم طبق 

 تجویز، محاسبه و تنظیم قطرات سرم، 

 

            



 14 

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

تعویض بطری و ست سرم، قطع کردن سرم 

 بطور صحیح

 

انجام یا کمک در انجام تستهای تشخیصی 

)اندازه گیری حدت بینایی،  بیماریهای چشم

افتالموسکوپی، معاینه با اسلیت المپ، 

ری، پریمتری و ...(  مراقبتهای قبل و تونومت

بعد از انجام آزمایشات، پیگیری و تفسیر 

 نتایج آزمایشات

 

بررسی بیمار از نظر نیازهای تغذیه ای و 

 تامین تغذیه مطلوب 

 

انجام مراقبتهای پرستاری قبل و بعد از 

 جراحی چشم از قبیل3

 کاتاراکت -

 گلوکوم -

 دکولمان رتین  -

 

 ور صحیحتعویض پانسمان  چشم بط

 

اقدامات مراقبتی الزم در پیشگیری از 

عوارض بی حرکتی از قبیل تغییر وضعیت 

دادن بیمار، ماساژ نواحی تحت فشار پوست، 

انجام حرکات ورزشی فعال و غیرفعال جهت 

جلوگیری از تحلیل عضالت، خارج کردن 

بیمار از تخت طبق تجویز پزشک با رعایت 

 اصول ایمنی

  

زشی بیمار مبتال به بررسی نیازهای آمو

بیماری چشمی و خانواده، برنامه ریزی و 

وزشهای الزم هنگام بستری و اجرای آم

، داروها، فعالیت، رژیم غذایی، ترخیص

استفاده از وسایل کمک بینایی  و...  بطور 

شفاهی و کتبی،  تهیه پمفلت آموزشی و 

 ارزیابی میزان آموخته های بیمار

 

یمار در ثبت صحیح گزارش پرستاری ب

 پرونده 

 

تشخیص موارد تهدیدکننده حیات و آشنایی 

با ترالی اورژانس، وسایل، داروها و اقدامات 

 احیاء
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 (: بخش گوش و حلق و بینی44جدول شماره )

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  وبخ

 خوب

 ضعیف

انجام روشهای حفاظت فردی)شستن دستها، 

استفاده از ماسک، گان، دستکش در صورت 

، استفاده از سطل مخصوص وسایل لزوم(

 (safety box)نوک تیز 

 

 آشنایی با اختالالت گوش و حلق و بینی

)اوتیت خارجی، میانی و داخلی، پارگی پرده 

انحراف  صماخ، فارنژیت، الرنژیت، آبسه حلق،

ینی، خونریزی بینی و ...(  بینی، پولیپهای ب

و تستهای تشخیصی )ادیومتری، 

 MRIو  CTتمپانومتری، رادیوگرافی، 

و اقدامات  ، سینوس  و ...( گوش، حلق، بینی

درمانی و مراقبتی مربوطه و ارائه کنفرانس 

 در مورد آن

 

بررسی پرونده بیمار  و استخراج اطالعات از 

دکس و آشنایی با اصطالحات پرونده و کار

 (ENT)رایج در بخش گوش و حلق و بینی 

 

آشنایی با داروهای مورد استفاده در بخش 

ENT ،مقدار و زمان صحیح تجویز دارو ،

انجام دستورات داروییِ خوراکی، تزریقی و 

بویژه قطره های گوشی و چکاندن قطره در 

گوش بطور صحیح، آشنایی و توجه به بروز 

طبیعی داروهای معمول) روتین(  عالئم غیر

 بخش

 

برقراری ارتباط مناسب با بیمار خود و 

بستگان وی بطور صحیح و همکاری مستمر 

 با تیم درمانی

 

اجرای مرحل فرآیند پرستاری در اختالالت 

گوش و حلق و بینی )اوتیت خارجی، میانی 

و داخلی، پارگی پرده صماخ، فارنژیت، 

بینی، پولیپهای الرنژیت، آبسه حلق، انحراف 

بینی، خونریزی بینی و ...( از قبیل شرح 

حال، بررسی فیزیکی، بیان تشخیص های 

پرستاری، تعیین تشخیص های پرستاری، 

تدوین و اجرای برنامه مراقبتی و ارزیابی 

 بیمار پس از اجرای آن
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

کنترل عالیم حیاتی و چارت آن و گزارش 

 موارد غیر طبیعی در صورت وجود

 

باز کردن راه وریدی مناسب، آشنایی با انواع 

سرمها و ست سرمها،  تعیین نوع سرم طبق 

تجویز، محاسبه و تنظیم قطرات سرم، 

رم، قطع کردن سرم تعویض بطری و ست س

 بطور صحیح

 

انجام یا کمک در انجام تستهای تشخیصی 

)ادیومتری،  اختالالت گوش و حلق و بینی

 MRIو  CTتمپانومتری، رادیوگرافی، 

، بینی، سینوس  و ...(  ، حلقگوش

مراقبتهای قبل و بعد از انجام آزمایشات، 

پیگیری و تفسیر نتایج ادیومتری و 

 تمپانومتری

 

مار از نظر نیازهای تغذیه ای و بررسی بی

 تامین تغذیه مطلوب 

 

انجام مراقبتهای پرستاری قبل و بعد از 

 جراحی گوش و حلق و بینی از قبیل3

 تمپانوپالستی -

 عمل لوزه و آبسه حلق -

 جراحی فک ، صورت و سینوس -

 ماستوئیدکتومی -

 مراقبت از بیمار با تراکئوستومی -

 

ور تعویض پانسمان  گوش، حلق یا بینی بط

 صحیح

 

اقدامات مراقبتی الزم در پیشگیری از 

عوارض بی حرکتی از قبیل تغییر وضعیت 

دادن بیمار، ماساژ نواحی تحت فشار پوست، 

انجام حرکات ورزشی فعال و غیرفعال جهت 

جلوگیری از تحلیل عضالت، خارج کردن 

بیمار از تخت طبق تجویز پزشک با رعایت 

 اصول ایمنی

ی بیمار مبتال به بررسی نیازهای آموزش

و خانواده، برنامه ریزی و  ENTاختالالت 

اجرای آموزشهای الزم هنگام بستری و 

ترخیص، داروها بویژه نحوه چکاندن قطره 

های گوش و بینی بصورت صحیح، فعالیت، 

 رژیم غذایی، استفاده از وسایل کمک 
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 روزهای هفته                             

 

 روسیجرنام پ
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

شنوایی و...  بطور شفاهی و کتبی،  تهیه 

پمفلت آموزشی و ارزیابی میزان آموخته 

 های بیمار

 

ثبت صحیح گزارش پرستاری بیمار در 

 پرونده 

 

تشخیص موارد تهدیدکننده حیات و آشنایی 

داروها و اقدامات  ایل،، وسبا ترالی اورژانس

 احیاء
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 (: بخش پوست48جدول شماره )

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

انجام روشهای حفاظت فردی)شستن دستها، 

ک، گان، دستکش در صورت استفاده از ماس

، استفاده از سطل مخصوص وسایل لزوم(

 (safety box)نوک تیز

 

آشنایی با ضایعات پوستی و اختالالت مو و 

، پمفیگوس و ...( و ، اگزماناخن )پسوریازیس

)تست  تستهای تشخیصی اختالالت پوستی

و اقدامات  زانک، نمونه برداری پوستی و ...( 

 ه و ارائه کنفرانس ربوطدرمانی و مراقبتی م

 

بررسی پرونده بیمار  و استخراج اطالعات از 

پرونده و کاردکس و آشنایی با اصطالحات 

 رایج در بخش پوست

 

  آشنایی با داروهای مورد استفاده در بخش

پوست، مقدار و زمان صحیح تجویز دارو، 

انجام دستورات داروییِ خوراکی، تزریقی و 

های دارویی،  بویژه داروهای موضعی و حمام

آشنایی و توجه به بروز عالئم غیر طبیعی 

 داروهای معمول) روتین( بخش

 

برقراری ارتباط مناسب با بیمار خود و 

بستگان وی بطور صحیح و همکاری مستمر 

 با تیم درمانی

 

اجرای مرحل فرآیند پرستاری در اختالالت 

، پمفیگوس و ...( ، اگزماپوستی )پسوریازیس

ل، بررسی فیزیکی، بیان از قبیل شرح حا

تشخیص های پرستاری، تعیین تشخیص 

های پرستاری، تدوین و اجرای برنامه 

 مراقبتی و ارزیابی بیمار پس از اجرای آن

 

کنترل عالیم حیاتی و چارت آن و گزارش 

 موارد غیر طبیعی در صورت وجود

 

شنایی با انواع ، آباز کردن راه وریدی مناسب

 یین نوع سرم طبق ،  تعسرمها و ست سرمها

تجویز، محاسبه و تنظیم قطرات سرم، 

تعویض بطری و ست سرم، قطع کردن سرم 

 بطور صحیح
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

ی تشخیصی انجام یا کمک در انجام تستها

)تست زانک، نمونه برداری  اختالالت پوستی

پوستی و ...(  مراقبتهای قبل و بعد از انجام 

 آزمایشات ، پیگیری و تفسیر نتایج آزمایشات

 

بررسی بیمار از نظر نیازهای تغذیه ای و 

 تامین تغذیه مطلوب 

 

بکاربردن تکنیک های صحیح ایزوله در 

 بیماران نیازمند ایزوالسیون

 

خت انواع پانسمان های خشک و مرطوب شنا

جهت درمان ضایعات پوستی و تعویض 

 پانسمان بطور صحیح

 

بررسی نیازهای آموزشی بیمار مبتال به 

پوستی و خانواده، برنامه ریزی و   اختالالت

اجرای آموزشهای الزم هنگام بستری و 

ترخیص، در مورد سیر بیماری و داروها بویژه 

ا، لوسیونها و کرمها، نحوه استفاده از پماده

حمام درمانی  و...  بطور شفاهی و کتبی،  

تهیه پمفلت آموزشی و ارزیابی میزان 

 آموخته های بیمار

 

ثبت صحیح گزارش پرستاری بیمار در 

 پرونده 

 

تشخیص موارد تهدیدکننده حیات و آشنایی 

با ترالی اورژانس، وسایل، داروها و اقدامات 

 احیاء

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 



 10 

 (: بخش سوختگی49جدول شماره )

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

انجام روشهای حفاظت فردی)شستن دستها، 

استفاده از ماسک، گان، دستکش در صورت 

ل ، استفاده از سطل مخصوص وسایلزوم(

 (safety box)نوک تیز

 

( یا 9، 2، 4آشنایی با انواع سوختگیها)درجه 

)نیمه ضخامت، تمام ضخامت پوست( و 

اقدامات درمانی و مراقبتی مربوطه و ارائه 

 کنفرانس در مورد آن

 

بررسی پرونده بیمار  و استخراج اطالعات از 

پرونده و کاردکس و آشنایی با اصطالحات 

 رایج در بخش سوختگی

 

  شنایی با داروهای مورد استفاده در بخشآ

سوختگی، مقدار و زمان صحیح تجویز دارو، 

انجام دستورات داروییِ بویژه محلولها و 

پمادهای ضدسوختگی از قبیل، اکسید 

زینک،  سیلور سولفادیازین، استات مافناید  

و توجه به بروز عالئم غیر طبیعی داروهای 

 معمول) روتین( بخش

 

)بویژه  باط مناسب با بیمار خودبرقراری ارت

ارتباط غیر کالمی از قبیل تماس چشمی و 

...( و بستگان وی بطور صحیح ف حمایت 

روحی و روانی آنها و همکاری مستمر با تیم 

 درمانی

 

اجرای مرحل فرآیند پرستاری در انواع 

سوختگیها از قبیل شرح حال، بررسی نوع 

سوختگی، نوع ماده سوزاننده، محل 

گی ، سطح، عمق و شدت سوختگی، سوخت

بیان تشخیص های پرستاری، تعیین 

تشخیص های پرستاری، تدوین و اجرای 

برنامه مراقبتی و ارزیابی بیمار پس از اجرای 

 آن

 

کنترل عالیم حیاتی و پیشگیری از 

هیپوترمی با کنترل درجه حرارت محیط، 

استفاده از وسایل گرم کننده، پوشاندن 

 مناطق باز بدن

 

 

            



 18 

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

باز کردن راه وریدی مناسب و اجرای صحیح 

مایع درمانیِ تجویز شده  براساس فرمولهای 

 استاندارد سوختگی و تنظیم قطرات سرم، 

ری و ست سرم، انجام مراقبتهای تعویض بط

 پرستاری حین مایع درمانی 

 

ستهای تشخیصی از انجام یا کمک در انجام ت

   ...،قبیل نمونه گیری خون، ادرار و

مراقبتهای قبل و بعد از انجام آزمایشات ، 

 پیگیری و تفسیر نتایج آزمایشات

 

،  کنترل بررسی وضعیت سیستم ادراری

حفظ و بمنظور   (I&O)جذب و دفع

برقراری تعادل مایعات و الکترولیتها، توزین 

 بیمار

 

انجام اکسیژن درمانی در بیماران سوختگی 

های مجاری هوایی و انجام مراقبتهای 

 مربوطه

 

بکارگیریِ بخور سرد در بیماران دارای 

سوختگیِ ناحیه سرو گردن و انجام 

 مراقبتهای مربوطه

 

بررسی خونرسانی موضعی، بی حسی، 

ایسکمیِ عصب، عضله و درد در  سوزش و

این نواحی بدلیل سندرم کمپارتمان و 

 سوختگیِ حلقوی

 

تسکین درد بیمار  با استفاده از روشهای 

دارویی طبق تجویز پزشک، غیر دارویی از 

 قبیل قرار دادن بیمار در وضعیت مناسب

 

شناخت انواع گرافتهای پوستی و انجام 

ند های مراقبتهای قبل و بعد از انجام پیو

 پوستی

 

بررسی بیمار از نظر نیازهای تغذیه ای و 

 تامین تغذیه مطلوب 

 

پیشگیری از بروز عفونت با رعایت 

استانداردهای کنترل عفونت و  بکاربردن 

تکنیک های صحیح ایزوله در بیماران 

 نیازمند ایزوالسیون

  

            



 13 

 روزهای هفته                             

 

 سیجرنام پرو
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

شناخت انواع پانسمان های سوختگی و  

روشهای دبریدمان، انجام پانسمان و 

 دبریدمان تحت نظارت مربی 

 

بررسی نیازهای آموزشی بیمار مبتال به 

سوختگی و خانواده، برنامه ریزی و اجرای 

م بستری و ترخیص، در آموزشهای الزم هنگا

، مورد سیر بیماری و داروها بویژه نحوه

استفاده از پمادها، لوسیونها و کرمها، حمام 

درمانی  و...  بطور شفاهی و کتبی،  تهیه 

پمفلت آموزشی و ارزیابی میزان آموخته 

 های بیمار

 

ثبت صحیح گزارش پرستاری بیمار در 

 پرونده 

 

آشنایی تشخیص موارد تهدیدکننده حیات و 

با ترالی اورژانس، وسایل، داروها و اقدامات 

 احیاء

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67 

 (: بخش خون25جدول شماره)

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

ها، انجام روشهای حفاظت فردی)شستن دست

، دستکش در صورت استفاده از ماسک، گان

، استفاده از سطل مخصوص وسایل لزوم(

 (safety box)نوک تیز

 

)انواع کم خونی  آشنایی با بیماریهای خونی

فقرآهن، آپالستیسک، مگالوبالستیک،  

تاالسمی، پلی سیتمی، لکوپنی،  لوسمی، 

لنفوم، ترمبوسیتوپنی هموفیلی، سایر 

انعقادی و ...( ، روشهای  اختالالت اختالالت

، CBC  ،diff ،Hb ،HCTتشخیص)

ایندکس های خونی، تست های انعقادی، 

آسپیراسیون و بیوپسی مغز استخوان و سایر 

بافتها  و ...(  و اقدامات درمانی و مراقبتی 

 مربوطه و ارائه کنفرانس در مورد آن

 

بررسی پرونده بیمار  و استخراج اطالعات از 

دکس و آشنایی با اصطالحات پرونده و کار

 رایج در بخش خون شناسی)هماتولوژی(

 

  آشنایی با داروهای مورد استفاده در بخش

هماتولوژی، مقدار و زمان صحیح تجویز دارو 

و توجه به بروز عالئم غیر طبیعی داروهای 

 معمول) روتین( بخش

 

شناخت و معرفی انواع فرآورده های خونی 

کرایو و  ،FFP، )خون کامل، پکدسل، پالکت

...) 

 

برقراری ارتباط مناسب با بیمار خود و 

بستگان وی بطور صحیح و همکاری مستمر 

 با تیم درمانی

 

اجرای مرحل فرآیند پرستاری در  بیماریهای 

خونی از قبیل شرح حال، بررسی فیزیکی، 

بیان تشخیص های پرستاری، تعیین 

تشخیص های پرستاری، تدوین و اجرای 

قبتی و ارزیابی بیمار پس از اجرای برنامه مرا

 آن

 

کنترل عالیم حیاتی)درجه حرارت، نبض، 

تنفس و فشارخون( و چارت آن و گزارش 

 موارد غیر طبیعی در صورت وجود

            



 64 

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

ا نسبت خوب

 خوب

 ضعیف

باز کردن راه وریدی مناسب و اجرای صحیح 

مایع درمانی  و تنظیم قطرات سرم، تعویض 

بطری و ست سرم، انجام مراقبتهای 

 پرستاری حین مایع درمانی

 

، نانجام یا کمک در انجام نمونه گیری خو

آسپیراسیون و بیوپسی مغز استخوان و ... و 

شات ، مراقبتهای قبل و بعد از انجام آزمای

 پیگیری و تفسیر نتایج آزمایشات

 

آماده کردن داروها و انجام دستورات دارویی 

 خوراکی و تزریقی

 

ترانسفوزیون فرآورده های خونی و انجام 

)آماده سازی فرآورده های  مراقبتهای قبل

خونی ، بررسی وضعیت بیمار(، مراقبتهای 

حین و بعد از آن)بررسی عوارض از قبیل 

لیتیک حاد، واکنشهای تب واکنش های همو

زا، افزایش حجم خون در گردش، آلودگی 

 باکتریایی و ...(

 

انجام اکسیژن درمانی در بیماران دچار کم 

خونی شدید و تنگیِ نفس ناشی از آن و 

 انجام مراقبتهای مربوطه

 

با استفاده از روشهای  تسکین درد بیمار

دارویی طبق تجویز پزشک، غیر دارویی از 

 ر دادن بیمار در وضعیت مناسبقبیل قرا

 

ای و ررسی بیمار از نظر نیازهای تغذیهب

 تامین تغذیه مطلوب 

 

پیشگیری از بروز عفونت با رعایت 

ی کنترل عفونت و  بکاربردن استانداردها

های صحیح ایزوله در بیماران نیازمند تکنیک

 ایزوالسیون

 

رعایت حریم و ایمنی بیمار از قبیل کمک به 

مل شده در موقع حرکت ضعیف یا عبیماران 

صب نرده کنار ، نیا راه رفتن، تعویض لباس

های محیطی تخت، کاهش شدت محرک

، درجه حرارت، بو و ، صدانامطلوب مثل نور

 با توجه به شرایط محیط ...
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

رزشیابیسطح ا  

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

بررسی نیازهای آموزشی بیمار مبتال به 

 خونی و خانواده، برنامه ریزی و  اختالالت

وزشهای الزم هنگام بستری و اجرای آم

، در مورد سیر بیماری و داروها  و...  ترخیص

بطور شفاهی و کتبی،  تهیه پمفلت آموزشی 

 بیمار هاییابی میزان آموختهو ارز

 

ثبت صحیح گزارش پرستاری بیمار در 

 پرونده 

 

تشخیص موارد تهدیدکننده حیات و آشنایی 

با ترالی اورژانس، وسایل، داروها و اقدامات 

 احیاء

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69 

 (: کارآموزی پرستاری کودک سالم و پرستاری بیماریهای کودکان24جدول شماره )

 بخشهای نوزادان و کودکان –ری کودکان سالم)مهدهای کودک ، مدارس ، منازل( محیط بالینی: مراکز نگهدا

 واحد( 2) ساعت 452مدت کارآموزی: 

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

آشنایی با نحوه ارائه خدمات بهداشت 

 مدارس و مهدها

 

ارزیابی مدرسه و محیط آموزشی و شناخت 

 مشکالت بهداشتیِ مدارس و ارائه راه حل

 

بررسی وضعیت سالمت و معاینات روتین 

 دانش آموزان

 

آموزش بهداشت فردی و گروهی به دانش 

 )تهیه نشریه آموزشی( آموزان

 

 ارائه گزارش فرآیند حل مشکل در مدارس

 

سیب پذیر، بازدید های آشناسایی خانواده

 منزل و برقراری ارتباط با خانواده 

 

ارزیابی و بررسی وضعیت سالمت جسمیِ 

 اعضای خانواده 

 

 بررسی و شناخت مراحل تکاملی خانواده 

 

بررسی و شناخت بهداشت مسکن و محیط 

 خانواده

 

بررسی وضعیت تغذیه و الگوهای تغذیه ای 

 خانواده 

 

 اده بررسی وضعیت سالمت روانی خانو

 

مشخص نمودن نیازهای بهداشتی خانواده و 

مداخالت پرستاری بر اساس نیازها در سه 

 سطح پیشگیری

 

نوشتن و ارائه گزارش فرآیند پرستاری در 

 خانواده

 

 

 

            



 61 

 

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

انجام روشهای حفاظت فردی از قبیل شستن 

،  دستها قبل و بعد از تماس با کودک

پوشیدن و خارج کردن ماسک، گان  و 

دستکش در مواقع مورد نیاز، استفاده از 

 safety)سطل مخصوص وسایل نوک تیز

box) 

