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ّذف ( تا ّذف تسْیل گذر اس هزحلِ داًشجَیی تِ پزستاری هستقل طزاحی شذُ است. Nursing Internshipکارٍرسی در عزصِ )

-ة هْارت در اًجام ٍظایفی است کِ در شزح ٍظایف پزستار آٍردُ شذُ است. السهِ هْارت در اًجام هزاقثتاس اجزای ایي دٍرُ کس

ّای پزستاری، حضَر توام ٍقت، کاهل ٍ هٌظن در شیفت ّای هقزر در تخش ّای تالیٌی، ارائِ خذهات ٍ اًجام هستقل، ًیوِ هستقل ٍ 

 تاشذ. هیّا تِ هٌظَر کسة هْارت در آًْا تا ًظارت هزاقثت

آشٌایی تا ًحَُ ارائِ هزاقثت اٍرصاًسی تز اساس اٍلَیت ٍ ایوٌی هذدجَ در شزایط تحزاًی یکی اس ضزٍرت ّا ٍ شایستگی ّای حزفِ 

ای هَرد ًیاس فارغ التحصیالى پزستاری است. در ایي راستا، ایي درس تا ّذف تاالتزدى سطح داًش، هْارت ٍ شایستگی داًشجَیاى 

ت حضَر در شیفت ّای هختلف کاری در تخش اٍرصاًس ارائِ هی شَد تا داًشجَیاى هشتَر تتَاًٌذ تا هزاقثت ّای پزستاری تِ صَر

 پزستاری اس تیواراى اٍرصاًسی را پس اس اتوام ایي دٍرُ آشٌا شًَذ ٍ اجزا ًوایٌذ. 
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 اٞذاف وّي:

 فزاّن ًوَدى فزصتی تزای داًشجَیاى پزستاری جْت: -اِف

 ی پزستاری در تخش اٍرصاًستقَیت هْارت ّا  -

 اٍرصاًسی  تالیٌی هَقعیت ّای در داًش کارتزد  -

 پزٍسیجزّا ٍ هْارت ّای عولی.  در شایستگی دادى ًشاى -

 تسْیل اًتقال تِ ًقش حزفِ ای. -ب
 

 اٞذاف سفتبسی:

 :دس پبیبٖ دٚسٜ ی ایٙتشؿیپي  ا٘تظبس ٔي سٚد دا٘ـدٛی وبسٚسص

 سیجزّا ی تخش اٍرصاًس  آشٌا شَد.ٍ خط هشی ّا ٍ پزٍ تا سیاست ّا  -1

 داًش ًظزی خَد را در هحیط ّای کارٍرسی  تکارگیزد. -5

 هْارت تزرسی ٍ شٌاخت سزیع ٍ هْارت ّای تالیٌی داًشجَ ارتقا یاتذ.  -1

 تَاًایی عولکزد هستقل ٍ تکارگیزی هذاخالت هٌاسة پزستاری، داًشجَ افشایش یاتذ. -0

 ٍ اعضای  سایز حزف هزتثط)هاًٌذ پششکی ،تغذیِ ٍ....(تزقزار ًوایذ.ارتثاطات حزفِ ای تا تیوار -2

 هزاقثت تا کیفیت ٍ ساسهاى دّی شذُ تز اساس فزایٌذ پزستاری تِ تیوار ارائِ دّذ. -6
 

 دا٘ـدٛیبٖ ٔٛظف ٞؼتٙذ اص ٔمشسات دٚسٜ ی وبسٚسصی ٔؽّغ ٚ ٘ؼجت ثٝ ػُٕ ثٝ آٟ٘ب ٔتؼٟذ ثبؿٙذ.

 صی دس ػبیت دا٘ـىذٜ پشػتبسی  ٔٛخٛد ٔي ثبؿذ.ظٛاثػ ٚ ٔمشسات دٚسٜ ی وبسٚس

 

 سٚؽ تذسیغ: 
 حٕبیت آٔٛصؿي ػّٕي ٚػّٕي صحیح تٛػػ ٕٞىبساٖ آٔٛصؿي ٚ ػش پشػتبس ثخؾ تحت ٘ظبست اػبتیذ ٘بظش 

  ّوکبراى آهَزشی هرکس درهبًی ٍ سرپرستبراى ثخش ّب آٔٛصؿي ٔـبسوت وٙٙذٜ:ٌشٜٚ  .1

 

