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 آموخت فکرتبه نام آن که جان را 
 

 انشگاه علوم پسشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهاند

 دانشکده پرستاری و مامایی

   
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ّذف اس اجزای ایي دٍرُ تا ّذف تسْیل گذر اس هزحلِ داًطجَیی تِ پزستاری هستقل عزاحی ضذُ است. ( Nursing Internship)مارٍرسی در عزصِ  :ؽزح درط

ّای پزستاری، حضَر توام ٍقت، ماهل ٍ هٌظن در ضیفت ّای السهِ هْارت در اًجام هزاقثت. مسة هْارت در اًجام ٍظایفی است مِ در ضزح ٍظایف پزستار آٍردُ ضذُ است

 .تاضذّا تِ هٌظَر مسة هْارت در آًْا هییٌی، ارائِ خذهات ٍ اًجام هستقل، ًیوِ هستقل ٍ تا ًظارت هزاقثتهقزر در تخص ّای تال
 اٞذاف دٚرٜ وبرٚرسی:

 ًطاى تالیٌی ٍ هَقعیت ّای در داًص (، مارتزدCCU, ICUفزاّن ًوَدى فزصتی تزای داًطجَیاى پزستاری جْت تقَیت هْارت ّای پزستاری در تخص ّای ٍیضُ ) -اِف

 پزٍسیجزّا ٍ هْارت ّای عولی.  در ضایستگی دادى

 تسْیل اًتقال تِ ًقص حزفِ ای. -ة
 :اٞذاف رفتبری

 :در پبیبٖ دٚرٜ ی ایٙتزؽیپی  ا٘تظبر ٔی رٚد دا٘ؾجٛی وبرٚرس
 ٍ خظ هطی ّا ٍ پزٍسیجزّا ی تخص آضٌا ضَد. تا سیاست ّا  -1

 .تنارگیزدداًص ًظزی خَد را در هحیظ ّای مارٍرسی   -2

 هْارت تزرسی ٍ ضٌاخت سزیع ٍ هْارت ّای تالیٌی داًطجَ ارتقا یاتذ.  -3

 تَاًایی عولنزد هستقل ٍ تنارگیزی هذاخالت هٌاسة پزستاری، داًطجَ افشایص یاتذ. -4

 ارتثاعات حزفِ ای تا تیوار ٍ اعضای سایز حزف هزتثظ )هاًٌذ پشضنی، تغذیِ ٍ....( تزقزار ًوایذ. -5

 ت تا میفیت ٍ ساسهاى دّی ضذُ تز اساط فزایٌذ پزستاری تِ تیوار ارائِ دّذ.هزاقث -6

 دا٘ؾجٛیبٖ ٔٛظف ٞغتٙذ اس ٔمزرات دٚرٜ ی وبرٚرسی ٔؽّغ ٚ ٘غجت ثٝ ػُٕ ثٝ آٟ٘ب ٔتؼٟذ ثبؽٙذ.

 ظٛاثػ ٚ ٔمزرات دٚرٜ ی وبرٚرسی در عبیت دا٘ؾىذٜ پزعتبری  ٔٛجٛد ٔی ثبؽذ.

 

 ژهیو یمراقبت ها یپرستارگروه آموزشی 

 Course Syllabus         شناسنامه درس
 512328 شمبرٌ درس:                                           ژُیٍ یهشاقجز ّب یدشسشبس سٍسصیکب عىًان درس:

        ٍاحذ 4 تعداد ياحد:                     ی                         ذیطٌششًیدس عشصِ ثِ صَسر ا یکبسآهَص وًع درس:

 84یبن: تعداد داوشجً                                 کبسضٌبسی دشسشبسی 7سشم  فراگیران )رشتٍ، مقطع، ترم(:

                   14۰1-14۰2ًیوسبل  اٍل  ویمسبل تحصیلی:

 دشسشبسی هشاقجز ٍیژُ ٍ کبسآهَصی هشاقجز ٍیژُدريس پیش ویبز یب َمسمبن: 

چوشاى ٍ خَسضیذ، ثیوبسسشبى ّبی الضّشا،  CCU: مکبن                       صجح، عصش ٍ ضت       یفشْبیدس سوبم ض خیض ٌششىیثصَسر ا  زمبن:

ICU ثیوبسسشبى ّبی الضّشا، کبضبًی، دیبلیض ثیوبسسشبى ّبی الضّشا ٍ خَسضیذ               

خبًن دکشش ضیشاًی، خبًن دکشش  ی،خبًن دکشش ّبضو ،یاثَعبلج یآقب ،ی، خبًن دکشش اقجبل، آقبی دکشش ایشج دَسکیً ضداىیدکشش  یآقب  مدرسیه:

 خبًن حقیقز غفبسی،

   37927539 :تلفه تمبس                                           سویِ حقیقز                                    مسئًل درس:  

