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کارورز گراهی
وبسٍسصي دس ػشغِ ( )Nursing Internshipثب ّذف تسْیل گزس اص هشحلِ داًطدَیی ثِ پشستبسي
وِ هستمل ػول هی وٌذ عشاحی ضذُ است .اهیذ است دس دٍسُ وبسٍسصي دس ػشغِ پرستاری هادراى و
نوزاداى ثتَاًیذ ثشاي استمبء سالهت وَدن ٍ خبًَادُ ٍ افضایص غالحیت ػلوی ٍ ػولی خَد وَضب
ثبضیذ.

قبل از ورود به بخص هوارد زیر را هطالعه نواییذ:
 لغفب ولیِ فؼبلیت ّبي آهَصضی خَد سا عی دٍسُ وبسٍسصي دس ایي دفتشچِ ثجت ٍ یب پیَستًوبییذ.
 اًدبم پشٍسیدشّبي اًدبم ضذُ سا ثِ تبییذ هشثی ًبظش (خبًن ّب سادسصم ٍ ًؼین آثبدي) ثشسبًیذ. دفتشچِ تىویل ضذُ خَد سا دس پبیبى دٍسُ ثِ مدیش گشٍُ تحَیل دّیذ. -هذت وبسٍسصيٍ 1 :احذ هؼبدل  8ضیفت وبسي (چْبس ضیفت غجح یب ػػش ،دٍ ضیفت ضت).

از ضوا انتظار هی رود تا هقررات آهوزضی را هذ نظر قرار دهیذ:
 )1استفبدُ اص یًَیفشم عجك همشاست داًطىذُ (پَضیذى سٍپَش سفیذ ٍ تویض ،همٌؼِ ٍ ضلَاس
هطىی(سَسهِ اي) ،ػذم استفبدُ اص ضلَاس خیي ،وفص هٌبست ثبلیي) ٍ استفبدُ اص وبست ضٌبسبیی،
 )2وَتبُ ًگِ داضتي ًبخي ٍ ػذم استفبدُ اص الن ٍ صیَس آالت،
 )3حضَس دس ضیفت عجك ثشًبهِ تؼییي ضذُ ٍ حضَس ثِ هَلغ دس ثخص،
 )4سػبیت ضئًَبت حشفِ اي دس ثشخَسد ثب ثیوبساىّ ،وشاّبىّ ،وىبساى ،وبدس آهَصضی دسهبًی،
 )5خشٍج اص ثیوبسستبى دس ضشایظ خبظ غشفب فمظ ثب وست هدَص وتجی اص سوپروایسر هسئَل ضیفت
یب هتشٍى همذٍس هی ثبضذ.
 )6دس عَل دٍسُ هدبص ثِ غیجت ًوی ثبضیذّ .ش گًَِ خبثدبیی ٍ یب ػذم اهىبى حضَس دس ضیفت ثِ
دلیل ثیوبسي ثبیستی ثب ّوبٌّگی سوپروایسر ٍ هربی غَست گیشد ٍ دس اسشع ٍلت ًیض خجشاى گشدد.
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 )7دس خػَظ هسبئل هشثَط ثِ وبسٍسصي ثب

هشثی ٍ هذیش گشٍُ توبس ثگیشیذ.

پست الىتشًٍیه اػضبي گشٍُ:
خبًن صّشا ًؼین آثبدي :ػضَ گشٍُznaeimabady@gmail.com :
خبًن لیال سادسصم :هذیشگشٍُ leilaradrazm@yahoo.com