 دس ػبیت دا٘ـىذٜ پشػتبسی ٚ ٔبٔبیي ٔٛخٛد ٔي ثبؿذ . ؿشح ٚظبیف ػشپشػتبساٖ ٚ ٕٞىبساٖ آٔٛصؿي
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 نحوه ارزشيابي دانشجویان در دوره ی اینترنشيپي اورژانس  
 اسصؿیبثي

 .ّوکبرآهَزشی ٍ استبد ًبظر قرار خَاٌّذ گرفت/توبم کبرٍرزاى از رٍز اٍل تحت ّذایت ٍ ًظبرت سرپرستبر-1

 .ل دٍرُ کبرٍرزی در ارزشیبثی پبیبى دٍرُ هذ ًظر قرار خَاّذ گرفتتوبم فعبلیت ّب ٍرفتبرّبی داًشجَ در عَ-2

 زیر هی ثبشذ:ّوکبرآهَزشی هقیبض سِ قسوتی /هقیبض ارزشیبثی ثرای استبد ًبظر

 
 تؼشیف  ٔمیبع اسصؿیبثي 

 رفتبر هَرد ارزشیبثی ّویشِ در داًشجَ هشبّذُ شذُ است کبهال رضبیت ثخش

 رزشیبثی گبّی اٍقبت در داًشجَی کبرٍرز دیذُ هی شَدرفتبر هَرد ا تبحذٍدی رضبیت ثخش

 .رفتبر هَرد ارزشیبثی ثِ ًذرت یب ّیچگبُ در داًشجَ دیذُ ًوی شَد غیر رضبیت ثخش 

 
 

 :  تٛخٝ

 دا٘ـدٛ ٔٛظف اػت آیتٓ سا ثؽٛس وبُٔ ا٘دبْ ٚ اص اػتبد/ ٕٞىبسآٔٛصؿي ٔشثٛؼٝ أعبء ثٍیشد.   -

 شثٛؼٝ دس ثخؾ  دا٘ـدٛ ٔٛظف ثٝ ا٘دبْ ٚ اخز أعبء اػت.دس صٛست ٚخٛدأىبٖ اخشای ٟٔبست ٔ  -

ٚ ثب دس ٘ظشٌشفتٗ ٕ٘شٜ وؼت ؿذٜ اص ػشپشػتبس،ٕٞىبسآٔٛصؿي،   اػتبد ثشػٟذٜ اسصیبثي ٟ٘بیي دا٘ـدٛ دس دٚسٜ وبسٚسصی -

 . سا٘ذ ثبِیٙي ٚ  وبسپٛؿٝ ٔي ثبؿذ

 

 هدف و جایگاه آموزضی کارپوضه:

 جظ ثب فعبلیت ّبی داًشجَ در عَل دٍرُ هی ثبشذ. ٍ هسایبی ارائِ آى شبهل: کبرپَشِ اثساری ثرای حفظ هستٌذات هرت

 کبرٍرزی شذى ّذفوٌذ .1

  ثبلیٌی صالحیت ٍ اًگیسُ افسایش .2

 داًشجَیی داًشجَیبى کبر ثرای هعرفی آًبى یب ٍ التحصیلی فبرغ اعالم جْت .3

 داًشجَیبى کبرٍرزی در ثبلیٌی ٍیصُ اّذاف تحقق .4

 پرستبری جَیبىداًش ثبلیٌی صالحیت ثررسی .5

ِ  عولیی  تجرثیبت کبهل ٍ دقیق ثجت .6 ِ  هٌجیر  کی  رفی   جْیت  در تیال   ٍ شیذى کوجَدّیب   ًوبییبى  تجرثییبت   سیبزی  هسیتٌذ  ثی

 .آًْب هی شَد

 ثبلیي اسبتیذ تَسظ داًشجَیبى عولکرد ارتقبی .7

 اجسای کارپوضه : 

 
 ًقذ یک هَرد گسار  پرستبری ّوکبراى ثخش 
   ب ارائِ هراقجت یب اًجبم هْبرت جْت ثیوبر ) ثر حست کبرٍرزی هرثَعِ(ثبز اًذیشی  در راثغِ ث 4تب  9ثجت 
 .داًشجَ  هَظف است  قجل از تحَیل کبرپَشِ ثِ استبد   از کبهل ثَدى اجسای  آى اعویٌبى حبصل ًوبیذ 