 آدرس ایىتروتی:                                ایمیل مسئًل درس:

mailto:s_haghighat@nm.mui.ac.ir
https://muinavid.vums.ac.ir/
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 :وبرٚرسیؽیٜٛ 
ضیفز دس گشدش  2۰ثِ سعذاد  ICUضیفز دس گشدش ٍ یک دٍسُ یک هبِّ دس ثخص  2۰ثِ سعذاد  ICUیک هبِّ دس ثخص  صَسر یک دٍسُایي دسس ثِ 

آهَصضی  ثشگضاس هی گشدد. ضیفشْبی کبسی ثب ّوبٌّگی داًطجَ، هسئَل ثخص ٍ اسشبد ًبظش سٌظین هی گشدد. داًطجَیبى دس ضیفز کبسی، سحز ًظبسر ّوکبس

ثش اسبس اّذاف سفشبسی هَجَد دس عشح دسس ٍ الگ ثَک کبسهَصی دس عشصِ هی دشداصًذ.  داًطجَ عی   case methodز اص ثیوبس ثِ ضکل ثخص ثِ هشاقج

اسبسیذ ًبظش عی ضیفز ّبی کبسی )صجح، عصش ًظبسر ٍ آهَصش سَسظ  ضیفز، سحز ًظبسر ّوکبس آهَصضی هسئَل هشاقجز اص یک ثیوبس هی ثبضذ. دس ّش دٍسُ 

ثش اسبس اّذاف آهَصضی دٍسُ ٍ عشح دسس ٍ الگ ثَک صَسر هی گیشد ٍ گضاسش ثبصدیذ ّبی اسبسیذ ٍ ّوکبساى آهَصضی دس الگ ثَک )جذٍل  ٍ ضت(

بس ثِ کل هشثَعِ( ثجز هی گشدد. داًطجَ هَظف اسز ثش اسبس اّذاف سفشبسی دٍسُ، دیص خَاًی داضشِ ثبضذ ٍ هشاقجز اصَلی اص ثیوبس سا سحز ًظبسر ّوک

 شقل یب ًیوِ هسشقل اًجبم دّذ. هس

 اثشار ٔٛرد ٘یبس تذریظ:
 دس ثخص یب ثیوبسسشبى  ، دَسششّب ٍ گبیذالیي ّبی ًصت ضذُشبثخبًِ ایکاص هٌبثع اسشفبدُ  

 اسشفبدُ اص هقبالر هَجَد دس هجالر یب سبیز ّبی هعشجشدسایٌششًز 

 کیس ّبی ثبلیٌی 

 رٚػ تذریظ:
ساًذ حضَس ٍ هطبسکز دس  ،علوی ٍ عولی صحیح سَسظ ّوکبساى آهَصضی ٍ سش دشسشبس ثخص سحز ًظبسر اسبسیذ ًبظشحوبیز آهَصضی ٍ  ثبلیٌیهسشقین ًظبسر 

 ، سوشیي عولیهْبسر سٍی ثیوبسٍ اًجبم ، دشسص ٍ دبسخ، ًوبیص ثیوبس ثبلیٌی

 ّوکبساى آهَصضی هشکض دسهبًی ٍ سشدشسشبساى ثخص ّب آٔٛسؽی ٔؾبروت وٙٙذٜ:ٌزٜٚ         

 ؽزح ٚظبیف عزپزعتبراٖ ٚ ٕٞىبراٖ آٔٛسؽی در عبیت دا٘ؾىذٜ پزعتبری ٚ ٔبٔبیی ٔٛجٛد ٔی ثبؽذ.         

 

 تىبِیف: 
ٍ هغبلعِ هَاسد خَاسشِ ضذُ سَسظ ّوکبس آهَصضی ٍ اسشبد  ، دیص خَاًی قجل اص حضَس دس ثخصدٍ هَسد ثبص اًذیطیگضاسش دشسشبسی، اسائِ یک هَسد ًقذ اسائِ 

 ًبظش

 :یدا٘ؾجٛ ٚ ثبرْ ٔزثٛغ ثٝ ٞز ارسؽیبث سؽیبثیار ٘حٜٛ
 .ّونارآهَسضی ٍ استاد ًاظز قزار خَاٌّذ گزفت/توام مارٍرساى اس رٍس اٍل تحت ّذایت ٍ ًظارت سزپزستار .1

 .توام فعالیت ّا ٍ رفتارّای داًطجَ در عَل دٍرُ مارٍرسی در ارسضیاتی پایاى دٍرُ هذ ًظز قزار خَاّذ گزفت .2

 ّونارآهَسضی هقیاط سِ قسوتی سیز هی تاضذ:/تزای استاد ًاظزهقیاط ارسضیاتی  .3

 تؼزیف  ٔمیبط ارسؽیبثی 

 رفتار هَرد ارسضیاتی ّویطِ در داًطجَ هطاّذُ ضذُ است.              ماهال رضایت تخص             

 داًطجَی مارٍرس دیذُ هی ضَدرفتار هَرد ارسضیاتی گاّی اٍقات در               تاحذٍدی رضایت تخص             

