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2دستورالعمل کارورزی دانشجویان عرصه   

 مقذمٍ

 ی آٔبديی دا٘طجٛ ثػٛست ٔستمُ ثشای اسائٝ ٔشالجت پشستبسی ثشای پشستبسیٚاحذ ػشغٝ دس ثش٘بٔٝ دسس

 ی الصْ است ثػٛست وبسٚسص ثٟذاضت ٚ دسٔبٖ پشستبس است وٝ ثش طجك دستٛساِؼُٕ ٚصاستنی ٘مص یفبیا

 عزصٍ بٍ صًرت ی َایريرسگذراوذن ياحذ کا دی ٔذَ جذیثب تٛجٝ ثٝ طشاح. اسائٝ ٌشدد (ی٘ٝ وبسآٔٛص)

 فتی خذمت در شٌی بخش در قالب ارایَماوىذ پزسىل پزستار) بز ارائٍ خذمات ی مبتهیکاريرس

، ایٗ دستٛساِؼُٕ ثٝ ٔٙظٛس آضٙبیی ثب اٞذاف ٚ ضیٜٛ ٘بٔٝ  اجشای طشح ثشای (ٔبسستبٖی ةاسی دس اختیکار

 .دا٘طجٛیبٖ ٕٚٞىبساٖ ٔحتشْ  دس ثیٕبسستبٖ آٔبدٜ ضذٜ است

 

  در شیفتُای بیمارستاوی2َذف اس کاريرسی در عزصٍ 

 ٝٔشٚسی ثش وّیٝ فؼبِیتٟبی ثبِیٙی ٞفت تشْ ٌزضت 

 ٝا٘جبْ ٔستمُ ٔشالجت اص ثیٕبس تحت ٘ظبست پشسُٙ ثبِیٙی ثخص ٔشثٛط 

 وست تجشثٝ اسائٝ خذٔبت دس لبِت ضیفتٟبی ثیٕبسستب٘ی 

  تخػع دس یه صٔیٙٝ ثبِیٙی خبظ 

  آٔبدٌی ثشای ا٘جبْ ٔستمُ فؼبِیتٟب دس ثبِیٗ ثیٕبس 

 

 شیًٌ اجزا ي وحًٌ محاسبٍ ساعت

دس  پس اص ٌزسا٘ذٖ لسٕتی اص ٚاحذٞبی خٛد ، ثخص دْٚ وبسٚسصی دس ػشغٝ سا وٝ 2دا٘طجٛیبٖ دس ػشغٝ 

ٔی ثبضذ ، ضشٚع خٛاٞٙذ ٕ٘ٛد ، جٟت ثشٌضاسی ایٗ لسٕت اص وبسٚسصی اص  ی وبسفتی خذٔت دس شٜیلبِت اسا

ٕٞٝ ظشفیتٟبی ٔٛجٛد ثیٕبسستب٘ی دا٘طٍبٜ ثشای تمسیٓ دا٘طجٛیبٖ دس ثیٕبسستبٖ ٞب دس ثخطٟبی ٔطخع 

 . استفبدٜ خٛاٞذ ضذ

پس اص اػالْ ظشفیت ثیٕبسستبٟ٘ب ٚ ثخطٟبی آٟ٘ب ثٝ دا٘طجٛ ، چٙذ اِٚٛیت اص ثیٗ ِیست اػالٔی تٛسط 

دا٘طجٛ ثٝ دا٘طىذٜ اػالْ ٔی ٌشدد ٚ سپس ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ستجٝ ٔؼذَ دا٘طجٛ ثخص ٔٛسد ٘ظش ٔطخع 

 .ضذٜ ٚ ثٝ دا٘طجٛ ٚ ثیٕبسستبٖ ٔزوٛس اػالْ ٔی ٌشدد 
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دا٘طجٛیبٖ ٔٛظفٙذ طجك .دا٘طجٛ  تٛسط دفتش پشستبسی ثٝ سشپشستبس ثخص ٔشثٛطٝ ٔؼشفی ٔی ضٛ٘ذ سپس 

سبػت اػالْ ضذٜ اص طشف دا٘طىذٜ ٘سجت ثٝ چیذٖ ضیفتٟبی ثیٕبسستب٘ی خٛد ثب ٕٞبٍٞٙی سشپشستبس ثخص 