 رًوب ثجت گردد. کبرپَشِ تکویل شذُ در رٍز پبیبًی کبرٍرزی ثِ استبد ًبظر ارائِ ٍ در ّوبى رٍز ًورُ ًْبیی داًشجَ  در کب 
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 تٛظیحبت ثبسْ  یتٓ ٞب

ٕ٘شٜ 

 ػشپشػتبس

اسصؿیبثي 

 صالحیت ػٕٛٔي

5  صالحیت ػٕٛٔي تٛػػ ػشپشػتبس ٔٛسد اسصیبثي لشاس خٛاٞذ ٌشفت 

 5 .ٕ٘شٜ اص وُ ٕ٘شٜ دا٘ـدٛ سا ؿبُٔ ٔي ؿٛد 

   الصْ اػت ػشپشػتبساٖ  لؼٕتي اص ٌضاسؽ وتجي ػّٕىشد دا٘ـدٛیبٖ سا ثب روش

ٔثجت ٚ ٘ىبت ٘یبصٔٙذ اصالح، دس صٔیٙٝ ٞبی ٔٛسد ثشسػي ، دس الي  تبسیخ ٚ ٘ىبت

 ثٛن دا٘ـدٛ ثجت ٕ٘بیٙذ .

  ٕ٘شٜ ػشپشػتبس دس آخشیٗ سٚص حعٛس دا٘ـدٛ دس ثخؾ دادٜ ؿذٜ ٚ ٟٔش ٚ أعب

 ؿٛد.

ٕ٘شٜ 

ٕٞىبس 

 آٔٛصؿي

اسصؿیبثي 

صالحیت 

 اختصبصي

6   ٕٛ٘شٜ اص آٖ  6 ٕ٘شٜ اص ثیؼت ٔي ثبؿذ وٝ 11ٕ٘شٜ صالحیت اختصبصي دا٘ـد

 ٛ دس ثبِیٗ دادٜ خٛاٞذ ؿذ. تٛػػ ٕٞىبسآٔٛصؿي ثب تٛخٝ ثٝ ػّٕىشد دا٘ـد

  الصْ اػت ٕٞىبساٖ آٔٛصؿي دس ا٘دبْ أٛس ٔحِٛٝ ثٝ دا٘ـدٛ دس ثخؾ ٔؼئِٛیت

دا٘ـدٛ سا ثٝ ػٟذٜ ثٍیش٘ذ ٚدس ٔٛاسد الصْ دا٘ـدٛیبٖ سا ثٝ صٛست ػّٕي ٚ 

 صحیح سإٞٙبیي ٕ٘بیٙذ.  

 اٖ آٔٛصؿي دس سا٘ذٞبی ثبِیٙي دس ؿیفت ٞب ی ٔختّف ثب یه الصْ اػت ٕٞىبس

دا٘ـدٛ ثٝ صٛست ویفي ٔیضاٖ اػتفبدٜ ی دا٘ـدٛ  اص تدبسة ثبِیٙي ٚ ا٘ذٚختٝ 

ٞبی ػّٕي سا ثشسػي ٕ٘بیٙذ ٚ  ثب روش تبسیخ ٚ ٘ىبت ٔثجت ٚ ٘ىبت ٘یبصٔٙذ 

 اصالح، دس صٔیٙٝ ٞبی ٔٛسد ثشسػي ، دس الي ثٛن دا٘ـدٛ ثجت ٕ٘بیٙذ .

 صْ اػت تىٕیُ خذَٚ ٕ٘شٜ دٞي تٛػػ ٕٞىبسآٔٛصؿي، دس آخشیٗ سٚص حعٛس ال

 .  دا٘ـدٛ دس ثخؾ صٛست ٌشفتٝ  ٚ ٟٔش ٚ أعب ؿٛد

ٕ٘شٜ 

اػتبد 
 ٘بظش

  

اسصؿیبثي 

صالحیت 

 اختصبصي

4  4  ٕ٘شٜ اص صالحیت اختصبصي دا٘ـدٛ تٛػػ اػتبد ٘بظش ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ٌضاسؽ

 ٜ خٛاٞذ ؿذ.سا٘ذ ثبِیٙي ثجت ؿذٜ دس الي ثٛن داد

٘ٛؿتٗ 

ٚ  ثبصا٘ذیـي

یبدٌیشی ٞبی 

 حبصُ ؿذٜ

2   ٝ٘دس ثشخٛسد ثب ٔؼبئُ ثبِیٙي اػت.  دا٘ـدٛثبصا٘ذیـي ثیبٍ٘ش تفىش ٘مبدا

ثبصا٘ذیـي ثش اػبع اصَٛ آٔٛصؽ دادٜ ؿذٜ، ا٘دبْ ٚ ٕٞشاٜ ثب یبدٌیشی ٞب ثٝ 

 وبسپٛؿٝ پیٛػت ؿٛد.