 .رفتار هَرد ارسضیاتی تِ ًذرت یا ّیچگاُ در داًطجَ دیذُ ًوی ضَد              غیز رضایت تخص         

 :  تٛجٝ

 دا٘ؾجٛ ٔٛظف اعت آیتٓ را ثؽٛر وبُٔ ا٘جبْ ٚ اس اعتبد/ ٕٞىبرآٔٛسؽی ٔزثٛؼٝ أعبء ثٍیزد.  -

 در صٛرت ٚجٛد أىبٖ اجزای ٟٔبرت ٔزثٛؼٝ در ثخؼ، دا٘ؾجٛ ٔٛظف ثٝ ا٘جبْ ٚ اخذ أعبء اعت.  -

ٚ ثب در ٘ظزٌزفتٗ ٕ٘زٜ وغت ؽذٜ اس عزپزعتبر، ٕٞىبرآٔٛسؽی،  را٘ذ ثبِیٙی ٚ  ارائٝ وبرپٛؽهٝ   اعتبد ػٟذٜ ثز ارسیبثی ٟ٘بیی دا٘ؾجٛ در دٚرٜ وبرٚرسی -

 . ٔی ثبؽذ

 در آخزیٗ رٚس حعٛر دا٘ؾجٛ در ثخؼ دادٜ ؽذٜ ٚ ٟٔز ٚ أعب ؽٛد. )صالحیت ػٕٛٔی( ٕ٘زٜ عزپزعتبر -

 ٛ در ثبِیٗ دادٜ خٛاٞذ ؽذ.ٕ٘زٜ اس آٖ تٛعػ ٕٞىبرآٔٛسؽی ثب تٛجٝ ثٝ ػّٕىزد دا٘ؾج 6ٕ٘زٜ اس ثیغت ٔی ثبؽذ وٝ  10صالحیت اختصبصی دا٘ؾجٛ  -

 شارػ را٘ذ ثبِیٙی ثجت ؽذٜ در الي ثٛن دادٜ خٛاٞذ ؽذ.صالحیت اختصبصی دا٘ؾجٛ تٛعػ اعتبد ٘بظز ٚ ثب تٛجٝ ثٝ ٌ  -

ثبسا٘ذیؾی ثز اعبط اصَٛ آٔٛسػ دادٜ ؽذٜ، ا٘جبْ ٚ ٕٞزاٜ ثب یبدٌیزی ٞب ثهٝ  در ثزخٛرد ثب ٔغبئُ ثبِیٙی اعت.  دا٘ؾجٛثبسا٘ذیؾی ثیبٍ٘ز تفىز ٘مبدا٘ٝ  -

 وبرپٛؽٝ پیٛعت ؽٛد.

 ٍ٘ی ٔؾخصبت، ثبس٘ٛیغی ؽذٜ ٚ پظ اس ٘مذ ثٝ وبرپٛؽٝ پیٛعت ؽٛد.پزعتبری یىی اس ٕٞىبراٖ پزعتبر ثب حفظ ٔحزٔبٌشارػ  -
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در را٘ذٞبی ثبِیٙی ثٝ صٛرت ویفی ٔیشاٖ اعتفبدٜ ی دا٘ؾجٛ  اس تجبرة ثبِیٙی ٚ ا٘ذٚختٝ ٞبی ػّٕی را ثزرعی ٔی ٕ٘بیهذ  ٕٞىبر آٔٛسؽی ٚ اعتبد ٘بظز  -

 ٚ در وبرٕ٘ب ثجت ٔی ٕ٘بیذ.

 هدف و جایگاه آموزضی کارپوضه:

 مارپَضِ اتشاری تزای حفظ هستٌذات هزتثظ تا فعالیت ّای داًطجَ در عَل دٍرُ هی تاضذ. ٍ هشایای ارائِ آى ضاهل:  

 مارٍرسی ضذى ّذفوٌذ .1

  تالیٌی صالحیت ٍ اًگیشُ افشایص .2

 داًطجَیی داًطجَیاى مار تزای هعزفی آًاى یا ٍ التحصیلی فارغ اعالم جْت .3

 داًطجَیاى مارٍرسی در تالیٌی ٍیضُ اّذاف تحقق .4

 پزستاری داًطجَیاى تالیٌی صالحیت تزرسی .5

 .آًْا هی ضَد رفع جْت در تالش ٍ ضذى موثَدّا ًوایاى تجزتیات، ساسی هستٌذ تِ هٌجز مِ عولی تجزتیات ماهل ٍ دقیق ثثت .6

 تالیي اساتیذ تَسظ داًطجَیاى عولنزد ارتقای .7

 اجسای کارپوضه : 
 ًقذ یل هَرد گشارش پزستاری ّوناراى تخص 
   تاس اًذیطی  در راتغِ تا ارائِ هزاقثت یا اًجام هْارت جْت تیوار ) تز حسة مارٍرسی هزتَعِ( 4تا  2ثثت 
 .داًطجَ  هَظف است  قثل اس تحَیل مارپَضِ تِ استاد،  اس ماهل تَدى اجشای  آى اعویٌاى حاصل ًوایذ 

