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 :)کاراموزی در عرصه با هدف توانمند دانشجو در انجام کار مستقل پرستاری می باشد.  مقدمه)شرح درس

در این دوره دانشجویان با عنوان اینترشیپ پرستاری وارد بخش می شوند و مربی پس از سپردن ایشان به 
ئول تمام کارهای بیمار تحویل گرفته شده توسط بخش، تقسیم کار صورت می گیرد و با منتورینگ پرستار مس

دانشجو انجام می شود. این عمل با هدف استقالل در انجام کارهای پرستاری، کسب تجربه، بدست آوردن 
اعتماد به نفس، یادگیری در شرایط واقعی با حداکثر مسئولیت جهت تبدیل شدن به یک پرستار حرفه ای 

 صورت می گیرد. 
 

 :مهارت دانشجویان در انجام مراقبت های پرستاری از بیماران بزرگسال و سالمند مبتال به  افزایش هدف کلی

ای براساس آموزش های نظری و بالینی اصول و فنون پرستاری، داخلی اختالالت حاد و مزمن و کسب استقالل حرفه

ر به مددجویان بستری و چگونگی های پرستاری موثدر انتخاب اولویت ها در زمینه ارایه مراقبت 4،3،2،1و جراحی

های بالینی در تعیین مشکالت مددجو )از نظر جسمی، روانی، اجتماعی، مذهبی( براساس فرآیند کاربرد داده

 پرستاری
 

 به تعداد سرفصلها و جلسات هدف نوشته شود(اهداف اختصاصی درس( : 

  بتوانند: دوره یانرود پس از پا یاز دانشجویان انتظار م          

 رود:در پایان این دوره از فراگیران انتظار می .4

 ضوابط اخالقی حرفه خود را رعایت نمایند. .3

براساس نیاز بیمار به بیمار و خانواده وی در رابطه با پیشگیری، درمان و نوتوانی پیرامون مشکالت به دستت آمتده از    .2

 شرح حال وی آموزش دهند.

 ر افراد تیم بهداشتی و درمانی ارتباط مناسب برقرار نمایند.با بیمار، خانواده، همکاران، پزشکان و سای .1

 42:27و  42:37تتا  0:27)ستاعت   ساعت کااعموزي:  ککهفتته 41تعداد و نوو  وادود:        کاراموزی در عرصه پرستتاری نام درس:      

زکاع: کک ( 2، )(3) ،(4) بزرکستال و ستالمند  پرستتاری بیمارهتای    دروس پوی  نیواز:                               :شماره درس  (43:27لغایت

 مبینی و حشمتیه-امداد–واسعیبیمارستان 

                         پرسووتاری                گووروه آموزشووی:                 دانشووکده: پرسووتاری               کارشناسووی پرسووتاریرشووته و مقطووص تیصوویلی:   

 دکتر مصطفی راد نام مدرس:

                      52/9/79تواری  شورو  تورم:            79-79: سوا  تیصویلی   پرستتاری  رشناستی کا0و1دانشتجویان تترم   هاف: ککترم تیصویلی:  

                                                                                          52/02/79   تاری  پایان ترم:

تواری   شتنبه تاچهارشتنبه     و سواع  برگوزاری کوالس :       روز         میل تشکیل کالس:                  جلسه 7تعداد جلسات:   

 امتیان:  
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عوارض دارویی پیش آمده در بیمار و مشکالت ناشی از مصرف دارو برای بیمار را ارزیتابی و بته پزشت  و سرپرستتار      .5

 مربوطه گزارش نمایند.

 ویز نمایند.داروهای مصرفی بیماران را با توجه به استانداردهای عملکرد پرستاری برای بیمار تج .6

 از بیماران تحت سرپرستی خود براساس تشخیص های پرستاری آنان مراقبت نمایند. .0

 ای تیم بهداشت و درمان به منظور درمان و نوتوانی بیماران هماهنگی نمایند.با سایر افراد حرفه .1

