




 گسارش اجرای طرح پایلوت کارورزی در عرصه

  
 دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پسشکی اصفهان

 دوتش احٕذسؾب یضداٖ ٘یه

 ػؿٛ وبسٌشٜٚ تٛسؼٝ ػّْٛ پشستبسی

 ٔؼبٖٚ آٔٛصضی دا٘طىذٜ پشستبسی ٚ ٔبٔبیی اغفٟبٖ



 :  سسبِت اغّی دا٘طىذٜ ٞبی پشستبسی

 :تشثیت پشستبسا٘ی

 وبسآٔذ                                      

 ضبیستٝ ٚ                                                   

 ٚاجذ ٞٛیت ٚ اخالق حشفٝ ای                                                                      

 

 ثشای حفظ ٚ استمبء سالٔت جبٔؼٝ    



 :٘تبیج ٔكبِؼبت ثٛٔی

دا٘ص آٔٛختٍبٖ پشستبسی : 

 ػذْ وفبیت ٟٔبستی                                                               

 ػذْ احسبس ٞٛیت حشفٝ ای                                                                

 

 ِضْٚ تجذیذ ٘ظش دس ضیٜٛ ٞبی آٔٛصضی ثٝ ٚیژٜ آٔٛصش ٞبی ثبِیٙی    



 :تبویذٞبی وٛسیىِْٛٛ جذیذ آٔٛصضی

وست ٟٔبستٟبی ثبِیٙی دس وبسٚسصی ٞب 

  ٛافضایص استمالَ دا٘طج 

  تٛسؼٝ تفىش ا٘تمبدی 

   ّٝاستمبء ٟٔبستٟبی حُ ٔسئ 

استمبء تػٕیٓ ٌیشی ثبِیٙی 



 :ٔٛا٘غ ٚ چبِطٟبی آٔٛصش پشستبسی

ػذْ ادغبْ آٔٛصش ٚ اسائٝ خذٔبت پشستبسی 

  ثٝ وبسٌیشی ٘بوبفی دا٘طجٛیبٖ دس اسائٝ خذٔبت پشستبسی 

  ٖاستفبدٜ ٘بوبفی اص ظشفیت پشستبساٖ ثبِیٙی ثشای آٔٛصش دا٘طجٛیب 

   وٕجٛد ٔشثی ٔتجحش ثبِیٙی 

  افضایص پزیشش دا٘طجٛیبٖ دس سبِٟبی اخیش 

 اختالَ دس سٚ٘ذ اجتٕبػی ضذٖ ٚ ٞٛیت یبثی دا٘طجٛیبٖ  

 ثبِیٗ  -افضایص ٌسست تئٛسی



 :پیطیٙٝ قشح

 87ٚ  86تالش ٞبی دا٘طجٛیبٖ پشستبسی دا٘طجٛیبٖ دا٘طىذٜ پشستبسی ٚ ٔبٔبیی اغفٟبٖ دس سبِٟبی 

ٔمیٓ سبصی دا٘طجٛیبٖ دس ثبِیٗ دس دا٘طٍبٜ ٞبی ػّْٛ پضضىی ٔطٟذ،  ضٟیذ ثٟطتی ٚ اخیشا ضیشاص 

 َدس خػٛظ پشداخت حمٛق دس  1395تالش ضٛسای ٕ٘بیٙذٌبٖ غٙفی دا٘طجٛیبٖ پشستبسی وطٛس دس سب

 ػشغٝ ثب سایض٘ی ثب ٔؼبٚ٘ت پشستبسی ٚلت ثب ٔحٛسیت ضٛسای غٙفی اغفٟبٖ

95اسدیجٟطت  27ٚ  26قشح ٔطىُ دس ٘طست وبسٌشٜٚ تٛسؼٝ ػّْٛ پشستبسی دس یضد دس تبسیخ 

  ضٟشیٛس  10ٚ  9اسائٝ پیص ٘ٛیس اِٚیٝ قشح وبسٚسصی دس ػشغٝ دس ٘طست وبسٌشٜٚ دس ضٟشوشد دس تبسیخ