 

و  کودکیآشنایی با اختالالت دوران 

هی مربوطه و تشخیصهای بالینی و آزمایشگا

 ارائه کنفرانس در مورد آن

 

بررسی پرونده بیمار، استخراج اطالعات از 

پرونده و کاردکس، آشنایی با اصطالحات 

رایج موجود در آن، چک کردن کارت دارویی 

با کاردکس و استفاده از کاردکس در 

 مراقبتهای روزانه، نحوه پذیرش و ترخیص 

  

ر بخش وهای مورد استفاده دآشنایی با دار

، مقدار و زمان صحیح تجویز دارو،  کودکان

آشنایی و توجه به بروز عالئم غیر طبیعی 

 داروهای روتین بخش

 

و والدین  کودکبرقراری ارتباط مناسب با 

بطور صحیح و همکاری مستمر با تیم 

 درمانی

 

اجرای مرحل فرآیند پرستاری از قبیل شرح 

های حال، بررسی فیزیکی، بیان تشخیص

ری، تعیین تشخیص های پرستاری، پرستا

تدوین و اجرای برنامه مراقبتی و ارزیابی 

 نوزاد پس از اجرای آن

 

، انتقال و کودکرعایت اصول ایمنیِ 

تغییر وضعیت و قرار دادن در  ،جابجایی

وضعیت صحیح جهت پیشگیری از 

 آسپیراسیون

  

)درجه حرارت،  کودکرل عالیم حیاتی کنت

طور صحیح و نبض، تنفس و فشارخون( ب

چارت آن و گزارش موارد غیر طبیعی در 

 صورت وجود

 

3 کودکاجرای صحیح رویه تمیز کردن 

  دهان، بینی و تراشه
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

، کاربرد کودکفسی بررسی الگوی تن

)بویژه دادن اکسیژن  روشهای تجویز اکسیژن

، پیشگیری از عوارض اکسیژن هود(از طریق 

درمانی و رعایت نکات ایمنی در هنگام 

 اکسیژن درمانی 

 

به دستگاه پالس اکسی  کودکمتصل نمودن 

متر و انجام مراقبت مربوطه در صورت وجود 

 مشکالت تنفسی

 

سب، آشنایی با انواع باز کردن راه وریدی منا

سرمها و ست سرمها بویژه میکروست، کار با 

پمپ انفوزیون،  تعیین نوع سرم طبق تجویز، 

محاسبه و تنظیم قطرات سرم، تعویض 

بطری و ست سرم، قطع کردن سرم بطور 

 صحیح

 

آماده کردن داروها، انجام دستورات داروییِ 

خوراکی، تزریقی، موضعی، رکتال و ... بطور 

 صحیح

 

انجام یا کمک در انجام نمونه گیری خون، 

)قرار دادن صحیح کیسه ادرار، کنترل  ادرار

قند خون با گلوکومتر و ...( مراقبتهای قبل و 

بعد از انجام آزمایشات،  پیگیری و تفسیر 

 نتایج آزمایشات

 

توجه به حفظ دمای بدن و پیشگیری از 

 هیپوترمی در نوزاد

 

ز راه پستان تغذیه ا کودک، ذیه اجرای تغ

مادر و توجه به بودن نوزاد در کنار بستر 

گذاری ( یا لولهRooming inمادر )طرح 

گاواژ( به روش  بینی معدی و تغذیه مصنوعی

 ، شستشوی معده در صورت نیازصحیح

 

انجام مراقبتهای بهداشتی کودک )چشم،  

 پوست، حمام و ....(

 

 

 کودک، دورسر و دستبند ، قدوزن کنترل

 

ایزوله و  کودکاصول مجزاسازی در رعایت

اصول پیشگیری از عفونت بویژه شستن 

 کودکدست در مراقبت از 
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

اه مبتال به زردی زیر دستگ قرار دادن کودک

فتوتراپی، تنظیم دستگاه و اجرای اصول 

 صحیح مراقبت از آن

 

انجام مراقبتهای الزم در هنگام نیاز به 

 Exchange transfusion) )تعویض خون

 

گذاشتن سوند ادراری و اندازه گیری و ثبت 

میزان مایعات دریافتی و خروجی بدن 

(I&O)  و ثبت دقیق آن و گزارش موارد

 غیر طبیعی

 

از قبیل  قبتهای قبل جراحیانجام مرا

و  /کودکآمادگی های جسمی و روانیِ نوزاد

 ، کنترل پرونده و گزارشات و...   والدین

 

انجام مراقبتهای بعد از عمل جراحی از قبیل 

کنترل عالئم حیاتی، کنترل درد،  مراقبت از 

زخم و کنترل خونریزی، انجام پانسمان، 

و  هابودن درن توجهات الزم در مورد باز

بت دقیق نوع، میزان و رنگ ث، هاشنت

ها  رشحات، تخلیه و یا خارج کردن درنت

 بطور صحیح

 

بررسی نیازهای آموزشی والدین، برنامه ریزی 

و اجرای آموزشهای الزم هنگام بستری و 

ترخیص از قبیل شیردهی، نحوه مراقبت از 

نوزاد رسیده یا نارس، بهداشت فردی، 

بطور شفاهی و کتبی،  داروها، فعالیت، تغذیه  

تهیه پمفلت آموزشی و ارزیابی میزان 

 آموخته های بیمار

 

ثبت صحیح گزارش پرستاری بیمار در 

 پرونده 

 

تشخیص موارد تهدیدکننده حیات )آپنه، 

تشنج( و آشنایی با ترالی اورژانس، وسایل، 

 داروها و اقدامات احیاء
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 پرستاری بهداشت روان/ پرستاری بیماریهای روان (: کارآموزی22جدول شماره )

 محیط بالینی: بخشهای روانپزشکی،  بخشهای اورژانس روانپزشکی و درمانگاههای روانپزشکی

 واحد( 4ساعت ) 54مدت کارآموزی: 

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

انجام روشهای حفاظت فردی از قبیل شستن 

دستها،  پوشیدن و خارج کردن ماسک، گان  

و دستکش در مواقع مورد نیاز، استفاده از 

 safety)سطل مخصوص وسایل نوک تیز

box) 

 

آشنایی با اختالالت روانی از قبیل 

اسکیزوفرنی، اختالالت خلقی، اضطرابی، 

و... ، طبقه بندی آن براساس  وابسته به مواد 

DSM-V روشهای تشخیص آزمایشگاهی ،

ارائه  وو ...  CBC ،U/A، T3  ،T4از قبیل 

 کنفرانس در مورد آن

 

بررسی پرونده بیمار، استخراج اطالعات از 

پرونده و کاردکس، آشنایی با اصطالحات 

رایج موجود در آن، چک کردن کارت دارویی 

اردکس در با کاردکس و استفاده از ک

 مراقبتهای روزانه، نحوه پذیرش و ترخیص 

  

آشنایی با داروهای مورد استفاده در بخش 

 روان از قبیل داروهای ضدجنون

 ضد و..(، )بوتیروفنونها، فنوتیازینها

افسردگی)سه حلقه ای، مهارکننده بازجذب 

سروتونین و ..( ، آرامبخشها، مقدار و زمان 

توجه به بروز صحیح تجویز دارو،  آشنایی و 

عالئم غیر طبیعی داروهای روتین بخش از 

 و ...، NMSقبیل عوارض اکستراپیرامیدال، 

 

آشنایی با روشهای درمانی غیر دارویی 

)ارتباط درمانی، شناخت درمانی، گروه 

، موسیقی یدرمانی، کاردرمانی، ورزش درمان

 و ...( ECTدرمانی، الکتروشوک 

 

ار، توجه به برقراری ارتباط مناسب با بیم

ارتباط غیر کالمی و بکارگیری تکنیک های 

 مختلف ارتباط درمانی 
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

اجرای مرحل فرآیند پرستاری از قبیل 

بیمار، تعیین مشکالت بررسی و شناخت 

بیمار، اولویت بندی تشخیص های پرستاری 

بویژه فوریتهای روانپزشکی نظیر خودکشی، 

پرخاشگری، فرار و ... ، تدوین و اجرای برنامه 

 مراقبتی و ارزیابی بیمار پس از اجرای آن

 

کنترل عالیم حیاتی)درجه حرارت، نبض، 

تنفس و فشارخون( بطور صحیح و چارت آن 

 ش موارد غیر طبیعی در صورت وجودو گزار

 

آماده کردن داروها، انجام دستورات داروییِ 

خوراکی، تزریقی و ... )نحوه صحیح دادن 

 داروهای خوراکی به بیمار(

 

مشاهده، ثبت و گزارش وضعیت جسمی و 

روانی بیمار از نظر تغییر خلق، رفتار، افکار، 

 برخورد و ....

 

دث و اقدام مناسب در برخورد با حوا

کی در بخش)مهار کردن فوریتهای روانپزش

 ، تزریق دارو و ...(بیمار مهاجم

 

رعایت نکات ایمنی و همکاری در اجرای 

تدابیری جهت پیشگیری از خودکشی، 

 حالتهای پرخاشگری و تهاجم، فرار در بخش

)عدم در دسترس بودن کلیدها، وسایل تیز و 

 برنده و ...(

 

بعد از  انجام مراقبتهای قبل، حین و

 (ECT)الکتروشوک درمانی

 

همکاری و برقراری ارتباط مناسب با تیم 

درمان )روانپزشک، روانپرستار و ...( و شرکت 

 فعاالنه در برنامه های درمانی تیم روانپزشکی

 )کاردرمانی، روان درمانی، گروه درمانی و ...(

 

انجام یا کمک در انجام نمونه گیری خون، 

ی قبل و بعد از انجام ادرار و ... مراقبتها

 آزمایشات،  پیگیری و تفسیر نتایج آزمایشات
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

رعایت اصول مجزاسازی در بیمار ایزوله و 

اری مجزا شده از انجام مراقبتهای پرست

 سایرین

 

کمک به برآورده شدن نیازهای بهداشت 

فردی، تغذیه مناسب  و تشویق به استقالل 

 بیمار

 

بررسی نیازهای آموزشی و راهنمایی و 

آموزش به بیمار و خانواده بیمار در مورد 

بهداشت فردی، داروها، فعالیت، تغذیه  بطور 

شفاهی و کتبی،  تهیه پمفلت آموزشی و 

 ابی میزان آموخته های بیمارارزی

 

ثبت صحیح گزارش پرستاری بیمار در 

 پرونده 

 

تشخیص موارد تهدیدکننده حیات )آپنه، 

تشنج( و آشنایی با ترالی اورژانس، وسایل، 

 داروها و اقدامات احیاء
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 آموزی پرستاری مراقبتهای ویژهکار CCU(: بخش 23جدول شماره )

  ، دیالیز( CCU  ،ICUهای ویژه)بالینی: بخش محیط

 واحد(  4) ساعت 54مدت کار آموزی: 

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

انجام روشهای حفاظت فردی)شستن دستها، 

تکش در صورت استفاده از ماسک، گان، دس

، استفاده از سطل مخصوص وسایل لزوم(

 (safety box)نوک تیز

 

آشنایی با بیماریهای قلب و عروق از قبیل 

سندرم حاد کرونر)آنژین صدری ناپایدار و 

 ، انواع آریتمی ها،انفارکتوس حاد میوکارد(

نارسایی قلبی، ادم حاد ریه، شوک 

های تشخیص کاردیوژنیک و..... و روش

گاهی از قبیل نمونه خون جهت آزمایش

، لکترولیتهای سرم، آنزیم CBCبررسی 

، تست ورزش، EKGهای قلبی، 

اکوکاردیوگرافی، آنژیوگرافی و...  و اقدامات 

درمانی و مراقبتی مربوطه و ارائه کنفرانس 

 در مورد آن

 

بررسی پرونده بیمار  و استخراج اطالعات از 

ات پرونده و کاردکس و آشنایی با اصطالح

  CCUرایج در بخش 

 

   آشنایی با داروهای مورد استفاده در بخش 

CCU  از قبیلTNG  مورفین، داروهای ،

ضدآریتمی، هپارین، وارفارین، دوپامین، 

دوبوتامین، کاپتوپریل، انالوپریل، آتنولول، 

متوپرولول، پروپرانولول و ... مقدار و زمان 

آشنایی و توجه به بروز  ،صحیح تجویز دارو

عالئم غیر طبیعی داروهای معمول) روتین( 

 بخش

برقراری ارتباط مناسب با بیمار خود و 

بستگان وی بطور صحیح ، حمایت روحی و 

 روانی بیمار و همکاری مستمر با تیم درمانی

 

اجرای مراحل پذیرش بیمار و چگونگی 

 بودن بیمار CBRانتقال وی به تخت و 
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

اجرای مرحل فرآیند پرستاری در بیماریهای 

قلب و عروق از قبیل شرح حال، بررسی 

فیزیکی، بیان تشخیص های پرستاری، 

تعیین تشخیص های پرستاری، تدوین و 

اقبتی و ارزیابی بیمار پس از اجرای برنامه مر

 اجرای آن

 

)از طریق سند  انجام اکسیژن درمانی صحیح

بینی یا ماسک یا آمبوبگ در صورت نیاز( در 

بیمار قلبی و بررسی بیمار از نظر عوارض 

 ناشی از اکسیژن رسانی

 

آشنایی با دستگاه مانیتورینگ قلبی و نصب 

صحیح الکترودهای سینه ای و مانیتورینگ 

م عالئم حیاتی )نبض و تنفس، مداو

فشارخون ( و نوار قلب بیمار و همچنین 

 مانیتورینگ سانترال

 

و  CCUچارت عالئم حیاتی در برگه  

 گزارش موارد غیر طبیعی در صورت وجود

 

)در صورت  باز کردن راه وریدی مناسب

یر وریدی و  پذیرش مستقیم نداشتن مس

مها،  ، آشنایی با انواع سرمها و ست سربیمار(

)بویژه سرم دکستروز( طبق  تعیین نوع سرم

تجویز، آشنایی نحوه کارکرد پمپ انفوزیون 

 سرم و دارو

 

انجام نمونه گیری خون و... و مراقبتهای قبل 

و بعد از انجام آزمایشات ، پیگیری و تفسیر 

 نتایج آزمایشات

 

بطور صحیح و  (EKG)گرفتن نوار قلب 

یر نوار قلب آشنایی با نوار قلب سالم و تفس

بیمار  مبتال به اختالالت قلبی و تشخیص 

 EKGموارد غیر طبیعی در 

 

سونداژ بیمار با رعایت اصول استریل در 

صورت نیاز و اندازه گیری و ثبت میزان 

از  (I&O)مایعات دریافتی و خروجی بدن 

، قبیل خوراکی ، تزریقی)سرم ، خون(، ادرار

ثبت تنفس، دفع نامحسوس و ... و  مدفوع،

دقیق آن در برگه جذب و دفع و گزارش 

 موارد غیر طبیعی
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

اجرای اقدامات پرستاری در پیشگیری و 

و  کنترل درد سینه، بررسی و شناخت درد

، TNG)کاربرد  اجرای اقدامات درمانی

مرفین، درمانهای جایگزین مثل لمس 

 درمانی و ...(

 

آشنایی با آریتمی های تهدید کنده حیات 

اجرای اقدامات پرستاری در آریتمی ها از 

قبیل بررسی و شناخت بیمار از نظر دارو، 

آماده سازی و تهیه دارو بصورت یکجا و 

ت عوارض و انفوزیون و بررسی و شناخ

 اجرای مراقبتهای پرستاری آن

 

اجرای اقدامات پرستاری در کنترل عوارض 

ناشی از پمپ قلبی )نارسایی قلب، ادم 

پولمونر، شوک کاردیوژنیک(، استعمال 

دارویی از قبیل فورزماید، دوپامین، 

دوبوتامین، کاپتوپریل و .... محاسبه و تنظیم 

 قطرات سرم 

 

ر پیشگیری و اجرای اقدامات پرستاری د

کنترل ترومبوآمبولی، اجرای مراقبتها در 

 مصرف هپارین یا وارفارین 

 

آماده کردن سایر داروها و انجام دستورات 

داروییِ خوراکی، زیرزبانی، تزریقی)ممنوعیت 

 انجام تزریق عضالنی( و موضعی بطور صحیح

 

بررسی مسیر داخل وریدی از نظر بروز 

 ان موضع و ....فلبیت ، تاریخ تعویض ، پانسم

 

بررسی بیمار از نظر نیازهای تغذیه ای و 

بودن بیمار در  NPOتامین تغذیه مطلوب )

ساعت اول و بتدریج رژیم غذایی کم  21

 چرب و کم نمک(

 

اجرای مراقبتها و اقدامات پرستاری در 

تسهیل خواب، بررسی و شناخت عادات 

خواب ، مشخص کردن نشانه های محرومیت 

الح کمیت و کیفیت خواب با از خواب و اص

روشهای کنترل عوامل مختل کننده خواب 

از قبیل سرو صدا، نور، دما، مدیریت زمان 

  مراقبتها ، داروها و ...(
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 یفضع

مشخص کردن عوامل تاثیرگذار در دفع 

بیمار و پیشگیری از یبوست)مصرف ملین(، 

 پیشگیری از انجام مانور والسالوا

 

رعایت نکات ایمنی الزم در واحد بیمار از 

قبیل باال  قرار دادن نرده های تخت در 

بیماران بیهوش، کهنسال و افراد مبتال به 

 سرگیجه و....

 

، و فعالیت بیمارایش تدریجیِ حرکت افز

استفاده از ویلچر در صورت نیاز کمک به راه 

 رفتن طبق تجویز پزشک

 

توضیح کاربرد دستگاه شوک الکتریکی، بیان 

تفاوت بین شوک کاردیوورژن و 

دفیبریالسیون و اندیکاسیون استفاده از آنها 

 و اجرای مراقبتهای پرستاری مربوطه 

 

ه ، مقایستوضیح کار با دستگاه پیس میکر

انواع پیس میکرها، نحوه تنظیم شدت 

جریان و تعداد ضربان در آن ، مراقبت از  

 پانسمان محل ورود  پیس میکر 

 

بررسی نیازهای آموزشی بیمار مبتال به 

بیماری قلب و عروق و خانواده، برنامه ریزی 

و اجرای آموزشهای الزم هنگام بستری و 

ترخیص در مورد ماهیت بیماری، داروها، 

یت، تغذیه  بطور شفاهی و کتبی،  تهیه فعال

پمفلت آموزشی و ارزیابی میزان آموخته 

 های بیمار

 

)عالئم  ثبت صحیح گزارش پرستاری بیمار

حیاتی، ریتم قلب، مایعات دریافتی و دفع 

شده و دستورات دارویی و مراقبتی( در 

 و پرونده  CCUچارت 

 

تشخیص موارد تهدیدکننده حیات و آشنایی 

، داروها و اقدامات ی اورژانس، وسایلبا ترال

گزارش کمبود دارو و وسایل ترالی  احیاء،

 اورژانس و جایگزین نمودن آنها
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 ICU(: بخش 24جدول شماره)

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 وبخ

 ضعیف

انجام روشهای حفاظت فردی)شستن دستها، 

، دستکش در صورت استفاده از ماسک، گان

، استفاده از سطل مخصوص وسایل لزوم(

 (safety box)نوک تیز

 

آشنایی با بیماران با مشکالت تهدید کننده 

از قبیل  ICUحیاتِ بستری در بخش 

بیماران دچار نارسایی تنفسی)آسم شدید، 

ومیلیت، میاستنی گراو، گیلن آمفیزم، پولی

کزاز، ضربات و تصادفات خصوصا ضربه  باره،

سر و جراحی های مغز و اعصاب، افزایش 

ICP تشنج های شدید، سوختگی های ،

شدید، بیماران کلیوی و اورمی، عفونتهای 

خونریزی  )سپتی سمی(، شوک و شدید

، شکستگی متحرک دنده ها،   و.....  و شدید

زمایشگاهی از قبیل های تشخیص آروش

، قند و CBCنمونه خون جهت بررسی 

، آنزیم های سرم، نمونه لکترولیتهای سرم

و...  و اقدامات درمانی  EKG ،ABGادرار، 

و مراقبتی مربوطه و ارائه کنفرانس در مورد 

 آن

 

بررسی پرونده بیمار  و استخراج اطالعات از 

پرونده و کاردکس و آشنایی با اصطالحات 

 ICUبخش  رایج در

 

   آشنایی با داروهای مورد استفاده در بخش 

ICU از قبیل کاهنده فشار داخل جمجمه 

، )مرفین( مخدرها )دگزامتازون، مانیتول(

)سوکسینیل  شل کننده های عضالنی

کولین، پانکرونیوم و ..( ارامبخشها و خواب 

)دیازپام، فنوباربیتال و ...( ، مقدار و  آورها

دارو، آشنایی و توجه به زمان صحیح تجویز 

  بروز عالئم غیر طبیعی داروهای معمول

 ) روتین( بخش

 

)در  برقراری ارتباط مناسب با بیمار خود

صورت هوشیار بودن( و بستگان وی بطور 

صحیح، حمایت روحی و روانی بیمار و 

 بستگان و همکاری مستمر با تیم درمانی
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اجرای مراحل پذیرش بیمار و چگونگی 

 وی به تخت انتقال 

اجرای مرحل فرآیند پرستاری در بیمار 

بدحال از قبیل شرح حال، بررسی فیزیکی، 

بیان تشخیص های پرستاری، تعیین 

تشخیص های پرستاری، تدوین و اجرای 

برنامه مراقبتی و ارزیابی بیمار پس از اجرای 

 آن

 

