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 مشخصات دانشجو
 

 : نام و نام خانوادگی دانشجو

 : شماره دانشجویی



 
 

  تسمٍ تعالی  

 گاٌ علًم پسشکی لرستانداوش

 پلدختر پرستاری ي فًریتُای پسشکیداوشکدٌ  کارآمًزی ی ي حرفٍ ایآییه وامٍ اخالق

 

 

 آییه وامٍ پًشش ي اخالق حرفٍ ای در محیط کارآمًزیالف( 

رػبیت داًطجَ هَظف است در ابتذای وبرآهَسی بب ولیِ همزرات هَجَد در بخص آضٌب ضذُ ٍ هلشم بِ  -1

 آًْب هی ببضذ.

 ،ّوزاُ بیوبر ٍ ّن گزٍّی ّب بیوبراى، پزسٌل تَام بب احتزام بب هزبی، ولیِای  حزفِتؼبهل ٍ ارتببط  -2

 الشاهی هی ببضذ

 .سیز ًظز استبد هزبَعِ اًجبم گیزدبب ّوبٌّگی بخص ٍ ببلیٌی غزفب  گًَِ پزٍسیجزّز -3

وبرآهَسی ّب الشاهی است ٍ در غَرت اخاللی تَسظ داًطجَیبى در هحل -رػبیت ضئًَبت اسالهی -4

  ، بز اسبس آییي ًبهِ اًضببعی داًطگبُ بز خَرد خَاّذ.  هطبّذُ ّز گًَِ تخلف

 هی ببضذهوٌَع هحَعِ  بیوبرستبى ٍ یب بخطْب  تجوغ بی هَرد در ّز گًَِ -5

 هوٌَع است وبرآهَسیهَرد در هحیظ ی ضَخیْبی سًٌذُ ٍب -6

در غَرت  ٍ بَدُهػذٍهیي هزاجؼِ وٌٌذُ بِ بیوبرستبى هوٌَع  گزفتي فیلن یب ػىس اس بیوبراى ٍ -7

 ، بب داًطجَی خبعی بز اسبس آییي ًبهِ اًضببعی داًطگبُ بزخَرد خَاّذ.   هطبّذُ

 .هوٌَع است تلفي ّوزاُّوزاُ داضتي  اتاق عمل ي زایشگاٌدر بخطْبی  -8

 داًطجَیبى دختز:  پَضص -9

  سبدٍُ وفص  ، توییش ٍ هزتبسفیذ رٍپَش

 سزهِ ای سبدُ هطىی یب ضلَار پبرچِ ای ٍ همٌؼِ 

 است توبهی وبرآهَسی ّب هوٌَع  در ِ اسدٍاجمآالت بجش حلسیَرگًَِ داضتي ّز 

  هی ببضذهوٌَع  آرایصٍ  داضتي الن ًبخي

 داًطجَیبى پسز: پَضص -10

 ، توییش ٍ هزتبرٍپَش سفیذ

 سزهِ ایضلَار پبرچِ ای سبدُ هطىی یب 

 سبدُوفص 

 است توبهی وبرآهَسی ّب هوٌَع ِ اسدٍاج مسیَر آالت بجش حلداضتي ّز گًَِ 



 
 

 وصة اتیکت داوشجًیی در تمامی کارآمًزی َا السامی می تاشد.  -11

 عدم رعایت پًشش داوشجًیی در کارامًزی َا تٍ مىسلٍ غیثت غیرمجاز در آن ريز خًاَد تًد. -21

 .تیماران َستىدداوشجًیان ملسم تٍ محرماوٍ وگٍ داشته اطالعات  -21

 

 قًاویه ي مقررات کارمًزی ب( 

  ذوٌتزل ًوبیبزًبهِ را لبل اس ضزٍع وبرآهَسی  داًطجَ هَظف است .1

 .ببضذ هی 13- 30/18ٍ ػػز  30/7-13سبػت وبرآهَسی در ضیفت غبح  .2

 داًطىذُ اهَر ببلیٌی گَاّی وتبی اسفمظ بب  داًطجَ حضَر ،اگز ًبم داًطجَ در لیست استبد ًیست .3

 .اهىبى پذیز است

اهَر اس  گَاّی وتبیبب ارائِ ایي اهز تٌْب  ،گزٍّْبی وبر اهَسی داًطجَ بیيجببجبیی  ،در غَرت لشٍم .4

 داًطىذُ هیسز است. ببلیٌی

رسبًی بزای اػضب گزٍُ بب ٍی بزای ّز گزٍُ یه ًوبیٌذُ هطخع ضَد وِ ّز گًَِ اعالع السم است  .5

 ولیِ افزاد گزٍُ بب ًوبیٌذُ ّوبٌّگی السم را داضتِ ببضٌذ.بٌببزیي ضبیستِ است  اًجبم خَاّذ ضذ.

