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 «بسمه تعالی» 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 دانشکده پرستاری و مامایی

 

 « شیپ پرستاریناجرایی طرح اینتر راهنمای » 

 400-99نیم سال اول 

 

 

 )کارآموزی در عرصه( شیپ پرستارینطرح اینتر نام دوره :

 

  هدف

کسب مهارت در انجام وظایفي است که در شرح وظایف پرستار آورده شدده اسدت   (کارآموزی در عرصهطرح اینترشیپ پرستاری )از هدف 

الزمه مهارت در انجام مراقبتهای پرستاری،حضور تمام وقت، کامل و منظم در عرصه ارائه خدمات و انجام مستقل، نیمه مستقل و با نظدارت 

 يماهنگي و اطالع رساني به دانشدجویان، اسداتید، مسديولین آموزشدبرای هاهنما لذا این ر .مراقبتها به منظور کسب مهارت در آن میباشد

انتظار میرود دانشجویان،اساتید و همکداران متتدرم بدا معالدده دقید  ایدن  .پرستاری و پرستاران بیمارستانهای آموزشي تدوین شده است

 .لزوم استفاده کنندمجموعه با اهداف، روشها، وظایف و اقدامات آشنا شده و از فرمهای تهیه شده در مواقع 

پایبندی به قوانین حرفه ای و اخالقي و رعایت شيونات کامل اسالمي در راستای قدوانین آموزشدي دانشدگاه از شدروم الزم  شرایط عمومي:

 جهت شروع کارورزی در عرصه دانشجویان پرستاری مي باشد 

همچندین   باشدند گذرانده تیبا موفق خود را ( یکارآموز ای ی)تيور يتخصص یواحدها هیکلبایستي دانشجوی پرستاری  :شرایط اختصاصي

از شدروم مددیر گدروه پرسدتاری اععای رونوشت آن به قبل از شروع کارورزی به دفتر پرستاری بیمارستان مربوطه و  تیمسيول مهیب ارائه 

 جهت شروع کارورزی در عرصه دانشجویان پرستاری است الزم 

 

 طرح اینترشیپ پرستاری ضوابط و مقررات الف( 

شیپی به دانشکده  و اخذ معرفی نامه از دانشکده پرستاری و مامایی نپس از ارائه فرم رضایت نامه جهت شروع طرح اینترپرستاری دانشجویان  -

رد نظر و بخش  بر اساس اهداف کاراموزی، تعداد شیفتهای مو می بایست به دفتر پرستاری مرکز درمانی مربوطه مراجعه و ضمن معرفی خود 

های خشود در بشازه زمشانی اعشدم ششده ا شدام  به ارائه شیفتو تحت سرپرستی سرپرستار بخ  سوپروایزر آموزشی طبق برنامه های مربوطه 

 نمایند.
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 ها تقسیم بندی شیفت

 بالیني حضور یابند: فیلدهای  و بخشهای زیر در  براساس تدداد شیفت ها شیفت را  1۵0دانشجویان در دوره اینترشیپي خود بایستي  

 شیفت 30    بخش داخلي 

  جراحي /GYN                         30 شیفت 

 شیفت 1۷    بخش اطفال 

 شیفت 13     مدیریت 

 شیفت 30     اورژانس 

 ICU     20 شیفت 

 CCU     10 شیفت 

 

و  ,ICU, CCUمراکزی که فا د برخی از بخ  های تخصصی مثش   .صرفاً در یک بیمارستان ثابت خدمت می کنند عرصه ردانشجویان د -

کشارورزی بخش  هشای تخصصشی خشود را می باشند طی هماهنگی با مدیر گروه در یک مرکز درمانی دیگر و یا غیر تخصصی مث  کودکان 

  گذرانند. می

 

 ضوابط مربوط به شیفت ها

کارگاه مجازی کنترل عفونت با هدف  کسب پروتوکل های بهداشدتي قبل از شروع کارورزی در عرصه، دانشجو ملزم مي باشد؛ در  -