آشنایی با دستگاه ونتیالتور، انواع روشهای 

ه سازی و تنظیم تهویه )مد تهویه(، آماد

دستگاه و نحوه اتصال آن به بیمار، آالرم 

های دستگاه، مراقبت پرستاری از بیمار 

 تحت دستگاه ونتیالتور 

 

آشنایی با دستگاه مانیتورینگ همودینامیک 

و محل نصب صحیح الکترودهای سینه ا ، 

کاتترهای داخل شریانی و وریدی و 

مانیتورینگ مداوم عالئم حیاتی )نبض و 

فس، فشارخون شریانی و وریدی ( و نوار تن

 قلب بیمار و همچنین مانیتورینگ سانترال

 

آشنایی با دستگاه پالس اکسی متر، قرار 

دادن سنسور آن در محل مناسب ، تعیین 

 (SPO2)میزان اشباع اکسیژن خون شریانی 

 بیمار

 

، رفلکس (GCS)کنترل وضعیت هوشیاری

، رفلکس ها )اندازه و واکنش مردمکها به نور

، رفلکسهای تاندونی gagقرنیه، رفلکس 

 (DTR)اندامها

 

چارت عالئم حیاتی و وضعیت هشیاری  

 ICU، پاسخ رفلکسها در برگه (GCS)بیمار

 و گزارش موارد غیر طبیعی در صورت وجود

 

برقراری مسیر وریدی مناسب، آشنایی با 

انواع سرمها و ست سرمها،  تعیین نوع سرم 

ی نحوه کارکرد پمپهای طبق تجویز، آشنای

 انفوزیون سرم و دارو

 

آماده کردن داروها و انجام دستورات داروییِ 

، تزریقی و NG)خوراکی )از راه لوله 

 موضعی بطور صحیح

 

و انجام اندازه  CVPمراقبت صحیح از خط  

 گیری  صحیح فشار ورید مرکزی

 

 

 



 06 

 

 هروزهای هفت                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

)بویژه گازهای خون  انجام نمونه گیری خون

( و... و مراقبتهای قبل و بعد از ABGشریانی

انجام آزمایشات، پیگیری و تفسیر نتایج 

 آزمایشات

 

سونداژ بیمار با رعایت اصول استریل در 

اندازه گیری و ثبت میزان  صورت نیاز و

از  (I&O)مایعات دریافتی و خروجی بدن 

ادرار،  ، خون(،قبیل خوراکی، تزریقی)سرم

مدفوع، تنفس، دفع نامحسوس و ... و ثبت 

دقیق آن در برگه جذب و دفع و گزارش 

 موارد غیر طبیعی

 

ساکشن دقیق راههای هوایی و انجام 

 وستومیمراقبتهای الزم از لوله تراشه یا تراکئ

 

بررسی بیمار از نظر نیازهای تغذیه ای و 

یا  NGTتامین تغذیه مطلوب )تغذیه از راه 

)سرم آمینواسید، سرم  وریدی تغذیه

 اینترالیپید( و مراقبتهای مربوط به آن

 

ترانسفوزیون فرآورده های خونی و انجام 

)آماده سازی فرآورده های  مراقبتهای قبل

مراقبتهای خونی، بررسی وضعیت بیمار(، 

از قبیل  )بررسی عوارض حین و بعد از آن

، واکنشهای تب واکنش های همولیتیک حاد

زا، افزایش حجم خون در گردش، آلودگی 

 باکتریایی و ...(

 

انجام مراقبتهای پرستاری معمول روزانه از 

 قبیل دهانشویه، حمام در تخت

 

انجام مراقبتهای پرستاری جهت پیشگیری از 

ه پوست )تغییر وضعیت، عوارض مربوط ب

ماساژ، کم کردن فشار برجستگی های 

 استخوانی( 

 

انجام مراقبتهای پرستاری جهت پیشگیری از 

صدمات چشمی) پاک کردن ترشحات با 

نرمال سالین، چکاندن اشک مصنوعی، 

 کمپرس سرد(  

 

انجام اقدامات مراقبتی الزم در پیشگیری از 
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بروز عوارض بیحرکتی و بستری طوالنی 

مدت  از قبیل فیزیوتراپی سینه و ورزشهای 

 فعال و غیر فعال اندامها

 

ات مراقبت از زخم، انجام پانسمان، توجه

، ثبت دقیق هاالزم در مورد باز بودن درن

نوع، میزان و رنگ ترشحات، تخلیه و یا 

 خارج کردن درن ها  بطور صحیح

 

بطور صحیح و  (EKG)گرفتن نوار قلب 

سالم و تفسیر نوار قلب  آشنایی با نوار قلب

بیمار  مبتال به اختالالت قلبی و تشخیص 

 EKGموارد غیر طبیعی در 

 

های تهدید کنده حیات آشنایی با آریتمی

اجرای اقدامات پرستاری در آریتمی ها از 

قبیل بررسی و شناخت بیمار از نظر دارو، 

آماده سازی و تهیه دارو بصورت یکجا و 

خت عوارض و انفوزیون و بررسی و شنا

 اجرای مراقبتهای پرستاری آن

 

اجرای اقدامات پرستاری در کنترل عوارض 

ناشی از پمپ قلبی )نارسایی قلب، ادم 

پولمونر، شوک کاردیوژنیک(، استعمال 

داروهایی از قبیل فورزماید، دوپامین، 

دوبوتامین، کاپتوپریل و .... محاسبه و تنظیم 

 قطرات سرم 

 

ی در پیشگیری و اجرای اقدامات پرستار

کنترل ترومبوآمبولی، اجرای مراقبتها در 

 مصرف هپارین یا وارفارین 

 

بررسی مسیر داخل وریدی از نظر بروز 

 فلبیت، تاریخ تعویض، پانسمان موضع و ....

 

آشنایی با معیارهای خارج کردن لوله 

انجام اکسیژن   (Extubation)تراشه

-T  (Tدرمانی صحیح )از طریق لوله 

piece) ماسک یا سوند بینی در صورت ،

نیاز و بررسی بیمار از نظر عوارض ناشی از 

 اکسیژن رسانی

اجرای مراقبتها و اقدامات پرستاری در 

تسهیل خواب، بررسی و شناخت عادات 

خواب ، مشخص کردن نشانه های محرومیت 

از خواب و اصالح کمیت و کیفیت خواب با 

ب روشهای کنترل عوامل مختل کننده خوا

 از قبیل سرو صدا، نور، دما، مدیریت زمان 
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 (: بخش همودیالیز25جدول شماره)

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

)شستن  انجام روشهای حفاظت فردی

ماسک، گان، دستکش در دستها، استفاده از 

، استفاده از سطل مخصوص صورت لزوم(

  (safety box)وسایل نوک تیز 

 

آشنایی با بیماری نارسایی حاد ومزمن 

کلیوی، اورمی و عوارض ناشی از آن و 

روشهای تشخیص آزمایشگاهی از قبیل 

، قند و CBCنمونه خون جهت بررسی 

، نمونه  BUNو  Crلکترولیتهای سرم، 

-HBSنترل آزمایشات بیمار از نظر ادرار، ک

Ag  و سایر موارد و در صورت لزوم گزارش

به مسئولین بخش،  اقدامات درمانی و 

 مراقبتی مربوطه و ارائه کنفرانس در مورد آن

 

بررسی پرونده بیمار  و استخراج اطالعات از 

پرونده و کاردکس و آشنایی با اصطالحات 

 رایج در بخش همودیالیز

 

   داروهای مورد استفاده در بخش آشنایی با 

، (EPO)همودیالیز از قبیل اریتروپویتین

آهن خوراکی یا تزریقی، هیدروکسید 

، مولتی )کلسی تریول(Dآلومینیوم، ویتامین 

، مقدار و زمان صحیح تجویز ویتامین، و ...

دارو ، آشنایی و توجه به بروز عالئم غیر 

 طبیعی داروهای معمول) روتین( بخش

 

اری ارتباط مناسب با بیمار خود)در برقر

صورت هوشیار بودن( و بستگان وی بطور 

صحیح، حمایت روحی و روانی بیمار و 

 بستگان و همکاری مستمر با تیم درمانی

 

اجرای مراحل پذیرش بیمار و چگونگی 

 انتقال وی به تخت 

 

اجرای مرحل فرآیند پرستاری  از قبیل شرح 

ترل بویژه کن) بررسی فیزیکی حال،

، حین و بعد از دیالیز، توزین فشارخون قبل

بیمار قبل و بعد از دیالیز(، بیان تشخیص 

های پرستاری، تعیین تشخیص های 

پرستاری، تدوین و اجرای برنامه مراقبتی و 

 ارزیابی بیمار پس از اجرای آن
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

آشنایی با دستگاه همودیالیز و عملکرد آن، 

استفاده از صافی)دیالیزور( مناسب، آماده 

)ست بندی، تست و پرایم  سازیِ دستگاه

 نمودن( 

 

آشنایی با سیستم های تصفیه آب و نوع و 

ترکیب محلول دیالیز )دیالیزیت حاوی بی 

کربنات یا استات(، انتخاب محلول دیالیز 

 مناسب، آماده کردن سیستم دیالیز 

 

آشنایی با انواع راههای دسترسیِ عروقی 

برای انجام دیالیز از قبیل کاتتر شالدون، 

وریدی، نیدل  –شنت و فیستول شریانی 

گذاری و اتصال ست، تزریق هپارین و 

 مراقبت از آن

 

یز براساس تنظیم دور پمپ، طول مدت دیال

اضاف وزن بیمار، میزان اولترافیلتراسیون، 

 آالرم ها و زدن دکمه استارت و شروع دیالیز

 

مراقبت از بیمار در حین انجام دیالیز و 

)هیپوتانسیون، کرامپ  کنترل عوارض حاد

عضالنی، تهوع و استفراغ، سردرد، درد قفسه 

 ، تشنج و ....(، تب و لرزسینه و پشت، خارش

 

دن داروها و انجام دستورات داروییِ آماده کر

 خوراکی، تزریقی و موضعی بطور صحیح

 

انجام نمونه گیری خون و مراقبتهای قبل و 

بعد از انجام آزمایشات، پیگیری و تفسیر 

 نتایج آزمایشات

 

ترانسفوزیون فرآورده های خونی در صورت 

)آماده سازی  نیاز و انجام مراقبتهای قبل

ررسی وضعیت بیمار(، فرآورده های خونی، ب

)بررسی عوارض  مراقبتهای حین و بعد از آن

از قبیل واکنش های همولیتیک حاد، 

واکنشهای تب زا، افزایش حجم خون در 

 گردش ، آلودگی باکتریایی و ...(

 

انجام پانسمان و توجهات الزم در مورد باز  

 بودن شنت یا کاتتر شالدون بطور صحیح
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

رعایت نکات ایمنی الزم در واحد بیمار از 

 قبیل باال قرار دادن نرده های تخت در

بیماران بیهوش، کهنسال و افراد مبتال به 

 سرگیجه و....

 

پرستاری به بیمار هنگام ارائه مراقبتهای 

ختم دیالیز و پس از آن )خاموش کردن 

دستگاه، خارج نمودن نیدل یا جدا نمودن 

ست، کنترل خونریزی محل ورود نیدل، 

کنترل عالئم حیاتی بیمار بویژه فشارخون، 

 کنترل وزن بیمار پس از خاتمه دیالیز و ...(

 

، نیازهای آموزشی بیمار و خانواده بررسی

زی و اجرای آموزشهای الزم هنگام برنامه ری

بستری و ترخیص در مورد ماهیت بیماری، 

)توصیه  داروها، فعالیت، رژیم غذایی مناسب

در مورد عدم مصرف مواد غذایی در حین 

انجام دیالیز(، مراقبت از فیستول و راههای 

دیگر دسترسی به عروق، سازگاری و تطابق 

 با شرایط فعلی و عضویت در انجمن حمایت

از بیماران کلیوی  بطور شفاهی و کتبی،  

تهیه پمفلت آموزشی و ارزیابی میزان 

 آموخته های بیمار

 

در   ثبت صحیح گزارش پرستاری بیمار

 پرونده 

 

شنایی تشخیص موارد تهدیدکننده حیات و آ

، وسایل، داروها و اقدامات با ترالی اورژانس

احیاء، گزارش کمبود دارو و وسایل ترالی 

 س و جایگزین نمودن آنهااورژان

 

بعمل آوردن توجهات الزم از دستگاه دیالیز 

)بویژه ضدعفونی  پس از جدا نمودن بیمار

 دستگاه(
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 (: کارآموزی فارماکولوژی بالینی26جدول شماره)

 ، کودکان(و زایمان نان، زیمارستانها)بخشهای داخلی و جراحی، عفونی، بیط بالینی: مراکز بهداشتی درمانیمح

 واحد(  4) ساعت 54مدت کارآموزی: 

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

 حیطه شناختی3

آشنایی با دسته های مختلف دارویی و بیان 

 کاربرد و عوارض آنها

 

اطالعات در مورد مراقبتهای  آشنایی و کسب

 پرستاری مربوط به هر دارو

 

 آشنایی با اشکال دارویی جامد خوراکی

 ، کپسول( و بیان ویژگی های هر یک)قرص

 

 آشنایی با اشکال دارویی مایع خوراکی

)شربت و سوسپانسیون( و بیان ویژگی های 

 هر یک

 

)آمپول و  آشنایی با اشکال دارویی تزریقی

ویژگی ها و نحوه استفاده ویال( و بیان 

 صحیح هر یک 

 

آشنایی با فرآورده های استنشاقی و موارد 

 مصرف و نحوه مصرف صحیح آنها

 

آشنایی با انواع فرآورده های موضعی و بیان 

 عوامل موثر بر جذب دارو از طریق پوست

 

، گوش شنایی با فرآورده های دارویی چشمآ

 و بینی و نحوه استفاده صحیح هر یک

 

نایی با شیاف رکتال و نحوه استفاده آش

 صحیح آن

 

آشنایی با اشکال دارویی واژینال و نحوه 

 استفاده صحیح از آن

 

شناخت دارو و کسب آگاهی و اطالعات 

 ضروری قبل از دادن دارو به بیمار 
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

 حیطه حرکتی3

مطابقت دادن کارت دارویی با کاردکس 

 بیمار

 

اصل مهم در رابطه با تجویز  1توجه به 

دارو)داروی صحیح، دوز صحیح، روش 

 صحیح، زمان صحیح، بیمار صحیح(

 

برقراری ارتباط مناسب با بیمار قبل از دادن 

 دارو

 

ای جامد خوراکی به بیمار از دادن داروه

 طریق دهان به نحو صحیح

 

دادن داروهای مایع خوراکی به بیمار از 

 طریق دهان به نحو صحیح

 

دادن داروهای خوراکی به بیمار از طریق لوله 

NG به نحو صحیح 

 

محاسبه دوز داروی خوراکی، آماده نمودن 

آن به شیوه صحیح و دادن دارو به بیمار به 

 بخش اطفال نحو صحیح در

 

محاسبه دوز داروی تزریقی مورد نیاز بیمار 

 )طبق تجویز پزشک( به شیوه صحیح 

 

کشیدن و آماده کردن داروی تزریقی طبق 

 اصول صحیح

 

 تعیین محل صحیح تزریق در بیمار

 

طبق اصول  (IM)انجام تزریق عضالنی 

 صحیح

 

طبق اصول  (IV)انجام تزریق وریدی  

 صحیح

 

طبق اصول  (SC)لدی انجام تزریق زیرج

 صحیح

 

طبق اصول  (ID)انجام تزریق داخل جلدی 

 صحیح

 

 دادن دارو با استفاده پمپ انفوزیون به شیوه 
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

 صحیح 

 

از داروی استنشاقی بصورت اسپری،   استفاده

نبوالیزر یا بخور  برای بیمار طبق اصول 

 صحیح

استفاده از داروهای موضعی به شیوه صحیح 

 برای بیمار

 

استفاده از داروی چشمی به شیوه صحیح 

 برای بیمار

  

استفاده از دارو در گوش به شیوه صحیح 

 برای بیمار

 

یح استفاده از دارو در بینی به شیوه صح

 برای بیمار

 

گذاشتن شیاف رکتال برای بیمار طبق اصول 

 صحیح

 

استفاده از داروی واژینال برای بیمار طبق 

 اصول صحیح

 

ثبت داروی داده شده در پرونده بیمار بطور 

 صحیح

 

 ارائه کنفرانس دارویی

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 81 

 

 در عرصه کارشناسی پیوسته پرستاری ورزیکار

 تم()ترم هفتم و هش

  پرستاری بهداشت مادر و نوزاد 

 پرستاری سالمت جامعه/ فرد و خانواده / محیط 

 ( و پرستاری مراقبت در منزل4-3) پرستاری بزرگساالن / سالمندان 

 پرستاری بیماریهای کودکان 

 پرستاری مراقبتهای ویژه 

 اصول مدیریت خدمات پرستاری 

 پرستاری اورژانس در بحرانها و حوادث غیرمترقبه 
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 (: کارآموزی در عرصه پرستاری بهداشت مادر و نوزاد24جدول شماره)

، بخشهای مامایی ، درمانگاههای تنظیم خانواد، اتاق زایمانتالمحیط یالینی: برای دانشجویان درمانگاههای پره نا

 راقبتهای ویژههای اورژانس و داخلی و جراحی و بخشهای م، بخشو نوزادان و برای دانشجویان  پسر

 واحد( 2ساعت ) 452مدت کارآموزی: 

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

انجام روشهای حفاظت فردی از قبیل شستن 

، پوشیدن ستها قبل و بعد از تماس با بیمارد

ماسک، گان  و دستکش در و خارج کردن 

مواقع مورد نیاز، استفاده از سطل مخصوص 

 (safety box)وسایل نوک تیز 

 

آشنایی با بارداری و تشخیصهای بالینی و 

آزمایشگاهی مربوطه از قبیل آزمایش 

، تعیین سن بارداری β-HCGگراویندکس، 

، Hbو سونوگرافی،  LMPبا استفاده از 

HCT ،BG یمان طبیعی های زاو .... ، روش

(NVD) سزارین ،(CS)   و ارائه کنفرانس

 در مورد آن

 

بررسی پرونده مادر باردار، استخراج اطالعات 

از پرونده و کاردکس، آشنایی با اصطالحات 

رایج موجود در آن، چک کردن کارت دارویی 

با کاردکس و استفاده از کاردکس در 

مراقبتهای روزانه، نحوه پذیرش و ترخیص 

 دارمادر بار

آشنایی با داروهای مورد استفاده در بخش  

مامایی و اتاق زایمان، مقدار و زمان صحیح 

تجویز دارو، آشنایی و توجه به بروز عالئم 

 غیر طبیعی داروهای روتین بخش

 

برقراری ارتباط مناسب با مادر باردار و 

بستگان وی بطور صحیح و همکاری مستمر 

 با تیم درمانی

پرستاری از قبیل شرح  اجرای مرحل فرآیند

حال، بررسی فیزیکی )معاینه شکمی 

لئوپولد، تخمین سن حاملگی از روی شکم، 

تشخیص وضعیت لگن(،  بیان تشخیص های 

پرستاری، تعیین تشخیص های پرستاری، 

 تدوین و اجرای برنامه مراقبتی و ارزیابی

 مادر باردار پس از اجرای آن
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

کنترل عالیم حیاتی مادر )درجه حرارت، 

نبض، تنفس و فشارخون(، انقباضات رحم،  

با گوشی    (FHR)سمع ضربان قلب جنین

مامایی و سونی کید بطور صحیح و چارت آن 

 ارد غیر طبیعی در صورت وجودو گزارش مو

 

باز کردن راه وریدی مناسب ، آشنایی با انواع 

سرمها و ست سرمها،  تعیین نوع سرم طبق 

تجویز، محاسبه و تنظیم قطرات سرم، 

تعویض بطری و ست سرم، قطع کردن سرم 

 بطور صحیح                                                              

                                                               

، انجام دستورات داروییِ آماده کردن داروها

خوراکی، تزریقی، موضعی، رکتال و ... بطور 

 صحیح

 

گیری خون، انجام یا کمک در انجام نمونه

ادرار  و  ... مراقبتهای قبل و بعد از انجام 

 مایشاتآزمایشات،  پیگیری و تفسیر نتایج آز

 

گذاشتن سوند ادراری و اندازه گیری و ثبت 

میزان مایعات دریافتی و خروجی بدن 

(I&O)  و ثبت دقیق آن و گزارش موارد

 غیر طبیعی

 

بررسی الگوی تنفسی مادر باردار و کاربرد 

روشهای تجویز اکسیژن در موارد دیسترس 

(، پیشگیری NST  ،OCTجنین )براساس

رعایت نکات  از عوارض اکسیژن درمانی و

ایمنی در هنگام اکسیژن درمانی در صورت 

 وجود مشکالت تنفسی

 

ای مادر باردار،  بررسی وضعیت تغذیه

 و تامین تغذیه مطلوب BMIمحاسبه 

 

تشخیص حاملگی پرخطر و انجام اقدامات 

الزم در مورد خونریزی سه ماهه اول )سقط، 

 حاملگی خارج از رحم......(

 

از زایمان طبیعی یا ارائه مراقبتهای قبل 

سزارین از قبیل آمادگی های جسمی و 

 روانی ، کنترل پرونده و گزارشات و...   