  . ٔشثٛطٝ دس ثبصٜ صٔب٘ی اػالْ ضذٜ الذاْ ٕ٘بیٙذ

 ایغجح، ػػش ) خٛد سا ی ٞبفتی سشپشستبس شی پشستبس ثخص ثب ٕٞبًٞٙنیدا٘طجٛ ٕٞچٖٛ  دس ایٗ سٚش،

ضیفت ضت ٔب٘ٙذ .  دسغذ اصوُ سبػت ٔی ثبضذ35 ٚ استفبدٜ اص ضیفت ضت حذاوثش دی ٕ٘بی ْٖییتغ (ضت

 سبػت استشاحت خٛاٞذ داضت ٚ سبػت ثٟشٞٛسی ٘یض ثشای دا٘طجٛ دس ضیفت ٞبی 3سبیش پشسُٙ ثیٕبسستبٖ 

 .ػػش، ضت ٚ تؼطیُ ٔحبسجٝ خٛاٞذ ضذ

جدول محاسبه ساعت شیفت بر اساس طرح بهره وری 

 سبػت سٚصٞبی تؼطیُ سبػت سٚصٞبی ٔؼَٕٛ ضیفت

 10 7 غجح

 10 7 ػػش

 20 19.5 ضت

 20 12غجح ٚ ػػش 

 

الصْ است دا٘طجٛ ٕٞشاٜ طجیؼتب وبس وشدٖ ٔحض دا٘طجٛ دس ثبِیٗ ثٝ ٔؼٙبی یبدٌیشی وبُٔ ٕ٘ی ثبضذ ٚ 

ایٗ ثش٘بٔٝ آٔٛصش، اص طشیك . اسائٝ خذٔبت ٔشالجتی ، ٔٙطجك ثب ثش٘بٔٝ آٔٛصضی فؼبِیت خٛد سا پیص ثجشد 

 . دا٘طىذٜ ٚ ثب ٘ظبست استبد ٚ ٕٞىبسی ثخص ٔشثٛطٝ ثٝ ا٘جبْ خٛاٞذ سسیذ 

.  الصْ ثٝ یبدآٚسی است وٝ ػذْ حضٛس دا٘طجٛ ثبیستی دس اسشع ٚلت ثٝ دا٘طىذٜ اطالع سسب٘ی ٌشدد 

 

:يظایف داوشجً  

 حضٛس ٚ غیبة دا٘طجٛ دس دفتش پشستبسی ) ، ٔطبثك ثب سبػبت ضیفت پشسُٙ ٚسٚد ٚ خشٚج ثٕٛلغ

 (ا٘جبْ خٛاٞذ ضذ

 دختشاٖ ضّٛاس وتبٖ یب پبسچٟبی سٛسٟٔبی، ٔمٙؼٝ سٛسٔٝ) سػبیت یٛ٘یفشْ وبُٔ دا٘طجٛی پشستبسی-

 (ای ٚ سٚپٛش سفیذ ٚ پسشاٖ ضّٛاس وتبٖ یب پبسچٟبی ٔطىی یب سٛسٟٔبی ٚ  سٚپٛش سفیذ

  ثٝ تؼذاد یه سْٛ ثیٕبساٖ ٞش پشسُٙ  (٘ٝ فب٘ىطٙبَ  )اسائٝ ٔشالجت اص ثیٕبساٖ ثٝ غٛست ویس ٔتذ

 ثیٕبس داس٘ذ دا٘طجٛ ٔیجبیست اص سٝ ثیٕبس ٔشالجت 9ثطٛس ٔثبَ اٌش پشسُٙ ثخص ٞش وذاْ ) ثخص
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ٕ٘بیذ، وّیٝ أٛس ٔشالجتی ثیٕبس اص تحٛیُ ثیٕبس، اسائٝ ٔشالجتٟب، آٔٛصش ثٝ ثیٕبس ٚ ٌضاسش ٘ٛیسی ثش 