٘مذ ٌضاسؽ 

پشػتبسی 

 ٕٞىبساٖ

1   یىي اص ٕٞىبساٖ پشػتبس ثب حفظ ٔحشٔبٍ٘ي ٔـخصبت، ٌضاسؽ پشػتبسی

 ثبص٘ٛیؼي ؿذٜ ٚ پغ اص ٘مذ ثٝ وبسپٛؿٝ پیٛػت ؿٛد.

ثشسػي ٌضاسؽ 

 ٞبی ثبصدیذ

2   اػتبد دس سا٘ذٞبی ثبِیٙي ثٝ صٛست ویفي ٔیضاٖ اػتفبدٜ ی دا٘ـدٛ  اص تدبسة

 یذ.ثبِیٙي ٚ ا٘ذٚختٝ ٞبی ػّٕي سا ثشسػي ٔي ٕ٘بیذ ٚ دس وبسٕ٘ب ثجت ٔي ٕ٘ب
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 ٔفْٟٛ ثبصا٘ذیـي

 

. ثیٌش ٍ یبدگیری هٌجر شیَد  تَاًذ ثِ اًذیشی هی ظر گرفتي چیسی است  چٌیي شرفًدر هحبٍرُ  ثبزاًذیشی ثِ هعٌی ًگبُ کردى ثِ عقت ٍ در 

 ٍ جسییِ ٍ تحلییل  تهیَرد    هیی کٌیین    تَصیفهبست . هب آى تجرثِ را  فرایٌذ ثررسی یک تجرثِ عولکردی"ثِ عٌَاى  ثِ زثبًی سبدُ  ثبزاًذیشی

ر ثبزاًذیشیی  در  عوییق از تجرثیِ از عرییق     قرار هی دّین ٍ در ًْبیت از آى تجرثِ ٍ ثررسی آى تجرثِ چیس ّبیی ییبدهی گییرین .  د   ارزیبثی

 ثبزاًذیشیی در علیَم پسشیکی ثیِ عٌیَاى     . تَاًذ رفتبر ٍ یب عول خَد  را ثْجَد ثخشذ گیرد ثِ عَری کِ شخص هی ثررسی درًٍی صَرت هی

 خَد ٍ عولکرد خَد است. ٍ تفکر اًتقبدی ٍ آگبّبًِ در هَرد فرآیٌذ تجسیِ ٍ تحلیل  پرسشگری

ن چٌییي ثیب تفکیر    . ّی دٌّذ ّب ٍ ًیبزّبی یبدگیری خَد را شٌبسبیی ٍ آى را کبّش هی ز عریق رًٍذ ثبزاًذیشی  داًشجَیبى ٍ پرستبراى شکبفا

تفکیر اًعغبفذیریر ٍ الگیَی    ُ  احسبسبت  شخصیت ٍ ًقبط قَت ٍ ضعف عولکرد خَدآگبُ شیذ تر در هَرد تجرثیبت  از اعتقبدات  ارزشْب   عویق

ِ    ارتجبط ثب ثیوبراى ٍ ّوکبراى   هْبرت استذالل ثبلیٌی  حل هسألِ ٍ داًش ٍ یبدگیری  عولکرد ّذفوٌذ شکل گرفتِ ای  خیَد شیکَفبیی  حرفی

الگَ ّبیی ثرای ثبز اًذیشی هغیر  شیذُ     .یبثذ ارتقب هی ّبی ثبلیٌی ٍ هذیریتی تالعور  هْبر یبدگیری هبدام  ثَدى   خَد ّذایت شًَذُ  ثَدى 

هی ثبشذ کِ در زیر قرار دادُ شذُ ٍ داًشیجَیبى جْیت    الگَی چْبر هرحلِ ای ثبزاًذیشی ارائِ شذُ تَسظ کلتاست  کِ یکی از ایي الگَ ّب   

ًذیشی خَد ثذردازًذ. ثْتریي ٍسیلِ ثرای ثجیت ثیبز اًذیشیی دفترچیِ یبدداشیت      ًگبر  ثبز اًذیشی الزم است در چْبرچَة الگَ ثِ تٌظین ثبز ا

 رٍزاًِ است کِ ثْتر است داًشجَیبى ثِ ّوراُ داشتِ ثبشٌذ ٍ در ّر رٍز هَارد هَرد ًظر را یبد داشت ًوبیٌذ. 