 و مراقبتي مرتبط با کرونا که توسط دانشکده اجرا مي شود شرکت نماید 

از مراکدز نامه خود هستند، در صورت ارائه موافقت سکونت شیپ در شهرستان متل ندانشجویاني که متقاضي گذراندن دوره اینتر -

    باشندمي در شهرستان درخواستي -دانشکده برنامهبر اساس -مجاز به گذراندن طرح اینترشیپ خود  درماني شهرستان مربوطه،

محسوب می ششود کشه دانششجو مو ش   ساعت 14و شیفت شب  ساعت 7 صبح و عصر هر کدام شیفت های مربوط به کارآموزی در عرصه، -

 ا حضور داشته باشد.است در شیفت های صبح، عصر و شب به طور کام  از ابتدا تا انته

شیفت شب در ایام تعطیل  دو برابلر مساهلبه  5شیفت عصر و  10شیفت صبح،  10با توجه به شرایط موجود، فقط  -

 شرایط فوق در مورد بخش های سی سی یو و آی سی یو صدق نمی کندخواهد شد. 

 باشند و سوپروایزر آموزشي ميهای متوالي بر اساس نیاز بخش، موافقت سرپرستار دانشجویان مجاز به پذیرش شیفت -

 حضور دانشجویان در شیفت شب باید به صورت ) وسط خواب( باشد و همیشه یکی از پرستاران بخ  در کنار آنها حضور داشته باشند. -

بر موافقت مرکز درمانی درخواستی، نام و نام خانوادگی به   عالوهخود  دوره اینترشیپيدانشجو موظف است قبل از شروع  -

ارائه  کارشناس آمهوز  دانکههده ب  خانم خلیلی را همراه شماره تلفن ثابت و همراه سوپروایزر آموزشی آن مرکز 

 خواهد شد و دانشجمنجر به تدوی  در شروع کارورزی ارائه هر کدام از موارد نام برده شده فوق،  در بدیهي است تدلل  نماید
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روز قبل از شروع کارورزی در عرصه آمادگي خود را برای شروع کارورزی به سوپروایزر آموزشي آن  ۷حداقل دانشجو موظف است  -

 مرکز اعالم نماید 

درصورتی ک  دانکهوو زودتهر دوره خهود را به  اتمهام ماه برگزار می شود.  اوایل خردادآزمون جامع پایان دوره در  -

 رساند، دانکهده مسئولتی در قبال آزمون پیش از موعد ندارد. 

چنانچ  بهر علتی دانکوو درخواست مرخصی یا ترک محل کارورزی خود دارد ابتدا با مدیر گروه مطرح نماید. په   -

صورت تایید توسهط شهورای آموزشهی دانکههده به  از آن مدیر گروه با مسئولین بیمارستان هماهنگ نموده و در 

 دانکوو اعالم می گردد. 

است. درصورتی ک  دانکوو نتواند تا ایهن تهارید دوره اینترشهیپی  ۳۰/۵/14۰۰حداکثر زمان پایان دوره اینترشیپی  -

 .می باشد 14۰۰-14۰1خود را تمام کند موظف ب  انتخاب واحد در نیمسال اول 

 ان شیفت ضوابط مربوط به تغییر زم

 مشخص نمودن بخ  بعهده سوپروایزر آموزشی است -

 ها بر عهده سرپرستار بخ  می باشد.تنظیم و برنامه ریزی زمان شیفت -

 ها تغییر دهد.های دانشجویان را با رعایت ضوابط مربوط به شیفتسرپرستار بخ  می تواند در صورت صدحدید، شیفت -

 

 ضوابط مربوط به تأخیر /تعجیل

 دانشجو در هر شیفت طبق ضوابط بیمارستان تعیین می شود.ساعت آغاز و پایان کار  -

 دانشجویان مو فند همانند سایر کارکنان پرستاری در مح  خدمت خود حضور یابند.  -

 ساعت در ماه، یک روز به کارآموزی وی اضافه می گردد. 2ا تعجی  دانشجو بی  از در صورت تأخیر ی -

 .بیمارستان است گزارش سرپرستار و سوپروایزر کشیکتأخیر و تعجی  دانشجو براساس محاسبه ساعت کاری و  -

