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 پرستاری و مامایی :/ مرکز آموزشی درمانیدانشکده

 پرستاری مراقبت های ویژه و اورژانس گروه آموزشی:

  Course Plan دورهطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پرستاریرشته تحصیلی:  ، آی سی یو و دیالیز کار آموزی سی سی یو عنوان واحد درسی:

 کارشناسی لی: مقطع تحصی کارآموزینوع واحد درسی: 

 - عملی: -نظری:  واحد
 -کارآموزی: 

 واحد 3 کارورزی:
 7  ترم تحصیلی: 

 ،ساعت

 ماه یاروز
 - عملی: -نظری: 

 -کارآموزی: 

 روز 30 کارورزی:
- :سال کارآموز   -بخش: 

 کد درس:
1351937 

 

 پیشنیاز: 
1351929 
1351931 

برنامه آموزشی  جدیدترین تاریخ تصویب

 :توسط وزارت بهداشت

98/06/01  

     ccu,Icu,Diaبخش: 4سال: کارورز 

 -بخش: -سال: دستیار

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 پرستاری داخلی جراحی رشته تحصیلی:  سوسن تلخابی مقدمنام و نام خانوادگی: 

 مربی رتبه علمی:  کارشناسی ارشد مقطع تحصیلی: 

         sussantmo48@gmail.com: پست الکترونیک 024- 33148352شماره تماس:
 

 دانشکده پرستاری و مامایی -پردیس دانشگاه علوم پرشکی زنجان  -انتهای شهرک کارمندان   آدرس محل کار:

 سوسن تلخابی مقدم –غلی ایمانی  –مهین روحانی نام و نام خانوادگی سایر مدرسان:  

 :تاریخ تدوین طرح درس :روش برگزاری برنامه

 20/06/1398 
 جامعه:بازنگری بر اساس نیاز 

 ترکیبی مجازی × حضوری

 تصویب تاریخ

 :EDCتوسط شورای  

00/00/1398 

 

 

 شماره جلسات

   بازنگری شده:

 اولین بار 

01/06/98 

 تاریخ تأیید 

 :EDOتوسط شورای 

1398 

 اهداف آموزشی
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 کارآموزی سی سی یو

ختالالت ریتم قلبی، روشهای طبی، دارویی و مداخالت غیر دارویی درمان آشنایی با الکتروفیزیولوژی قلب، ریتم طبیعی قلب، انواع ا  هدف کلی:

 این اختالالت و مراقبتهای پرستاری ویژه

 در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیران قادر باشند: اهداف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیطه شناختی 

 ی سیستم هدایتی قلب را بیان نماید.ژآناتومی و فیزیولو 

 جه به شرح حال، نوار الکتروکاردیوگرافی بیمار را بدرستی تفسیر نماید.با تو 

   با استفاده ازECG   .و استریپ انواع اختالالت ریتم قلبی را تشخیص دهد 

 .با توجه به شرح حال، عالیم بالینی و الکتروکاردیوگرافی بیمار، انفارکتوس میوکارد را تشخیص دهد 

 دهد.یوکارد را انجام ز بیمار در فاز حاد انفارکتوس ممراقبتهای دارویی و پرستاری ا 

 .تغییرات ریتم قلبی با توجه به اختالالت سطح الکترولیتی را تفسیر نماید 

 
 :حیطه روانی حرکتی 

 .از دستگاه الکتروکاردیوگراف برای ثبت فعالیت الکتریکی قلب بیماران بدرستی  استفاده نماید 

  بخش اورژانس، قلب و پاراکلینک قلب بدرستی مشارکت نماید. در مراحل مختلف پذیرش بیمار از 

 .مانیتورینگ بیماران را بخوبی انجام داده و پایش نماید 

 .بر اساس تشخیص مراقبتهای دارویی، طبی و پرستاری برای بیمار با اختالل ریتم انجام دهد 

 و دفیبریالسیون( با پرسنل بخش مشارکت و همکاری نماید. کاردیوورژنتروشوک برای درمان اختالل ریتم )در استفاده از دستگاه الک 