 از بیماران دارای اختالالت ارتوپدی براساس فرآیند پرستاری مراقبت نمایند. .3

 دارای اختالالت ادراری براساس فرآیند پرستاری مراقبت نمایند.از بیماران  .47

 از بیماران دارای اختالالت قلب و عروق براساس فرآیند پرستاری مراقبت نمایند. .44

 از بیماران دارای اختالالت عصبی براساس فرآیند پرستاری مراقبت نمایند. .43

 راقبت نمایند.از بیماران دارای صدمات اورژانسی براساس فرآیند پرستاری م .42

 از بیماران دچار مسمومیت براساس فرآیند پرستاری مراقبت نمایند. .41

 از بیماران دارای اختالالت تنفسی، روماتیسمی و غددی براساس فرآیند پرستاری مراقبت نمایند. .45

 از بیماران دارای اختالالت عفونی براساس فرآیند پرستاری مراقبت نمایند. .46

 کموشکتفميس

1. Team based learning 

2. Clinical Education 

کوظعيفکوکتکعليفکدانشجي

 از دانشجویان محترم انتظار می رود:

 موزی داشته باشند.) الزامی(حضور به موقع و منظم در کارآ -4

در صورت نیاز به خروج در ورود و خروج از بخش، زمان استراحت و ... زمان تخصیص داده شده را رعایت نمایند. -3

 و مربی مربوطه هماهنگ نمایداز بخش با سرپرستار بخش 

 در گزارش روزانه تعویض نوبت کاری شرکت نمایند و نکات الزم مربوط به بیمار خود را یادداشت نمایند. -2

 مقررات دانشکده را رعایت نمایند.یونیفرم مشخص شده و شئونات اسالمی و  ،از نظر وضع ظاهر -1

 ای پرستاری را رعایت نمایند.نکات اخالقی حرفه -5

 های خود را حتماً نصب نمایند. اتیکت -6

 قبل از ترک بخش گزارش مربوط به بیمار خود را حتماً به پرستار مسئول بطور دقیق ارائه دهند. -0

 انتقاد سازنده را پذیرفته و اشتباهات خود را شناسایی و اصالح نمایند. -1

 گیرند. کارهدر مراقبت از مددجو اصول مربوط به پیشگیری از عفونت و حفاظت فردی را ب -3

 در مراقبت از مددجو اصول مربوط به حفظ ایمنی مددجو و نیز حفظ خلوت وی را رعایت نمایند. -47

 کار گیرند.هدر مراقبت از مددجو اصول مربوط به صرفه جویی از وسایل مصرفی را ب -44

ری را مبتذول  با استاد بالینی و نیز سایر اعضای تیم در جهت ارتقای بهره مندی از یادگیری بالینی نهایت همکتا  -43

 دارند.

 عالقه مند و مشتاق به یادگیری بوده و در زمان مناسب درخواست راهنمایی نمایند. -42

 در زمان مقرر آن را ارایه نمایند.و تهیه مطابق جدول باال ، را مباحث محوله  داشته باشند و پیش مطالعه -41
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 ارایه دهتد )از   به صورت شفاهی یهر دانشجو روزانه باید حداقل ی  آموزش به بیمار و ی  فرآیند پرستار

 روز دوم کارآموزی(. 

 عمل آورند.براساس فرآیند پرستاری از بیماران خود مراقبت الزم و صحیح به -45

ک ام:شيعبيکدانشجيکموش
 نمره %47تهیه و ارایه کنفرانس بالینی  .4

 %5 انس بالینیارائه ی  مقاله فارسی مرتبط و جدید کاربردی در بالین ترجیحاً مرتبط با موضوع کنفر .3

 نمره %5: ه ی  پمفلت آموزش به بیمارارای .2

 نمره %47ارایه فرآیند پرستاری ی  مورد به صورت کتبی:  .1

ارایه ی  مقاله با محوریت نقد علمی با نظارت استاد بالینی در زمینه یافته های مراقبت پرستاری مبتنتی بتر شتواهد     .5

 نفر( 3)الزامی و اجرا توسط هر 

 نمره %55انشجو: در طول دوره )طبق فرم ضمیمه( تخصصی د ارزشیابی .6

 که تمامی موارد مورد ارزشیابی در این قسمت در جدول ارزشیابی اختصاصی به طور کامال لیست شده است.