 ٚ تػٛیت آٖ 95

 ثب استفبدٜ اص ٘ظشات اػؿبی وبسٌشٜٚ تٛسؼٝ ٚ اػؿبی ٔٙتخت آییٗ ٘بٔٝ قشح تىٕیُ ٚ ٟ٘بیی سبصی

 دا٘طىذٜ ٞبی پشستبسی ٔٙكمٝ ٞفت آٔبیطی ٚ دا٘طجٛیبٖ ٚ ٔذیشاٖ پشستبسی

 دس دا٘طٍبٜ  96اسدیجٟطت  17ٚ  16وبسٌشٜٚ تٛسؼٝ دس سٚصٞبی ضطٕیٗ ٘طست وطٛسی تػٛیت قشح دس

ػّْٛ پضضىی وبضبٖ پس اص ٘ظشخٛاٞی اص دا٘طىذٜ ٞبی پشستبسی دا٘طٍبٟٞبی ػّْٛ پضضىی تٟشاٖ، 

 ضٟیذ ثٟطتی، ایشاٖ ٚ ٔطٟذ

 ٚصاست ٔتجٛعٔجٛص پبیّٛت قشح اص ٔؼبٚ٘ت آٔٛصضی تػٛیت قشح دس ضٛسای  آٔٛصضی دا٘طٍبٜ  ٚ اخز 
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 :اٞذاف قشح وبسٚسصی دس ػشغٝ
 
ٞذف وّی: 
استمبء غالحیت دا٘ص آٔٛختٍبٖ وبسضٙبسی پشستبسی دس اسائٝ خذٔبت   

 پشستبسی

اٞذاف اختػبغی  : 

  ثبصٍ٘شی سبختبس آٔٛصش ثبِیٙی دس لبِت سٝ ٌب٘ٝ وبسآٔٛصی، وبس آٔٛصی
 دس ػشغٝ ٚ وبسٚسصی

قشاحی ٚ اجشای آصٖٔٛ غالحیت ثبِیٙی 

  قشاحی ٚ اجشای ثش٘بٔٝ ٕٞىبسی ثیٗ دا٘طىذٜ ٚ ٔشاوض آٔٛصضی دسٔب٘ی
 .ثٕٙظٛس ٔمیٓ ٕ٘ٛدٖ دا٘طجٛ دس ٔشحّٝ سْٛ

دا٘طجٛیبٖ   تمٛیت فشایٙذ اجتٕبػی ضذٖ ٚ تٛسؼٝ ٞٛیت حشفٝ ای
 پشستبسی

ٖاستمب خٛدوبسآٔذی ٚ تمٛیت ٟٔبستٟبی ثبِیٙی دا٘ص آٔٛختٍب 

 

 

 



 :الذأبت پیص اص اجشای قشح
  ٝدس ػبِی تشیٗ سكح ثب حؿٛس 30/8/96دس تبسیخ اجشایی سبصی قشح وبسٚسصی دس ػشغٝ جّس

ٔؼبٚ٘ت ٔحتشْ آٔٛصضی دا٘طٍبٜ، ٔؼبٖٚ دا٘طجٛیی، سیبست ٔحتشْ  سیبست ٔحتشْ دا٘طٍبٜ، 

ٔشوض آٔٛصضی دسٔب٘ی اِضٞشا، دثیش وبسٌشٜٚ تٛسؼٝ، سیبست دا٘طىذٜ پشستبسی، ٔؼبٚ٘تٟبی آٔٛصضی  