 .مراقبتهای پرستاری بیمار دارای پیس میکر موقت را بدرستی انجام دهد 

 با آنژین ناپایدار را انجام دهد. مراقبتهای پرستاری، طبی و دارویی  بیمار 

  ریه، شوک کاردیوژنیک و .... را انجام دهد.مراقبتهای پرستاری، طبی و دارویی بیمار با نارسایی حاد قلبی، ادم حاد 

 مشارکت نماید.ترومبولیتیک انجام مراقبتهای قبل، حین و بعد از تزریق  در 

 .آمادگیهای قبل و بعد از اقدامات تشخیصی تهاجمی و غیرتهاجمی را برای بیماران بدرستی انجام دهد 

 ماید.در صورت لزوم برای بیمار از پیس میکر جلدی موقت استفاده ن 

  از بیمار بعد ازPPCI به درستی مراقبت نماید 

 .نتایج آزمایشگاهی و پاراکلینیکی بیماران را با توجه به شرح حال تفسیر نموده بر اساس آن تصمیم گیری و اقدام نماید 

   از آنها استفاده نماید.انواع داروهای مصرفی در بخش سی سی یو و عوارض و عالیم و موارد مصرف آنان را برشمرده و در صورت لزوم 

 

 



3 
 

 

  عاطفیحیطه: 

 .اصول اخالق در برخورد با همکاران و بیماران را اجرا کند 

 ا فعالیت های محوله را به صورت مشتاقانه و فعاالنه انجام دهد 

 .در رعایت حفظ حریم خصوصی بیمار مشتاقانه و مسئوالنه اقدام کند 

  سایر کارکنان و بیماران برقرار کند.ارتباطی موثر و مطمئن با استاد،هم کالسیها و 

 .قادر باشد تا از بیماران حمایت روحی داشته باشد 
 

 کارآموزی آی سی یو 

 :حیطه شناختی 

 در بخش  آموزشی دوره پایان از پس باشد قادر فراگیرAICU را توضیح و تفسیر نمایدصطالحات رایج مورد استفاده ا. 

 در مراقبتهای مربوط به اعمال رادیولوژیکی و سایر آزمونهای تشخیصی )زشی آمو دوره پایان از پس باشد قادر فراگیرCXR, CT 

Scan, MRI,…تفسیر نماید. بتواند ( فعال باشد.  و تا حدودی 

 آزمایش  نتایج اساس بر را باز و اسید اختالل آموزشی نوع دوره پایان از پس باشد قادر فراگیرABG ،صحت با و وضعیت بالینی بیمار 

 .دهد تشخیص کامل

 بیمار بالین در را  )آزمایشهای آنالیز خون و ادرار، انعقادی و...( یافته های آزمایشگاهیآموزشی نتایج  دوره پایان از پس باشد قادر فراگیر 

 نماید. تفسیر خطا % 10 با

 آموزشی سطح هوشیاری بیماران را بر اساس فرمت  دوره پایان از پس باشد قادر فراگیر Four Score  وGCS .تعیین نماید 

 عالیم و نشانه های بالینی اختالل در سیستم تنفس و مغز و اعصاب )تغییر در عالیم حیاتی،  آموزشی دوره پایان از پس باشد قادر فراگیر
 ، رفلکس مردمک به نور و...( بداند.GCSالگوی تنفس  و سطح هوشیاری، بررسی 

 تفسیر خطا % 10 با بیمار بالین در انواع آریتمی های خطرناک بطنی و فوق بطنی راآموزشی  دوره پایان از پس باشد قادر فراگیر 

 نماید.

 بر اساس  را با استفاده از همکاری مددجو و اعضای تیم درمان، اهداف مراقبتی قابل دستیابی آموزشی دوره پایان از پس باشد قادر فراگیر
 تشخیص های پرستاری تنظیم نماید.

 تدابیر مراقبتی مناسب جهت دستیابی به اهداف، منطبق بر برنامه های درمانی مددجو و  آموزشی دوره پایان از پس باشد قادر فراگیر
 متناسب با زمان و امکانات طرح ریزی نماید.

 آموزشی، بعد از اتمام  دوره پایان از پس باشد قادر فراگیرCPR، ر همکالسیها را ثبت کرده و آنها را در بخش به سای اقدامات انجام شده
 توضیح دهد.