تلفي023- 32390380 :
 )8فعالیت هایی که بایستی ارائه ضود :گسارش یک هورد بیوار ،بازانذیطی/حکایت بالینی،
یادگیری از رانذهای بالینی
ً )9حَُ ارزضیابی  :کار بالینی و فعالیت های آهوزضی ،گسارش یک هورد بیواری،
* .آهَصش ثِ هذدخَ هبًٌذ آهَصش ضیشدّی ..* ،پشٍسیدشّبي سایح هبًٌذ سًَذاط * گضاسش
ًَیسیًَ ،ضتي وبسدوس ..* ،تطخیع افتشالی ،تطخیع پشستبسي ..* ،تٌظین سشم ٍ هحبسجِ دٍص
داسٍ هبًٌذ سَلفبت هٌیضین  ،تفسیش آصهبیطبت سایح دس ثخص  ..* ،هؼبیٌِ هبدس ثبسداس ..* ،اخز ضشح
حبل اص هبدس ثبسداس یب ثیوبس ثب ضشایظ هختلف (هبًٌذ تْذیذ ثِ سمظ)

الف) برگه ثبت فعالیت ها دس بخص جراحی زناى
ضیفت ّب ثب روش تبسیخ

ثجت تؼذاد دفؼبت

تبییذ تَسظ ًبظش
 +ویفیت وبس

فعالیت انجام ضذه
وٌتشل خًَشیضي ٍ هبسبط
سحوی
تحَیل ثیوبس اص اتبق ػول
الذاهبت لجل اص ػول
وٌتشل ػالئن حیبتی
وٌتشل خزة ٍ دفغ
داسٍ دادى
تؼَیض پبًسوبى
هشالجت اص پشیٌِ
آهَصش ضیشدّی
هشالجت اص ًَصاد
گضاسش ًَیسی
وٌتشل وبست ٍ وبسدوس
خًَگیشي
گزاسدى یب خشٍج سًَذ هثبًِ
سبیش هشالجت ّب
(تشاًسفَصیَى خَى ،سٌذ
هؼذُ)....،
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ب) برگه ثبت فعالیت ها دس بخص نوزاداى سالن
ضیفت ّب ثب روش تبسیخ

ثجت تؼذاد دفؼبت

تبییذ تَسظ ًبظش
 +ویفیت وبس

فعالیت انجام ضذه

پزیشش ًَصاد
گزاضتي سًَذ هؼذُ (الٍاط/گبٍاط)
تغزیِ ثب سشًگ
آهَصش ضیشدّی
داسٍ دادى
وٌتشل خزة ٍ دفغ
آهبدُ وشدى سشم ٍ الىتشٍلیت
وٌتشل دسخِ حشاستً/جض /
تٌفس
وٌتشل ٍصى ٍ ثجت دس پشًٍذُ
هشالجت حیي فتَتشاپی
وٌتشل وبست ٍ وبسدوس
گضاسش ًَیسی
هشالجت اص ًَصاد دس اًىَثبتَس
وٌتشل لٌذ خَى ثب گلَوَهتش
ووه دس پشٍسیدش ّبیی هبًٌذ
...ٍ LP

ج) برگه ثبت فعالیت ها دس بخص بخص حاهلگی پر خطر /زایواى طبیعی
ضیفت ّب ثب روش تبسیخ

ثجت تؼذاد دفؼبت

تبییذ تَسظ ًبظش
 +ویفیت وبس

فعالیت انجام ضذه
وٌتشل ػالئن حیبتی
وٌتشل FHR
وٌتشل خزة ٍ دفغ
گضاسش ًَیسی ٍ وٌتشل وبست ٍ
وبسدوس
هشالجت اص هبدس هجتال ثِ پشُ اوالهپسی
هشالجت اص هبدس حبهلِ هجتال ثِ صایوبى
صٍدسس
آهبدُ وشدى سشم سَلفبت ٍ وٌتشل
هَاسد الصم
خًَگیشي ٍ اسسبل آصهبیطبت
سًَذاط هثبًِ
آهَصش ضیشدّی
وٌتشل خًَشیضي ثؼذ اص صایوبى عجیؼی
وٌتشل ػفًَت ثؼذ اص صایوبى
آهَصش هشالجت اص ًَصاد

داسٍ دادى
هشالجت اص هبدس ثبسداس هجتال ثِ سبیش
ثیوبسي ّب (ًبم ثجشیذ)