 (ػٟذٜ دا٘طجٛ خٛاٞذ ثٛد

  ٔٛضٛع تٛسط ثخص )اسائٝ یه وبسٌبٜ آٔٛصضی ثٝ پشسُٙ دس حٛصٜ ٔشالجتٟبی خبظ آٖ ثخص

ػالٜٚ ثش اسائٝ ضفبٞی، الصْ است دا٘طجٛ ٔطّت سا ثٝ غٛست وتجی دس  )(ٔشثٛطٝ تؼییٗ ٔیطٛد

الصْ ثٝ روش . (اختیبس ثخص لشاس دٞذ، اسائٝ ٔطّت ٔیجبیست ثٝ سٚص ٚ ٔجتٙی ثش ٔٙبثغ جذیذ ثبضذ

است دس ٔٛاسدی وٝ أىبٖ ثشٌضاسی وبسٌبٜ آٔٛصضی فشاٞٓ ٘طذ دا٘طجٛ ٔیتٛا٘ذ فیّٓ آٔٛصضی، 

 .پٛستش ثب پٕفّت آٔٛصضی ٔتٙبست ثب ٘یبص ثخص سا ثب تبییذ سشپشستبس ثخص آٔبدٜ ٚ اسائٝ  ٕ٘بیذ

  اطالع ٞش ٌٛ٘ٝ چبِص ٚ ٔطىُ ثب ثخص ٚ ػذْ  سػبیت ٔٛاسد اػالْ ضذٜ ثٝ دفتش أٛس ثبِیٙی

 .دا٘طىذٜ

 

:يظایف بیمارستان  

 ٜثش٘بٟٔشیضی ضیفتٟبی وبسی دا٘طجٛیبٖ ثشای حضٛس دس ثخص ٔؼبدَ سبػت اػالْ ضذ 

 ٛسػبیت سبػبت اػالْ ضذٜ دس اسائٝ ضیفتٟبی غجح، ػػش، الً٘ ٚ ضت ثٝ دا٘طج 

 دا٘طجٛ ثشای تخػع دس ثخص ٔشثٛطٝ ثٝ ) ػذْ استفبدٜ اص دا٘طجٛیبٖ ثٝ ػٙٛاٖ ٘یشٚی سیّیف

 (ثیٕبسستبٖ ٔؼشفی ضذٜ است ٚ ٔیجبیست وُ سبػبت وبسٚسصی سا دس ثخص ٔٛسد٘ظش سپشی ٕ٘بیذ

  ا٘جبْ حضٛس ٚ غیبة دا٘طجٛ دس دفتش پشستبسی 

  غیجت دا٘طجٛ دس ضیفت ٔٛسد ٘ظش ، ثبیستی دس اسشع ٚلت ثٝ دا٘طىذٜ اطالع سسب٘ی ٌشدد. 

 ٔیجبیست دس ٕٞبٖ ثبصٜ صٔب٘ی اػالْ ضیفتٟبی اسائٝ ضذٜ ثٝ دا٘طجٛیبٖ ٘جبیذ پطت سش ٞٓ  ثبضذ ٚ 

 .ضذٜ اص سٛی دا٘طىذٜ تٛصیغ ٌشدد

  ٜدس ضیفتٟبی ضت،دس صٔبٖ استشاحت پشسُٙ ثٝ ٞیچ ٚجٝ دا٘طجٛ ثٝ ػٙٛاٖ ٘یشٚی ته استفبد

 . ٚ حتٕب یىی اص ٘یشٚٞبی پشستبسی دس وٙبس دا٘طجٛ حضٛس داضتٝ ثبضذ٘طٛد

  ٛ٘ظبست ثش پٛضص حشفٟبی ٚ سبػبت ٚسٚد ٚ خشٚج دا٘طج 

  َٛ٘ظبست ثشػّٕىشد دا٘طجٛ ٚ پبسخٍٛ ثٛدٖ ثٝ سٛاالت احتٕبِی ٚی دس ٞش ضیفت تٛسط ٔسئ

 ضیفت

 دس غٛست ثشخٛسد ثٝ  ٞش دا٘طجٛ دس ٞش ضیفت تحت ٘ظش ٔسئَٛ ضیفت فؼبِیت خٛاٞذ ٕ٘ٛد ٚ

ٔسئَٛ ضیفت ٔی ثبیست دس ٞش ضیفت . .ٔطىُ ٚ یب داضتٗ سٛاَ اص ایطبٖ وٕه خٛاٞذ ٌشفت

 .وبسی دا٘طجٛ سا اسصیبثی ٕ٘ٛدٜ ٚ ػّٕىشد ٚی سا ثٝ ٔسئَٛ ثخص اػالْ ٕ٘بیذ

  اص صٔبٖ تؼییٗ ٔٛضٛع )ٔطخع وشدٖ یه ٔٛضٛع ثشای وبسٌبٜ آٔٛصضی ٚ تؼییٗ صٔبٖ اسائٝ ٔطّت