 حیطه روانی حرکتی: 

 نحوه پذیرش بیمار و مراقبتهای پرستاری روتین از بیماران بستری در بخش  آموزشی دوره پایان از پس باشد قادر فراگیرAICU  را
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 انجام دهد.

 در بخش  آموزشی دوره پایان از پس باشد قادر فراگیرAICU داده و انجام بدون خطا رینگ  را گیری دستگاههای مانیتو تنظیم و آالرم
 بر بالین بیمار استفاده نماید.

 داده و بر بالین بیمار استفاده انجام بدون خطا اکسیمتر را  گیری دستگاه پالس تنظیم و آالرم آموزشی دوره پایان از پس باشد قادر فراگیر
 نماید.

 پمپ انفوزیون را انجام داده و موارد استفاده و مراقبتهای مربوط به گیری  تنظیم و آالرم آموزشی دوره پایان از پس باشد قادر فراگیر
کربنات سدیم، آتروپین، نیتروپروساید، و ...( را کامال  )مانند؛ دوپامین، دوبوتامین، آدرنالین، بی ICUداروهای اختصاصی و ویژه در بخش 

 یاد گرفته و توسط پمپ انفوزیون اجرا نماید.
 در بخش  آموزشی دوره پایان از پس باشد قادر فراگیرAICU داده و انجام بدون خطا گیری دستگاه الکتروشوک را  تنظیم و آالرم

 حداقل یکبار بر بالین بیمار به کمک مربی خود استفاده نماید.
 ستگاه داع مدهای انو  و انجام دهد% خطا 10با گیری دستگاه ونتیالتور را  تنظیم و آالرم آموزشی دوره پایان از پس باشد قادر فراگیر

 اجرا نماید. را بر بالین بیمارونتیالتور 
 را انجام دهد رفلکس مردمک به نورآموزشی بررسی  دوره پایان از پس باشد قادر فراگیر 

 م انجا بر بالبن بیمار خونگیری از طریق شریان را به طور صحیح انجام داده وتست آلن را  آموزشی دوره پایان از پس باشد قادر فراگیر
 دهد.

 مراقبتهای قبل از اعمال جراحی نظیر کرانیوتومی و المینکتومی )آمادگی پوست، ناشتا بودن  آموزشی دوره پایان از پس باشد قادر فراگیر
 و...( را اجرا نماید.

 یم حیاتی، ایجاد مراقبت بعد از عمل از مددجو )قطع یا ادامه مصرف داروها ، کنترل عال آموزشی دوره پایان از پس باشد قادر فراگیر
فعالیت و تحرک متناسب با نوع عمل جراحی، پیشگیری و کنترل عوارض ناشی از کم تحرکی، بررسی وضعیت حس، حرکت و جریان 

 ن بیمار اجرا نماید.یخون اندام، پوزیشن مناسب و...( در بال

 را انجام دهد جذب و دفعدقیق کنترل آموزشی  دوره پایان از پس باشد قادر فراگیر. 

 مناسب بعد از عمل جراحی یا اکستوباسیون متناسب با بیمار را،  تنفسی و فیزیوترابی تمرینات آموزشی دوره پایان از پس باشد قادر فراگیر
 بر بالین بیمار انجام دهد.

 ام دهد.و فیزیوترابی اندامها را بصورت صحیح بر بالین بیمار انج تمرینات آموزشی دوره پایان از پس باشد قادر فراگیر 

 مبتال به ضربه مغزی، صدمه نخاعی،  اناز مددجوی آموزشی دوره پایان از پس باشد قادر فراگیرCOPD مددجویان نیازمند به ونتیالتور ،
 مراقبت نماید. و سایر مددجویان نیازمند بستری در بخش مراقبتهای ویژه و تهویه مکانیکی

 ن لوله تراشه، دهان و بینی را بدون خطا انجام دهد.آموزشی ساکش دوره پایان از پس باشد قادر فراگیر 