 
 

 1شكل  
 :الگوي چهار مرحله اي بازانديشي ارائه شده توسط كلب
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 ٚ اٚسطا٘غ تىٕیُ ٔي ٌشدد. ICU،CCUاختصبصي صالحیت ثبِیٙي وٝ ؼي دٚسٜ ی وبسٚسصی دس ثخؾ ٞبی  خذَٚ ٔؼیبس ٞبی پبیٝ ٚ

 

 ٔؼیبسٞبی پبیٝ ٚ اختصبصي صالحیت ثبِیٙي

 ػؽح ٟٔبست 

 ٔـبٞذٜ

  1ػؽح 

 ٘یٕٝ ٔؼتمُ

 2ػؽح 

 ٔؼتمُ

 3ػؽح 

 اجرای مراقبت های اوليه

    پزیشؽ ٔذدخٛ دس ثخؾ 

    ٛثش ثب ثیٕبس ٚ ٕٞشاٜثشلشاسی استجبغ ٔٙبػت ٚ ٔ

    ا٘تمبَ ثیٕبس ثٝ ػبیش ثخؾ ٞب ٚ ػبیش ٔشاوض دسٔب٘ي 

    تشخیص ٔذدخٛ اص ثخؾ

خب ثٝ خبیي ٔذدخٛ اص تخت ثٝ صٙذِي یب ثشا٘ىبس ٚ 

 ثشػىغ ٚ خبسج وشدٖ ثیٕبس اص تخت 
   

    پٛصیـٗ دادٖ ثٝ ثیٕبس ٚ تغییش پٛصیـٗ

    ٔبػبط ٘مبغ تحت فـبس پٛػت

    ثشای ثیٕبس ROMاخشای تٕشیٙبت 

 بررسی و پایص مددجو

    ثشسػي  ٚ ٔؼبیٙٝ ػیؼتٕبتیه  ٔذدخٛ

    ؼجمٝ ثٙذی)تشیبط( ثیٕبساٖ ثشاػبع اِٚٛیتٟبی ٔشالجتي

    تٛا٘بیي ثٝ وبسٌیشی ٚ تٙظیٓ دػتٍبٜ ٔب٘یتٛسیًٙ لّجي 

    تٛا٘بیي ثٝ وبسٌیشی ٚ تٙظیٓ دػتٍبٜ اِىتشٚؿٛن 

    یشی فـبسخٖٛ ٚ ثجت آٖا٘ذاصٜ ٌ

    ا٘ذاصٜ ٌیشی ٘جط، تٙفغ ٚ دسخٝ حشاست ثیٕبس

    ا٘ذاصٜ ٌیشی صٔبٖ پشؿذٌي ٔٛیشٌي ٚ ثجت آٖ

    ثشسػي  ٚ ٔذیشیت دسد 

    ا٘ذاصٜ ٌیشی ٚ پبیؾ خزة ٚ دفغ ٔبیؼبت

    ا٘ذاصٜ ٌیشی ٚ پبیؾ فـبس ٚسیذ ٔشوضی 

    ثشسػي ٚظؼیت ػشٚق ٔحیؽي

    (سً٘، حشاست، سؼٛثت، تٛسٌٛس) ثشسػي پٛػت

    ثشسػي ادْ اص ٘ظش ٚػؼت ٚ ٌٛدٜ ٌزاسی

 ٚ ػؽح ٞٛؿیبسی (AVPU)ثشسػي ػؽح پبػخذٞي

(GCS) ٔمیبع ٚ  F0UR 
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    ثشسػي پبػخ ٔشدٔه 

ثشسػي ٚظؼیت تحشیه پزیشی ثیٕبس ثش اػبع ٔؼیبس 
RASS  

   