 

            



 80 

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

یا مشاهده نحوه انجام زایمان طبیعی 

،  (Induction)سزارین از قبیل لقاء زایمان

آماده کردن وسایل زایمان، اپی زیوتومی، 

آمنیوتومی، مشاهده جنین، جفت و پرده 

های جنینی، نحوه ترمیم اپی زیوتومی، نحوه 

 انجام بخیه در زایمان سزارین

 

آشنایی با اقدامات اتاق زایمان جهت 

نوزاد)گرم و خشک کردن، معاینه عمومی، 

 مره آپگار، .....( ن

 

 انجام مراقبتهای بعد از زایمان طبیعی

)کنترل عالئم حیاتی، کنترل مثانه، رحم و 

محل اپیزیوتومی از نظر خونریزی غیر 

 طبیعی، تجویز اکسی توسین و ...(

 

انجام مراقبتهای بعد از زایمان از طریق 

)کنترل عالئم حیاتی، کنترل مثانه،  سزارین

 محل بخیه ها و...( رحم، خونریزی رحم،

 

مراقبت از زخم، انجام پانسمان، توجهات 

ثبت دقیق  الزم در مورد باز بودن درن ها ،

، میزان و رنگ ترشحات، تخلیه و یا نوع

 خارج کردن درن ها  بطور صحیح

 

بررسی نیازهای آموزشی مادر باردار و 

خانواده، برنامه ریزی و اجرای آموزشهای 

خیص درباره الزم هنگام بستری و تر

 ، روشهای کاهش درد زایمانبارداری، زایمان

شیردهی، مراقبت از پستانها، تنظیم خانواده  

بهداشت فردی، داروها، فعالیت، تغذیه  بطور 

شفاهی و کتبی،  تهیه پمفلت آموزشی و 

 ارزیابی میزان آموخته های بیمار

 

ثبت صحیح گزارش پرستاری مادر باردار در 

 پرونده 

 

ارد تهدید کننده حیات و تشخیص مو

آشنایی با ترالی اورژانس، وسایل، داروها و 

 اقدامات احیاء
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 (: بخش نوزادان28جدول شماره)

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

حفاظت فردی از قبیل شستن  انجام روشهای

دستها قبل و بعد از تماس با نوزاد،  پوشیدن 

گان  و دستکش در و خارج کردن ماسک، 

، استفاده از سطل مخصوص مواقع مورد نیاز

 (safety box)وسایل نوک تیز

 

آشنایی با اختالالت دوران نوزادی و 

تشخیصهای بالینی و آزمایشگاهی مربوطه و 

 ورد آنارائه کنفرانس در م

 

بررسی پرونده بیمار، استخراج اطالعات از 

پرونده و کاردکس، آشنایی با اصطالحات 

رایج موجود در آن، چک کردن کارت دارویی 

با کاردکس و استفاده از کاردکس در 

 مراقبتهای روزانه، نحوه پذیرش و ترخیص 

  

آشنایی با داروهای مورد استفاده در بخش 

یح تجویز دارو،  نوزادان، مقدار و زمان صح

آشنایی و توجه به بروز عالئم غیر طبیعی 

 داروهای روتین بخش

 

برقراری ارتباط مناسب با نوزاد و والدین 

بطور صحیح و همکاری مستمر با تیم 

 درمانی

 

پذیرش نوزاد از اتاق زایمان و تطبیق 

وضعیت نوزاد با برگه مشخصات و دستبند 

 نوزاد

 

به حفظ دمای  گرم نگه داشتن نوزاد و توجه

 بدن و پیشگیری از هیپوترمی در نوزاد

 

اجرای مرحل فرآیند پرستاری از قبیل شرح 

)از مادر نوزاد(، بررسی فیزیکی)وضعیت  حال

تنفس، رنگ نوزاد، رفلکس نوزادی، معاینه 

عصبی عضالنی....(، تشخیص نوزاد پره ترم، 

ترم و پرخطر براساس وزن، سن، وضعیت 

یزیکی و عصبی، ظاهری و خصوصیات  ف

تدوین و اجرای برنامه مراقبتی و ارزیابی 

 نوزاد پس از اجرای آن
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

رعایت اصول ایمنیِ نوزاد، انتقال و جابجایی، 

یر وضعیت و قرار دادن در وضعیت تغی

 صحیح جهت پیشگیری از آسپیراسیون

  

کنترل عالیم حیاتی نوزاد )درجه حرارت، 

نبض، تنفس و فشارخون( بطور صحیح و 

چارت آن و گزارش موارد غیر طبیعی در 

 صورت وجود

 

 اجرای صحیح رویه تمیز کردن نوزاد3 دهان، 

 و ...()استفاده از پوآر، ساکشن  بینی و تراشه

 

)بویژه دادن  کاربرد روشهای تجویز اکسیژن 

اکسیژن از طریق هود(، پیشگیری از عوارض 

اکسیژن درمانی و رعایت نکات ایمنی در 

 هنگام اکسیژن درمانی 

 

متصل نمودن نوزاد به دستگاه پالس اکسی 

متر و انجام مراقبت مربوطه در صورت وجود 

 مشکالت تنفسی

 

سب، آشنایی با انواع باز کردن راه وریدی منا

سرمها و ست سرمها بویژه میکروست، کار با 

پمپ انفوزیون،  تعیین نوع سرم طبق تجویز، 

محاسبه و تنظیم قطرات سرم، تعویض 

بطری و ست سرم، قطع کردن سرم بطور 

 صحیح

 

، انجام دستورات داروییِ آماده کردن داروها

، تزریقی، موضعی، رکتال و ... بطور خوراکی

 صحیح

 

 انجام یا کمک در انجام نمونه گیری خون

)قرار  )وریدی، بندناف، شریانی و ...(، ادرار

، کنترل قند خون با دادن صحیح کیسه ادرار

گلوکومتر و ...( مراقبتهای قبل و بعد از انجام 

 آزمایشات، پیگیری و تفسیر نتایج آزمایشات

 

، دورسر و کمک به مادر ، قدکنترل وزن

از پستان و توجه به بودن  جهت تغذیه نوزاد

 Roomingنوزاد در کنار بستر مادر )طرح 

in) تغذیه از طریق سرنگ،  لوله گذاری ،

)گاواژ( به  بینی معدی و تغذیه مصنوعی

 روش صحیح ،  شستشوی معده نوزاد

 

            



 37 

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

ح ارزشیابیسط  

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

کنترل نوزاد از نظر خونریزی و بهداشت  بند 

ناف و انجام مراقبتهای بهداشتی نوزاد 

 )چشم، پوست، حمام و ....(

 

رعایت اصول مجزاسازی در نوزاد ایزوله و 

اصول پیشگیری از عفونت بویژه شستن 

 دست در مراقبت از نوزاد

 

نارس در دستگاه انکوباتور،  قرار دادن نوزاد

تنظیم و کار با دستگاه، انجام مراقبت از 

 نوزاد داخل انکوباتور

 

قرار دادن نوزاد مبتال به زردی در دستگاه 

فتوتراپی، تنظیم دستگاه و اجرای اصول 

 صحیح مراقبت از آن

 

انجام مراقبتهای الزم در هنگام نیاز به 

 (Exchange transfusion)تعویض خون

 

اشتن سوند یا کیسه ادراری، اندازه گیری گذ

و ثبت میزان مایعات دریافتی و خروجی بدن 

(I&O) و گزارش موارد غیر طبیعی 

 

از قبیل  انجام مراقبتهای قبل جراحی

آمادگی های جسمی و روانیِ نوزاد و والدین، 

 کنترل پرونده و گزارشات و...   

 

انجام مراقبتهای بعد از عمل جراحی از قبیل 

کنترل عالئم حیاتی، کنترل درد،  مراقبت از 

زخم و کنترل خونریزی، انجام پانسمان، 

توجهات الزم در مورد باز بودن درن ها و 

شنت ها، ثبت دقیق نوع، میزان و رنگ 

ترشحات، تخلیه و یا خارج کردن درن ها  

 بطور صحیح

 

بررسی نیازهای آموزشی والدین، برنامه ریزی 

زم هنگام بستری و و اجرای آموزشهای ال

ترخیص از قبیل شیردهی، نحوه مراقبت از 

نوزاد رسیده یا نارس، عالئم خطر و تستهای 

غربالگری، بهداشت فردی، داروها، فعالیت، 

تغذیه، واکسیناسیون و ... بطور شفاهی و 

کتبی،  تهیه پمفلت آموزشی و ارزیابی میزان 

 آموخته های بیمار

 

 

            



 34 

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

ثبت صحیح گزارش پرستاری بیمار در 

 پرونده 

 

تشخیص موارد تهدیدکننده حیات )آپنه، 

تشنج( و آشنایی با ترالی اورژانس، وسایل، 

 داروها و اقدامات احیاء
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 (: کارآموزی در عرصه پرستاری سالمت جامعه / فرد و خانواده / محیط29جدول شماره)

 های مختلف جامعه / منزل / مدارس / کارخانجات / مراکز بهداشتی درمانیمحیط بالینی: عرصه

 واحد( 2ساعت ) 452ترتیب: ه مدت کارآموزی ب

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

و   PHCآشنایی با اصول، سطوح و اجزای 

در خانه های  PHCنحوه ارائه خدمات 

 بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی

 

برقراری ارتباط مناسب با مراجعین )بویژه 

ح و همکاری مادران و کودکان(  بطور صحی

 مستمر با تیم درمانی

 

آشنایی با انواع واکسن ها، ماهیت و دوز آنها، 

 نحوه نگهداری)زنجیره سرد(  و  مصرف آنها 

 

 آشنایی با جداول مراجعات واکسیناسیون

سال، زنان در سن باروری،  6)کودکان زیر 

 گروههای در معرض خطر(

 

انجام واکسیناسیون کودکان و زنان باردار 

اس برنامه ایمن سازیِ کشوری با نظارت براس

 مربی بطور صحیح

 

آموزش در مورد واکسیناسیون کودک و 

 انجام مراقبتهای بعد از آن به مادر

 

تکمیل نمودن جداول موجود در کارت 

 واکسیناسیون

 

ثبت اقدامات انجام شده در فرمها و دفاتر 

 واکسیناسیون

 

 آشنایی با مراحل رشد و تکامل کودک 

 

ت اصول ایمنیِ در انتقال و جابجایی رعای

 کودک بر حسب سن آن

 

 پایش رشد و بررسی وضعیت تکامل کودک 

)بویژه اندازه گیریِ وزن، قد، دور سر و ثبت 

و تفسیر منحنی رشد(، تعیین مشکالت 

 کودک 

 

 

            



 39 

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

آموزش در مورد نحوه صحیح شیردهی و  

 6اهمیت تغذیه انحصاری با شیر مادر تا 

ماهگی و شروع تغذیه کمکی بر حسب سن 

 کودک و مقدار آن به مادر 

 

آموزش به مادر در مورد بهداشت دهان و 

دندان کودک، تکمیل فرم معاینه دهان و 

کودک بطور صحیح و گزارش نمودن  دندان

 موارد غیر طبیعی

 

آموزش به مادر در مورد بیماری ها و حوادث 

 تهدید کننده کودک متناسب با سن کودک  

 

شرکت در جلسات مشاوره ازدواج و آموزش 

به مزدوجین جوان در مورد بیماریهای 

 ژنتیکی

 

آموزش نیازهای بهداشتی مادر از قبیل 

تست پاپ اسمیر، زمان  اهمیت و زمان انجام

و  (BSE)و نحوه انجام معاینه پستان

 تشخیص موارد غیر طبیعی

 

آشنایی با مراقبتهای دوران بارداری و بررسی 

وضعیت سالمت مادر باردار ) کنترل وزن، 

عالئم حیاتی بویژه فشارخون، آزمایشات، 

تعیین سن حاملگی و.....( و تعیین مشکالت 

 بهداشتیِ وی

 

انجام واکسیناسیون مادر بویژه  ایمن سازی و

تزریق واکسن کزاز، تزریق آمپول روگام در 

 صورت نیاز  بطور صحیح تحت نظارت مربی

 

آموزش به مادر باردار در مورد تغذیه، ورزش، 

کار و فعالیت، لباس مناسب، مراقبتهای 

دستگاههای ادراری تناسلی و گوارشی، 

 مسافرت  و ... در دوران بارداری و پس از

 زایمان

 

)آموزش در  انجام مشاوره تنظیم خانواده

مورد روشهای پیشگیری از قبیل قرصهای 

OCP ،داروهای ضدبارداری تزریقی، کاندوم ،

IUD  )...و 

 

ثبت سوابق بهداشتی مادر )بویژه مادرباردار( 

 و اقدامات انجام شده در فرمهای پرونده 

            



 31 

 زهای هفتهرو                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

 خانوار و دفاتر بطور صحیح

 

بازدید منزل و شناسایی خانواده های آسیب 

پذیر )مادر باردار، کودک شیرخوار، فرد 

 سالمند، معلول، معتاد( 

 

بررسی وضعیت سالمت جسمی، روانی، 

 لی، وضعیت تغذیه ، ... خانوادهمرحله تکام

بررسی و شناخت بهداشت مسکن و محیط 

 خانواده

 

مشخص نمودن نیازهای بهداشتی خانواده و 

مداخالت پرستاری بر اساس نیازها در سه 

 سطح پیشگیری

 

نوشتن و ارائه گزارش فرآیند پرستاری 

 بازدید از منزل

 

بررسی محیط فیزیکی، روانی و اجتماعی 

 یسه آن با استانداردهامدرسه و مقا

 

بررسی وضعیت سالمت دانش آموزان 

)بینایی، شنوایی، دهان و دندان، رفتارهای 

 بهداشتی و ...( 

 

تعیین مشکالت بهداشتیِ جسمی، روانی و 

اجتماعی دانش آموزان،  مشاوره با والدین در 

جهت رفع مشکالت، ارجاع آنان به مراکز 

 ذیربط در صورت لزوم

 

ر اطالعات دموگرافیک و بررسی و تفسی

وضعیت فرهنگی مردم شهر/ روستا )توضیح 

درباره زیج حیاتی و دفاتر ثبت و نحوه 

 تکمیل آنها( 

 

بررسی علل ابتال و مرگ و میر در گروههای 

 مختلف سنی

 

بررسی نحوه ارائه خدمات بهداشتی در شهر/ 

 روستا و پیگیری نقائص 

 

بررسی وضعیت بهداشت محیط شهر/ 

فع زباله، تهیه آب سالم، فاضالب، روستا)د

بهداشت اماکن مواد غذایی و سایر اماکن و 

 ....( و تعیین مشکالت  

 

 

           



 31 

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

وامل بررسی محیط کارخانه از نظر ع 

 خطرزای فیزیکی، شیمیایی، روانی و .... 

 

بررسی وضعیت بهداشتیِ کارگران و کارکنان 

از طریق مراجعه به پرونده بهداشتی و 

 بررسی وضعیت سالمت آنان

 

شناسایی افراد در معرض خطر آسیبهای 

شغلی و ارجاع آنان به مراکز بهداشتی 

 درمانی

 

بررسی اطالعات و رفتارهای بهداشتی 

ران و کارکنان و اجرای برنامه های کارگ

آموزش بهداشت در جهت کاهش عوامل 

 خطرزا
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 ( و پرستاری مراقبت در منزل4-3کارآموزی در عرصه بزرگساالن / سالمندان )

 ، بخشهای داخلی و جراحیCSR، های عمل، اتاق بهبودیمحیط بالینی: اتاق

 واحد( 8ساعت ) 458ب ترتیه مدت کارآموزی: ب

  CSR، بهبودی و (: اتاق عمل35جدول شماره )

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

، شناسایی با ساختمان اتاق عملآشنایی 

مناطق مختلف، رعایت قوانین مربوط به 

 ق آزاد، نیمه محدود و محدود اتاق عملمناط

 

آشنایی با وسایل برقیِ ثابت اتاق عمل از 

، ساکشن، چراغ ، الکتروکوترقبیل تختها

سیالیتیک و ... کنترل وسایل از نظر سالمت 

و عدم نقص فنی، تنظیم و استفاده از آنها به 

 روش صحیح 

 

کنترل اتاق عمل از نظر پاکیزگی و انجام 

فردی از قبیل شستن روشهای حفاظت 

، گان، دستکش  و دستها، پوشیدن ماسک

استفاده از سطل مخصوص وسایل نوک 

 (safety box)تیز

 

 )خط دار، بی خط و ...( شناسایی انواع گازها 

، باندها، نخ ها و سوزنها، وسایل فلزیِ ست 

جراحی عمومی، وسایل مختلف پارچه ای، 

 درن ها، سندها و ...

 

ان پرستار سیرکولر قبل از انجام وظیفه بعنو

)تهیه وسایل عمل، همکاری در  شروع عمل

امر پذیرش بیمار از درب اتاق عمل تا روی 

تخت عمل، پوزیشن دادن تخت عمل، 

رعایت نکات آسپتیک در باز کردن وسایل 

، اتصال الکتروکوتر ، اتصال ساکشن و یلاستر

).... 

 

عنوان پرستار سیرکولر حین ه انجام وظیفه ب

)باز کردن وسایل استریل، مراقبت از  لعم

 نمونه، شمارش گازها( 

 

 

 

 

 

            



 30 

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

از عنوان پرستار سیرکولر بعد ه انجام وظیفه ب

، نقل و برش جراحی عمل)کمک در پانسمان

انتقال بیمار و همکاری در تحویل بیمار به 

 ریکاوری، نظارت بر حفظ نظافت اتاق عمل

 

 عنوان پرستار اسکرابه انجام وظیفه ب

)شستن و خشک کردن دستها، پوشیدن 

، پوشیدن دستکش به ماسک، پوشیدن گان

چیدن میز عمل و نحوه  روش بسته،

دن جابجایی آن، کمک به جراح، چک کر

 وسایل و شستشوی آنها در پایان عمل

 

)نحوه  عنوان پرستار ریکاوریه انجام وظیفه ب

تحویل گرفتن بیمار از اتاق عمل و کنترل 

پرونده، نحوه تحویل دادن بیمار به بخش، 

انجام مراقبتها از قبیل کنترل عالئم حیاتی، 

مراقبت از راه هوایی و اکسیژن درمانی، مایع 

روها، مراقبت از زخم درمانی و تجویز دا

ناحیه عمل و کاتترها، درن ها و سایر 

اتصاالت بیمار، کنترل درد، گرم نگهداشتن 

بیمار، بررسی وضعیت هوشیاری بیمار جهت 

ترخیص، ثبت صحیح گزارش پرستاری بیمار 

در پرونده، تشخیص موارد تهدیدکننده 

حیات و آشنایی با ترالی اورژانس، وسایل، 

 احیاء  داروها و اقدامات

 

و  CSRعنوان پرستار ه انجام وظیفه ب

شستشو و نظافت وسایل مختلف، پکینگ )

بندی وسایل پارچه ای، ستهای مختلف بسته

، ارتوپدی، اعصاب، ، اورولوژیجراحی عمومی

گوش و حلق و بینی، زنان، عروق  چشم،

آشنایی با طرز کار دستگاه اتوکالو و فور و 

مختلف  استریل سازی وسایل با روشهای

 استریلیزاسیون(
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 (: بخش شیمی درمانی34جدول شماره)

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

، ام روشهای حفاظت فردی)شستن دستهاانج

، دستکش در استفاده از ماسک، عینک، گان

، استفاده از سطل مخصوص صورت لزوم(

  (safety box)وسایل نوک تیز

 

)سرطانهای  آشنایی با بیماریهای سرطانی

گوارش، پروستات، پستان، خون، لنفوم و ... و 

عوارض ناشی از آن از قبیل تهوع و استفراغ، 

مسمومیت های قلبی و ریوی، کلیوی، 

روشهای نوروپاتی محیطی، کم خونی و ... ، 

، CBC  ،diff ،Hb ،HCTتشخیص)

ایندکس های خونی، تست های انعقادی، 

تومور مارکرهای سرم، آسپیراسیون و 

خوان و سایر بافتها، بیوپسی مغز است

های تشخیصی و ...(  و اقدامات تصویربرداری

)جراحی، رادیوتراپی، شیمی درمانی(  درمانی

 و مراقبتی مربوطه و ارائه کنفرانس در مورد

 آن

 

بررسی پرونده بیمار  و استخراج اطالعات از 

پرونده و کاردکس و آشنایی با اصطالحات 

 رایج در بخش شیمی درمانی

 

  آشنایی با داروهای مورد استفاده در بخش

)سیس  شیمی درمانی بویژه عوامل الکیالن

، آنتی ، تیوتپا و ...(پالتین، نیتروژن موستارد

کریستین، وین )متوترکسات، وین  متابولیتها

 بالستین و...(، آنتی بیوتیک های توموری

)دانوروبیسین، دوکسوروبیسین و...(، داروهای 

و ...، مقدار و  (GM-CSF)محرک کلونی

زمان صحیح تجویز دارو، نحوه تجویز آن و 

توجه به بروز عالئم غیر طبیعی داروهای  

 بخش شیمی درمانی

 

 های خونیشناخت و معرفی انواع فرآورده

 و ...( FFP)خون کامل، پکدسل، پالکت، 

 

برقراری ارتباط مناسب با بیمار خود و 

بستگان وی بطور صحیح ، حمایت روحی و 

 روانی آنها و همکاری مستمر با تیم درمانی
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

اجرای مرحل فرآیند پرستاری در  بیماریهای 

سرطانی از قبیل شرح حال، بررسی فیزیکی، 

بیان تشخیص های پرستاری، تعیین 

تشخیص های پرستاری، تدوین و اجرای 

برنامه مراقبتی و ارزیابی بیمار پس از اجرای 

 آن

 

کنترل عالیم حیاتی)درجه حرارت، نبض، 

و فشارخون( و چارت آن و گزارش  تنفس

 موارد غیر طبیعی در صورت وجود

 

)دقت زیاد در  باز کردن راه وریدی مناسب

رگ گیری و اجتناب از سوراخ کردن ورید 

در نقاط مختلف بدن بمنظور جلوگیری از 

نشت دارو و همچنین خونریزی( و اجرای 

، صحیح مایع درمانی  و تنظیم قطرات سرم

، انجام مراقبتهای ت سرمتعویض بطری و س

 پرستاری حین مایع درمانی

 

بکارگیری احتیاط های الزم در آماده کردن  

و تزریق داروهای شیمی درمانی براساس 

 اصول علمی

 

تشخیص عوارض شیمی درمانی و بکارگیری 

 مراقبتهای الزم 

 

کارگیری احتیاط های الزم در آماده ه ب

اصول کردن بیمار برای رادیوتراپی براساس 

 علمی

 

تشخیص عوارض رادیوتراپی و بکارگیری 

 مراقبتهای الزم از بیمار

 

ترانسفوزیون فرآورده های خونی و انجام 

مراقبتهای قبل)آماده سازی فرآورده های 

خونی، بررسی وضعیت بیمار(، مراقبتهای 

)بررسی عوارض از قبیل  حین و بعد از آن

، واکنشهای تب واکنش های همولیتیک حاد

افزایش حجم خون در گردش، آلودگی  ،زا

 باکتریایی و ...(

 

انجام اکسیژن درمانی در بیماران دچار کم 

خونی شدید و تنگیِ نفس ناشی از آن و 

 انجام مراقبتهای مربوطه

 

            



 477 

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

تسکین درد بیمار  با استفاده از روشهای 

دارویی طبق تجویز پزشک، غیر دارویی از 

 قبیل قرار دادن بیمار در وضعیت مناسب

 

بررسی بیمار از نظر نیازهای تغذیه ای و 

 تامین تغذیه مطلوب 

 

پیشگیری از بروز عفونت با رعایت 

ربردن استانداردهای کنترل عفونت و بکا

تکنیک های صحیح ایزوله در بیماران 

)بویژه در بیماران مبتال  نیازمند ایزوالسیون

 به نوتروپنی(

 

رعایت حریم و ایمنی بیمار از قبیل کمک به 

، بیماران ضعیف در موقع حرکت یا راه رفتن

، نصب نرده کنار تخت، کاهش تعویض لباس

شدت محرک های محیطی نامطلوب مثل 

حرارت، بو و ...با توجه به  نور، صدا، درجه

 شرایط محیط

 

بررسی نیازهای آموزشی بیمار مبتال به 

، برنامه ریزی و انوادهبیماریهای سرطانی و خ

اجرای آموزشهای الزم هنگام بستری و 

ترخیص، در مورد سیر بیماری و داروها  و...  