 عملیات  آموزشی دوره پایان از پس باشد قادر فراگیرCPR  تنفص مصنوعی، ماساژ قفسه سینه،  مربوطه با نظارت مستقیم استادرا(
 انجام دهد. ن به بیماران،(آماده کردن دستگاه الکتروشوک، کمک به دفیبریله کردن بیمار،  کمک به آماده سازی داروها و تجویز آ

 تراپی را شرح داده و نحوه استفاده از آنها را نشان دهد. انواع وسایل اکسیژن آموزشی دوره پایان از پس باشد قادر فراگیر 

 د.مراقبت از بیماران دارای راه هوایی مصنوعی را بر اساس فرایند پرستاری انجام ده آموزشی دوره پایان از پس باشد قادر فراگیر 

 های حیاتی )تنفس، قلب و عروق، مغز و اعصاب، کلیه(  را اجرا نماید. ارزیابی بالینی سیستم آموزشی دوره پایان از پس باشد قادر فراگیر 

 موجود در بخش استانداردهای و  امکانات، تجهیزاتبا تمامی  آموزشی دوره پایان از پس باشد قادر فراگیرAICU  آشنا بوده و از آنها بر
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 ن بیمار استفاده نماید.بالی

  

 حیطه عاطفی: 
 کند می شرکت فعاالنه گروهی های بحث در در بخش، مختلف آموزشهای تئوری مراحل در فراگیر. 
 بخش   با تمامی بیماران تماس هر از قبل فراگیرAICU شوید می صحیح تکنیک با را دستهایش. 
 می نماید همکاری بخش کارکنان سایر اب صادقانه همیشه بیماران، سالمتی مجدد کسب جهت در فراگیر. 

 

 کارآموزی دیالیز

 :حیطه شناختی 

                بیان نمایدنحوه تشخیص و معیارهای اصلی تشخیص نارسایی کلیه را. 
                بیان نمایدنحوه بررسی بیمار با نارسایی کلیه)حاد و مزمن(را . 
               بیان نمایدشروع همودیالیز)تغذیه ، روانشناختی ، مراقبت از فیستول و شالدون( را قبل از  نحوه آموزش و آمادگی. 
                بیان نمایدمراقبتهای قبل و حین و بعد از انجام همودیالیز را. 
                بیان نمایدعوارض زودرس و دیررس همودیالیز و راههای پیشگیری و مقابله با آنها را. 
                 .دستورالعمل دارودرمانی بیمار همودیالیزی را بداند 
                بیان نمایدبررسی های پاراکلینیکی و سیر درمان و نحوه ثبت و گزارش و پیگیری آنها را. 
               .انواع صافی ها و نحوه انتخاب آنها)معایب و محاسن آنها( را بداند 
               .نحوه بررسی و تشخیص های پرستاری فعلی و احتمالی بیمارهمودیالیزی را بداند 
                بیان نمایدبررسی و مراقبت انواع راههای دسترسی به عروق را. 
                بیان نمایدبررسی و نحوه ایجاد الین وریدی و شریانی را. 
              بخش )حداقل یک دستگاه بطورکامل ( را بداند. انواع دستگاههای دیالیز موجود در 
              .موقعیت های اورزانس مهم در حین انجام همودیالیز را بداند 
               بیان نمایداورژانس های همودیالیز و نحوه مقابله با آنها را. 
               یدبیان نماتعیین کفایت همودیالیز و برررسی عوامل و موانع آن را. 
              .آموزش های الزم به بیمار و همراه بیمار را بداند 
              بشناسد.مسائل و مشکالت روحی و روانی رایج در بیماران همودیالیزی را 