 دا٘طىذٜ ٞبی پضضىی ٚ پشستبسی ٚ ٔذیش پشستبسی دا٘طٍبٜ

 ٝتطىیُ وٕیتٝ اجشایی وبسٚسصی دس ػشغ 

 ٗقشح ثب ٔطبسوت ریتفؼبٖضیٜٛ ٘بٔٝ اجشایی تذٚی 

 ٔطخع وشدٖ حذٚد ٚظبیف ٚ تؼٟذ  دا٘طىذٜ ٚ ثیٕبسستبٖ ثیٗ تفبٞٓ ٘بٔٝ ٕٞىبسی ا٘ؼمبد ٚ

 قشفیٗ

 ،ٗثشٌضاسی جّسبت تٛجیٟی دا٘طجٛیبٖ ٚ جّسبت ٕٞبٍٞٙی ثب ٔذیش پشستبسی، سٛپشٚایضسی

 سشپشستبساٖ ٚ اسبتیذ ٘بظش ثٝ ٔٙظٛس آضٙبسبصی ثب قشح ٚ ضیٜٛ ٘بٔٝ اجشایی قشح

 ٔىبتجٝ ٚ پیٍیشی جٟت تبٔیٗ اػتجبس ٔبِی پشداخت وٕه ٞضیٙٝ دا٘طجٛیبٖ ٚ تػٛیت آٖ تٛسف

 ٞیبت أٙبی دا٘طٍبٜ
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 :ٔشحّٝ اجشای قشح

ٞفت لبِت دس آسىی غٛست ثٝ ضص تشْ پبیبٖ دس وبسٚسصی پیص آصٖٔٛ ثشٌضاسی 

 آصٖٔٛ ٘بٔٝ آییٗ اسبس ثش دا٘طجٛ ٞش ثشای دلیمٝ 90 ٔذت ثٝ ٟٔبستی ایستٍبٜ

 وبسٚسصی پیص

ثش٘بٔٝ تٙظیٓ جٟت آٔٛصش ٚاحذ ثٝ آصٖٔٛ دس ضذٜ لجَٛ دا٘طجٛیبٖ ٔؼشفی 

 وبسٚسصی

ْتؼٟذ سكح ثبالتشیٗ ثب دا٘طجٛیبٖ ای حشفٝ ٔسئِٛیت ٘بٔٝ ثیٕٝ غذٚس جٟت الذا 

ٝدا٘طجٛیبٖ ثشای پشستبسی ایٙتش٘طیپ ػٙٛاٖ ثب دا٘طجٛیی اتیىت تٟی 

ٝپشستبسی ایٙتش٘طیپ دا٘طجٛی ػٙٛاٖ ثب دا٘طجٛیی ٟٔش تٟی 

وشدٖ ٔطخع ٚ ٘فشٜ 5-6 ٌشٟٚٞبی لبِت دس ثیٕبسستبٖ ثٝ دا٘طجٛیبٖ ٔؼشفی 

 ثخص ٞش دس ٔبٞٝ یه وبسٚسصی غٛست ثٝ وبسٚسصی ثخطٟبی

ٓثیٕبسستبٖ ثٝ ٘بظشیٗ ٘ظبست ثش٘بٔٝ اسسبَ ٚ تٙظی 

 



 :ٔشحّٝ اجشای قشح
 ٚ ٔؼشفی دا٘طجٛیبٖ ثٝ ٚاحذ وبسٌضیٙی جٟت ثجت دس سیستٓ حؿٛس ٚ غیبة اِىتشٚ٘یه

 سیستٓ تغزیٝ

ٔؼشفی دا٘طجٛیبٖ ثٝ ٚاحذ ٘مّیٝ جٟت ٔطخع وشدٖ سشٚیس ایبة ٚ رٞبة 

ٔؼشفی دا٘طجٛیبٖ ثٝ سشپشستبساٖ ثخطٟب تٛسف دفتش پشستبسی 

 ٚ ثشٌضاسی وبسٌبٜ دٚ سٚصٜ آضٙبیی ثب ٔمشسات ٚ سیبستٟبی ثیٕبسستبٖ، ایٕٙی ثیٕبس.... 