بطور شفاهی و کتبی،  تهیه پمفلت آموزشی 

 ی بیمارو ارزیابی میزان آموخته ها

 

ثبت صحیح گزارش پرستاری بیمار در 

 پرونده 

 

تشخیص موارد تهدیدکننده حیات و آشنایی 

با ترالی اورژانس، وسایل، داروها و اقدامات 

 احیاء
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 بخش های داخلی و جراحی

 : عفونی، تنفس،  غدد، پوست، چشم، اعصاب ، قلبهایبخش

 نی(: بخش عفو32جدول شماره)

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

)شستن  انجام روشهای حفاظت فردی

دستها، استفاده از ماسک، گان، دستکش در 

، استفاده از سطل مخصوص صورت لزوم(

  (safety box)وسایل نوک تیز

 

یی با بیماریهای عفونی و تستهای آشنا

تشخیصی آن از قبیل نمونه خون جهت 

، کشت خون، آزمایش ادرار و CBCبررسی 

کشت آن،  آنتی بادی های سرم، رادیوگرافی 

، ، توراسنتزMRIریه ، سی تی اسکن و 

و اقدامات درمانی و  بیوپسی بافتهای مختلف

 مراقبتی مربوطه و ارائه کنفرانس در مورد آن

 

رسی پرونده بیمار  و استخراج اطالعات از بر

پرونده و کاردکس و آشنایی با اصطالحات 

 رایج در بخش عفونی

 

آشنایی با داروهای مورد استفاده در بخش 

عفونی ، مقدار و زمان صحیح تجویز دارو، 

انجام دستورات داروییِ خوراکی، استنشاقی، 

تزریقی و موضعی بطور صحیح، آشنایی و 

وز عالئم غیر طبیعی داروهای توجه به بر

 معمول) روتین( بخش

 

برقراری ارتباط مناسب با بیمار خود و 

بستگان وی بطور صحیح و همکاری مستمر 

 با تیم درمانی

 

اجرای مرحل فرآیند پرستاری در بیماریهای 

عفونی)آنفلوآنزا، سل، آبله مرغان، زونا، 

منونوکلئوزعفونی، هپاتیت، ایدز، کزاز، 

مالت، مننژیت، شیگلوز و ...( از حصبه، تب 

قبیل شرح حال، بررسی فیزیکی، بیان 

تشخیص های پرستاری، تعیین تشخیص 

های پرستاری، تدوین و اجرای برنامه 

 مراقبتی و ارزیابی بیمار پس از اجرای آن

 

 

 

            



 472 

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

کنترل عالیم حیاتی و چارت آن و گزارش 

 موارد غیر طبیعی در صورت وجود

 

انجام اکسیژن درمانی صحیح در بیمار مبتال 

 به بیماری عفونیِ ریوی

 

باز کردن راه وریدی مناسب، آشنایی با انواع 

سرمها و ست سرمها،  تعیین نوع سرم طبق 

تجویز، محاسبه و تنظیم قطرات سرم، 

تعویض بطری و ست سرم، قطع کردن سرم 

 بطور صحیح

 

انجام یا کمک در انجام نمونه گیری خون 

، کشت خون، آزمایش CBCجهت بررسی 

، ادرار و کشت آن،  آنتی بادی های سرم

، MRIسی تی اسکن و  رادیوگرافی ریه،

توراسنتز، بیوپسی بافتهای مختلف و 

ای قبل و بعد از انجام آزمایشات، مراقبته

 پیگیری و تفسیر نتایج آزمایشات

 

 بکارگیری اصول ایزوله سازی بطور صحیح

 

بررسی بیمار از نظر نیازهای تغذیه ای و 

 تامین تغذیه مطلوب 

 

اقدامات مراقبتی الزم در پیشگیری از 

از قبیل تغییر وضعیت  عوارض بی حرکتی

فشار پوست، ، ماساژ نواحی تحت دادن بیمار

، خارج رفعالانجام حرکات ورزشی فعال و غی

کردن بیمار از تخت طبق تجویز پزشک با 

 رعایت اصول ایمنی

  

وزشی بیمار مبتال به بررسی نیازهای آم

ی و خانواده، برنامه ریزی و بیماری عفون

اجرای آموزشهای الزم هنگام بستری و 

(، ا )بویژه آنتی بیوتیکهاترخیص، داروه

، تغذیه  بطور شفاهی و کتبی،  تهیه فعالیت

پمفلت آموزشی و ارزیابی میزان آموخته 

 های بیمار

 

 در پرونده  ثبت صحیح گزارش پرستاری

 

تشخیص موارد تهدیدکننده حیات و آشنایی 

با ترالی اورژانس، وسایل، داروها و اقدامات 

 احیاء
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 بخش تنفس(: 33جدول شماره)

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

)شستن  انجام روشهای حفاظت فردی

دستها، استفاده از ماسک، گان، دستکش در 

، استفاده از سطل مخصوص صورت لزوم(

 (safety box)وسایل نوک تیز

 

ه تنفس و آشنایی با بیماریهای دستگا

تستهای تشخیصی بیماریهای ریوی از قبیل 

، CBCنمونه خون جهت بررسی 

پروتئینهای سرم، رادیوگرافی ریه، سی تی 

توراسنتز، بیوپسی و اقدامات   MRIاسکن و 

درمانی و مراقبتی مربوطه و ارائه کنفرانس 

 در مورد آن

 

بررسی پرونده بیمار  و استخراج اطالعات از 

و آشنایی با اصطالحات  پرونده و کاردکس

 رایج در بخش ریوی

 

آشنایی با داروهای مورد استفاده در بخش 

ریه، مقدار و زمان صحیح تجویز دارو، 

آشنایی و توجه به بروز عالئم غیر طبیعی 

 داروهای معمول) روتین( بخش

 

برقراری ارتباط مناسب با بیمار خود و 

بستگان وی بطور صحیح و همکاری مستمر 

 درمانیبا تیم 

 

اجرای مرحل فرآیند پرستاری در بیماریهای 

، آمبولی ریه ی، آسم، پنومون(COPD ریوی

ح حال، بررسی فیزیکی، و ...( از قبیل شر

های پرستاری، تعیین بیان تشخیص

تشخیص های پرستاری، تدوین و اجرای 

برنامه مراقبتی و ارزیابی بیمار پس از اجرای 

 آن

 

آن و گزارش  کنترل عالیم حیاتی و چارت

 موارد غیر طبیعی در صورت وجود

 

انجام اکسیژن درمانی صحیح در بیمار مبتال 

 به بیماری ریوی

شنایی با انواع باز کردن راه وریدی مناسب ، آ

 تعیین نوع سرم طبق  سرمها و ست سرمها،

 

 

            



 471 

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

تجویز، محاسبه و تنظیم قطرات سرم،  

تعویض بطری و ست سرم، قطع کردن سرم 

 بطور صحیح

 

آماده کردن داروها و انجام دستورات داروییِ 

، تزریقی و موضعی بطور ، استنشاقیخوراکی

 صحیح

 

ن، انجام یا کمک در انجام نمونه گیری خو

های قبل و بعد از انجام و مراقبت...  ادرار و

 ، پیگیری و تفسیر نتایج آزمایشاتآزمایشات

 

در  (CPT)انجام فیزیوتراپی قفسه سینه

 بیماران با اختالالت تنفسی بطور صحیح

 

آشنایی با دستگاه ساکشن و انجام ساکشن 

 دهان و تراشه بطور صحیح 
 

آشنایی با نحوه انجام گازهای خون 

، اختالالت اسید و باز و (ABG)انیشری

تفسیر برگه گازهای خون شریانی بطور 

 صحیح

 

انجام مراقبتهای پرستاری قبل و بعد از 

و تفسیر برگه گزارش  اسپیرومتری

 اسپیرومتری

 

انجام مراقبتهای پرستاری قبل و بعد از 

 برونکوسکوپی

 

ای و ررسی بیمار از نظر نیازهای تغذیهب

  تامین تغذیه مطلوب

 

ارائه مراقبتهای قبل و بعد از عمل جراحی 

ریه از قبیل آمادگی های جسمی و روانی، 

کنترل پرونده و گزارشات قبل و بعد از عمل، 

 بررسی بیمار از نظر بروز عوارض بعد از عمل   

 

مراقبت از زخم، انجام پانسمان، توجهات 

الزم در مورد باز بودن درن ها از قبیل 

ثبت دقیق نوع، میزان و چست تیوب و باتل، 

رنگ ترشحات، تخلیه و یا خارج کردن درن 

 ها  بطور صحیح

            

 

 



 471 

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

انجام مراقبتهای مربوط به بیمار دارای لوله 

یا لوله تراکئوستومی بطور  (ETT)تراشه 

 صحیح

  

اقدامات مراقبتی الزم در پیشگیری از 

از قبیل تغییر وضعیت  عوارض بی حرکتی

، دادن بیمار، ماساژ نواحی تحت فشار پوست

انجام حرکات ورزشی فعال و غیرفعال جهت 

جلوگیری از تحلیل عضالت، خارج کردن 

بیمار از تخت طبق تجویز پزشک با رعایت 

 صول ایمنیا

  

بررسی نیازهای آموزشی بیمار مبتال به 

بیماری ریوی و خانواده، برنامه ریزی و 

اجرای آموزشهای الزم هنگام بستری و 

ترخیص، داروها )بویژه داروهای استنشاقی 

بصورت اسپری، بخور، نبوالیزر(، آموزش 

تنفس لب غنچه ای، فعالیت، تغذیه  بطور 

آموزشی و شفاهی و کتبی،  تهیه پمفلت 

 ارزیابی میزان آموخته های بیمار

 

ثبت صحیح گزارش پرستاری بیمار در 

 پرونده 

 

تشخیص موارد تهدیدکننده حیات و آشنایی 

با ترالی اورژانس، وسایل، داروها و اقدامات 

 احیاء
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 (: بخش غدد34جدول شماره)

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

، انجام روشهای حفاظت فردی)شستن دستها

، گان، دستکش در صورت استفاده از ماسک

، استفاده از سطل مخصوص وسایل لزوم(

 (safety box)نوک تیز

 

ای غدد درون ریز و برون آشنایی با بیماریه

ای تشخیصی بیماریهای عفونی از ریز و تسته

، CBCقبیل نمونه خون جهت بررسی 

FBS ساعته،  21، جمع آوری ادرار

 ، TSH ،T3 ،T4آزمایشات هورمونی مانند 

و اقدامات درمانی و مراقبتی  کورتیزول و ... 

 مربوطه و ارائه کنفرانس در مورد آن

 

بررسی پرونده بیمار  و استخراج اطالعات از 

ردکس و آشنایی با اصطالحات پرونده و کا

 رایج در بخش عفونی

 

آشنایی با داروهای مورد استفاده در بخش 

غدد، مقدار و زمان صحیح تجویز دارو، انجام 

دستورات داروییِ خوراکی، تزریقی و موضعی 

بطور صحیح، آشنایی و توجه به بروز عالئم 

 ) روتین( بخش غیر طبیعی داروهای معمول

 

ناسب با بیمار خود و برقراری ارتباط م

بستگان وی بطور صحیح و همکاری مستمر 

 با تیم درمانی

 

اجرای مرحل فرآیند پرستاری در بیماریهای 

)دیابت، کم کاری تیروئید، پرکاری  غدد

تیروئید، سندرم کوشینگ، بیماری آدیسون، 

فئوکروموسیتوما و ...( از قبیل شرح حال، 

بررسی فیزیکی، بیان تشخیص های 

های پرستاری، ری، تعیین تشخیصپرستا

تدوین و اجرای برنامه مراقبتی و ارزیابی 

 بیمار پس از اجرای آن

 

کنترل عالیم حیاتی و چارت آن و گزارش 

 موارد غیر طبیعی در صورت وجود

 

شنایی با انواع باز کردن راه وریدی مناسب، آ

،  تعیین نوع سرم طبق سرمها و ست سرمها

 قطرات سرم تجویز، محاسبه و تنظیم

 

            



 470 

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

تعویض بطری و ست سرم، قطع کردن سرم 

 بطور صحیح

 

انجام یا کمک در انجام تستهای تشخیصی 

گیری خون بیماریهای عفونی از قبیل نمونه 

، جمع آوری CBC ،FBSجهت بررسی 

، آزمایشات هورمونی مانند ساعته 21ادرار 

TSH ،T3  ،T4  ... مراقبتهای ، کورتیزول و

قبل و بعد از انجام آزمایشات، پیگیری و 

 تفسیر نتایج آزمایشات

 

ای و ررسی بیمار از نظر نیازهای تغذیهب

 تامین تغذیه مطلوب 

 

ری صحیح از زخم انجام مراقبتهای پرستا

 پای بیمار مبتال به دیابت

 

انجام مراقبتهای پرستاری قبل و بعد از 

 جراحی غدد

 

اقدامات مراقبتی الزم در پیشگیری از 

عوارض بی حرکتی از قبیل تغییر وضعیت 

دادن بیمار، ماساژ نواحی تحت فشار پوست، 

انجام حرکات ورزشی فعال و غیرفعال جهت 

ت، خارج کردن جلوگیری از تحلیل عضال

بیمار از تخت طبق تجویز پزشک با رعایت 

 اصول ایمنی

  

بررسی نیازهای آموزشی بیمار مبتال به 

بیماری غدد و خانواده، برنامه ریزی و اجرای 

 آموزشهای الزم هنگام بستری و ترخیص

، اه گلوکومتر()آموزش صحیح کار با دستگ

داروها )بویژه آموزش نحوه آماده نمودن 

و روش صحیح تزریق آن  و سایر  انسولین

داروهای مربوط به بیماریهای غدد(، فعالیت، 

رژیم غذایی، مراجعه جهت معاینه منظم 

پوست، ته چشم و پاها و...  بطور شفاهی و 

کتبی،  تهیه پمفلت آموزشی و ارزیابی میزان 

 آموخته های بیمار

 

 در پرونده ثبت صحیح گزارش پرستاری 

 

ننده حیات و آشنایی تشخیص موارد تهدیدک

، داروها و اقدامات ، وسایلبا ترالی اورژانس

 احیاء
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 ( بخش پوست 35جدول شماره )

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

ستها، انجام روشهای حفاظت فردی)شستن د

استفاده از ماسک، گان، دستکش در صورت 

، استفاده از سطل مخصوص وسایل لزوم(

 (safety box)نوک تیز

 

آشنایی با ضایعات پوستی و اختالالت مو و 

پمفیگوس و ...(  و  ، اگزما،ناخن )پسوریازیس

تستهای تشخیصی اختالالت پوستی)تست 

و اقدامات  زانک ، نمونه برداری پوستی و ...( 

رمانی و مراقبتی مربوطه و ارائه کنفرانس د

 در مورد آن

 

بررسی پرونده بیمار و استخراج اطالعات از 

پرونده و کاردکس و آشنایی با اصطالحات 

 رایج در بخش پوست

 

  آشنایی با داروهای مورد استفاده در بخش

جویز دارو، پوست، مقدار و زمان صحیح ت

و  خوراکی، تزریقی انجام دستورات دارویی

بویژه داروهای موضعی و حمام های دارویی، 

آشنایی و توجه به بروز عالئم غیر طبیعی 

 داروهای معمول) روتین( بخش

 

برقراری ارتباط مناسب با بیمار خود و 

بستگان وی بطور صحیح و همکاری مستمر 

 با تیم درمانی

 

اجرای مرحل فرآیند پرستاری در اختالالت 

پمفیگوس و ...( پوستی )پسوریازیس، اگزما، 

، بیان از قبیل شرح حال، بررسی فیزیکی

، تعیین تشخیص تشخیص های پرستاری

، تدوین و اجرای برنامه ریهای پرستا

 مراقبتی و ارزیابی بیمار پس از اجرای آن

 

کنترل عالیم حیاتی و چارت آن و گزارش 

 موارد غیر طبیعی در صورت وجود

 

ا انواع باز کردن راه وریدی مناسب، آشنایی ب

 سرمها و ست سرمها،  تعیین نوع سرم طبق
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

تجویز، محاسبه و تنظیم قطرات سرم،  

تعویض بطری و ست سرم، قطع کردن سرم 

 صحیحبطور 

 

انجام یا کمک در انجام تستهای تشخیصی 

برداری ونهاختالالت پوستی)تست زانک، نم

پوستی و ...(  مراقبتهای قبل و بعد از انجام 

 آزمایشات ، پیگیری و تفسیر نتایج آزمایشات

 

ای و ررسی بیمار از نظر نیازهای تغذیهب

 تامین تغذیه مطلوب 

 

بیماران های صحیح ایزوله در بکاربردن تکنیک

 نیازمند ایزوالسیون

 

شناخت انواع پانسمان های خشک و مرطوب 

جهت درمان ضایعات پوستی و تعویض 

 پانسمان بطور صحیح

 

بررسی نیازهای آموزشی بیمار مبتال به 

پوستی و خانواده، برنامه ریزی و   اختالالت

اجرای آموزشهای الزم هنگام بستری و 

وها بویژه ترخیص، در مورد سیر بیماری و دار

نحوه استفاده از پمادها، لوسیونها و کرمها، 

حمام درمانی  و...  بطور شفاهی و کتبی،  

تهیه پمفلت آموزشی و ارزیابی میزان 

 آموخته های بیمار

 

ثبت صحیح گزارش پرستاری بیمار در 

 پرونده 

 

تشخیص موارد تهدیدکننده حیات و آشنایی 

قدامات با ترالی اورژانس، وسایل، داروها و ا

 احیاء
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 (: بخش چشم36جدول شماره )

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

)شستن  انجام روشهای حفاظت فردی

دستها، استفاده از ماسک، گان، دستکش در 

، استفاده از سطل مخصوص زوم(صورت ل

 (safety box)وسایل نوک تیز

 

)عفونتهای  آشنایی با بیماریهای چشمی

کاتاراکت، گلوکوم و ...(  و آشنایی  چشمی،

یهای چشم )اندازه با تستهای تشخیصی بیمار

معاینه با ، افتالموسکوپی، گیری حدت بینایی

و  ، پریمتری و ...( اسلیت المپ، تونومتری

درمانی و مراقبتی مربوطه و ارائه  اقدامات

 کنفرانس در مورد آن

 

بررسی پرونده بیمار و استخراج اطالعات از 

پرونده و کاردکس و آشنایی با اصطالحات 

 رایج در بخش چشم

 

آشنایی با داروهای مورد استفاده در بخش 

چشم، مقدار و زمان صحیح تجویز دارو، 

و  انجام دستورات داروییِ خوراکی، تزریقی

بویژه قطره های چشمی و چکاندن قطره در 

چشم بطور صحیح، آشنایی و توجه به بروز 

عالئم غیر طبیعی داروهای معمول) روتین( 

 بخش

 

برقراری ارتباط مناسب با بیمار خود و 

بستگان وی بطور صحیح  و همکاری مستمر 

 با تیم درمانی

 

اجرای مرحل فرآیند پرستاری در بیماریهای 

های چشمی، کاتاراکت، گلوکوم چشم )عفونت

و ...( از قبیل شرح حال، بررسی فیزیکی، 

های پرستاری، تعیین تشخیص تشخیص بیان

های پرستاری، تدوین و اجرای برنامه 

 مراقبتی و ارزیابی بیمار پس از اجرای آن

 