 ضوابط حضور و غیاب 

 و طبق ضوابط بیمارستان خواهد بود. سرپرستار، مسئول شیفت و سوپروایزر کشیک کنترلشیفت حضور و غیاب دانشجو در بیمارستان توسط 

 .شوددانشکده ارسال به  با تایید سوپروایزر آموزشیسرپرستار بخ   باید توسطلیست حضور و غیاب دانشجو هر ماه 

 

 مقررات انضباطی مربوط به بخش

 های دانشجو در بخ  باید زیر نظر سرپرستار بخ  صورت گیرد.کلیه فعالیت -

 ای روی یونیفورم )نشان، گردنبند و ...( ممنوع است.استفاده از هرگونه پوش  غیرحرفه -

 کارت شناسایی( برای دانشجویان اجباری است. استفاده از اتیکت ) -

 ورود بدون جوراب و با دمپایی و صندل به داخ  بخ  ممنوع است. -

 .) مگر در اتاق استراحت بخ ( تجویدن آدامس در بخ  ممنوع اس -
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 استعمال دخانیات در بیمارستان اکیداً ممنوع است. -

 ار بخ  و در اتاق استراحت پرسن  امکان پذیر است.استراحت یا تغذیه در طول شیفت صرفاً با هماهنگی سرپرست -

 دانشجو مو   است پوش  حرفه ای را مطابق شئونات اسدمی کد پوش  دانشجوی پرستاری رعایت نماید. -

 های روپوش باید کامدً بسته باشد.در طول شیفت و در بیمارستان، دکمه -

 گیرد و دانشجو از این نظر تابع مقررات مربوطه است.تقسیم کار در بخ  توسط سرپرستار یا مسئول شیفت انجام می -

 رعایت اصول کنترل عفونت در بخ  ها الزامی است. -

 

 مسئولیت اقدامات دانشجو

 دانشجوی پرستاری در همه حال باید مسئولیت پذیر بوده و نسبت به عوا ب ا دامات خود پاسخگو باشد.  -

 عنوان مسئول شیفت خدمت نمایند.دانشجویان در هیچ یک از شیفت ها نمی توانند به  -

 دانشجویان می بایست زیر گزارش ا دامات خود امضاء نمایند و پرستار بخ  باید امضای دانشجو را تأیید نماید. -

 ای دانشجوی پرستاری بر عهده شخص او خواهد بود.مسئولیت کیفری و حقو ی هرگونه رفتار غیرحرفه -

 مسئولیت بیمارستان در قبال دانشجو

 ه دانشجویان مطابق با شرایط تغذیه کارکنان طرحی پرستاری و به عهده بیمارستان است.تغذی -

 دانشجویان مطابق ضوابط بیمارستان، از سرویس ایاب و ذهاب استفاده خواهند نمود.  -

 بیمارستان مسئول تأمین رختکن و کمد برای دانشجویان می باشد. -

 

 ارزشیابی دانشجو

 می باشد.ها مسئول شیفتمربوطه به عهده سرپرستار بخ  و با مشورت ارزشیابی هر دانشجو در بخ  

 دهد.دانشجو مو   است در ابتدای دوره فرم ارزشیابی پرینت گرفته و به سرپرستار تحوی  

 در پایان هر ماه، سرپرستار باید فرم ارزشیابی دانشجو را تکمی  و در پایان دوره به دانشکده تحوی  نماید.

ای، نحوه بر راری ارتباط، انجام و ای  بایست عدوه بر رعایت موارد مربوط به مقررات حرفهحداکثر نمره ارزشیابی، دانشجویان میبه منظور کسب 

بالینی و برخورداری از دان  و مهارت کافی، در هر یک از بخ  ها فرم بررسی وضعیت سدمت مددجوی بسشتری در بیمارسشتان را حشدا   بشرای 

 و تحوی  مسئول بخ  نماید. یک بیمار تکمی 

 مدیر گروه پرهتاری و تسصیالت تکمیلی 

 دکتر واحدپرست

 