تَجِ داضتِ ببضیذ وبرآهَسی ّب فمظ در ایبم تؼغیل هطخع ضذُ در تمَین رسوی وطَر بزگشار  .6

 ًوی ضَد.)در هَارد خبظ اس عزیك داًطىذُ اعالع رسبًی خَاّذ ضذ(

 دلیمِ است  20 یبى در وبرآهَسیَهیبى ٍلت داًطجاستزاحت  .7

 :داًطجَغیبت  .8

 : جبزاى وبراهَسی بِ هیشاى دٍ بزابز تؼذاد رٍسّبی غیبتتب دٍ رٍسهجبس غیبت  داضتي -

 داضتي غیبت هجبس بیص اس دٍ رٍس: حذف وبرآهَسی -

 : درج ًوزُ غفز جْت وبرآهَسی هجبس غیز داضتي غیبت -

 ي اًجبم ضَداهَر ببلی بب ّوبٌّگی هزبی ٍ ّب جبزاًی وبرآهَسی توجه:

ًوزات در سیستن سوب لببل هطبّذُ هی ببضذ  ٍ اػالم ًوزات بِ عزق دیگز  ،اهَسیوبربیبى پس اس پ .9

 اهىبى پذیز ًوی ببضذ. 

اًجبم وبرآهَسی ّب در خبرج اس بزًبهِ اػالم ضذُ تَسظ اهَر ببلیٌی داًطىذُ هجبس ًوی ببضذ ٍ در  .10

 نیست.قابل قبول غَرت هطبّذُ، وبرآهَسی هزبَعِ اس ًظز داًطىذُ 

 



 

ف
ردي

 دانشجو در پایاى کاراهوزی بتوانذ...... 
 

 اساهی دانشجویاى

 

 
   

     و چطن را توضیح دهذ. ENTهعاني اصطالحات و اختصارات هعوول در بخص  1

     بیوار هبتال به اختالالت چطوي و گوش و حلق و بیني را بررسي نوایذ. 2

     تطخیصهای پرستاری را بر اساس بررسي بیوار بنویسذ. 3

     هیذهذ.) گلوکوم و بیواریهای قرنیه و ...(را توضیح   ENTبیواری های چطوي و  4

هراقبت ویژه قبل و بعذ از اعوال جراحي چطن )پانسواى و قطره چطوي و ..( را به  5

 درستي انجام هي دهذ.

    

داروهای اختصاصي بیواریهای چطوي را بر حسب هکانیسن عول طبقه بنذی نووده  6

 و هوارد استفاده و عوارض آى را توضیح دهذ.

    

در هنگام ترخیص آهوزضهای الزم در هورد هراقبت از خود )به صورت کتبي و  7

 ضفاهي( به بیوار و خانواده هیذهذ.

    

     نمره دانشجو: 

 

 ....................................................................................................... مالحظات مربوط به کاراموزی:

.......................................................................... .......................................................................... 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی مدرس

 تاریخ -امضا

 دانشگاه علوم پسشکی لرستاى
 دانشکذه پرستاری و هرکس آهوزش فوریت های پسشکی پلذختر

 ENTچشن و  اهذاف آهوزش بالینی در بخش 

 ی:......           اد روزهای کاراهوزتاریخ شروع......   تاریخ پایاى کاراهوزی........    هذرس:..............       بیوارستاى:........      بخش:................ تعذ

 



 

ف
ردي

 دانشجو در پایان کاراموزی بتوانذ...... 
 

 اسامی دانشجویان

 

 
   

( قرار Assessment بيمار دچار سًختگي را بٍ ريش صحيح مًرد بررسي جامع) 1

 مي دَذ.

    

     بر اساض ييصگيُای ظاَر زخم درجٍ سًختگي را تعييه مي ومايذ. 2

     بر اساض وًاحي دچار سًختگي را تعييه مي ومايذ. 3

بيمار را تعييه مي  اوجام شذٌ مشکالت مًجًد ي احتماليAssessment  بر اساض 4

 ومايذ.

    

     تشخيص َای پرستاری بيمار دچار سًختگي را تعييه مي ومايذ.  5

     اقذامات ايرشاوسي مًرد وياز را در بيماران دچار سًختگي َای يسيع اوجام مي دَذ. 6

تأميه  با تًجٍ بٍ اَميت مايع درماوي در سًختگي َا ی يسيع ، اقذامات الزم جُت 7

 مايع مًرد وياز بيمار را اوجام مي دَذ.

    

     آمًزشُای حيه ترخيص را بٍ بيمار ي خاوًادٌ يی ارائٍ مي دَذ. 8

     داريَای تجًيس شذٌ جُت بيمار را بٍ ريش صحيح اجرا مي ومايذ. 9

     ذ.پاوسمان زخم سًختگي را بٍ ريش صحيح اوجام مي دَ 11

     تعييه کىذ.بر اساض درجٍ ي درصذ سًختگي  شذت سًختگي را 11

     تمريىات حرکتي الزم ي پًزيشه َای مىاسب را بٍ اوذام مي دَذ. 12

     نمره دانشجو: 

 

 ....................................................................................................... مالحظات مربوط به کاراموزی:

.......................................................................... .......................................................................... 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی مدرس

 تاریخ -امضا

 دانشگاه علوم پسشکی لرستان
 دانشکذه پرستاری و مرکس آموزش فوریت های پسشکی پلذختر

 سوختگی اهذاف آموزش بالینی در بخش 

 زی:......           اد روزهای کاراموتاریخ شروع......   تاریخ پایان کاراموزی........    مذرس:..............       بیمارستان:........      بخش:................ تعذ

 



 

ف
ردي

 دانشجو در پایان کاراموزی بتوانذ...... 
 