کنترل عالیم حیاتی و چارت آن و گزارش 

 موارد غیر طبیعی در صورت وجود

 

 

 

 

 

            



 444 

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

باز کردن راه وریدی مناسب، آشنایی با انواع 

سرمها و ست سرمها،  تعیین نوع سرم طبق 

تجویز، محاسبه و تنظیم قطرات سرم، 

ع کردن سرم تعویض بطری و ست سرم، قط

 بطور صحیح

 

انجام یا کمک در انجام تستهای تشخیصی 

)اندازه گیری حدت بینایی،  بیماریهای چشم

، افتالموسکوپی، معاینه با اسلیت المپ

، پریمتری و ...(  مراقبتهای قبل و تونومتری

بعد از انجام آزمایشات، پیگیری و تفسیر 

 نتایج آزمایشات

 

ای و تغذیهبررسی بیمار از نظر نیازهای 

 تامین تغذیه مطلوب 

 

انجام مراقبتهای پرستاری قبل و بعد از 

 جراحی چشم از قبیل3

 کاتاراکت -

 گلوکوم -

 دکولمان رتین  -

 

 تعویض پانسمان  چشم بطور صحیح

 

اقدامات مراقبتی الزم در پیشگیری از 

عوارض بی حرکتی از قبیل تغییر وضعیت 

 دادن بیمار، ماساژ نواحی تحت فشار پوست،

انجام حرکات ورزشی فعال و غیرفعال جهت 

جلوگیری از تحلیل عضالت، خارج کردن 

بیمار از تخت طبق تجویز پزشک با رعایت 

 اصول ایمنی

  

بررسی نیازهای آموزشی بیمار مبتال به 

بیماری چشمی و خانواده ، برنامه ریزی و 

اجرای آموزشهای الزم هنگام بستری و 

م غذایی، ترخیص، داروها، فعالیت، رژی

استفاده از وسایل کمک بینایی  و...  بطور 

ت آموزشی و شفاهی و کتبی،  تهیه پمفل

 های بیمارارزیابی میزان آموخته

 

 در پرونده  ثبت صحیح گزارش پرستاری 

 

تشخیص موارد تهدیدکننده حیات و آشنایی 

با ترالی اورژانس، وسایل، داروها و اقدامات 

 احیاء
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 (: بخش اعصاب34ماره )جدول ش

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

انجام روشهای حفاظت فردی)شستن دستها، 

استفاده از ماسک، گان، دستکش در صورت 

، استفاده از سطل مخصوص وسایل لزوم(

 (safety box)نوک تیز

 

آشنایی با بیماریهای اعصاب)اختالالت 

، آسیبهای سر و ، صرع و تشنجعروقی مغز

ستون فقرات، فتق دیسک بین مهره ای، 

MS ،میاستنی گراویس، سندرم گیلن باره ،

 ، اغما،ICPعوارض بیماریها از قبیل افزایش 

و ، شوک نوروژنیک و ...( لجیآفازی، ف

ماریهای آشنایی با تستهای تشخیصی بی

اعصاب از قبیل نمونه خون جهت بررسی 

CBC ،FBS، LP ،EEG ،CTS ،

MRI،NCV   ،EMG    ... و اقدامات  و

درمانی و مراقبتی مربوطه و ارائه کنفرانس 

 در مورد آن

 

بررسی پرونده بیمار و استخراج اطالعات از 

پرونده و کاردکس و آشنایی با اصطالحات 

 رایج در بخش اعصاب

 

ا داروهای مورد استفاده در بخش آشنایی ب

اعصاب، مقدار و زمان صحیح تجویز دارو، 

انجام دستورات داروییِ خوراکی، تزریقی و ... 

بطور صحیح، آشنایی و توجه به بروز عالئم 

 غیر طبیعی داروهای معمول) روتین( بخش

 

برقراری ارتباط مناسب با بیمار خود و 

 بستگان وی بطور صحیح و همکاری مستمر

 با تیم درمانی

 

اجرای مرحل فرآیند پرستاری در بیماریهای 

، ، صرع و تشنجاعصاب)اختالالت عروقی مغز

آسیبهای سر و ستون فقرات، فتق دیسک 

میاستنی گراویس،  ،MSبین مهره ای، 

 لن باره و ...( از قبیل شرح حال،سندرم گی

ن تشخیصهای پرستاری، بررسی فیزیکی، بیا

اری، تدوین و های پرستتعیین تشخیص

اجرای برنامه مراقبتی و ارزیابی بیمار پس از 

 اجرای آن
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

 

کنترل عالیم حیاتی و چارت آن و گزارش 

 صورت وجودموارد غیر طبیعی در 

 

باز کردن راه وریدی مناسب، آشنایی با انواع 

سرمها و ست سرمها،  تعیین نوع سرم طبق 

، تجویز، محاسبه و تنظیم قطرات سرم

قطع کردن سرم  تعویض بطری و ست سرم،

 بطور صحیح

 

انجام یا کمک در انجام تستهای تشخیصی 

بیماریهای اعصاب از قبیل نمونه خون جهت 

، CBC ،FBS ،LP ،EEG ،CTSبررسی 

MRI، NCV  ،EMG   و ...  مراقبتهای

، پیگیری و آزمایشات قبل و بعد از انجام

 تفسیر نتایج آزمایشات

 

ای و ررسی بیمار از نظر نیازهای تغذیهب

 تامین تغذیه مطلوب 

 

انجام مراقبتهای پرستاری قبل و بعد از 

 جراحی اعصاب

 

اقدامات مراقبتی الزم در پیشگیری از 

ض بی حرکتی از قبیل تغییر وضعیت عوار

دادن بیمار، ماساژ نواحی تحت فشار پوست، 

انجام حرکات ورزشی فعال و غیرفعال جهت 

جلوگیری از تحلیل عضالت، خارج کردن 

بیمار از تخت طبق تجویز پزشک با رعایت 

 اصول ایمنی

  

بررسی نیازهای آموزشی بیمار مبتال به 

ه ریزی و بیماری اعصاب و خانواده، برنام

اجرای آموزشهای الزم هنگام بستری و 

فعالیت، رژیم غذایی و...   ، داروها،ترخیص

ت آموزشی بطور شفاهی و کتبی،  تهیه پمفل

 های بیمارو ارزیابی میزان آموخته

 

ثبت صحیح گزارش پرستاری بیمار در 

 پرونده 

 

تشخیص موارد تهدیدکننده حیات و آشنایی 

، داروها و اقدامات با ترالی اورژانس، وسایل

 احیاء
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 (: بخش قلب38جدول شماره )

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

، ام روشهای حفاظت فردی)شستن دستهاانج

استفاده از ماسک، گان، دستکش در صورت 

، استفاده از سطل مخصوص وسایل لزوم(

  (safety box)نوک تیز

 

آشنایی با بیماریهای قلب و عروق و روشهای 

تشخیص آزمایشگاهی از قبیل نمونه خون 

، لکترولیتهای سرم، CBCجهت بررسی 

، تست ورزش، EKGآنزیم های قلبی، 

اکوکاردیوگرافی، آنژیوگرافی و...  و اقدامات 

بوطه و ارائه کنفرانس درمانی و مراقبتی مر

 در مورد آن

 

بررسی پرونده بیمار  و استخراج اطالعات از 

پرونده و کاردکس و آشنایی با اصطالحات 

 رایج در بخش قلب

 

آشنایی با داروهای مورد استفاده در بخش 

قلب، مقدار و زمان صحیح تجویز دارو، 

آشنایی و توجه به بروز عالئم غیر طبیعی 

 تین( بخشداروهای معمول) رو

 

برقراری ارتباط مناسب با بیمار خود و 

بستگان وی بطور صحیح و همکاری مستمر 

 با تیم درمانی

 

اجرای مرحل فرآیند پرستاری در بیماریهای 

)آنژین صدری، انفارکتوس  قلب و عروق

 ای،، اختالالت دریچهمیوکارد، نارسایی قلبی

ترمبوز وریدی عمقی و...( از قبیل شرح حال، 

ی فیزیکی، بیان تشخیصهای پرستاری، سبرر

های پرستاری، تدوین و تعیین تشخیص

اجرای برنامه مراقبتی و ارزیابی بیمار پس از 

 اجرای آن

 

کنترل عالیم حیاتی و چارت آن و گزارش 

 موارد غیر طبیعی در صورت وجود

 

باز کردن راه وریدی مناسب، آشنایی با انواع 

رم طبق ،  تعیین نوع سسرمها و ست سرمها

، محاسبه و تنظیم قطرات سرم، تجویز

تعویض بطری و ست سرم، قطع کردن سرم 

 بطور صحیح
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

... گیری خون وانجام یا کمک در انجام نمونه

و مراقبتهای قبل و بعد از انجام آزمایشات، 

 پیگیری و تفسیر نتایج آزمایشات

 

 ن داروها و انجام دستورات داروییآماده کرد

زبانی، تزریقی و موضعی بطور  خوراکی، زیر

 صحیح

 

 انجام اکسیژن درمانی صحیح در بیمار قلبی

 

آشنایی با دستگاه مانیتورینگ قلبی و 

ئم حیاتی )نبض و مانیتورینگ مداوم عال

 تنفس، فشارخون ( و نوار قلب بیمار 

 

 بطور صحیح (EKG)گرفتن نوار قلب 

 

آشنایی با نوار قلب سالم و تفسیر نوار قلب 

بیمار  مبتال به اختالالت قلبی و تشخیص 

 EKGموارد غیر طبیعی در 

 

سونداژ بیمار با رعایت اصول استریل در 

 صورت نیاز 

 

زان مایعات دریافتی و اندازه گیری و ثبت می

از قبیل خوراکی،  (I&O)خروجی بدن 

ادرار، مدفوع، تنفس،  ، خون(،)سرم تزریقی

دفع نامحسوس و ... و ثبت دقیق آن در برگه 

 جذب و دفع و گزارش موارد غیر طبیعی

 

توزین بیمار مبتال به نارسایی قلبی بطور 

 صحیح در زمان مناسب

 

ای و یهتغذبررسی بیمار از نظر نیازهای 

 تامین تغذیه مطلوب 

 

ارائه مراقبتهای قبل و بعد از عمل جراحی 

قلب و عروق از قبیل آمادگی های جسمی و 

روانی، کنترل پرونده و گزارشات قبل و بعد 

از عمل، بررسی بیمار از نظر بروز عوارض بعد 

 از عمل  
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 روزهای هفته                             

 

 پروسیجر نام
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

مراقبت از زخم، انجام پانسمان، توجهات 

الزم در مورد باز بودن درن ها از قبیل 

چست تیوب و باتل، ثبت دقیق نوع، میزان و 

رنگ ترشحات، تخلیه و یا خارج کردن درن 

 ها  بطور صحیح

 

الزم در پیشگیری از اقدامات مراقبتی 

عوارض بی حرکتی از قبیل تغییر وضعیت 

دادن بیمار، ماساژ نواحی تحت فشار پوست، 

انجام حرکات ورزشی فعال و غیرفعال جهت 

جلوگیری از تحلیل عضالت، خارج کردن 

بیمار از تخت طبق تجویز پزشک با رعایت 

 اصول ایمنی

  

بررسی نیازهای آموزشی بیمار مبتال به 

، برنامه ریزی قلب و عروق و خانواده بیماری

و اجرای آموزشهای الزم هنگام بستری و 

بطور شفاهی ترخیص، داروها، فعالیت، تغذیه 

، تهیه پمفلت آموزشی و ارزیابی و کتبی

 میزان آموخته های بیمار

 

ثبت صحیح گزارش پرستاری بیمار در 

 پرونده 

 

تشخیص موارد تهدیدکننده حیات و آشنایی 

ی اورژانس، وسایل، داروها و اقدامات با ترال

 احیاء
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 (: کارآموزی در عرصه پرستاری بیماریهای کودکان39جدول شماره )

 محیط بالینی: بخشهای کودکان، نوزادان، مراکز نگهداری کودکان عقب مانده، منازل

 واحد( 2) ساعت 452مدت کارآموزی: 

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

آشنایی با نحوه ارائه خدمات بهداشت 

 مدارس و مهدها

 

ارزیابی مدرسه و محیط آموزشی و شناخت 

 مشکالت بهداشتیِ مدارس و ارائه راه حل

 

بررسی وضعیت سالمت و معاینات روتین 

 آموزاندانش 

 

آموزش بهداشت فردی و گروهی به دانش 

 آموزان)تهیه نشریه آموزشی(

 

 ارائه گزارش فرآیند حل مشکل در مدارس

 

شناسایی خانواده های آسیب پذیر ، بازدید 

 منزل و برقراری ارتباط با خانواده 

 

ارزیابی و بررسی وضعیت سالمت جسمیِ 

 اعضای خانواده 

 

 خانواده  بررسی و شناخت مراحل تکاملی

 

بررسی و شناخت بهداشت مسکن و محیط 

 خانواده

 

ای سی وضعیت تغذیه و الگوهای تغذیهبرر

 خانواده 

 

 بررسی وضعیت سالمت روانی خانواده 

 

مشخص نمودن نیازهای بهداشتی خانواده و 

مداخالت پرستاری بر اساس نیازها در سه 

 سطح پیشگیری

 

در نوشتن و ارائه گزارش فرآیند پرستاری 

 خانواده
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

انجام روشهای حفاظت فردی از قبیل شستن 

دستها قبل و بعد از تماس با کودک،  

پوشیدن و خارج کردن ماسک، گان و 

در مواقع مورد نیاز، استفاده از  دستکش

 safety)سطل مخصوص وسایل نوک تیز

box) 

 

آشنایی با اختالالت دوران کودکی و 

تشخیصهای بالینی و آزمایشگاهی مربوطه و 

 ارائه کنفرانس در مورد آن

 

بررسی پرونده بیمار، استخراج اطالعات از 

پرونده و کاردکس، آشنایی با اصطالحات 

ن، چک کردن کارت دارویی رایج موجود در آ

با کاردکس و استفاده از کاردکس در 

 مراقبتهای روزانه، نحوه پذیرش و ترخیص 

  

آشنایی با داروهای مورد استفاده در بخش 

کودکان، مقدار و زمان صحیح تجویز دارو،  

آشنایی و توجه به بروز عالئم غیر طبیعی 

 داروهای روتین بخش

 

دک و والدین برقراری ارتباط مناسب با کو

بطور صحیح و همکاری مستمر با تیم 

 درمانی

 

اجرای مرحل فرآیند پرستاری از قبیل شرح 

، بیان تشخیص های حال، بررسی فیزیکی

، تعیین تشخیص های پرستاری، پرستاری

تدوین و اجرای برنامه مراقبتی و ارزیابی 

 نوزاد پس از اجرای آن

 

رعایت اصول ایمنیِ کودک، انتقال و 

ایی، تغییر وضعیت و قرار دادن در جابج

پیشگیری از  وضعیت صحیح جهت

 آسپیراسیون

  

کنترل عالیم حیاتی کودک )درجه حرارت، 

نبض، تنفس و فشارخون( بطور صحیح و 

چارت آن و گزارش موارد غیر طبیعی در 

 صورت وجود
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صحیح رویه تمیز کردن کودک3  اجرای

بررسی الگوی تنفسی ، ، بینی و تراشهدهان

کودک، کاربرد روشهای تجویز اکسیژن 

)بویژه دادن اکسیژن از طریق هود(، 

پیشگیری از عوارض اکسیژن درمانی و 

رعایت نکات ایمنی در هنگام اکسیژن 

 درمانی 

 

متصل نمودن کودک به دستگاه پالس اکسی 

متر و انجام مراقبت مربوطه در صورت وجود 

 مشکالت تنفسی

 

آشنایی با انواع باز کردن راه وریدی مناسب، 

سرمها و ست سرمها بویژه میکروست، کار با 

پمپ انفوزیون،  تعیین نوع سرم طبق تجویز، 

محاسبه و تنظیم قطرات سرم، تعویض 

بطری و ست سرم، قطع کردن سرم بطور 

 صحیح

 

آماده کردن داروها ، انجام دستورات داروییِ 

خوراکی، تزریقی، موضعی، رکتال و ... بطور 

 صحیح

 

جام یا کمک در انجام نمونه گیری خون، ان

ادرار )قرار دادن صحیح کیسه ادرار، کنترل 

قند خون با گلوکومتر و ...( مراقبتهای قبل و 

بعد از انجام آزمایشات،  پیگیری و تفسیر 

 نتایج آزمایشات

 

توجه به حفظ دمای بدن و پیشگیری از 

 هیپوترمی در نوزاد

 

ه پستان اجرای تغذیه کودک، تغذیه از را

مادر و توجه به بودن نوزاد در کنار بستر 

( یا لوله گذاری Rooming inمادر )طرح 

بینی معدی و تغذیه مصنوعی )گاواژ( به 

 روش صحیح، شستشوی معده در صورت نیاز

 

انجام مراقبتهای بهداشتی کودک )چشم،  

 پوست، حمام و ....(

 

 

 کنترل وزن، قد، دورسر و دستبند کودک

 

ول مجزاسازی درکودک ایزوله و رعایت اص

اصول پیشگیری از عفونت بویژه شستن 

 دست در مراقبت از کودک
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 کار آموزی در عرصه پرستاری مراقبتهای ویژه 

 ، سوختگی(، دیالیزCCU ،ICU) های ویژهمحیط بالینی: بخش

 واحد( 3ساعت ) 453مدت کارآموزی: 

 CCU(: بخش 45جدول شماره )

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

انجام روشهای حفاظت فردی)شستن دستها، 

، دستکش در صورت استفاده از ماسک، گان

، استفاده از سطل مخصوص وسایل لزوم(

 (safety box)نوک تیز 

 

اریهای قلب و عروق از قبیل آشنایی با بیم

سندرم حاد کرونر)آنژین صدری ناپایدار و 

انفارکتوس حاد میوکارد(، انواع آریتمی ها، 

نارسایی قلبی، ادم حاد ریه، شوک 

های تشخیص روش، کاردیوژنیک و....

آزمایشگاهی از قبیل نمونه خون جهت 

لکترولیتهای سرم، آنزیم ا، CBCبررسی 

رزش، ، تست وEKGهای قلبی، 

اکوکاردیوگرافی، آنژیوگرافی و...  و اقدامات 

درمانی و مراقبتی مربوطه و ارائه کنفرانس 

 در مورد آن

 

بررسی پرونده بیمار و استخراج اطالعات از 

پرونده و کاردکس و آشنایی با اصطالحات 

  CCUرایج در بخش 

 

   آشنایی با داروهای مورد استفاده در بخش 

CCU  از قبیلTNGفین، داروهای ، مور

ضدآریتمی، هپارین، وارفارین، دوپامین، 

، ل، انالوپریل، آتنولو، کاپتوپریلدوبوتامین

.. مقدار و زمان متوپرولول، پروپرانولول و .

، آشنایی و توجه به بروز صحیح تجویز دارو

عالئم غیر طبیعی داروهای معمول) روتین( 

 بخش

اجرای مراحل پذیرش بیمار و چگونگی 

 بودن بیمار CBRی به تخت و انتقال و

 

برقراری ارتباط مناسب با بیمار خود و 

بستگان وی بطور صحیح، حمایت روحی و 

 روانی بیمار و همکاری مستمر با تیم درمانی
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

اجرای مرحل فرآیند پرستاری در بیماریهای 

قلب و عروق از قبیل شرح حال، بررسی 

فیزیکی، بیان تشخیص های پرستاری، 

تعیین تشخیص های پرستاری، تدوین و 

اجرای برنامه مراقبتی و ارزیابی بیمار پس از 

 اجرای آن

 

)از طریق سند  انجام اکسیژن درمانی صحیح

ک یا آمبوبگ در صورت نیاز( در بینی یا ماس

بیمار قلبی و بررسی بیمار از نظر عوارض 

 ناشی از اکسیژن رسانی

 

آشنایی با دستگاه مانیتورینگ قلبی و نصب 

صحیح الکترودهای سینه ای و مانیتورینگ 

مداوم عالئم حیاتی )نبض و تنفس، 

فشارخون( و نوار قلب بیمار و همچنین 

 مانیتورینگ سانترال

 

و  CCUعالئم حیاتی در برگه  چارت 

 گزارش موارد غیر طبیعی در صورت وجود

 

)در صورت  باز کردن راه وریدی مناسب

نداشتن مسیر وریدی و  پذیرش مستقیم 

بیمار(، آشنایی با انواع سرمها و ست سرمها،  

)بویژه سرم دکستروز( طبق  تعیین نوع سرم

تجویز، آشنایی نحوه کارکرد پمپ انفوزیون 

 دارو سرم و

 

انجام نمونه گیری خون و... و مراقبتهای قبل 

و بعد از انجام آزمایشات، پیگیری و تفسیر 

 نتایج آزمایشات

 

بطور صحیح و  (EKG)گرفتن نوار قلب 

آشنایی با نوار قلب سالم و تفسیر نوار قلب 

بیمار  مبتال به اختالالت قلبی و تشخیص 

 EKGموارد غیر طبیعی در 

 

رعایت اصول استریل در  سونداژ بیمار با

صورت نیاز و اندازه گیری و ثبت میزان 

از  (I&O)مایعات دریافتی و خروجی بدن 

، خون(، ادرار، ، تزریقی)سرمقبیل خوراکی

مدفوع، تنفس، دفع نامحسوس و ... و ثبت 

دقیق آن در برگه جذب و دفع و گزارش 

 موارد غیر طبیعی

 

            



 422 

 

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

اجرای اقدامات پرستاری در پیشگیری و 

کنترل درد سینه، بررسی و شناخت درد و 

 ،TNG)کاربرد  اجرای اقدامات درمانی

مرفین، درمانهای جایگزین مثل لمس 

 درمانی و ...(

 

با آریتمی های تهدید کنده حیات  آشنایی

اجرای اقدامات پرستاری در آریتمی ها از 

قبیل بررسی و شناخت بیمار از نظر دارو، 

آماده سازی و تهیه دارو بصورت یکجا و 

انفوزیون و بررسی و شناخت عوارض و 

 اجرای مراقبتهای پرستاری آن

 

اجرای اقدامات پرستاری در کنترل عوارض 

ی )نارسایی قلب، ادم ناشی از پمپ قلب

پولمونر، شوک کاردیوژنیک(، استعمال 

دارویی از قبیل فورزماید، دوپامین، 

دوبوتامین، کاپتوپریل و .... محاسبه و تنظیم 

 قطرات سرم 

 

اجرای اقدامات پرستاری در پیشگیری و 

کنترل ترومبوآمبولی، اجرای مراقبتها در 

 مصرف هپارین یا وارفارین 

 

ر داروها و انجام دستورات آماده کردن سای

زیرزبانی، تزریقی)ممنوعیت  داروییِ خوراکی،

 انجام تزریق عضالنی( و موضعی بطور صحیح

 

بررسی مسیر داخل وریدی از نظر بروز 

 فلبیت، تاریخ تعویض، پانسمان موضع و ....