 :حیطه روانی حرکتی 

              ،اقدامات مربوط به پذیرش بیمار را بطور صحیح انجام دهدقادر باشد.  
             شرح حال کامل از بیماراخذ نمایداشد، قادر ب. 
              ،انجام دهد.معاینه اندامها و پوست وسمع صدای ریه را بدرستی قادر باشد 
              ،مشکالت بیمار را قبل از دیالیز  تشخیص  و اقدامات مربوط به ان را به درستی انجام دهد.قادر باشد 
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             ،اه را تشخیص و اقدامات مربوط به ان را به درستی انجام دهدمشکالت دستگقادر باشد. 
             ،مشکالت بیمار حین دیالیز را تشخیص و اقدامات مربوط به ان را به درستی انجام دهدقادر باشد. 
             ،د.درخواست آزمایشات مورد نیاز با توجه به علت  مشکالت بیمار  را به درستی انجام دهقادر باشد 
             ،کندو روند آن به درستی را هدایت  تجویز هیپرتونیک ها را تشخیص هاندیکاسیون و نحوقادر باشد. 
             ،آالرم های دستگاه را به درستی تفسیر کرده و مشکل را برطرف کند قادر باشد. 
             ،دهدتی انجام و اداره آن را به درس کالتینگ و همولیز را تشخیصقادر باشد. 
             ،دهدرا انجام اقدام مربوط به تشخیص و درمان هایپوتانسیون قادر باشد. 
             ،دهدزم را انجام آمبولی هوا را تشخیص و اقدام القادر باشد. 
             ،نماید. وزن خشک و روش تعیین آن را مشخص قادر باشد 
             ،از نظرهماتوم قبلی یا فعلی بررسی نمایدمحل نیدل را قادر باشد. 
 :حیطه عاطفی 

            .با عالقه و دقت بامشکالت بخش و دوره آشنا شود 

           داشته باشد. با انگیزه درارائه کنفرانس و شرکت فعال و داوطلبانه 

           راه و بیمار را آرام نمایدارتباط مناسب درمانی با بیمار برقرار نماید و در موارد لزوم بتواند هم. 

           اصول اخالقی بیمارستان و بخش دیالیز رارعایت نماید. 

          .درموارد موردنیاز قادر باشد استرس و هیجانات خود را کنترل نماید 

          اشته باشد.گروهی های بخش را د توان برقراری ارتباط مناسب با مربی، همکاران و هم 

 ریسروش های تد

 ایفای نقش بحث گروهی پرسش و پاسخ سخنرانی

 پانل PBL نمایش عملی کارگاه آموزشی 

 گروه کوچک              جورنال کالب                گزارش صبحگاهی                    گردش علمی

Bedside teaching × Grand Round Case Based  Discussion بیمار شبیه سازی شده 

 روش های تدریس:سایر 

 مواد و وسایل آموزشی
 نمودار/ چارت بروشور کاتالوگ/ تصویر/ عکس وایت بورد پاورپوینت جزوه کتاب

 × بیمار واقعی بیمار استاندارد شده اشیاء و لوازم واقعی ماکت نرم افزار فیلم آموزشی فایل صوتی

 و اسالید، پوستر و پمفلت بهداشتی انواع پروژکتورهای اورهد، اوپک  سایر مواد و وسایل آموزشی:

 مکان برگزاری آموزش

 کالس 
 سایت

 اینترنت 

سالن 

 کنفرانس

 سالن

 آمفی تأتر 

 سالن 

 موالژ
 Media Lab آزمایشگاه

Skill 

Lab 

درمانگاه/ 

 بخش بالینی

× 

 عرصه

 بهداشت
 جامعه
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   :مکان های آموزشیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(
 درد در بیماران مبتال به انفارکتوس میوکاردیریت تجربه عملی مد 

  تحت آنژیوپالستی و  تجربه عملی مراقبت از بیمارTPM 

 تفسیر تجربه عملی  ECG 
 دستگاه الکتروکاردیوگراف و دستگاه شوک  با تجربه عملی کار 
 میکرودراپر و تنظیم دز داروها تجربه عملی کار 
 مشکالت حاد قلبی مراقبت از بیماران مبتال به تجربه عملی 
 ---------------------------------------------- 

 تشخیص و بررسی بیمار با نارسایی کلیه)حاد و مزمن(  تجربه عملی    ●      

 نحوه آموزش و آمادگی های قبل از شروع همودیالیز)تغذیه، روانشناختی، مراقبت از فیستول و شالدون( تجربه عملی     ●     

 مراقبتهای قبل و حین و بعد از انجام همودیالیز تجربه عملی     ●     

 آشنایی با دارودرمانی بیمار همودیالیزی     ●     

 بررسی های پاراکلینیکی و سیر درمان و نحوه ثبت و گزارش و پیگیری آنها تجربه عملی     ●     