 نمره  %45:عمومی)طبق فرم ضمیمه( ارزشیابی .0

کتذار 

بنف کعنمرهکام:شيعبيکپعيع:کترمکتيطکزربيع:کگروهکاعموزي: کدمکترصهکپسکا:کبرمسيکوکجم

 گردد.نهعييکبهکصيمتکزشترککاتالمکزي

ک

کتميزيکفرمکام:شيعبي
همیشه کزيامدکام:شيعبيکمديف

4 

 اکثرا

05/7 

 گاهی

5/7 

 ندرتبه

35/7 

 هرگز

7 

      با وضع ظاهری مناسب )روپوش، داشتن اتیکت و ...( در بخش حاضر شود. 4

      شود(کم مینمره  7235به موقع در بخش حضور داشته باشد. )هر تاخیر  3

با مربی، پرسنل بخش ، بیمار و همراهی آنها به درستی ارتباط برقرار نماید  2

 (7235)هرکدام .

     

حس کنجکاوی، ابتکار و عالقه در انجام مراقبت های پرستاری )ارائه مقاله،  1

 پرسش سوال کنجکاوانه( برخوردار باشد.

     

ی داشته باشد. )به هنگام توضیح مشکالت در امور محوله اعتماد به نفس کاف 5

 های پرستاری الزم(بیمار، انجام مراقبت

     

احساس مسئولیت در انجام امور محوله داشته باشد. )انجام ندادن هر مسئولیت  6

 نمره کم می گردد(7235

     

      در انجام امور محوله سرعت و دقت داشته باشد. 0

      (7235کالسی و مربی همکاری نماید. )هرکدام با پرسنل، سرپرستار، هم  1

     ک02ا:کنمرهکالکک%51،کتعثيرکبهکزيزا:ک8جمعکنمرهکا:ک 3

 

 

 



  

 سبزوار پزشکیعلوم توسعه آموزش  و مرکز  مطالعات یکمیته تخصصی برنامه ریزی درس

) Course Plan )فرم طرح دوره  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

کتعليکفرمکام:شيعبيکتکعليفکزحيله ردیف

ک5

خي

کب

51/

ک2

کزتيسط

ک1/2

کضعيف

ک01/2

ارائه ی  مقاله فارسی مرتبط و جدید کاربردی در بالین ترجیحاً مرتبط با ک5

 کنفرانس بالینی موضوع

    

     ارایه پمفلت آموزشی ک0

     ارایه کنفرانس بالینیک3

     ارایه ی  فرآیند پرستاری به صورت کتبیک4

ارایه ی  مقاله با محوریت نقد علمی با نظارت استاد بالینی در زمینه یافته های ک1

 مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد

    

 ک02ا:کنمرهکالکک%32زيزا:ک،کتعثيرکبهک4ا:کجمعکنمرهک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کجراحي-چککليس کام:شيعبيکبعلينيکدانشجييع:کپرستعم کدمکاعموزي: کترصهکداخلي

کنع:کوکنعمکخعنيادگيکدانشجي کککککککککککترم ککککککککککککککسعلکتحصيلي ککککککککککککبيمعمستع:کوکبخش 

 ضعیف متوسط خوب بسیارخوب عالی عنوان

      ساس قوانین جاریرعایت پوشش برا .4

      وقت شناسی .3

      احساس مسولیت در اجرای وظایف محوله .2
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      نحوه برقراری ارتباط .1

      انتقادپذیری .5

      صرفه جویی در استفاده از وسایل مصرفی .6

      سرعت عمل در انجام کارهای محوله .0

      دقت در انجام کارهای محوله .1

      رعایت اصول پیشگیری از انتقال عفونت .3

      تعیین اولویت های مراقبتی .47

      بررسی و شناخت بیماران .44

      تعیین مشکالت بیماران .43

      همکاری با کارکنان بخش .42

آموزش و آماده سازی بیمار به منظور انجام آزمایشات و  .41

 تکنی  های تصویربرداری

     