    ادٖ ثشسػي  خؽش ثشٚص صخٓ ٞبی فـبسی ثش اػبع ٔؼیبس ثش

    (پیؾ سفت یب پغ سفت ثیٕبس)ثشسػي ٘تبیح داسٚدسٔب٘ي 

 اجرای پروسيجرهای پرستاری

    ا٘ٛاع سٚؽ ٞبی اوؼیظٖ دسٔب٘ي

    آٔبدٜ ػبصی دػتٍبٜ ٚ٘تیالتٛس ثشای ٚصُ ثٝ ثیٕبس

    ٔشالجت اص ثیٕبس تحت تٟٛیٝ ٔىب٘یىي 

بٜ اخشای ٔذاخالت الصْ لجُ ٚ پغ اص خذا ػبصی اص دػتٍ

 تٟٛیٝ ٔىب٘یىي 
   

    ػبوـٗ دٞبٖ ٚ حّك ٚ ثیٙي

    (ثبص ٚ ثؼتٝ)  ػبوـٗ تشاؿٝ

    ٔشالجت اص تشاوئٛػتٛٔي ٚ ػبوـٗ آٖ

    ٔشالجت اص ساٜ ٞٛایي ٔصٙٛػي ٚ ػبوـٗ آٖ

    ٔشالجت اص دٞبٖ

    airwayخبی ٌزاسی 

    فیضیٛتشاپي تٙفؼي

    سي ٌیشی اص ٚسیذٞبی ٔحیؽي

    ؽشات ػشْ ٚ ٔیىشٚػتتٙظیٓ ل

    تٙظیٓ پٕپ ا٘فٛصیٖٛ

    تشا٘ؼفٛصیٖٛ خٖٛ

    ػٛ٘ذاط ٔؼذٜ

    ٌبٚاط

    الٚاط

    ثخیٝ صدٖ 

    پب٘ؼٕبٖ 

    آتُ 

    احیبی لّجي سیٛی 

 اجرای دستورات دارویی

ثش اػبع  (دٞب٘ي یب اص ؼشیك ٌبٚاط )داسٚی خٛساوي ی اخشا 

   Rights 8لبٖ٘ٛ
   

ثش اػبع لبٖ٘ٛ  ID,SC,IM,IVضسیك داسٚ ثٝ صٛست ت

8Rights   
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ٚ ٔحبػجٝ دٚص،    8Rightsا٘فٛصیٖٛ داسٚ ثش اػبع لبٖ٘ٛ 

    صٔبٖ ٚ تؼذاد لؽشات 

    سیختٗ لؽشٜ چـٓ، ٌٛؽ ٚ ثیٙي

    (سوتبَ ٚاطیٙبَ، )خبی ٌزاسی ؿیبف 

    ؿؼتـٛی چـٓ

    اػتفبدٜ اص داسٚٞبی پٛػتي

بت پشػتبسی لجُ اص اخشای داسٚ ثشسػي اسصیبثي ٘ى

 تبثیشات ٚ ػٛاسض داسٚیي
   

 تهيه نمونه های آزمایطگاهی

    ا٘ٛاع ٕ٘ٛ٘ٝ خٖٛ

    (ػبدٜ ٚ وـت)ادساس 

    ٕ٘ٛ٘ٝ خّػ

    ٕ٘ٛ٘ٝ خٖٛ ؿشیب٘ي

    وـت خٖٛ 

    وـت اص ِِٛٝ تشاؿٝ 

    وـت اص صخٓ 

 مراقبت های جسمانی

    شای سفتٗ ثٝ اتبق ػُٕآٔبدٜ ػبصی ٔذدخٛ ث

    آٔبدٜ ػبصی ٔذدخٛ ثشای اخشای ا٘ٛاع سٚؽ ٞبی دسٔب٘ي

آٔبدٜ ػبصی ٔذدخٛ ثشای اخشای ا٘ٛاع سٚؽ ٞبی 

    تـخیصي

    پزیشؽ ثیٕبس اص اتبق سیىبٚسی

    ٔشالجت اص ٔذدخٛ ثؼذ اص ػُٕ

    ٔشالجت اص ا٘ٛاع اػتٛٔي

    ٔشالجت اص صخٓ

    یضِٚٝ ٚ ایضِٚٝ ٔؼىٛعٔشالجت اص ثیٕبس ا
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    ا٘ٛاع وٕپشع ػشد