 ٓٞش ثخص تٛسف سشپشستبساٖ ٔشثٛقٝ ثٝ غٛست ثش٘بٔٝ ٔبٞب٘ٝ وبسٚسصی دا٘طجٛیبٖ تٙظی

 ضیفت دس ٌشدش

 آضٙبسبصی دا٘طجٛیبٖ ثب ثخص دس دٚ تب سٝ سٚص اَٚ دس ضیفت غجح تٛسف سشپشستبس یب

 استبف ثخص

 ٝٔ٘ظبست ثش چٍٍٛ٘ی ثشٌضای وبسٚسصی تٛسف اسبتیذ ٘بظش ٔمیٓ دس ثیٕبسستبٖ قجك ثش٘ب

 تٙظیٕی
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 :ٔشحّٝ اجشای قشح

َٛا٘جبْ وبسٚسصی دا٘طجٛ قجك ؾٛاثف ضیٜٛ ٘بٔٝ اجشایی دس وٙبس ٕٞىبس آٔٛصضی یب پشستبس ٔسئ 

 اسصضیبثی دا٘طجٛ ثٝ غٛست ٔطتشن تٛسف سشپشستبس ٚ استبد ٘بظش ثبِیٙی ثش اسبس الي ثٛن

 ٔشثٛقٝ

  ٜثبصدیذ ٔٙظٓ اص ثیٕبسستبٖ تٛسف ٔذیشاٖ ٌشٟٚٞبی آٔٛصضی ٔؼبٖٚ آٔٛصضی ٚ سئیس دا٘طىذ

 جٟت اقٕیٙبٖ اص سٚ٘ذ ٔٙبست اجشای ثش٘بٔٝ

 ثب دا٘طجٛیبٖ، سشپشستبساٖ ثخطٟبی دسٌیش، سٛپشٚایضس آٔٛصضی ٚ  جّسبت ٕٞبٍٞٙی ثشٌضاسی

 ٔتشٖٚ ثیٕبسستبٖ ثٝ ٔٙظٛس ثیبٖ ٔطىالت ٚ حُ آٟ٘ب

ٜاسسبَ ِیست حؿٛس ٚ غیبة دا٘طجٛ ثٝ دا٘طىذ 

 اسسبَ ِیست حؿٛس ٚ غیبة ثٝ ٌشٟٚٞبی آٔٛصضی جٟت احتسبة وسشی ٕ٘شٜ، تؼییٗ ججشا٘ی

 ٔشثٛقٝ ٚ ٘حٜٛ ثشخٛسد ثب دا٘طجٛ

 تٙظیٓ ِیست حمٛلی جٟت پشداخت وٕه ٞضیٙٝ ٔبٞیب٘ٝ دا٘طجٛیبٖ ثش اسبس ٔیضاٖ وبسوشد 
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 :اسصضیبثی ثش٘بٔٝ

 اسسبَ ٌضاسضٟبی ثش٘بٔٝ تٛسف اسبتیذ ٘بظش ا٘جبْ ثبصدیذٞب ٚ سشوطی ٞبی ٔٙظٓ قجك ٚ

 ٔىتٛة ثٝ ٔذیشاٖ ٌشٜٚ ٞب ٚ آ٘بِیض ٌضاسضٟب

  ٜا٘جبْ ثبصدیذ ٞبی غیش ٔٙتظشٜ تٛسف ٔذیشاٖ ٌشٜٚ ٞب، ٔؼبٖٚ آٔٛصضی ٚ سیبست دا٘طىذ

 اص ثخطٟب ٚ ثشسسی چٍٍٛ٘ی اجشای ثش٘بٔٝ ٚ ٌشفتٗ ثبصخٛسد اص دا٘طجٛیبٖ

ٝپبیص اجشای ثش٘بٔٝ ثب ٌشفتٗ ثبصخٛسد ٔذاْٚ اص دا٘طجٛیبٖ اص قشیك ٌشٜٚ ٔجبصی ٔشثٛق 

 ٚ ٖآ٘بِیض وٕی پش وشدٖ فشْ خٛدوبسآٔذی دس اثتذا ٚ ا٘تٟبی ٞش ٘یٕسبَ  تٛسف دا٘طجٛیب

 ٘تبیج

 ٚ ٖٔحتٛای ٔػبحجٝ ٞب دس پبیبٖ ٘یٕسبَ اَٚ اجشای آ٘بِیض ویفی ا٘جبْ ٔػبحجٝ ثب دا٘طجٛیب

