دانشگاه آزاد اسالمی – واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده پرستاری و مامایی

بسمه تعالی

برًبهِ آزهَى سبختبرهٌد عیٌی ببلیٌی (آسىی) داًطجَیبى وبرضٌبسی ارضد پرستبری
تبریخ اهتحبى 21 :تیر 2998
در ایي دٍرُ آهَزضی داًطجَ ببید هْبرت ّبی پرستبری ٍ هرالبت از بیوبر را در یه هحیط بدٍى تٌص ٍ دٍر
از ببلیي بب رعبیت اصَل ایوٌی ٍ بِ طَر صحیح اًجبم دّد ٍ اطویٌبى یببد وِ بِ وفبیت الزم رسیدُ است .ایي
ٍاحد عولی ضبهل ضص ایستگبُ دُ دلیمِ ای بِ ضرح ذیل هی ببضد:

ًبم ایستگبُ

ردیف

2

سَاالت تئَری

1

احیبی للبی ریَی ،ایٌتَبیطي DC ،ضَن

9

پبًسوبى ٍ سًَداش

هىبى

هربی

والض درض
اتبق احیب

سروبر خبًن داٍری

اتبق هبهبیی

سروبر خبًن راعی

4

لَلِ بیٌی هعدُ ،ولستَهی ٍ اًوب

اتبق بستری 1

سروبرخبًن هحودی

5

گرفتي ًوًَِ خَى ضریبًی ٍ اوسیصى درهبًی

اتبق ًَزاداى

سروبرخبًن ریسوبًچیبى

6

سبوطي ٍ هرالبت از تراوئَستوی

اتبق بستری 2

سروبرخبًن دوتر ضیبیی

7

هعبیٌِ ببلیٌی

رخت وي

سروبرخبًن سبسبًی

هٌببع:
 .1هَسَي ،هلیحِ السبدات .رٍش ّبي پزستبري ثبلیٌي ،تْزاى ،اًتطبرات ضْزآة ،چبح ّفتن ،تْزاى.1396 ،
.2تیلَر ،وبرٍل .اصَل ٍهْبرتْبي پزستبري تیلَر رٍش ّبي وبر ،تزجوِ اسبتیذ داًطىذُ پزستبري هبهبیي داًطگبُ
تْزاى ،چبح سَم ،اًتطبرات اًذیطِ رفیع ،تْزاى.1395 ،
 .3عسگزي م ،سلیوبًي م .وتبة هزجع هزالجت ّبي ٍیژُ در  ٍ CCU,ICUدیبلیش ،اًتطبرات ثطزي ،چبح سي ٍ
یىن .تْزاى.1397 ،
 .4ثیىلي ل س .هعبیٌبت ثبلیٌي ٍ رٍش گزفتي ضزح حبل .تزجوِ ستَدُ ًیب م ،حسي سادُ ى .اًتطبرات اثي سیٌب.
چبح اٍل .تْزاى .1393
. 5ثصبم پَر شٍ ،رعي ش .ثزرسي ٍ هعبیٌبت ثبلیٌي ثزاي پزستبراى .اًتطبرات اًذیطِ رفیع .چبح سَم ،تْزاى،
.1396
5- Potter PA, Perry AG. Fundamentals of Nursing, 2018, 9th ed, Mosby co , usA

سیبست ّب ٍ لَاًیي اهتحبى:
 .1داًطجَ ثبیذ ثِ پزسٌل ٍ لَاًیي آسهبیطگبُ احتزام ثگذارد ٍ در رٍس اهتحبى سبعت ّطت صجح در اتبق ایشٍلِ
حضَر داضتِ ثبضذ.
 .2راس سبعت ّطت ٍ پبًشدُ دلیمِ صجح سَاالت تئَري در غبلت اهتحبى وتجي ٍ سپس آسهَى عولي در غبلت
آسىي ٍ در ضص ایستگبُ ثزگشار خَاّذ ضذ.
 .3پَضیذى رٍپَش سفیذ در هحیط پزاتیه ٍ در ٌّگبم اهتحبى الشاهي است.
 .4داًطجَیبى ثِ ّیچ ٍجِ ویف ،پَل سیبد ،تلفي ّوزاُ ٍ ٍسبثل اضبفِ ٍ گزاى ثْب در رٍس اهتحبى ثب خَد ًذاضتِ
ثبضٌذ.
 .5داًطجَیبى اجبسُ داضتي هَثبیل یب جشٍُ در اتبق ایشٍلِ را ًخَاٌّذ داضت ٍ در صَرت هطبّذُ داضتي هَثبیل در
اتبق ایشٍلِ یب ّزگًَِ تخلف ٍ یب ثي ًظوي حك ضزوت در آسهَى را ًذاضتِ ٍ در صَرت دادى آسهَى ًیشً ،وزُ
داًطجَ هزدٍد اعالم خَاّذ ضذ.
 .6داًطجَیبى هستحضز ثبضٌذ وِ سهبى ّز ایستگبُ عولي دُ دلیمِ هي ثبضذ ٍ ثِ هحض ضٌیذى صذاي سًگ ثبیذ
ایستگبُ هَرد ًظز را تزن گفتِ ٍ ثِ ایستگبُ ثعذي ثزًٍذ
ّ .7ز ایستگبُ پٌج ًوزُ خَاّذ داضت (حذالل ًوزُ لجَلي در ّز ایستگبُ  3اس  5هي ثبضذ).
 .8ثذیْي است وِ حضَر در رٍس اهتحبى الشاهي ثَدُ ٍ در صَرت عذم حضَر ،داًطجَ ثِ ّیچ ٍجِ هجذدا هَرد
ارسیبثي لزارًخَاّذ گزفت.
 .9در صَرت هطبّذُ تخلف ،عذم اجزاي لَاًیي اعالم ضذُ ٍ ّزگًَِ ثي ًظوي اجبسُ ضزوت در اهتحبى دادُ
ًخَاّذ ضذ.

هَفك ببضید

اتبق بستری 1
لَلِ بیٌی هعدُ ،ولستَهی ٍ اًوب
سروبرخبًن هحودی

اتبق هبهبیی
پبًسوبى ٍ سًَداش
سروبر خبًن راعی

اتبق بستری 1
سبوطي ٍ هرالبت از تراوئَستوی
سروبرخبًن دوتر ضیبیی

اتبق ًَساداى
گرفتي ًوًَِ خَى ضریبًی ٍ اوسیصى درهبًی
سروبرخبًن ریسوبًچیبى

رختىي
هعبیٌِ ببلیٌی

اتبق احیب
احیبی للبی ریَی ،ایٌتَبیطي DC،ضَن

سروبرخبًن سبسبًی

سروبر خبًن داٍری
درة ٍرٍد ٍ
خرٍج

والض درض
سَاالت تئَری

دفتر اسبتید پراتیه ،حضَر وبرضٌبض پراتیه یب ًبظر اهتحبى

ٍ اتبق ایسٍلِ

وٌترل ٍرٍد داًطجَیبى بر اسبض لیست اعالم ضدُ
چه ظبّر ٍ رٍپَش داًطجَیبى
ًظبرت بر حسي اجرای اهتحبى
بِ صدا در آٍردى زًه ّر دُ دلیمِ یه ببر