 

بررسی بیمار از نظر نیازهای تغذیه ای و 

بودن بیمار در  NPOتامین تغذیه مطلوب )

ساعت اول و بتدریج رژیم غذایی کم  21

 چرب و کم نمک(

اجرای مراقبتها و اقدامات پرستاری در 

تسهیل خواب، بررسی و شناخت عادات 

خواب ، مشخص کردن نشانه های محرومیت 

از خواب و اصالح کمیت و کیفیت خواب با 

روشهای کنترل عوامل مختل کننده خواب 

زمان  ، مدیریت، دمااز قبیل سرو صدا، نور

 مراقبتها، داروها و ...(
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

مشخص کردن عوامل تاثیرگذار در دفع 

بیمار و پیشگیری از یبوست)مصرف ملین(، 

 والسالوا پیشگیری از انجام مانور

 

رعایت نکات ایمنی الزم در واحد بیمار از 

قبیل باال قرار دادن نرده های تخت در 

بیماران بیهوش، کهنسال و افراد مبتال به 

 سرگیجه و....

 

افزایش تدریجیِ حرکت و فعالیت بیمار، 

استفاده از ویلچر در صورت نیاز کمک به راه 

 رفتن طبق تجویز پزشک

 

شوک الکتریکی، بیان  توضیح کاربرد دستگاه

بین شوک کاردیوورژن و  تفاوت

دفیبریالسیون و اندیکاسیون استفاده از آنها 

 و اجرای مراقبتهای پرستاری مربوطه 

 

توضیح کار با دستگاه پیس میکر، مقایسه 

انواع پیس میکرها، نحوه تنظیم شدت 

جریان و تعداد ضربان در آن، مراقبت از  

 کر پانسمان محل ورود  پیس می

 

بررسی نیازهای آموزشی بیمار مبتال به 

بیماری قلب و عروق و خانواده، برنامه ریزی 

و اجرای آموزشهای الزم هنگام بستری و 

ترخیص در مورد ماهیت بیماری، داروها، 

فعالیت، تغذیه  بطور شفاهی و کتبی،  تهیه 

پمفلت آموزشی و ارزیابی میزان آموخته 

 های بیمار

 

)عالئم  پرستاری بیمارثبت صحیح گزارش 

حیاتی، ریتم قلب، مایعات دریافتی و دفع 

شده و دستورات دارویی و مراقبتی( در 

 و پرونده  CCUچارت 

 

حیات و آشنایی  تشخیص موارد تهدیدکننده

، وسایل، داروها و اقدامات با ترالی اورژانس

احیاء، گزارش کمبود دارو و وسایل ترالی 

 نهااورژانس و جایگزین نمودن آ
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 ICU(: بخش 44) جدول شماره

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

انجام روشهای حفاظت فردی)شستن دستها، 

، دستکش در صورت استفاده از ماسک، گان

سطل مخصوص وسایل  ، استفاده ازلزوم(

 (safety box)نوک تیز

 

آشنایی با بیماران با مشکالت تهدید کننده 

از قبیل  ICUحیاتِ بستری در بخش 

بیماران دچار نارسایی تنفسی)آسم شدید، 

، گیلن ، میاستنی گراوآمفیزم، پولیومیلیت

کزاز، ضربات و تصادفات خصوصا ضربه  باره،

یش سر و جراحی های مغز و اعصاب، افزا

ICP تشنج های شدید، سوختگی های ،

شدید، بیماران کلیوی و اورمی، عفونتهای 

)سپتی سمی(، شوک وخونریزی  شدید

و.....  و  ، شکستگی متحرک دنده ها،شدید

های تشخیص آزمایشگاهی از قبیل روش

، قند و CBCنمونه خون جهت بررسی 

لکترولیتهای سرم، آنزیم های سرم، نمونه 

و...  و اقدامات درمانی  EKG ،ABGادرار، 

و مراقبتی مربوطه و ارائه کنفرانس در مورد 

 آن

 

بررسی پرونده بیمار  و استخراج اطالعات از 

پرونده و کاردکس و آشنایی با اصطالحات 

 ICUرایج در بخش 

 

آشنایی با داروهای مورد استفاده در بخش  

ICU از قبیل کاهنده فشار داخل جمجمه 

مخدرها)مرفین(، شل  تول()دگزامتازون، مانی

)سوکسینیل کولین،  های عضالنیکننده

 رامبخشها و خواب آورهاآپانکرونیوم و ..( 

، مقدار و زمان )دیازپام، فنوباربیتال و ...(

صحیح تجویز دارو، آشنایی و توجه به بروز 

عالئم غیر طبیعی داروهای معمول) روتین( 

 بخش

 

اجرای مراحل پذیرش بیمار و چگونگی 

 نتقال وی به تخت ا

)در  برقراری ارتباط مناسب با بیمار خود

صورت هوشیار بودن( و بستگان وی بطور 

صحیح ، حمایت روحی و روانی بیمار و 

 بستگان و همکاری مستمر با تیم درمانی
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

شیابیسطح ارز  

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

اجرای مرحل فرآیند پرستاری در بیمار 

ح حال، بررسی فیزیکی، بدحال از قبیل شر

های پرستاری، تعیین تشخیص بیان تشخیص

های پرستاری، تدوین و اجرای برنامه 

 مراقبتی و ارزیابی بیمار پس از اجرای آن

 

های آشنایی با دستگاه ونتیالتور، انواع روش

)مد تهویه(، آماده سازی و تنظیم  تهویه

دستگاه و نحوه اتصال آن به بیمار، آالرم 

های دستگاه، مراقبت پرستاری از بیمار 

 تحت دستگاه ونتیالتور 

 

 آشنایی با دستگاه مانیتورینگ همودینامیک

ای، و محل نصب صحیح الکترودهای سینه

کاتترهای داخل شریانی و وریدی و 

داوم عالئم حیاتی )نبض و مانیتورینگ م

تنفس، فشارخون شریانی و وریدی( و نوار 

 قلب بیمار و همچنین مانیتورینگ سانترال

 

متر، قرار دادن آشنایی با دستگاه پالس اکسی

سنسور آن در محل مناسب، تعیین میزان 

 بیمار (SPO2)اشباع اکسیژن خون شریانی 

 

کنترل رفلکس ها )اندازه و واکنش مردمکها 

، gagنور، رفلکس قرنیه، رفلکس  به

 (DTR) رفلکسهای تاندونی اندامها

 

چارت عالئم حیاتی و وضعیت هشیاری  

، پاسخ رفلکسها در برگه  (GCS)بیمار

ICU  و گزارش موارد غیر طبیعی در صورت

 وجود

 

، آشنایی با برقراری مسیر وریدی مناسب

ست سرمها،  تعیین نوع سرم انواع سرمها و 

آشنایی نحوه کارکرد پمپهای  ،طبق تجویز

 انفوزیون سرم و دارو

 

آماده کردن داروها و انجام دستورات داروییِ 

، تزریقی و NG)خوراکی )از راه لوله 

 موضعی بطور صحیح

و انجام اندازه  CVPمراقبت صحیح از خط 

 گیری  صحیح فشار ورید مرکزی 
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 هفته روزهای                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

)بویژه گازهای خون  انجام نمونه گیری خون

( و... و مراقبتهای قبل و بعد از ABGشریانی

انجام آزمایشات ، پیگیری و تفسیر نتایج 

 آزمایشات

 

سونداژ بیمار با رعایت اصول استریل در 

یاز و اندازه گیری و ثبت میزان صورت ن

از  (I&O)مایعات دریافتی و خروجی بدن 

، ، خون(، ادرار، تزریقی)سرمقبیل خوراکی

، دفع نامحسوس و ... و ثبت مدفوع، تنفس

دقیق آن در برگه جذب و دفع و گزارش 

 موارد غیر طبیعی

 

ساکشن دقیق راههای هوایی و انجام 

 تراکئوستومیمراقبتهای الزم از لوله تراشه یا 

 

بررسی بیمار از نظر نیازهای تغذیه ای و 

یا  NGTتامین تغذیه مطلوب )تغذیه از راه 

 سرم اینترا تغذیه وریدی)سرم آمینواسید،

 لیپید( و مراقبتهای مربوط به آن

 

ترانسفوزیون فرآورده های خونی و انجام 

های )آماده سازی فرآورده مراقبتهای قبل

مار(، مراقبتهای خونی ، بررسی وضعیت بی

)بررسی عوارض از قبیل  از آنحین و بعد 

تب زا  های همولیتیک حاد، واکنشهایواکنش

، آلودگی ، افزایش حجم خون در گردش

 باکتریایی و ...(

 

انجام مراقبتهای پرستاری معمول روزانه از 

 قبیل دهانشویه، حمام در تخت

انجام مراقبتهای پرستاری جهت پیشگیری از 

بوط به پوست )تغییر وضعیت، عوارض مر

ماساژ، کم کردن فشار برجستگی های 

 استخوانی( 

 

انجام مراقبتهای پرستاری جهت پیشگیری از 

)پاک کردن ترشحات با  صدمات چشمی

نرمال سالین، چکاندن اشک مصنوعی، 

 کمپرس سرد(  

انجام اقدامات مراقبتی الزم در پیشگیری از 

نی بروز عوارض بیحرکتی و بستری طوال

 مدت  از قبیل فیزیوتراپی سینه و ورزشهای

 فعال و غیر فعال اندامها
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مراقبت از زخم، انجام پانسمان، توجهات 

الزم در مورد باز بودن درن ها ، ثبت دقیق 

نوع، میزان و رنگ ترشحات، تخلیه و یا 

 خارج کردن درن ها  بطور صحیح

 

بطور صحیح و  (EKG)گرفتن نوار قلب 

ر قلب سالم و تفسیر نوار قلب آشنایی با نوا

بیمار  مبتال به اختالالت قلبی و تشخیص 

 EKGموارد غیر طبیعی در 

 

آشنایی با آریتمی های تهدید کنده حیات 

ها از اجرای اقدامات پرستاری در آریتمی

قبیل بررسی و شناخت بیمار از نظر دارو، 

آماده سازی و تهیه دارو بصورت یکجا و 

و شناخت عوارض و انفوزیون و بررسی 

 اجرای مراقبتهای پرستاری آن

 

اجرای اقدامات پرستاری در کنترل عوارض 

ناشی از پمپ قلبی )نارسایی قلب، ادم 

پولمونر، شوک کاردیوژنیک(، استعمال 

داروهایی از قبیل فورزماید، دوپامین، 

دوبوتامین، کاپتوپریل و .... محاسبه و تنظیم 

 قطرات سرم 

 

رستاری در پیشگیری و اجرای اقدامات پ

کنترل ترومبوآمبولی، اجرای مراقبتها در 

 مصرف هپارین یا وارفارین 

 

بررسی مسیر داخل وریدی از نظر بروز 

 فلبیت، تاریخ تعویض، پانسمان موضع و ....

 

آشنایی با معیارهای خارج کردن لوله 

انجام اکسیژن درمانی (Extubation)تراشه

، T  (T-piece)صحیح)از طریق لوله 

ماسک یا سوند بینی در صورت نیاز و بررسی 

 بیمار از نظر عوارض ناشی از اکسیژن رسانی

 

اجرای مراقبتها و اقدامات پرستاری در 

تسهیل خواب، بررسی و شناخت عادات 

خواب ، مشخص کردن نشانه های محرومیت 

از خواب و اصالح کمیت و کیفیت خواب با 

خواب روشهای کنترل عوامل مختل کننده 

 از قبیل سرو صدا، نور، دما، مدیریت زمان
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

 مراقبتها، داروها و ...(

 

مشخص کردن عوامل تاثیرگذار در دفع 

ری از یبوست)مصرف ملین(، بیمار و پیشگی

 پیشگیری از انجام مانور والسالوا

 

رعایت نکات ایمنی الزم در واحد بیمار از 

قبیل باال قرار دادن نرده های تخت در 

بیماران بیهوش ، کهنسال و افراد مبتال به 

 سرگیجه و....

 

کاربرد دستگاه پیس میکر در صورت نیاز،  

آن،  تنظیم شدت جریان و تعداد ضربان در

 مراقبت از  پانسمان محل ورود  پیس میکر 

 

بررسی نیازهای آموزشی خانواده و  بیمار)در 

صورت هشیار بودن(، برنامه ریزی و اجرای 

آموزشهای الزم هنگام بستری و ترخیص در 

مورد ماهیت بیماری، داروها، فعالیت، تغذیه  

بطور شفاهی و کتبی،  تهیه پمفلت آموزشی 

 آموخته های بیمار و ارزیابی میزان

 

ثبت صحیح گزارش پرستاری بیمار)عالئم 

، ریتم قلب، رفلکسها، مایعات GCSحیاتی، 

دریافتی و دفع شده و دستورات دارویی و 

 و پرونده  ICUمراقبتی( در چارت 

 

تشخیص موارد تهدیدکننده حیات و آشنایی 

با ترالی اورژانس، وسایل، داروها و اقدامات 

ود دارو و وسایل ترالی احیاء، گزارش کمب

 اورژانس و جایگزین نمودن آنها
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 (: بخش همودیالیز42) جدول شماره

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

، اانجام روشهای حفاظت فردی)شستن دسته

، دستکش در صورت استفاده از ماسک، گان

، استفاده از سطل مخصوص وسایل لزوم(

 (safety box)نوک تیز

 

آشنایی با بیماری نارسایی حاد ومزمن 

کلیوی، اورمی و عوارض ناشی از آن و 

روشهای تشخیص آزمایشگاهی از قبیل 

، قند و CBCنمونه خون جهت بررسی 

ونه ، نمBUNو  Crلکترولیتهای سرم، ا

-HBSادرار، کنترل آزمایشات بیمار از نظر 

Ag  و سایر موارد و در صورت لزوم گزارش

به مسئولین بخش، اقدامات درمانی و 

 مراقبتی مربوطه و ارائه کنفرانس در مورد آن

 

بررسی پرونده بیمار و استخراج اطالعات از 

پرونده و کاردکس و آشنایی با اصطالحات 

 رایج در بخش همودیالیز

 

   آشنایی با داروهای مورد استفاده در بخش 

، (EPO)همودیالیز از قبیل اریتروپویتین

آهن خوراکی یا تزریقی، هیدروکسید 

)کلسی تریول(، مولتی Dآلومینیوم، ویتامین 

مقدار و زمان صحیح تجویز  ،و ... ویتامین

، آشنایی و توجه به بروز عالئم غیر دارو

 خشطبیعی داروهای معمول) روتین( ب

 

اجرای مراحل پذیرش بیمار و چگونگی 

 انتقال وی به تخت 

 

برقراری ارتباط مناسب با بیمار خود)در 

صورت هوشیار بودن( و بستگان وی بطور 

صحیح ، حمایت روحی و روانی بیمار و 

 بستگان و همکاری مستمر با تیم درمانی

 

اجرای مرحل فرآیند پرستاری  از قبیل شرح 

 ) بویژه کنترل فشار بررسی فیزیکی، حال

خون قبل، حین و بعد از دیالیز، توزین بیمار 

قبل و بعد از دیالیز(، بیان تشخیص های 

پرستاری، تعیین تشخیص های پرستاری، 

تدوین و اجرای برنامه مراقبتی و ارزیابی 

 بیمار پس از اجرای آن
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 روزهای هفته                             

 

 یجرنام پروس
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

آشنایی با دستگاه همودیالیز و عملکرد آن، 

استفاده از صافی)دیالیزور( مناسب، آماده 

)ست بندی، تست و پرایم  سازیِ دستگاه

 نمودن( 

 

آشنایی با سیستم های تصفیه آب و نوع و 

یت حاوی بی ترکیب محلول دیالیز )دیالیز

کربنات یا استات(، انتخاب محلول دیالیز 

 مناسب ، آماده کردن سیستم دیالیز 

 

آشنایی با انواع راههای دسترسیِ عروقی 

برای انجام دیالیز از قبیل کاتتر شالدون، 

وریدی، نیدل  –شنت و فیستول شریانی 

گذاری و اتصال ست، تزریق هپارین و 

 مراقبت از آن

 

طول مدت دیالیز براساس تنظیم دور پمپ، 

اضاف وزن بیمار، میزان اولترافیلتراسیون، 

 آالرم ها و زدن دکمه استارت و شروع دیالیز

 

مراقبت از بیمار در حین انجام دیالیز و 

کنترل عوارض حاد)هیپوتانسیون، کرامپ 

عضالنی، تهوع و استفراغ، سردرد، درد قفسه 

 (سینه و پشت، خارش، تب و لرز، تشنج و ....

 

آماده کردن داروها و انجام دستورات داروییِ 

 خوراکی، تزریقی و موضعی بطور صحیح

 

انجام نمونه گیری خون و مراقبتهای قبل و 

بعد از انجام آزمایشات، پیگیری و تفسیر 

 نتایج آزمایشات

 

ترانسفوزیون فرآورده های خونی در صورت 

)آماده سازی  نیاز و انجام مراقبتهای قبل

های خونی، بررسی وضعیت بیمار(، فرآورده 

مراقبتهای حین و بعد از آن)بررسی عوارض 

از قبیل واکنش های همولیتیک حاد، 

واکنشهای تب زا، افزایش حجم خون در 

 گردش، آلودگی باکتریایی و ...(

 

انجام پانسمان و توجهات الزم در مورد باز  

 بودن شنت یا کاتتر شالدون بطور صحیح
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

رعایت نکات ایمنی الزم در واحد بیمار از 

 قبیل باال  قرار دادن نرده های تخت در

بیماران بیهوش، کهنسال و افراد مبتال به 

 سرگیجه و....