 ثش٘بٔٝ

 اسائٝ ٌضاسش اجشای ثش٘بٔٝ دس دٚ ٘یٕسبَ دس ٔؼبٚ٘ت آٔٛصضی ٚصاست ٔتجٛع ٚ دسیبفت ٔجٛص

 تٕذیذ پبیّٛت قشح ثٝ ٔذت دٚ ٘یٕسبَ
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 :٘مبـ لٛت یب پیبٔذٞبی ٔثجت ثش٘بٔٝ

افضایص استمالَ دا٘طجٛ دس اسائٝ ٔشالجت اص ثیٕبس 

ٖافضایص اػتٕبد ثٙفس حشفٝ ای دس دا٘طجٛیب 

 افضایص اٍ٘یضٜ ٚ سؾبیتٕٙذی دا٘طجٛیبٖ ثٝ ٚاسكٝ لشاس ٌشفتٗ دس جبیٍبٜ پشستبس ٚ دسیبفت

 پبداش ٔبدی ثشای اسائٝ خذٔبت 

   ججشاٖ ثخطی اص وٕجٛد ٘یشٚی پشستبسی اص قشیك دسٌیش ضذٖ دا٘طجٛیبٖ دس اسائٝ ٔشالجت

 ٞبی پشستبسی

 ثبِیٗ اص قشیك آٔٛصش ٚ یبدٌیشی دا٘طجٛیبٖ دس ضشایف ٚالؼی ٚ  -وبٞص ٌسست تئٛسی

 دسٌیش ضذٖ پشستبساٖ ثبِیٙی دس آٔٛصش دا٘طجٛیبٖ

 وٕه ثٝ اجشای ثٟیٙٝ لبٖ٘ٛ ثٟشٜ ٚسی ٘یشٚی ا٘سب٘ی پشستبسی اص قشیك وبٞص اؾبفٝ وبس

 اججبسی پشسُٙ پشستبسی ٚ ثٟجٛد ٘سجت پشستبس ثٝ تخت

  افضایص ؾشیت استبد ثٝ دا٘طجٛ اص قشیك آصاد ضذٖ ظشفیت آٔٛصضی دا٘طىذٜ ٚ وبٞص

 ثبسوبسی اسبتیذ ٚ أىبٖ افضایص پزیشش دا٘طجٛ



 :٘مبـ لٛت یب پیبٔذٞبی ٔثجت ثش٘بٔٝ

 ػّٕیبتی ضذٖ آییٗ ٘بٔٝ تٛسؼٝ ٕٞىبسی ٔشاوض آٔٛصضی دسٔب٘ی ثب دا٘طىذٜ ٞبی پشستبسی

 (ٔٛسْٛ ثٝ آییٗ ٘بٔٝ ٘طست اغفٟبٖ)دس تشثیت پشستبس 

  استمبء فشایٙذ اجتٕبػی ضذٖ حشفٝ ای ٚ دس ٘تیجٝ سضذ ٞٛیت حشفٝ ای دا٘طجٛیبٖ اص

قشیك دسٌیش ضذٖ صٚدسس دس ایفبی ٘مطٟبی حشفٝ ای ٚ آٔبدٌی ثشای ایفبی ٘مطٟبی حشفٝ 

 ای پشستبس

  ٝتٛسؼٝ خٛد وبسآٔذی ٚ تمٛیت ٟٔبستٟبی تػٕیٓ ٌیشی ٚ استذالَ ثبِیٙی ٚ دس ٘تیجٝ تٛسؼ

 غالحیت ثبِیٙی دا٘طجٛیبٖ