 و محاسن آنها( آشنایی با انواع صافی ها و نحوه انتخاب آنها)معایب    ●     

 نحوه بررسی و تشخیص های پرستاری فعلی و احتمالی بیمارهمودیالیزی تجربه عملی    ●      

 بررسی و مراقبت انواع راههای دسترسی به عروق  تجربه عملی     ●     

 آشنایی با بررسی و نحوه ایجاد الین وریدی و شریانی     ●     

 اههای دیالیز موجود در بخش )حداقل یک دستگاه بطورکامل (انواع دستگ تجربه عملی    ●     

 آشنایی با موقعیت های اورزانس مهم در حین انجام همودیالیز     ●     

 آشنایی با اورژانس های همودیالیز و نحوه مقابله با آنها    ●     

 تعیین کفایت همودیالیز و برررسی عوامل و موانع آن تجربه عملی    ●     

 آموزش های الزم به بیمار و همراه بیمار تجربه عملی    ●     

 آشنایی با مسائل و مشکالت روحی و روانی رایج در بیماران همودیالیزی    ●     

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(
  بحث گروهی درباره موضوعات تعیین شده 
 ارائه گزارش روزانه 
 Case report 

--------------------------- 

 آمادگی برای بررسی روزانه هر بیمار      ●      

 آمادگی برای ارائه گزارش از بررسی شرایط بالینی و پرونده بیمار     ●     

 آمادگی برای  پرسش و پاسخ بر بالین بیمار      ●     

 آمادگی برای ارائه کنفرانس بالینی از موضوعات تعیین شده      ●     

 دگی برای انجام ست و پرایم دستگاه قبل از ورود بیمارآما     ●     
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 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس
 انتظارات:  

 مربوطهحضور بموقع در محل کارآموزی در بخش 

 رعایت فرم مناسب بخش و داشتن اتیکت دانشجویی 

 مشارکت در بحث و گفتگو در بالین 

 انجام و تحویل بموقع وصحیح تکالیف 

 ادگیری موارد آموزشی مرتبط با واحد درسیتالش برای ی

 رعایت اصول کنترل عفونت

 رعایت قوانین و نظم در بخش 

 رعایت پوشش و لباس فرم مصوب دانشگاه 

 

 : مجازها

 چک کردن موبایل در زمان استراحت

 ورود و خروج از بخش در صورت نیاز با هماهنگی مربی 

 مان خوردن وآشامیدن رعایت ز نیم ساعت استراحت در وسط کارآموزی 

 عدم خروج از بیمارستان در کل زمان کارآموزی روزانه
  محدودیت ها:

  عدم استفاده از موبایل در بخش

 همراه نداشتن گوشی موبایل در کارآموزی و در بخش و در صورت ضرورت وشرایط خاص با اطالع مربی ،سایلنت نمودن گوشی ()

 ز هماهنگی با مربی و آموزش دانشکدهو در صورت نیا نداشتن غیبت غیر موجه 

 عدم نشستن یا تکیه بر تخت یا برانکارد و جاهای غیر متعارف در ساعات کارآموزی 

 

 (/بالینی/عرصههای ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهیتوصیه
 

 استفاده از وسایل حفاظت فردی ) دستکش ،شیلد،گان و..(

 نرعایت اصول تزریقات ایم رعایت نکات ایمنی در

 پیشگیری از نیدل استیک )پرهیز از ریکپ و...(و 

 آگاهی از مراحل پیگیری نیدل استیک بعد از وقوع

 رعایت اصول بهداشتی الزم برای همه بیماران

 انجام شستشوی دست با اصول استاندارد)هندواش و هندراب(

 دقت در استفاده و دفع وسایل نوک تیز و برنده 

 برقی و اجتناب از خطر برق گرفتگی احتیاط در استفاده از وسایل 

 استفاده از سایدریل برای بیماران برای جلوگیری از فالینگ

 استفاده از بتادین رقیق شده برای اسکراب محل نیدل
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 رعایت اصول مراقبت در اتاق ایزوله