 

مراقبتهای پرستاری به بیمار هنگام ارائه 

ختم دیالیز و پس از آن )خاموش کردن 

دستگاه، خارج نمودن نیدل یا جدا نمودن 

ست، کنترل خونریزی محل ورود نیدل، 

کنترل عالئم حیاتی بیمار بویژه فشارخون، 

 کنترل وزن بیمار پس از خاتمه دیالیز و ...(

 

 بررسی نیازهای آموزشی بیمار و خانواده،

برنامه ریزی و اجرای آموزشهای الزم هنگام 

بستری و ترخیص در مورد ماهیت بیماری، 

)توصیه  داروها، فعالیت، رژیم غذایی مناسب

در مورد عدم مصرف مواد غذایی در حین 

انجام دیالیز(، مراقبت از فیستول و راههای 

دیگر دسترسی به عروق، سازگاری و تطابق 

نجمن حمایت با شرایط فعلی و عضویت در ا

از بیماران کلیوی  بطور شفاهی و کتبی،  

تهیه پمفلت آموزشی و ارزیابی میزان 

 آموخته های بیمار

 

ثبت صحیح گزارش پرستاری بیماردر  

 پرونده 

 

تشخیص موارد تهدیدکننده حیات و آشنایی 

با ترالی اورژانس، وسایل، داروها و اقدامات 

لی احیاء، گزارش کمبود دارو و وسایل ترا

 اورژانس و جایگزین نمودن آنها

 

بعمل آوردن توجهات الزم از دستگاه دیالیز 

)بویژه ضدعفونی  پس از جدا نمودن بیمار

 دستگاه(
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 (: بخش سوختگی43جدول شماره )

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

انجام روشهای حفاظت فردی)شستن دستها، 

استفاده از ماسک، گان، دستکش در صورت 

، استفاده از سطل مخصوص وسایل لزوم(

 (safety box) نوک تیز

 

( 9،  2،  4آشنایی با انواع سوختگیها)درجه 

یا )نیمه ضخامت، تمام ضخامت پوست( و 

اقبتی مربوطه و ارائه اقدامات درمانی و مر

 کنفرانس در مورد آن

 

بررسی پرونده بیمار  و استخراج اطالعات از 

پرونده و کاردکس و آشنایی با اصطالحات 

 رایج در بخش سوختگی

 

  آشنایی با داروهای مورد استفاده در بخش

سوختگی، مقدار و زمان صحیح تجویز دارو، 

انجام دستورات داروییِ بویژه محلولها و 

ادهای ضدسوختگی از قبیل، اکسید پم

زینک،  سیلور سولفادیازین، استات مافناید  

و توجه به بروز عالئم غیر طبیعی داروهای 

 معمول) روتین( بخش

 

) بویژه  برقراری ارتباط مناسب با بیمار خود

بصورت غیر کالمی از قبیل تماس جشمی و 

...( و بستگان وی بطور صحیح و همکاری 

 درمانیمستمر با تیم 

 

اجرای مرحل فرآیند پرستاری در انواع 

سوختگیها از قبیل شرح حال، بررسی نوع 

سوختگی، نوع ماده سوزاننده، محل 

سوختگی، سطح ، عمق و شدت سوختگی، 

بیان تشخیص های پرستاری، تعیین 

تشخیص های پرستاری، تدوین و اجرای 

برنامه مراقبتی و ارزیابی بیمار پس از اجرای 

 آن

 

ل عالیم حیاتی و پیشگیری از کنتر

هیپوترمی با کنترل درجه حرارت محیط، 

استفاده از وسایل گرم کننده، پوشاندن 

 مناطق باز بدن

 

بررسی وضعیت سیستم ادراری، کنترل 

 بمنظور حفظ و   (I&O)جذب و دفع
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

برقراری تعادل مایعات و الکترولیتها، توزین  

 بیمار

 

باز کردن راه وریدی مناسب و اجرای صحیح 

مایع درمانیِ تجویز شده  براساس فرمولهای 

استاندارد سوختگی و تنظیم قطرات سرم، 

تعویض بطری و ست سرم ، انجام مراقبتهای 

 ستاری حین مایع درمانی پر

 

انجام اکسیژن درمانی در بیماران سوختگی 

های مجاری هوایی و انجام مراقبتهای 

 مربوطه

 

بکارگیریِ بخور سرد در بیماران  دارای 

سوختگیِ ناحیه سرو گردن و انجام 

 مراقبتهای مربوطه

 

بررسی خونرسانی موضعی، بی حسی، 

 ایسکمیِ عصب، عضله و درد بویژه سوزش و

بدلیل  سر، گردن و قفسه سینه نواحی در 

 سندرم کمپارتمان و سوختگیِ حلقوی

 

تسکین درد بیمار با استفاده از روشهای 

دارویی طبق تجویز پزشک، غیر دارویی از 

 قبیل قرار دادن بیمار در وضعیت مناسب

 

شناخت انواع گرافتهای پوستی و انجام 

مراقبتهای قبل و بعد از انجام پیوند های 

 پوستی

 

بررسی بیمار از نظر نیازهای تغذیه ای و 

 تامین تغذیه مطلوب 

 

پیشگیری از بروز عفونت با رعایت 

استانداردهای کنترل عفونت و  بکاربردن 

تکنیک های صحیح ایزوله در بیماران 

 نیازمند ایزوالسیون

 

شناخت انواع پانسمان های سوختگی و  

روشهای دبریدمان، انجام پانسمان و 

 یدمان تحت نظارت مربی دبر

 

بررسی نیازهای آموزشی بیمار مبتال به 

سوختگی و خانواده، برنامه ریزی و اجرای 

 آموزشهای الزم هنگام بستری و ترخیص، 
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

، در مورد سیر بیماری و داروها بویژه نحوه

حمام  ، لوسیونها و کرمها،استفاده از پمادها

درمانی  و...  بطور شفاهی و کتبی،  تهیه 

پمفلت آموزشی و ارزیابی میزان آموخته 

 های بیمار

 

ثبت صحیح گزارش پرستاری بیمار در 

 پرونده 

 

تشخیص موارد تهدیدکننده حیات و آشنایی 

با ترالی اورژانس، وسایل، داروها و اقدامات 

 احیاء
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 (: کارآموزی در عرصه مدیریت خدمات پرستاری44جدول شماره)

 محیط بالینی: مراکز بهداشتی درمانی)بیمارستانها و بخشهای وابسته(

 واحد(  2) ساعت 452مدت کارآموزی 

 های هفتهروز                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

 پرستار3 سر وظایف مدیریتی دانشجو در نقش

 

آشنایی با چارت تشکیالتی بیمارستان، کلیه  

قسمتهای بیمارستان قوانین و مقررات 

 بیمارستان و بخش مربوطه

 

آشنایی با شرح وظایف رئیس بخش 

سوپروایزر، سرپرستار، پرستاری)مترون(، 

 پرستار و ....

 

برقراری ارتباط مناسب با بیمار، همراهان و 

 پرسنل بخش

 

به همراه شرکت در تحویل و تحول بخش 

، تحویل بیماران از نوبت مربی و سرپرستار

آشنایی کامل با کلیه بیماران،  کاری قبل،

دستورات دارویی، رژیم غذایی و اقدامات 

تاری، تحویل بیماران به نوبت کاری بعد پرس

 در پایان شیفت

 

تهیه فهرست و کنترل کلیه وسایل و 

تجهیزات بخش، قفسه داروهای مخدر،  

وسایل ترالی اورژانس، دستگاههای  ساکشن، 

 اکسیژن و.... 

 

توجه به نظافت بخش و نحوه نگهداری و 

 حفظ وسایل بخش

 

همکاری با سرپرستار در تنظیم برنامه 

 تقسیم کار روزانه و درج آن در دفتر یا برد

 )تابلوی اعالنات(

 

حضور مستمر و فعال در هنگام ویزیت 

ارائه  مشارکت در بیماران و چک پرونده و

 گزارشهای الزم  به پزشک

 

کنترل پرونده پزشکی بیماران و انتقال 

دستورات پزشکی به کاردکس و کارت 

 دارویی بر مبنای اصول صحیح
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

کنترل و نظارت بر اقدامات مربوط به پذیرش 

 و ترخیص بیماران

 

برنامه ریزی و نظارت بر آماده کردن بیماران 

و درخواست تدابیر تشخیصی مانند 

ایشات رادیوگرافی، انتقال بیمار به اتاق آزم

 عمل اتاق عمل و ...

 

تنظیم صورت دارو و درخواست داروهای 

 مصرفی بخش از داروخانه

 

تنظیم و درخواست تجهیزات و مواد مصرفی  

 از انبار

 

کنترل لوازم و وسایل بخش )کپسول 

 اکسیژن، ساکشن و.....(

 

پیش بینی وسایل و مواد مورد نیاز جهت 

فت عصر و شب و قرار دادن آن در اتاق شی

 )تریتمنت( کار

 

تنظیم لیست رژیم غذایی بیماران و ارسال 

آن به واحد مربوطه و کنترل نحوه تقسیم 

مبنای رژیم غذایی تعیین  غذای بیماران بر

 شده

 

 نوشتن دفتر گزارش بخش بطور کامل

 

نوشتن برنامه کاری ماه آینده پرسنل بخش 

 یو تحویل آن به مرب

 

اطالعات  با سیستم آشنایی

  (HIS)بیمارستانی

 

بررسی نیازهای آموزشی کارکنان بخش  و 

مشارکت با سرپرستار در آموزش ضمن 

 خدمت کارکنان و آموزش براساس آن

 

بررسی نیازهای آموزشی بیماران و آموزش 

 به بیمار و خانواده براساس آن

 

 3وظایف مدیریتی دانشجو در نقش سوپروایزر

بیماران بدحال، فوتی از سوپروایزر  تحویل

 کشیک شب
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

مشخص کردن اسامی پرسنل شیفت صبح 

 بخشها از برنامه کاریِ ماهانه 

 اند روزانهرفتن به بخشها جهت ر

سوال از سرپرستار یا استاف بخش جهت 

 حضور پرسنل مربوطه طبق برنامه 

 کنترل نحوه اجرای مراقبتهای پرستاری

کنترل وسایل مورد نیاز برای شیفتهای عصر 

و شب و توجه به نظم و ترتیب و حفظ 

 وسایل

بررسی بخشها از نظر نظافت، تفکیک زباله 

ژانس و سایر ها، کنترل پرونده ها، ترالی اور

 تجهیزات و وسایل و .... طبق چک لیست

مشخص نمودن مشکالت بخش و یاد آوری 

به سرپرستار یا استاف بخش در صورت 

 یافتن موارد غیر منطبق بااستانداردها

بررسی نحوه آموزش به بیمار در بخش در 

 حین بستری و ترخیص

نوشتن گزارش کتبی در دفتر گزارش و 

اند روزانه بخشها به گزارش شفاهی و کتبی ر

 سوپروایزر بالینی
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 (: کار آموزی در عرصه پرستاری اورژانس در بحرانها و حوادث غیرمترقبه45جدول شماره )

 محیط بالینی: مراکز آموزشی درمانی )بخشهای تریاژ و اورژانسهای بیمارستانی( ، اورژانس پیش بیمارستانی

 واحد( 2ساعت) 452مدت کارآموزی: 

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

انجام روشهای حفاظت فردی)شستن دستها، 

استفاده از ماسک، گان، دستکش در صورت 

 لزوم( 

 

آشنایی با خصوصیات فیزیکی بخش اورژانس 

مورد نیاز بخش و امکانات الزم در  لوازم

واحد بیماران بدحال)مانیتور، دفیبریالتور، 

انواع سرم،  ، جایگاه وسایلی مانند3ساکشن

ست ها، آنژیوکت، ست پانسمان، انواع سوند 

 و.....

 

آشنایی با اختالالت بخش اورژانس از قبیل 

دردهای آنژینی قلب، تعریق، تهوع و استفراغ  

له سیستیت، آپاندیسیت، دردهای شکمی، کو

، پانکراتیت، عالئم زخمهای گوارشی، هماتمز

عالئم انسداد روده، عالئم سنگ ادراری،  ملنا،

، کدردهای کولیکی، هماچوری، عالئم شو

، عالئم افت فشارخون، نبض سریع و ضعیف

های ، قفسه سینه و شکم  و روشترومای سر

،  CBC  ،diffتشخیص آزمایشگاهی ) 

U/Aولیتهای سرم، الکتر ،Na ،K  ،.. و

، تروپونین، آمیالز، CK-MBآنزیمها 

( و ... ، اقدامات  ABGآلکالین فسفاتاز، 

درمانی و مراقبتی مربوطه و ارائه کنفرانس 

 در مورد آن

 

 آشنایی با داروهای مورد استفاده در بخش 

اورژانس)آتروپین، آدرنالین، بی کربنات، و...(، 

الئم غیر طبیعی آشنایی و توجه به بروز ع

 داروهای معمول) روتین( بخش

 

بررسی پرونده بیمار  و استخراج اطالعات از 

پرونده و آشنایی با اصطالحات رایج در بخش 

 (ER)اورژانس

طبقه بندی بیماران در وضعیت بحرانی بر 

 اساس اولویتهای مراقبتی)تریاژ(

 

 اجرای مراحل پذیرش فرد بیمار یا مصدوم و 
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

)برانکار،  بکارگیری روشهای مختلف انتقال 

ویلچیر و ....( با توجه به وضعیت وی به تخت 

 بطور صحیح

 

برقراری ارتباط مناسبِ کالمی و غیرکالمی 

بیمار خود و بستگان وی بطور صحیح، با 

حمایت روحی و روانی و ایجاد اعتماد در 

آنها، همکاری مستمر با تیم درمانی، توانایی 

 کار در شرایط پرفشار

 

دقت و سرعت عمل مناسب در انجام 

مداخالت و داشتن قدرت ابتکار و خالقیت 

در انجام مداخالت فوریتی با توجه به 

 اولویتها 

 

ک در معاینه و اجرای مراحل کمک به پزش

فرآیند پرستاری از قبیل ارزیابی سریع بیمار 

یا مصدوم در وضعیت بحرانی، تعیین 

مشکالت، تدوین و اجرای برنامه مراقبتی و 

 ارزیابی بیمار پس از اجرای آن

 

، (IV line)باز کردن خط وریدی مناسب 

آشنایی با محلولهای کریستالوئیدی و 

سرم طبق تجویز  کلوئیدی، تعیین نوع

پزشک و انجام مایع درمانی در صورت نیاز، 

آشنایی نحوه کارکرد پمپ انفوزیون سرم و 

 دارو

 

ند و)از طریق س انجام اکسیژن درمانی صحیح

بینی یا ماسک یا آمبوبگ در صورت نیاز( و 

بررسی بیمار از نظر عوارض ناشی از اکسیژن 

 رسانی

 

یر کنترل عالئم حیاتی و گزارش موارد غ

 طبیعی در صورت وجود

 

آشنایی با دستگاه مانیتورینگ قلبی و نصب 

صحیح الکترودهای سینه ای و مانیتورینگ 

مداوم عالئم حیاتی )نبض و تنفس، 

 فشارخون ( و نوار قلب بیمار 

 

انجام نمونه گیری خون و... و مراقبتهای  

قبل و بعد از انجام آزمایشات اورژانسی، 

 نتایج آزمایشاتپیگیری سریع و تفسیر 
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

بطور صحیح و  (EKG)گرفتن نوار قلب  

آشنایی با نوار قلب سالم و تفسیر نوار قلب 

تشخیص بیمار  مبتال به اختالالت قلبی و 

 EKGموارد غیر طبیعی در 

 

اجرای اقدامات پرستاری در پیشگیری و 

کنترل درد سینه، بررسی و شناخت درد و 

، TNGاجرای اقدامات درمانی)کاربرد 

مرفین، درمانهای جایگزین مثل لمس 

 درمانی و ...(

 

آشنایی با آریتمی های تهدید کنده حیات 

اجرای اقدامات پرستاری در آریتمی ها از 

قبیل بررسی و شناخت بیمار از نظر دارو، 

آماده سازی و تهیه دارو بصورت یکجا و 

انفوزیون و بررسی و شناخت عوارض و 

 اجرای مراقبتهای پرستاری آن

 

اجرای اقدامات پرستاری در کنترل عوارض 

ناشی از پمپ قلبی )نارسایی قلب، ادم 

پولمونر، شوک کاردیوژنیک(، استعمال 

، فورزماید، دوپامیندارویی از قبیل 

، کاپتوپریل و .... محاسبه و تنظیم دوبوتامین

 قطرات سرم 

 

آماده کردن سایر داروها و انجام دستورات 

داروییِ خوراکی، زیرزبانی، تزریقی و موضعی 

 بطور صحیح

 

جهت   (NGT)قرار دادن سوند معده 

شستشوی معده، رفع فشار از دستگاه 

های تغذیه گوارش بیمار، برطرف کردن نیاز

 ای بیمار 

 

سونداژ بیمار با رعایت اصول استریل در 

صورت نیاز و اندازه گیری و ثبت میزان 

از  (I&O)مایعات دریافتی و خروجی بدن 

، ، ادرار، تزریقی)سرم، خون(قبیل خوراکی

، تنفس، دفع نامحسوس و ... و ثبت مدفوع

دقیق آن در برگه جذب و دفع و گزارش 

 موارد غیر طبیعی

کنترل خونریزی، انجام روشهای مختلف  

 بخیه زدن و پانسمان زخمها و آمپوتاسیون  

 

 

            



 414 

 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

در بیماران دچار شکستگی  آتل گذاری 

های تاندونی و مفصلی طبق  ، آسیباندامها

 اصول صحیح

 

انجام مداخالت فوری در مسمومیتهای 

، سموم ، سالیسیالتها)نارکوتیکها دارویی

 ارگانوفسفره و ...( 

 

شستشوی معده، آماده سازی و استفاده از 

)زغال فعال( برای بیمار دچار  شارکول

 مسمومیت گوارشی

 

تشخیص و تمایز عالئم تشنج و انجام 

 فوری حین و بعد از تشنج مداخالت

 

، سر انجام مداخالت حین و بعد از ترومای

 قفسه سینه، شکم، جشم

 

انجام مراقبتهای الزم در بیمار دچار شوک و 

 اغماء )بیهوش(

 

کمک به پزشک در انجام پروسیجرهای 

تشخیصی و درمانی از قبیل گذاشتن لوله 

، ، پاراسنتز، توراسنتز(Chest tube)سینه

 ، ..... (DPL)یِ تشخیصی الواژ صفاق

 

انجام مداخالت فوری در بیمار دچار 

 سوختگی

 

فوری در مارگزیدگی، عقرب انجام مداخالت 

 ، زنبور گزیدگیگزیدگی

 

انجام مداخالت فوری در گرمازدگی، 

 سرمازدگی

 

رعایت نکات ایمنی الزم در واحد بیمار از 

قبیل باال  قرار دادن نرده های تخت در 

ش، کهنسال و افراد مبتال به بیماران بیهو

 سرگیجه و....

 

توضیح کاربرد دستگاه شوک الکتریکی، بیان 

تفاوت بین شوک کاردیوورژن و 

دفیبریالسیون و اندیکاسیون استفاده از آنها 

 و اجرای مراقبتهای پرستاری مربوطه 
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 روزهای هفته                             

 

 نام پروسیجر
  

4 2 3 4 5 6 4 8 9  

 سطح ارزشیابی

 

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

توضیح کار با دستگاه پیس میکر، مقایسه  

انواع پیس میکرها، نحوه تنظیم شدت 

جریان و تعداد ضربان در آن، مراقبت از  

 پانسمان محل ورود  پیس میکر 

 

بررسی نیازهای آموزشی بیمار مبتال به 

خانواده، برنامه ریزی بیماری قلب و عروق و 

و اجرای آموزشهای الزم هنگام بستری و 

ترخیص در مورد ماهیت بیماری، داروها، 

فعالیت، تغذیه  بطور شفاهی و کتبی،  تهیه 

پمفلت آموزشی و ارزیابی میزان آموخته 

 های بیمار

 

)عالئم  ثبت صحیح گزارش پرستاری بیمار

حیاتی، ریتم قلب، مایعات دریافتی و دفع 

ه و دستورات دارویی و مراقبتی( در برگه شد

 اورژانس

 

تشخیص موارد تهدیدکننده حیات و آشنایی 

با ترالی اورژانس، وسایل، داروها و اقدامات 

احیاء، گزارش کمبود دارو و وسایل ترالی 

اورژانس و جایگزین نمودن آنها، کمک به 

  CPRتیم احیاء در انجام 

 

ورژانس آشنایی با عملکرد و همکاری با ا

، پیش بیمارستانی، هالل احمر، آتش نشانی

 ، عملیات نجات غریقپلیس
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 های دانشجویی(:  ثبت اطالعات مربوط به کنفرانس46جدول )

 امتیاز مربی کارآموزی عنوان تاریخ

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (: مرحله اول ارزیابی                                                                                                      44جدول)                                     

 تاریخ نام مربی بالینی کارآموزی

تمامی مهارتها در 

سطح قابل قبول و 

 .مورد انتظار انجام شد

   

 

 (:  بازخورد به دانشجو48جدول)                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:  مرحله دوم ارزیابی49جدول )                                    

 

 

 

 

 

 

 مهارتهایی که به سطح مورد انتظار نرسیده است

 مشخص شود. 

 

4   

2  

3  

4  

5  

6  

قبول و شماره مهارتهایی که در مرحله دوم ارزیابی به حد قابل 

 مورد انتظار رسیده است.

 

نام مربی 

 بالینی
 تاریخ

 نام مربی

 بالینی
 تاریخ

    

 شماره مهارتهایی که تکمیل نشده است 



 (:  ارزشیابی کلی و نهایی دانشجویان55جدول )

 

 

 

 

 

 امضاء مربی 25/5 5/5 45/5 4 فعالیتهای پژوهشی

      شرکت فعال دانشجو  در پرسش و پاسخ با مربی

      شدهانجام صحیح  تکالیف در نظر گرفته 

 ارائه یک مقاله تحقیقی  بصورت سمینار

ترجمه یک مقاله تحقیقی معتبر و جدید مرتبط 

 با موضوعات

 تدوین یک بروشور آموزشی

 تدوین یک روزنامه دیواری

     

 

 

   44نمره بخش:

 

 مهر و امضاء مربی:

 

 

 

 

 

 

 مهر و امضاء  مدیر گروه:

 

 

 

 

 

 

 

  4:  نمره پژوهشی

  4: چهترنمره تکمیل دف

 نمره کل:
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  ثبت سناریوهای اخالقی 

باشد. شاید شما در ضمن کار مراقبت از بیمار با مواردی اخالق جزء الینفک هر کاری، خصوصاً کار پرستاری و مامایی می

از شما خواسته  log bookآن عمل از نظر شما زیر سوال بوده است. در این بخش از   اید که درستی یا نادرستیمواجه شده

اید را بدون ذکر نام در قالب یک سناریو ثبت شود، اتفاقات اخالقی یا ضد اخالقی که در محیط کار خود مشاهده نمودهمی

ها و تمایالت بیمار، وضعیت معیشتی، اعتقادات فرهنگی، نظر خانواده بیمار و یا مستندات نمایید. به عنوان مثال اگر خواسته

گیری اخالقی مساله اخالقی مورد نظر تاثیر دارد آنها را به نحو روان و گویا شرح در تخلیل و تصمیم caseپزشکی مرتبط با 

 دهید. 

  :سناریو اخالقی 

......................................................................................................................................................................................................................................
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 :اظهار نظر شما 
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 امضاء                                             نظرات و پیشنهادات مربی3                                      

 

 

 

 نظرات و پیشنهادات دانشجو3                                                                               امضاء

 

 منیژه پیردل                                                                                                

 مدیر گروه مامایی و پرستاری                                                                                                                                         
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گاه آزاد اسالمی واحد آستارا  دانش
 فرم حضور و غیاب دانشجو

 ردیف
نوادگی نام و نام خا

 نام مربی نیمسال نام واحد کارآموزی تاریخ حضور و غیاب دانشجو

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

     

  

 

    

 

 

     

 

 

     

  

 

    

 

 نام و امضاء مدیر گروه                   نام و امضاء مربی                                           نام و امضاء مسئول رشته                               

 