 اسامی دانشجویان

 

 
   

     قراردَذ. ((assessmentبیمار بستری در بخص را مًرد بررسی جامع  1

     اوجام ضذٌ تطخیص َای پرستاری بیمار را تعیه ومایذ. assessmentبر اساس  2

َروی دیسک بیه ,ًاع تًمًرَااو,اختالالت سیستم عصبی )کاَص سطح ًَضیاری 3

صرع  ,مسمهدماوس ي سردرد ,آلسایمر,يپارکیىسًنMS    کمردرد,مُرٌ ای

 (را تطریح ومایذ.CVAيICPي

    

     (بیمار را تعییه ومایذ.(GCSومرٌ ًَضیاری  4

)کاَص سطح مذاخالت پرستاری الزم را در اختالالت سیستم ضىاختی ي ادراکی  5

 ًَضیاری(را اجرا ومایذ.

    

     مذاخالت پرستاری مربًط بٍ اختالالت سیستم عصبی را اجرا ومایذ. 6

را تًضیح  ((EMG/EEG/MRIمراقبتُای قبل ي پس از اوجام تستُای تطخیصی  7

 دَذ.

    

     بررسی اعصاب ديازدٌ گاوٍ مغسی را اوجام دَذ. 8

مایع مغسی وخاعی را تطریح ومایذ ي مذاخالت پرستاری الزم را بٍ عالیم افسایص فطار  9

 عمل آيرد.

    

     داريَای تخصصی بخص را تطریح ومایذ. 11

     داريَا ي سرمُای تجًیس ضذٌ جُت بیماران را بٍ ريش صحیح اجرا میىمایذ. 11

     ایذ.آمًزضُای الزم جُت بیماران را در بخص ي حیه ترخیص ارائٍ میىم 12

     نمره دانشجو: 

 

 ....................................................................................................... به کاراموزی:مالحظات مربوط 

.......................................................................... .......................................................................... 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی مدرس

 تاریخ -امضا

 دانشگاه علوم پسشکی لرستان
 دانشکذه پرستاری و مرکس آموزش فوریت های پسشکی پلذختر

 مغس و اعصاب اهذاف آموزش بالینی در بخش 

 وزی:......           اد روزهای کارامتاریخ شروع......   تاریخ پایان کاراموزی........    مذرس:..............       بیمارستان:........      بخش:................ تعذ

 



 دانشکده پرستاری و فوریتهای پزشکی پلدختر

 فرم ارزشیابی کارآموزی دانشجویان رشته پرستاری 

 
 

 اعصاب سوختگی ENTچشم و 

 

 عملکرد

 

 معیار

 خوب متوسط ضعیف خوب متوسط ضعیف خوب متوسط ضعیف

 

  حضور به موقع، فعال و تمام وقت در بخش .1         

 برقراری ارتباط مناسب و صحیح با پرسنل بخش .2         

 برقراری ارتباط مناسب و صحیح با بیماران .3         

 قوانین و مقررات بخش و رعایت اصول اخالقی .4         

 مناسبداشتن اتیکت و لباس فرم  .5         

 بیماران نیازهای و مشکالت تعیین و بررسی .6         

 جهت بیماران و صحیح مراقبتهای مناسب انجام .7         

داشتن سرعت عمل مناسب در حین انجام  .8         

 اقدامات

جواب، بررسیییی و تشیییخید موارد        پیگیری     .9         

  آزمایشات غیرطبیعی

صییحیح نمونهوخون، مدفوو و تهیه و جمع آوری  .10         

 ادرار( آزمایش

 صرفه جویی و دقت در استفاده از تجهیزات .11         

 کنترل و ثبت صحیح عالیم حیاتی .12         

مار و          .13          به بی یاز  ناسیییب و مورد ن ئه آموزش م ارا

 همراهان

هییای متییداول بخش و  ی بییا بیمییاری آشییینییای  .14         

 های مربوطهمراقبت

های رایخ بخش و عوار  و       .15          با دارو نایی  آشییی

 مراقبتهای الزم 

 دادن داروها به شیوه مناسب و صحیح  .16         

 آماده نمودن سرم و اتیکت آن به شیوه صحیح  .17         

 نوشتن و ارائه گزارشات با رعایت اصول صحیح .18         

 ارائه مناسب تکالیف .19         

 غیبت های دانشجوتعداد          

 نمره دانشجو   

 نمره نهایی دانشجو 

اننام و نام خانوادگی و امضاء مربی  