      ی آزمایشگاهیهاگرفتن و ارسال نمونه .45

      چ  و گزارش کمبودهای ترالی اورژانس .46

      به کاربردن داروهای خوراکی .40

      به کاربردن داروهای زیرجلدی .41

      به کاربردن داروهای عضالنی .43

      نحوه رگ گیری و به کاربردن داروهای وریدی .37

      به کار بردن داروهای داخل جلدی .34

      پوستی و پمادها به کاربردن داروهای .33

      به کاربردن داروهای به شکل اسپری و استنشاقی .32

      هاآماده کردن و انفوزیون انواع سرم .31

      ریوی-آماده کردن وسایل و داروهای احیاء قلبی .35

      ریوی اولیه-مشارکت در احیاء قلبی .36

      ریوی پیشرفته-مشارکت در احیاء قلبی .30

      پانسمانآماده کردن ترالی  .31

      آماده کردن محیط پانسمان .33

      آمادگی فردی به منظور انجام پانسمان .27

      آموزش به بیمار به منظور انجام پانسمان .24

      رعایت نکات استریل و نحوه انجام پانسمان .23

      آوری وسایل پانسمانجمع .22

      نظافت ترالی بعد از پانسمان .21

      عد از انجام کارهاتحویل وسایل به بخش ب .25

      های عفونی و غیرعفونیجداسازی زباله .26

      استفاده از نیدل کات و سفتی باکس .20

      شستشوی دست قبل و بعد از تماس با بیمار و وسایل آلوده .21

      پیشگیری از وقوع نیدل استی  .23

     آماده کردن و آموزش بیمار به منظور انجام تکنی  سونداژ  .17
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 ادراری

      رعایت نکات استریل هنگام سونداژ ادراری .14

      نحوه انجام سونداژادراری .13

      رفع انسداد سوند ادراری .12

      شستشوی مثانه .11

      خارج کردن سوند ادراری .15

      آموزش و آماده کردن بیمار به منظور سیستوسکوپی  .16

      ایکوتاه کردن و خارج کردن درن های تخلیه .10

      ایه کردن و خارج کردن درن های تخلیهکوتا .11

      مراقبت از سوند نفرستومی  .13

      ایآموزش به بیمار در رابطه با مراقبت از درن های تخلیه .57

آموزش به بیمار در رابطه با تغذیه و مصرف مایعات در  .54

 بیماران کلیوی

     

ها در آموزش به بیمار در رابطه با مصرف آنتی بیوتی  .53

 های ادراریرل و درمان و پیشگیری از عفونتکنت

     

      آموزش به بیمار قبل از عمل جراحی .52

      آماده کردن بیمار جهت انجام جراحی الکتیو .51

      آماده کردن بیمار به منظور انجام جراحی اورژانسی .55

      چ  کردن پرونده بیمار قبل از انجام جراحی .56

      ز جراحیچ  کردن پرونده بیمار بعد ا .50

      چ  عوارض کلی بعد از عمل جراحی و گزارش سرپرستار .51

      چ  و اجرای دستورات پزش  بعد از جراحی .53

      چ  جذب و دفع مایعات بیمار .67

      چ  عالیم حیاتی براساس نیاز بیمار .64

      گیری شدهمراقبت از بیماران گچ .63

      مراقبت از بیماران دارای کشش پوستی .62

      مراقبت از بیماران دارای کشش اسکلتی .61

      مراقبت از بیماران دارای فیکساتور خارجی .65

      مراقبت از بیماران دارای فیکساتور داخلی .66

بررسی عصبی و عروقی بیماران دچار مشکالت ارتوپدی و  .60

 گزارش موارد غیرطبیعی

     

اماده کردن وآموزش به بیماران به منظور انجام  .61

 روکاردیوگرافیالکت

     

      نحوه ثبت الکتروکاردیوگرافی .63

      آماده کردن و آموزش بیماران به منظوراکوکاردیوگرافی .07

      آماده کردن و آموزش بیماران به منظورتست ورزش .04

      آماده کردن و آموزش بیماران به منظور آنژیوگرافی .03

      مراقبت های بعد از آنژیوگرافی .02
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      گ بیماران قلبیمانیتورین .01

      ارتباط با بیماران قلبی .05

آموزش به بیماران در رابطه با کنترل ریس  فاکتورهای  .06

 بیماری های قلبی

     

آموزش به بیماران درخصوص مصرف داروهای قلبی بعد از  .00

 ترخیص
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