    ا٘ٛاع وٕپشع ٌشْ

 مراقبت های روانی

    ثشلشاسی استجبغ دسٔب٘ي ثب ٔذدخٛ

    ثشلشاسی استجبغ دسٔب٘ي ثب ٚاثؼتٍبٖ ٔذدخٛ

    ٔشالجت اص ٔذدخٛی پشخبؿٍش، ٔعؽشة، افؼشدٜ 

    / کما  ٔشالجت اص ٔذدخٛی ٔجتال ثٝ دِیشیْٛ

 ش به بيمارآموز

    آٔٛصؽ اِٚیٝ ثٝ ٔذدخٛ دس صٔبٖ پزیشؽ

    آٔٛصؽ ثٝ ٔذدخٛ حیٗ ثؼتشی

    آٔٛصؽ ثٝ ٔذدخٛ ٚ ٚاثؼتٍبٖ اٚ ٍٞٙبْ تشخیص

    تٟیٝ پٕفّت یب وتبثچٝ آٔٛصؿي

 گسارش نویسی

    ٌضاسؽ ٘ٛیؼي ٔجتٙي ثش ٔشاحُ فشایٙذ پشػتبسی 

سآٔٛصؿي، اسائٝ ٌضاسؽ دس صٛست ٚلٛع حٛادث  ثٝ ٕٞىب

 ٔؼئَٛ ثخؾ ٚ اػتبد ٘بظش 
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 نمونه فرم های ارزشيابي اورژانس در بحرانها و حوادث غير مترقبه

 ػشپشػتبس ٌشأي:

 خَاّشوٌذ است جْت ارزشیبثی داًشجَ در دٍرُ کبرٍرزی پرسشٌبهِ زیر را تکویل ثفرهبئیذ.

 ًبم ثخش:..........................                              ًبم داًشجَ:.............................            

 

 

 

 

 هْر ٍ اهضبی سرپرستبر

 

 

 

 

 اصال
0 

 ثٝ ٘ذست
1 

 ٌبٞي
2 

 اغّت
3 

 ٕٞیـٝ
4 

 ٔؼیبس اسصؿیبثي 

 از یًَیفرم  هقرر در آییي ًبهِ پَشش حرفِ ای داًشجَیبى استفبدُ هی کٌذ. -1     

ل اثتذای شیفت فعبالًِ راض سبعت هقرر در ثخش حضَر یبفتِ ٍ در تحَیل ٍ تحَ -5     

 شرکت هی کٌذ.

ثعذ از شرکت در تحَیل ٍ تحَل اًتْبی شیفت ٍ ثب حصَل اعویٌبى از اًجبم هسئَلیت  -1     

 ّبی ٍاگرار شذُ ثِ ٍی ثخش را تر  هی کٌذ.

 فردی اًتقبدپریر است  خغبّبی خَد را پریرفتِ ٍ سعی هی کٌذ آى ّب را تکرار ًکٌذ. -0     

حبلیکِ ٍظبیف خَد را ثب دقت ٍ ثر هجٌبی اصَل علوی اًجبم هی دّذ  ثِ صرفِ  در -2     

 جَیی در هصرف هَاد ٍ ٍسبیل ًیس تَجِ دارد. 

ثب ثیوبر ٍ خبًَادُ  پرستبراى  پسشکبى ٍ سبیر اعضبی تین درهبًی ارتجبط هحترهبًِ  -6     

 ثرقرار هی کٌذ. 

 اقجتی سبیر ثیوبراى ثخش ّوکبری هی کٌذ.درصَرت لسٍم ثرای پَشش ًیبزّبی هر -7     

 در ٍیسیت رٍزاًِ ثیوبراى خَد فعبالًِ شرکت هی کٌذ. -8     

 اًجبم رٍ  ّبی پبراکلیٌیک/ هشبٍرُ ٍ ... ثیوبراى خَد را پیگیری هی کٌذ. -9     

ر توبم تَاى علوی ٍ عولی خَد را ثرای ارائِ خذهبت ثبلیٌی ثب کیفیت ٍ هجتٌی ث  -19     

   اصَل علوی ثکبر هی ثرد. 

 شَد.   8ًورُ کست شذُ ًْبیی تقسین ثر عذد  

 فرم ارزشيابي صالحيت پایه و اختصاصي دانشجو در دوره ی کارورزی اورژانس
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 بخش:                            بیمارستان :          نام دانشجو :                                       شماره دانشجویی:                     

 تاریخ شروع دوره                     تاریخ خاتمه دوره                          همکارآموزشی:                   استاد ناظر: 