  .مارپَضِ تنویل ضذُ در رٍس پایاًی مارٍرسی تِ استاد ًاظز ارائِ ٍ در ّواى رٍس ًوزُ ًْایی داًطجَ  در مارًوا ثثت گزدد 

 

 شًُو 5                            هسئَل ثخص( صالحیز عوَهی )ًوشُاسصضیبثی  -1

 ًوشُ 6                                                                  اسصیبثی صالحیز اخصبصی )ًوشُ ّوکبس آهَصضی( -2

 ًوشُ 4                                 اسصیبثی صالحیز اخشصبصی )ًوشُ اسشبد ًبظش( -3

 ًوشُ 2                                   ٍ یبدگیشی ّبی حبصلِ                ثبصاًذیطی دس اهش هشاقجز اص ثیوبس ٍ فشایٌذّبی ثخص هَسد اسائِ دٍ -4

 ًوشُ 1                                              ًقذ گضاسش دشسشبسی -5

 ًوشُ 2                ثشسسی گضاسش ّبی ثبصدیذ -6

 ٔفْٟٛ ثبسا٘ذیؾی

 تِ ستاًی سادُ، تاساًذیطی. هٌجز ضَدتیٌص ٍ یادگیزی  تَاًذ تِ اًذیطی هی ظز گزفتي چیشی است، چٌیي صرفًدر هحاٍرُ، تاساًذیطی تِ هعٌی ًگاُ مزدى تِ عقة ٍ در 

قزار هی دّین ٍ در ًْایت اس آى تجزتِ ٍ تزرسی  ارسیاتی ٍ تجشیِ ٍ تحلیلهَرد ، هی مٌین تَصیفهاست. ها آى تجزتِ را  فزایٌذ تزرسی یل تجزتِ عولنزدی"تِ عٌَاى 

تَاًذ رفتار ٍ یا عول خَدش را  گیزد تِ عَری مِ ضخص هی تزرسی درًٍی صَرت هی ر تاساًذیطی، درك عویق اس تجزتِ اس عزیقآى تجزتِ چیش ّایی یاد هی گیزین.  د

س عزیق رًٍذ ا خَد ٍ عولنزد خَد است. ٍ تفنز اًتقادی ٍ آگاّاًِ در هَرد تاساًذیطی در علَم پشضنی تِ عٌَاى فزآیٌذ تجشیِ ٍ تحلیل، پزسطگزی. تْثَد تخطذ

تز در هَرد تجزتیات، اس اعتقادات،  ن چٌیي تا تفنز عویق. ّدٌّذ ٍ ًیاسّای یادگیزی خَد را ضٌاسایی ٍ آى را ماّص هیّا  تاساًذیطی، داًطجَیاى ٍ پزستاراى ضناف

هْارت استذالل  ٍ داًص ٍ یادگیزی، پذیز ٍ الگَی عولنزد ّذفوٌذ ضنل گزفتِ تفنز اًعغافُ، ارسضْا، احساسات، ضخصیت ٍ ًقاط قَت ٍ ضعف عولنزد خَدآگاُ ضذ

 ارتقا هی ّای تالیٌی ٍ هذیزیتی العوز، هْارت یادگیزی هادام ،تَدى خَد ّذایت ضًَذُ، ای تَدى  خَد ضنَفایی ،حزفِ ارتثاط تا تیواراى ٍ ّوناراى،، ،حل هسألِ تالیٌی

هی تاضذ مِ در سیز قزار دادُ ضذُ ٍ  تَسظ ملة الگَی چْار هزحلِ ای تاساًذیطی ارائِ ضذُ. الگَ ّایی تزای تاس اًذیطی هغزح ضذُ است مِ ینی اس ایي الگَ ّا،  یاتذ

تزچِ یادداضت رٍساًِ است داًطجَیاى جْت ًگارش تاس اًذیطی السم است در چْارچَب الگَ تِ تٌظین تاس اًذیطی خَد تپزداسًذ. تْتزیي ٍسیلِ تزای ثثت تاس اًذیطی دف

 رد ًظز را یاد داضت ًوایٌذ. مِ تْتز است داًطجَیاى تِ ّوزاُ داضتِ تاضٌذ ٍ در ّز رٍس هَارد هَ
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 :الگوي چهار مرحله اي بازانديشي ارائه شده توسط كلب 1شكل 

 

 ٚ لٛا٘یٗ دٚرٜ: ٞب بعتیع
 حضَس یبثذ. ز دس ثخصسأس سبعثش اسبس قَاًیي ثخص ٍ هشکض داًطجَ هَظف اسز  -1

هقٌعِ هطکی یب سعبیز ظبّش آساسشِ ٍ یًَیفشم هٌبست )آقبیبى سٍدَش سفیذ، ضلَاس هطکی یب صَسهِ ای، کفص سفیذ یب هطکی. خبًن ّب: سٍدَش سفیذ، ضلَاس ٍ  -2

 .د ثِ ثخص سا ًذاسددس صَسر اسشفبدُ اص صیَسآالر، داضشي آسایص، ًبخي ثلٌذ ٍ اسشفبدُ اص الک ًبخي داًطجَ حقّ ٍسٍصَسهِ ای، کفص سفیذ یب هطکی(. 