 (تب اسائٝ حذالُ دٚ ٞفتٝ صٔبٖ ثٝ دا٘طجٛ دادٜ ضٛد
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 ثب ٕٞىبسی ػضٛ ٘بظش اسصضیبثی دا٘طجٛ ٚ اػالْ ٕ٘شٜ دا٘طجٛ ثٝ دا٘طىذٜ تٛسط سشپشستبس ثخص ٚ 

دا٘طجٛ ٔیجبیست اص ٘ظش ). دا٘طىذٜ دس آٖ ثیٕبسستبٖ ٚ طجك فشْ اسصضیبثی اسسبِی ا٘جبْ خٛاٞذ ضذ

اخالق حشفٟبی، ٕٞىبسی ثب ثخص، دا٘ص ٚ فؼبِیت ثبِیٙی ٔٛسد سٙجص لشاس ثٍیشد، ِزا ضشٚسی است 

سشپشستبس ثخص دس ضیفتٟبیی وٝ خٛد دس ثیٕبسستبٖ حضٛس ٘ذاسد ثبصخٛسد ػّٕىشد دا٘طجٛ سا اص 

 (ٔسئَٛ ضیفت دسیبفت ٕ٘بیذ

  تبٔیٗ فضبی ٔٙبست ثشای خٛاة ٚ استشاحت دا٘طجٛیبٖ ٔطبثٝ پشسُٙ ثخص 

  تبٔیٗ ٚػذٟٞبی غزایی دس ضیفتٟبی دا٘طجٛ ٔطبثٝ ثب سبیش پشسُٙ ثخص 

 تبٔیٗ تجٟیضات ٔشالجت اص خٛد ٔطبثٝ ثب پشسُٙ ثخص 

  اطالع دادٖ ٞش ٌٛ٘ٝ چبِص ٚ ٔطىُ ثب دا٘طجٛ ٚ ػذْ سػبیت ٔمشسات ٚ ضٛاثط ثٝ دفتش أٛس ثبِیٙی

  61054138دا٘طىذٜ ثٝ سشوبس خب٘ٓ ٔحٕذی ٘ژاد ثب ضٕبسٜ تّفٗ 

 

 يظایف داوشکذٌ

دا٘طىذٜ ثشای ٞش ثیٕبسستبٖ دٚ ٘فش سا ثٝ ػٙٛاٖ ساثط ٚ ٘بظش اجشای طشح ثٝ دا٘طجٛیبٖ ٚ ثیٕبسستبٖ ٔؼشفی 

 :ٚظبیف ایٗ افشاد ثٝ ضشح صیش خٛاٞذ ثٛد. خٛاٞذ ٕ٘ٛد

  ٗثبصدیذ اص ثخطٟبیی وٝ دا٘طجٛیبٖ دس ضیفتٟبی ٔختّف دس آٖ حضٛس داس٘ذ ٚ ٘ظبست ثش حس

 اجشای ٔفبد ایٗ ثش٘بٔٝ

 ٖحُ ٔطىالت احتٕبِی دا٘طجٛیب 

 دسیبفت ثش٘بٔٝ ضیفتٟبی وّیٝ دا٘طجٛیبٖ آٖ  ثیٕبسستبٖ دس ٞش تشْ ٚ اطالع ثٝ دفتش أٛس ثبِیٙی 

 دسیبفت ثبصخٛسد اص دا٘طجٛیبٖ ٚ پشسُٙ ثخص 

 ٖثشسسی وبسٌبٟٞبی آٔٛصضی دا٘طجٛیب 

  ٖٕٞىبسی ثب سشپشستبساٖ دس اسصضیبثی دا٘طجٛیب 