أعب  ردیف معیار ها     

ػشپشػتبس/ 

 ٕٞىبسآٔٛصؿي 

تبسیخ 

 اسصیبثي 

غیش 

سظبیت 

 ثخؾ

حذٚدی تب

سظبیت 

 ثخؾ

وبٔال 

سظبیت 

 ثخؾ

پزیشؽ ٔذدخٛ دس اٚسطا٘غ ٚ ا٘تمبَ ثٝ ثخؾ ٔٙؽجك ثب ػؽح تشیبط      

 ؿذٜ
1 

 2 ؼجمٝ ثٙذی)تشیبط( ثیٕبساٖ ثشاػبع اِٚٛیتٟبی ٔشالجتي     

 3 ثشسػي ٚظؼیت ػالٔت ٔذدخٛ دس ٔٛلؼیت ثحشا٘ي     

 5 سي ٌیشی ٚ ا٘دبْ صحیح ٔبیغ دسٔب٘ي     

 6 خٍٛ٘یشی ٚ تضسیك خٖٛ     

 6 تؼییٗ ػؽح ٞٛؿیبسی ٔذدخٛ     

 7 ثىبسٌیشی صحیح داسٚٞبی احیب     

 8 ٔـبسوت دس ٘مُ ٚ ا٘تمبَ صحیح ثیٕبس     

 01 ثىبسٌیشی صحیح سٚؿٟبی ٔختّف تدٛیض اوؼیظٖ     

 00 ثىبسٌیشی صحیح داسٚٞبی احیب     

 01 سٔـبسوت دس ٘مُ ٚ ا٘تمبَ صحیح ثیٕب     

 02 ثىبسٌیشی صحیح سٚؿٟبی ٔختّف تدٛیض اوؼیظٖ     

 03 ا٘ذاصٜ ٌیشی دسد دس ٔذدخٛ ٚ ٔذیشیت دسد     

 04 ٘حٜٛ ی ثشخٛسد صحیح ثب ثیٕبس ثب افت ػؽح ٞٛؿیبسی     

 05 ا٘دبْ صحیح احیبی لّجي سیٛی     

تٛظیح حذالُ یه داسٚی ٔٛسد اػتفبدٜ دس اٚسطا٘غ ثش اػبع دٚص      

اثش، ٔٛاسد ٔصشف، ٘حٜٛ ی آٔبدٜ ػبصی، ٔحبػجبت داسٚیي ٚ تٛخٟبت 

 پشػتبسی

06 

 07 تفؼیش آصٔبیـبت ٔٛسد اػتفبدٜ دس ؿشایػ ثحشا٘ي     

ا٘دبْ اصَٛ ٚ لٛا٘یٗ وّي ثي حشوت وشدٖ ٚ ثب٘ذاط دس ؿىؼتٍي ٞب      

 ٚ دسسفتٍي ٞب

08 

 11 لشاس دادٖ ػٛ٘ذ ٔؼذٜ     

 10 دساسیلشاس دادٖ ػٛ٘ذ ا     

 11 ا٘دبْ ػبوـٗ     

 12 وبس ثب دػتٍبٜ ٔب٘یتٛس ٚ اِىتشٚؿٛن     

 13 ا٘دبْ اصَٛ وّي ٔشالجت فٛسی دس خٛ٘شیضی     

 14 ا٘دبْ اصَٛ وّي ٔشالجت فٛسی دس آٔپٛتبػیٖٛ     

 15 ا٘دبْ ٔشالجت اص ثیٕبس داسای ػٛختٍي     

 16 ا٘دبْ ٔشالجتٟبی فٛسی حیٗ تشٚٔبی ػش     

 17 ا٘دبْ ٔشالجتٟبی فٛسی حیٗ تشٚٔبی لفؼٝ ػیٙٝ.     
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 همکار آموزضی از دانطجو در الگ بوک / تادنمونه جدول گسارش ارزیابی  اس

 گسارش ضيفت تاریخ

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 18 ا٘دبْ ٔشالجتٟبی فٛسی حیٗ تشٚٔبی ؿىٓ     

 21 ا٘دبْ ٔشالجتٟبی فٛسی اص ثیٕبس داسای ٔـىالت لّجي ػشٚلي     

 20 ا٘دبْ ٔشالجتٟبی فٛسی حیٗ ٚ ثؼذ اص تـٙح     

 21 ْا٘دبْ سٚؿٟبی ٔختّف ثي اثش وشدٖ ٚ دفغ ػٕٛ     

 22 ا٘دبْ ٔشالجتٟبی فٛسی دس ٌضیذٌي ٞب     

 23 ثجت ٚ ٌضاسؽ دلیك ٔـبٞذات ٚ ٔشالجت ٞبی ا٘دبْ ؿذٜ ثشای ثیٕبس     

 جمع  نمره:

 همکارآموزشی بخش                     امضا

 جمع نمره :

 استاد ناظر                              امضا