 ّوشاُ داضشي خَدکبسّبی آثی، قشهض، هذاد، دبک کي، دفشش یبدداضز، قیچی ٍ گبسٍ -3

 ًصت اسیکز -4

 .سلفي ّوشاُ دس عَل هذّر کبسآهَصی ثبیسشی خبهَش ثبضذ -5

 شد.صَسر گی هسئَل ثخص ٍ سَدشٍایضس ٍ اسشبد ًبظشخشٍج اص ثخص ٍ ثیوبسسشبى دس ضشایظ خبظ فقظ دس صَسر کست هجَص اص  -6

 سکبلیف دسخَاسز ضذُ ثِ هَقع اسائِ گشدد. -7

 حضَس هشست ٍ ثِ هَقع داًطجَ دس ثخص ٍ دس صَسر عذم حضَس هٌظن دس ثخص هطوَل هقشسار صیش خَاّذ ضذ: -8

  ُصفش خَاّذ ضذ. کبسٍسصیدس صَسر غیجز غیش هجبص ثیص اص یک دّن، ًوش 

  ،حزف هی ضَد. کبسٍسصیدس صَسر غیجز هجبص ثیص اص یک دّن 

  صجح صَسر ثگیشد 1۰االهکبى اص سبعز دقیقِ ٍ حشی 3۰حذاکثش ثِ هذر  کبسٍسصیاسششاحز ثیي. 

جلَگیشی ثعول آٍسدُ ٍ دس صَسر خشٍج صٍدسش اص  ضًَذ یه بضشبسٍسصی حکدقیقِ دس 1۰سبخیشثیص اص بثکِ ز اص حضَس داًطجَیبًی اس هجبص هسئَل ثخص

 .هَعذاص ثخص غبیت هحسَة خَاّذ ضذ

 

 References: 
1. Urden L D, Stacy K M, Lough M E(2014). Critical Care Nursing Diagnosis and Management. 

2. Morton PatricaGonce, Fontaine DorrieK(2013). Critical care nursing A Holistic Approach 

3. Suzanne M B, Marianne C (2010). AACN essentials of critical care nursing 

4. Woods, Susan L. Froelicher, Erica .Motzer, Underhill. Cardiac Nusing. Lippincott.2013 
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 .1392ٍ دیبلیض، سْشاى: ًَس داًص.  CCU ، ICUًیکشٍاى هفشد م، ضیشی ح. کبهلششیي هشجع اصَل هشاقجز ّبی ٍیژُ دس  .6

 .139۰ٍ دیبلیض(: سْشاى: ًطش سبهی،  CCU ، ICUهشاقجز ّبی دشسشبسی ٍیژُ )اسذی ًَقبثی ا، ثسبم دَس ش، رٍالفقبسی م.  .7

 .1388، سشجوِ سبهی دَساى، سْشاى: ًطش ثطشی، ICUال هبسیٌَ ح. کشبة جبهع  .8

Describe 

  .در محيط باليني چه تجربه هاي بدست آورده ايد؟ تجربه، را شرح دهيد•

  .احساسات خود را در مورد تجربه بنويسيد•

Analyze  

 بخشهاي مختلف تجارب شما كدامند؟ •

 چه عواملي موجب انجام عمل به صورت فعلي شد؟ •

 عقايد قواعد و انگيزههاي حاكم بر محيط چيست؟•

Theorize 

 چه اطالعات و دانش قبلي در تجربه شما كمك كننده بود؟ •

 توانست در مراقبت از اين بيماران به شما كمك كند؟ چه دانش و اطالعات بيشتري مي•

 راههاي جايگزيني براي انجام مجدد اين فعاليت كدام اند؟ •

Action 
 در آينده چگونه اين دانش و اطالعات جديد را بكار مي بريد؟ •
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 .1381ًیک سٍاى هفشد م. اصَل هبًیشَسیٌگ ّوَدیٌبهیک ٍ اکسیژًبسیَى، سشّبى: ًَس داًص،  .9

Online Data Bases: 

آدسس دبیگبُ ّبی ایٌششًشی هشثَط: کلیِ دبیگبُ ّبی دادُ ٍ هجالر الکششًٍیک هَجَد دس سبیز داًطگبُ علَم دضضکی اصفْبى ثِ آدسس:  .1۰

http://lib.mui.ac.ir/fa/Digitallibrary 

 تىٕیُ ٔی ٌزدد. ICU،CCUجذَٚ ٔؼیبر ٞبی پبیٝ ٚ اختصبصی صالحیت ثبِیٙی وٝ ؼی دٚرٜ ی وبرٚرسی در ثخؼ ٞبی 