 خودداری از حمل گوشی در بخش بدلیل احتمال آلودگی

 آن ها احتیاط در استفاده از تجهیزات و مراقبت از

 و لوازم ایمنی نرم بخش  استفاده از فرم مناسب

 و رعایت کلیه دستورالعمل های موجود در بخش دفع صحیح زباله های عفونی و اشیاء نوک تیز

 فهرست منابع درسی

1) ECG WORKOUT Exercises in Arrhthmia Interpretation JANE HUFF Lippincott 2002 

2) ECG Strip Ease An Arrhythmia Interpretation Workbook Lippincott & Wilkins 2007 

3) Basic Dysrhrhythmias Interpretation & management Robert J. Huszar 1994 

  ECGجزوه ها و مجموعه تراسه های  (4

 
 روش ارزشیابی

 × مصاحبه یستچک ل صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ گسترده پاسخ

Key Feature OSCE Short Case Long Case Mini CEX DOPS 
Clinical Work 

Sampling  × 

Log Book   360
 0

 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 سایر روش های ارزشیابی:

 ( ...........نمره،  عملی:   ..........،  نمره: نظری ............) از بارم بندی نمره 

 نمره 12   کار عملی: نمره 2: تکالیف کالسی نمره 1: و مشارکت فعالحضور 

 نمره 5  :/ دورهامتحان پایان ترم ..... نمره :/ دورهامتحان میان ترم ..... نمره کوئیز:

 سایر موارد:
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 برنامه نظریترتیب و توالی عناوین جدول 

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

1 
، مروری بر آناتومی فیزیولوژی سیستم  CCUبا تجهیزات و ویژگی های بخش معرفی بخش و آشنایی   

 هدایتی و عروق کرونر، پتانسیل عمل
 

  ، نحوه تنظیم دز داروهاطبیعی ECGو بررسی اجزای   ECGاصول اولیه آشنایی با  2

  ضد آریتمی، شناخت داروهای بیمار هر یک از دانشجوها، آریتمی های سینوسی و دهلیزی ECGتفسیر  3

  AVNبیمار هر یک از دانشجوها، آریتمی های جانکشن و بلوک های  ECGتفسیر  4

  آشنایی با دستگاه الکتروشوک یک از دانشجوها،بیمار هر  ECGتفسیر  5

  و آریتمی های بطنی در بزرگی حفرات ECGبیمار هر یک از دانشجوها، تغییرات  ECGتفسیر  6

7 
 بیمار و مراقبت پرستاری از  در بیماری کرونری ECGک از دانشجوها ، تغییرات بیمار هر ی ECGتفسیر 
ACS 

 

  و مراقبتهای مربوطه    ECGبیمار هر یک از دانشجوها، ، پیس میکر و تغییرات  ECGتفسیر  8

9 ECG و فاسیکول بلوک ها بیمار هر یک از دانشجوها،  بلوکهای شاخه ای  

  ، آزمون پایان دوره از دانشجوها  بیمار هر یک ECGتفسیر  10

 

 

توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

 فراگیران رسانیده خواهد شد.
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 جدول ترتیب و توالی عناوین برنامه عملی

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

 فراگیران رسانیده خواهد شد.
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 جدول ارائه برنامه کارآموزی/کارورزی 

 *طول دوره
 مدرسان( مدرس ) مکان ارائه عنوان برنامه آموزشی

 ماه روز ساعت

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

  فراگیران رسانیده خواهد شد.
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 زنجان دانشکده پرستاری و مامایی

 بیمارستان حضرت ولیعصر)عج( همودیالیزبخش  کارآموزیاختصاصی فرم ارزشیابی 

  نام و نام خانوادگی دانشجو :

 تاریخ کارآموزی : 

رد

 یف

 عالی موارد ارزشیابی
2 

 خوب

5/1 

 متوسط
1 

 ضعیف

5/0 

 بسیارضعیف
0 

ادم  -ها ادم اندام – ادم ریویعالئم  ) دهدمی  راانجام کلیوی سیستم موردبررسی یک 1

 –درد استخوانی  –عالئم حیاتی  – تنگی نفس – خارش پوستی – رنگ پوست -صورت

   .(میکند   بررسی دربیمار راالیگوری و آنوری  -درد قفسه سینه -دفرمیتی استخوانها 

     