 غشفٝ جٛیی دس ٔٙبثغ ٔبِی دا٘طٍبٜ اص قشیك وبٞص ٔیضاٖ حك اِتذسیس 

 تمٛیت استجبـ ٕٞسكح ٚ غٕیٕب٘ٝ ثیٗ دا٘طجٛیبٖ ٚ پشستبساٖ ضبغُ ٚ تٛسؼٝ ٟٔبستٟبی

 استجبقی دا٘طجٛیبٖ

ٖتٛسؼٝ دا٘ص پشستبساٖ ثبِیٙی اص قشیك تؼبُٔ ٚ وبس ٔستمیٓ ثب دا٘طجٛیب 

 



 :٘مبـ ؾؼف یب پیبٔذٞبی ٔٙفی ثش٘بٔٝ

افضایص خكش سٚتیٗ ٔحٛسی صٚدسس دا٘طجٛیبٖ دس اسائٝ ٔشالجتٟبی پشستبسی 

خكش دٚس ضذٖ دا٘طجٛیبٖ اص اسبتیذ ٚ وٕشً٘ ضذٖ ٔجب٘ی ٘ظشی دس اسائٝ ٔشالجتٟبی پشستبسی 

ٖخكش سٛء استفبدٜ اص دا٘طجٛیبٖ ٚ سپشدٖ وبس ثیص اص حذ  ٚ ٔٙبفی ثب آییٗ ٘بٔٝ ثٝ دا٘طجٛیب 

  دضٛاسی اسصضیبثی دا٘طجٛیبٖ ثٝ ػّت ػذْ حؿٛس ٔستٕش اسبتیذ ٚ چٙذٌبٍ٘ی ػٛأُ دسٌیش دس

 اسصضیبثی

دضٛاسی ٘ظبست ثش ویفیت آٔٛصش ثبِیٙی دس ضیفتٟبی ػػش ٚ ضت 

  وٕشً٘ ضذٖ ٘مص حٕبیتی اسبتیذ پشستبسی ٚ افضایص احتٕبَ لشاس ٌشفتٗ دا٘طجٛیبٖ دس

 ٔؼشؼ استشسٟبی ضذیذ

 



 ساٞىبسٞبی ثشقشف وشدٖ چبِص ٞبی ثش٘بٔٝ

استفبدٜ اص ظشفیت اسبتیذ ٞیبت ػّٕی ٔستفش دس ثبِیٗ ثشای ٘ظبست ٌستشدٜ آٔٛصضی 

 ٌٝٔٙجب٘ذٖ ثش٘بٔٝ ٞب ٚ وبسٌبٟٞبی آٔٛصضی دس قَٛ ثش٘ب 

  ٖپیبدٜ سبصی دلیك قشح ویس ٔتذ دس تمسیٓ وبس دا٘طجٛیبٖ ٚ ٔحذٚد سبصی ثیٕبسا

 تفٛیؽ ضذٜ ثٝ دا٘طجٛ

استفبدٜ اص الي ثٛن اِىتشٚ٘یه ثشای سٚاٖ سبصی اسصضیبثی 

 تبویذ ثش ٔذ٘ظش لشاس دادٖ استب٘ذاسد وٕی ٚ ویفی ٘یشٚی پشستبسی ٚ پشٞیض اص جبیٍضیٙی

 دا٘طجٛیبٖ ثٝ جبی پشسُٙ پشستبسی

ٖتبٔیٗ ٔٙبثغ پبیذاس ثشای پشداخت وٕه ٞضیٙٝ دا٘طجٛیب 

آٔٛصش پشستبساٖ ٕٞىبس آٔٛصضی قشح دس خػٛظ آییٗ ٘بٔٝ ٚ ضیٜٛ ٘بٔٝ اجشایی قشح 

 