 

 ٔؼیبرٞبی پبیٝ ٚ اختصبصی صالحیت ثبِیٙی

 عؽح ٟٔبرت 

 ٔؾبٞذٜ

  1عؽح 

 ٘یٕٝ ٔغتمُ

 2عؽح 

 ٔغتمُ

 3عؽح 

 اجرای مراقبت های اوليه

    پذیزػ ٔذدجٛ در ثخؼ

    ثزلزاری ارتجبغ ٔٙبعت ٚ ٔٛثز ثب ثیٕبر ٚ ٕٞزاٜ

    ا٘تمبَ ثیٕبر ثٝ عبیز ثخؼ ٞب ٚ عبیز ٔزاوش درٔب٘ی

    تزخیص ٔذدجٛ اس ثخؼ

    جب ثٝ جبیی ٔذدجٛ اس تخت ثٝ صٙذِی یب ثزا٘ىبر ٚ ثزػىظ ٚ خبرج وزدٖ ثیٕبر اس تخت

    پٛسیؾٗ دادٖ ثٝ ثیٕبر ٚ تغییز پٛسیؾٗ

    ٔبعبص ٘مبغ تحت فؾبر پٛعت

    ثزای ثیٕبر ROMاجزای تٕزیٙبت 

 بررسی و پایص مددجو

    ٔذدجٛ ثزرعی  ٚ ٔؼبیٙٝ عیغتٕبتیه 

    ؼجمٝ ثٙذی)تزیبص( ثیٕبراٖ ثزاعبط اِٚٛیتٟبی ٔزالجتی

    تٛا٘بیی ثٝ وبرٌیزی ٚ تٙظیٓ دعتٍبٜ ٔب٘یتٛریًٙ لّجی

    تٛا٘بیی ثٝ وبرٌیزی ٚ تٙظیٓ دعتٍبٜ اِىتزٚؽٛن

    ا٘ذاسٜ ٌیزی فؾبرخٖٛ ٚ ثجت آٖ

    ا٘ذاسٜ ٌیزی ٘جط، تٙفظ ٚ درجٝ حزارت ثیٕبر

    سٔبٖ پزؽذٌی ٔٛیزٌی ٚ ثجت آٖ ا٘ذاسٜ ٌیزی

    ثزرعی  ٚ ٔذیزیت درد

    ا٘ذاسٜ ٌیزی ٚ پبیؼ جذة ٚ دفغ ٔبیؼبت

    ا٘ذاسٜ ٌیزی ٚ پبیؼ فؾبر ٚریذ ٔزوشی

    ثزرعی ٚظؼیت ػزٚق ٔحیؽی

    (رً٘، حزارت، رؼٛثت، تٛرٌٛر)ثزرعی پٛعت 

    ثزرعی ادْ اس ٘ظز ٚعؼت ٚ ٌٛدٜ ٌذاری

    F0UR         ٔمیبط(GCS) ٚ عؽح ٞٛؽیبری (AVPU)پبعخذٞیثزرعی عؽح 

    ثزرعی پبعخ ٔزدٔه

    RASSثزرعی ٚظؼیت تحزیه پذیزی ثیٕبر ثز اعبط ٔؼیبر 

    ثزرعی  خؽز ثزٚس سخٓ ٞبی فؾبری ثز اعبط ٔؼیبر ثزادٖ

    (پیؼ رفت یب پظ رفت ثیٕبر)ثزرعی ٘تبیج دارٚدرٔب٘ی 

 پرستاریاجرای پروسيجرهای 

    ا٘ٛاع رٚػ ٞبی اوغیضٖ درٔب٘ی

    آٔبدٜ عبسی دعتٍبٜ ٚ٘تیالتٛر ثزای ٚصُ ثٝ ثیٕبر

    ٔزالجت اس ثیٕبر تحت تٟٛیٝ ٔىب٘یىی
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    اجزای ٔذاخالت السْ لجُ ٚ پظ اس جذا عبسی اس دعتٍبٜ تٟٛیٝ ٔىب٘یىی