      .دستگاه را قبل از وصل شدن به بیمار ست و پرایم می نماید 2

      نحوه انتخاب صافی مناسب بیمار را می داند. 3

      .میدهد انجام بیمار برای صحیح بطور را همودیالیزاز، حین و بعد قبل های مراقبت 4

      میدهد. انجامبیمار برای صحیح طور به  رادیالیز  درابتدا و انتهای خونگیری  نمونه  5

      برگه دیالیز شیت ثبت می نماید.گزارش بیمار را به روش صحیح در  6

      .نمایدبرای بیمار تفسیرمی   راات روتین دوره ای آزمایش نتیجه 7

      دستورات دارویی بیمار را با آموزش های الزم به بیمار ارائه می دهد. 8

      را می داند.بیمار نحوه محاسبه کفایت دیالیز  9

      های مهم دستگاه را توضیح دهد.قادر است آالرم ها و سیستم  10

 

 غیبت های دانشجو : 

 اقدام مربی :......................                         غیر موجه :............................                           موجه :...................................   

 :...................توضیحات الزم 

 تاریخ و امضاءدانشجو:                                                                               سوسن مقدمنام و نام خانوادگی مربی : 
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کارآموزی هاعمومی فرم ارزشیابی   

 نام و نام خانوادگی دانشجو:

 نام بخش و بیمارستان :

 تاریخ کارآموزی:

 

 ردیف

 موارد ارزشیابی
 عالی

2 

 خوب

5/1  

 متوسط

1 

 ضعیف

5/0  

بسیار 

ضعیف 

0 

1.  
را رعایت می کندساعت اعالم شده در ورود وخروج  و ساعات تنفس  .      

2.  
      موازین و شئونات اسالمی را در پوشش و رفتار بطورکامل رعایت می کند

3.  
      .الصاق اتیکت ولباس فرم را براساس مقررات دانشکده رعایت می کند

4.  
      موازین بهداشت فردی را رعایت میکند.

5.  
انجام می دهد. توانایی مدیریت زمان داشته و امور محوله را طبق الویت       

6.  
      .وظایف خود را با دقت  الزم وبارعایت اصول صحیح  انجام میدهد

7.  
      در ارائه مراقبت ها خطرات احتمالی را پیش بینی می کند

8.  
      درانجام فعالیتهای گروهی هماهنگی وهمکاری الزم را دارد

9.  
دارد ارتباط و تعامل مناسب با مدیر و کارکنان بخش مربوطه       

10.  
      در مواجهه با مددجویان اصول اخالقی و ارتباط مناسب را رعایت می کند 

11.  
      انتقاد پذیر بوده و در صدد اصالح آن است

12.  
      در حفظ و مراقبت از تجهیزات و وسایل بخش کوشا است

13.  
      .در انجام امور محوله تصمیم سریع  و مناسب اتخاذ می کند

14.  
مقرات بخش را رعایت می کند قوانین و       

15.  
) برحسب شرایط بخش و نوع کارآموزی(گزینه اختیاری مربی        

نمره( 6 -درصد نمره نهایی30نمره ارزشیابی عمومی )   ........................ نمره ......................... درصد 
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   .گزینه های نمره اختصاصی بر اساس طرح درس بالینی و بخش مربوطه بوده و بر عهده مربی می باشد 
 ارائه فرم های ارزشیابی دانشجویان به مدیران گروه مربوطه بعد از هر گروه کارآموزی توسط مربیان الزامیی   تکمیل و

 می باشد.
 ....................... تعداد غیبت های دانشجو:         موجه  .................     غیر موجه ....................   اقدام مربی               ... 

 توضیحات الزم: ............................................................................................................... دیگر............................................... 

امضاء مربیو نام و نام خانوادگی  امضاء دانشجوتاریخ و                                                         : : 

 

*نمره( 14 -درصد نمره نهایی 70نمره ارزشیابی اختصاصی )  نمره........................  .......................... درصد   

نمره( 20 -درصد 100نمره نهایی ) نمره........................  ........................... درصد   