6

کاراموزی در عرصه پرستاری مادران  /نوزادان

خص
فرم ارزضیابی :سر پرستار ب
خَة

عووهی
Code dressing

حدبة اسالهی ٍ پَضص حشفِ اي

Code dressing

ثْذاضت فشدي

هسئَلیت پزیشي

ٍسٍد ٍ خشٍج ثِ هَلغ

Communication

استجبط غحیح ٍ هٌبست ثب دیگشاى

تخصصی
 .1گضاسش دّی (ضفبّی -وتجی)
 .2تَاًبیی اًدبم پشٍسیدشّبي دسهبًی هشالجتی
 .3تَاًبیی وبسثشد ضیَُ غحیح داسٍ دسهبًی
 .4تَاًبیی وبسثشد ضیَُ غحیح سشم دسهبًی ٍ تشاًسفَصیَى خَى
 .5تَاًبیی سفغ ًیبصّبي خسوبًی هذدخَ (تغزیِ ،ثْذاضت)..... ،
 .6تَاًبیی پزیشش ثیوبس

هتَسظ

ضؼیف

فرم ارزضیابی هربی ناظر (سوپروایسر بالینی)
خَة

عووهی
Code dressing

حدبة اسالهی ٍ پَضص حشفِ اي

Code dressing

ثْذاضت فشدي

هسئَلیت پزیشي

ٍسٍد ٍ خشٍج ثِ هَلغ

Communication

استجبط غحیح ٍ هٌبست ثب دیگشاى

تخصصی
 .1گضاسش دّی (ضفبّی -وتجی)
 .2تَاًبیی اًدبم پشٍسیدشّبي دسهبًی هشالجتی
 .3تَاًبیی وبسثشد ضیَُ غحیح داسٍ دسهبًی
 .4تَاًبیی وبسثشد ضیَُ غحیح سشم دسهبًی ٍ تشاًسفَصیَى خَى
 .5تَاًبیی سفغ ًیبصّبي خسوبًی هذدخَ (تغزیِ ،ثْذاضت)..... ،
 .6تَاًبیی پزیشش ثیوبس
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حاسبو قبل اى تحاسبوا
فرم ارزضیابی :خودارزیابی
خَة

عووهی
 Codeحدبة اسالهی ٍ پَضص حشفِ اي
dressing
 Codeثْذاضت فشدي
dressing
هسئَلیت پزیشي ٍسٍد ٍ خشٍج ثِ هَلغ
 Communicaاستجبط غحیح ٍ هٌبست ثب دیگشاى
tion
تخصصی
 .1گضاسش دّی (ضفبّی -وتجی)
 .2تَاًبیی اًدبم پشٍسیدشّبي دسهبًی هشالجتی
 .3تَاًبیی وبسثشد ضیَُ غحیح داسٍ دسهبًی
 .4تَاًبیی وبسثشد ضیَُ غحیح سشم دسهبًی ٍ تشاًسفَصیَى خَى
 .5تَاًبیی سفغ ًیبصّبي خسوبًی هذدخَ (تغزیِ ،ثْذاضت)..... ،
 .6تَاًبیی پزیشش ثیوبس

هتَسظ

ضؼیف

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی
الشا وتبثه

ضوبسُ داًطدَیی

وفی ثٌفسه الیَم ػلیه حسیجب (اسشا .آیِ ً )14بهِ ػولت سا ثخَاى ٍ خَد لضبٍت وي وِ ثب تَ چِ ثشخَسد ضَد.

فؼبلیت ّب

ًوشُ

هالحظبت

اسصضیبثی دس ثبلیي
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فشم ّبي اسصضیبثی ،تَسظ پشستبساى ٍ هشثی

گضاسش هَسد

4

اسائِ الضاهی است.

آصهَى وتجی دس پبیبى دٍسُ

4

تَسظ گشٍُ

((تٌْب اص هَاسد اػالم ضذُ))
ثشاي اسصضیبثی ثْتش هی تَاًیذ ّش گًَِ فؼبلیت آهَصضی هشتجظ وِ عی ایي وبسٍسصي اًدبم دادُ ایذ
سا پیَست ًوبئیذ.
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