    عبوؾٗ دٞبٖ ٚ حّك ٚ ثیٙی

    (ثبس ٚ ثغتٝ)  عبوؾٗ تزاؽٝ

    ٔزالجت اس تزاوئٛعتٛٔی ٚ عبوؾٗ آٖ

    ٔزالجت اس راٜ ٞٛایی ٔصٙٛػی ٚ عبوؾٗ آٖ

    ٔزالجت اس دٞبٖ

    airwayجبی ٌذاری 

    فیشیٛتزاپی تٙفغی

    ري ٌیزی اس ٚریذٞبی ٔحیؽی

    تٙظیٓ لؽزات عزْ ٚ ٔیىزٚعت

    تٙظیٓ پٕپ ا٘فٛسیٖٛ

    زا٘غفٛسیٖٛ خٖٛت

    عٛ٘ذاص ٔؼذٜ

    ٌبٚاص

    الٚاص

    ثخیٝ سدٖ

    پب٘غٕبٖ

    آتُ

    احیبی لّجی ریٛی

 اجرای دستورات دارویی

    Rights 8ثز اعبط لبٖ٘ٛ (دٞب٘ی یب اس ؼزیك ٌبٚاص )اجزای دارٚی خٛراوی 

    8Rightsثز اعبط لبٖ٘ٛ  ID,SC,IM,IVتشریك دارٚ ثٝ صٛرت 

    ٚ ٔحبعجٝ دٚس، سٔبٖ ٚ تؼذاد لؽزات   8Rightsا٘فٛسیٖٛ دارٚ ثز اعبط لبٖ٘ٛ 

    ریختٗ لؽزٜ چؾٓ، ٌٛػ ٚ ثیٙی

    (روتبَ ٚاصیٙبَ، )جبی ٌذاری ؽیبف 

    ؽغتؾٛی چؾٓ

    اعتفبدٜ اس دارٚٞبی پٛعتی

    ارسیبثی ٘ىبت پزعتبری لجُ اس اجزای دارٚ ثزرعی تبثیزات ٚ ػٛارض دارٚیی

 تهيه نمونه های آزمایطگاهی

    ا٘ٛاع ٕ٘ٛ٘ٝ خٖٛ

    (عبدٜ ٚ وؾت)ادرار 

    ٕ٘ٛ٘ٝ خّػ

    ٕ٘ٛ٘ٝ خٖٛ ؽزیب٘ی

    وؾت خٖٛ

    وؾت اس ِِٛٝ تزاؽٝ

    وؾت اس سخٓ

 مراقبت های جسمانی

    آٔبدٜ عبسی ٔذدجٛ ثزای رفتٗ ثٝ اتبق ػُٕ

    آٔبدٜ عبسی ٔذدجٛ ثزای اجزای ا٘ٛاع رٚػ ٞبی درٔب٘ی

    ٔذدجٛ ثزای اجزای ا٘ٛاع رٚػ ٞبی تؾخیصیآٔبدٜ عبسی 

    پذیزػ ثیٕبر اس اتبق ریىبٚری

    ٔزالجت اس ٔذدجٛ ثؼذ اس ػُٕ
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    ٔزالجت اس ا٘ٛاع اعتٛٔی

    ٔزالجت اس سخٓ

    ٔزالجت اس ثیٕبر ایشِٚٝ ٚ ایشِٚٝ ٔؼىٛط

    ا٘ٛاع وٕپزط عزد

    ا٘ٛاع وٕپزط ٌزْ

 مراقبت های روانی

    ثزلزاری ارتجبغ درٔب٘ی ثب ٔذدجٛ

    ثزلزاری ارتجبغ درٔب٘ی ثب ٚاثغتٍبٖ ٔذدجٛ

    ٔزالجت اس ٔذدجٛی پزخبؽٍز، ٔعؽزة، افغزدٜ

    / کما ٔزالجت اس ٔذدجٛی ٔجتال ثٝ دِیزیْٛ

 آموزش به بيمار

    آٔٛسػ اِٚیٝ ثٝ ٔذدجٛ در سٔبٖ پذیزػ

    آٔٛسػ ثٝ ٔذدجٛ حیٗ ثغتزی

    ثٝ ٔذدجٛ ٚ ٚاثغتٍبٖ اٚ ٍٞٙبْ تزخیص آٔٛسػ

    تٟیٝ پٕفّت یب وتبثچٝ آٔٛسؽی

 گسارش نویسی

    ٌشارػ ٘ٛیغی ٔجتٙی ثز ٔزاحُ فزایٙذ پزعتبری

    ارائٝ ٌشارػ در صٛرت ٚلٛع حٛادث  ثٝ ٕٞىبرآٔٛسؽی، ٔغئَٛ ثخؼ ٚ اعتبد ٘بظز

 

 نمونه فرم های ارزشیابی  در بخش آی سی یو 

 ٌزأی: عزپزعتبر

 خَاّطوٌذ است جْت ارسضیاتی داًطجَ در دٍرُ مارٍرسی پزسطٌاهِ سیز را تنویل تفزهائیذ.

 ًام داًطجَ:.............................                                         ًام تخص:.......................... 

 

 اصال

0 

 ثِ ًذرت

1 

 گبّی

2 

 اغلت

3 

 ّویطِ

4 

 هؼیبر ارسضیبثی               

 اس یًَیفزم  هقزر در آییي ًبهِ پَضص حزفِ ای داًطجَیبى استفبدُ هی کٌذ. -1                  

 راس سبعت هقزر در بخص حضَر یبفتِ ٍ در تحَیل ٍ تحَل ابتذای ضیفت فعبالًِ ضزکت هی کٌذ. -2                 

 بعذ اس ضزکت در تحَیل ٍ تحَل اًتْبی ضیفت ٍ بب حصَل اطویٌبى اس اًجبم هسئَلیت ّبی ٍاگذار ضذُ بِ  -3                 

 ٍی بخص را تزک هی کٌذ.

