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 علوم پزشکی سبزواردانشگاه 

 (Course Plan) کارآموزی دوره طرح فرم

 

 

 

 :درس کلی هدف

 از با استفاده اورژانس بخش در بستري بیمار از مراقبت امر در مهارت کسب و مراقبت نحوه با فراگیر کردن آشنا

 .نظري واحدهاي در شده آموخته مفاهیم و اصول و پرستاري یندآفر چهارچوب

 

 :ویژه اهداف

 :باشد قادر کارآموزي دوره این پایان در دانشجو رود می انتظار

 در بخش و کسب اطالعات الزم و مورد نیاز باشد.  پذیرش شدهقادر به اخذ شرح حال صحیح و اصولی از بیمار  (1

 .باشد شده گردآوري اطالعات اساس بر بیمار پرستاري هاي تشخیص بیان به قادر (2

 .کند و اجرا تعیین دستیابی قابل هاي معیار از استفاده با را بستري بیمار از مراقبتی اهداف (3

  .نماید برقرار مناسب ارتباط وي خانواده و مددجو با (4

 عالیم حیاتی بیماران را به طور صحیح چک کرده و در برگه مخصوص آن ثبت نماید. (5

 .نماید اجرا سرعت و به طور صحیح به را دارویی دستورات (6

 .نماید آوري جمع صحیح نحو به را نیاز مورد آزمایشگاهی هاي نمونه (7

 .نماید اجرا و تدوین را مناسب آموزشی برنامه و نموده تعیین را بیمار آموزشی هاي نیاز (8

 .ببندد کار به مددجو از مراقبت هنگام را عفونت کنترل هاي روش (9

 .نماید مراقبت صحیح طور به بیمار وریدي هاي خط از (11

 .نماید ترانسفوزیون صحیح نحو به را آن هاي وردهآفر یا و خون (11

 .دهد انجام درستی به را( ها بخیه کشیدن و درن کشیدن پانسمان،) زخم از مراقبت (12

 .کند ثبت دقیق و کامل طور به بیمارستان مقررات و استاندارد اصول اساس بر را پرستاري گزارش (13

 

 (ملی)ع واحد 2 :واحد نوع و تعداد                                    2 سالمندان پرستاري كارآموزي :درس عنوان

                                پرستاري کارشناسی 4 ترم دانشجویان  :فراگیران گروه                                       1 سالمندان پرستاري كارآموزي :نیاز پیش 

 واسعی بیمارستان اورژانس بخش: برگزاري محل              (سه روز اول هفته صبح)، 98-97 دوم نیمسال: کارآموزي زمان

 آقای مهدی جمالی نیک : جنابمربی
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 :تدریس روش

 عملی و بالینی آموزش. 

 پاسخ و پرسش. 

  گروهی بحث. 

  بالینی کنفرانس. 

  دانشجو و مربی توسط کار نمونه اجراي. 

 .انجام و تحویل تکالیف مشخص شده 

 .امتحاب کتبی از مطالب آموزش داده شده 

 

 : دانشجویان وظایف

 پرستاری. دانشکده مقررات مطابق یونیفرم از استفاده 

 آموزشی کادر همکاران، ها، آن همراهان بیماران، با برخورد در اسالمی شئونات و اخالقی اصول رعایت- 

 .درمانی

 کارآموزي جلسات در فعال و موقع به حضور. 

 مربوطه بالینی هاي کنفرانس همچنین و گروهی هاي بحث پاسخ، و پرسش در فعال شرکت. 

 پرستاري فرآیند براساس ها مراقبت انجام. 

 در  شرکت.Post Test  

 

 

 : دانشجویان ارزشیابی روش

 درصد                                                                                                 شرح فعالیت              

 

                                                            5                                   صفات عمومی دانشجو % 

                                                      5                             ورود و خروج به موقع در بخش % 

 51          ، نمونه گیری و...(  نویسی گزارش پرستاري، فرآیند اجراي ها، مهارت بالینی )انجام ارزیابی % 

 11                                                                  بیمار            به آموزش و ها کنفرانس ارائه % 

 31                                                                   دوره                          پایان کتبی آزمون% 

 

 نمره( 21% )111جمع                                                                                                           

 :مطالعه جهت پیشنهادي منابع

 کلیات کارآموزی بالینی، مهدی جمالی نیک. .1
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 .(فیپس الکمن، برونر،) پرستاري مرجع کتب .2

 .(تایلور پري، و پوتر دوگاس،) پرستاري فنون و اصول کتب .3

 .داروشناسی کتب .4

 .آزمایشگاهی و تشخیصی هاي تست مرجعهای  کتاب دیویس،پاگانا و  .5

 فرهنگ اختصارات پزشکی بیلییر. .6

 کتاب اصول گرفتن شرح حال و معاینه فیزیکی بالینی، باربارابیتز. .7

 

 

 

 

 

 

 