 فزدی اًتقبدپذیز است، خطبّبی خَد را پذیزفتِ ٍ سعی هی کٌذ آى ّب را تکزار ًکٌذ. -4                 

 در حبلیکِ ٍظبیف خَد را بب دقت ٍ بز هبٌبی اصَل علوی اًجبم هی دّذ، بِ صزفِ جَیی در هصزف هَاد  -5                    

 ٍ ٍسبیل ًیش تَجِ دارد.               

 بب بیوبر ٍ خبًَادُ، پزستبراى، پشضکبى ٍ سبیز اعضبی تین درهبًی ارتببط هحتزهبًِ بزقزار هی کٌذ.  -6                  

 درصَرت لشٍم بزای پَضص ًیبسّبی هزاقبتی سبیز بیوبراى بخص ّوکبری هی کٌذ. -7                  

 در ٍیشیت رٍساًِ بیوبراى خَد فعبالًِ ضزکت هی کٌذ. -8                  

 اًجبم رٍش ّبی پبراکلیٌیک/ هطبٍرُ ٍ ... بیوبراى خَد را پیگیزی هی کٌذ. -9                 

   توبم تَاى علوی ٍ عولی خَد را بزای ارائِ خذهبت ببلیٌی بب کیفیت ٍ هبتٌی بز اصَل علوی بکبر هی بزد.   -10                 

 ضَد.   8ًوزُ کسب ضذُ ًْبیی تقسین بز عذد                    

 فرم ارزشیابی صالحیت پایه و اختصاصی دانشجو در دوره ی کارورزی

 ثیوبرستبى :    ًبم داًطجَ :                                       ضوبرُ داًطجَیی:                               ثخص:                                            
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 همکار آموزضی از دانطجو در الگ بوک / نمونه جدول گسارش ارزیابی  استاد

 گسارش ضيفت تاریخ

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 ّوکبرآهَسضی:                   استبد ًبظز:    تبریخ ضزٍع دٍرُ                     تبریخ خبتوِ دٍرُ                                           

 وبٔال رظبیت ثخؼ تبحذٚدی رظبیت ثخؼ غیز رظبیت ثخؼ تبریخ ارسیبثی  أعب عزپزعتبر/ ٕٞىبرآٔٛسؽی  ردیف هؼیبر ّب

 1 ثزرسی ٍ هؼبیٌِ سیتوبتیک هذدجَ ثب تبکیذ ثز هؼبیٌِ سیستن تٌفسی                   

 ٍ اًجبم  GCS  ٍFOURثزرسی سطح َّضیبری ثیوبر ثب استفبدُ اس اثشار ّبی                   

 هؼبیٌِ هزدهک              

2 

 3 تٌفسی -تَاًبیی اًجبم کبر ثب دستگبُ هبًیتَریٌگ قلجی                  

 5 اکسیضى درهبًیآضٌبیی ثب اصَل اکسیضى درهبًی ٍ ثکبرگیزی اثشارّبی                    

 6 تزاکئَستَهی/ ثزرسی ٍ هزاقجت اس ثیوبر دارای لَلِ تزاضِ                   

 7 تَاًبیی اًجبم تٌظین اٍلیِ دستگبُ تَْیِ هکبًیکی                  

 8 اًجبم هزاقجت کبهل اس ثیوبر تحت تَْیِ هکبًیکی                  

 9 سبکطي ثبس ٍ ثستِ تزاضِ ٍ سبکطي دّبى ثب رػبیت اصَل صحیحتَاًبیی                   

 سذاسیَى/ اثشار آصیتبسیَى  RASSآضٌبیی ٍ ثِ کبرگیزی اثشار ّبی ارسیبثی درد ،                    

 Pushٍاثشار ثْجَد سخن فطبری                

10 

 11 تْیِ ًوًَِ خَى ضزیبًی ثِ طزیقِ صحیح                   

 ABG 12تفسیز درست ًتبیج آسهبیص                     

 13 تٌظین قطزات سزم ّبی هحتَی دارٍ تَسط هیکزٍست                   

 14 تٌظین دٍس دارٍ تَسط پوپ اًفَسیَى                  

 15 کٌتزل صحیح جذة ٍ دقغ هبیؼبت                  

 16 ٍ تفسیز آى CVPاًذاسُ گیزی صحیح                   

 17 ادارُ ثیوبر ثب لَلِ سیٌِ                   

 ضٌبخت دارٍّبی اختصبصی ثخص آی سی یَ ٍ اجزای دستَرات دارٍیی ثز                   

 اسبط اصَل دارٍدرهبًی               

18 

 19 تخصصی پزستبری / تَاًبیی اًجبم پزٍسیجز ّبی پبیِ                  

 20 ثجت دقیق گشارش پزستبری      

 جوغ  ًوزُ:

 ّوکبرآهَسضی ثخص        اهضبء              

 جوغ ًوزُ :

 استبد ًبظز                       اهضبء


