
 

 پرستاريدر عرصه کارآموزي   موضوع تدريس:

         پرستاري کارشناسی 0و8دانشجويان ترم گروه هدف:           (21317تا 03:7)ساعت  ساعت کارآموزي:      روز 8: کارآموزي مدت 

 و حشمتیهو امداد واسعیبیمارستان مکان:                (4و )( :، )(1) ،(2داخلی و جراحی )پرستاري بیمارهاي  پيش نياز:

  زمان:

 مدرس يا مدرسين: 

افزايش مهارت دانشجويان در انجام مراقبت هاي پرستاري از بیماران بزرگسال و سالمند مبتال به اختالالت حااد و مازمو و    هدف کلی:

در  4،:،2،1و باليني اصول و فنون پرستاري، داخلي و جراحياي براساس آموزش هاي نظري کساااس اساااتفالل حرفاااه

هاي بالینی در تعییو مشاالالت  هاي پرستاري موثر به مددجويان بستري و چگونگی کاربرد دادهانتخاب اولويت ها در زمینه ارايه مراقبت

 مددجو )از نظر جسمی، روانی، اجتماعی، مذهبی( براساس فرآيند پرستاري

 اهداف ويژه:

 رود3پايان ايو دوره از فراگیران انتظار میدر  .2

 ضوابط اخالقی حرفه خود را رعايت نمايند. .1

به دست آمده از شرح حاال  در رابطه با پیشگیري، درمان و نوتوانی پیرامون مشالالت وي براساس نیاز بیمار به بیمار و خانواده  .:

 آموزش دهند.وي 

 اد تیم بهداشتی و درمانی ارتباط مناسس برقرار نمايند.با بیمار، خانواده، همالاران، پزشالان و ساير افر .4

عوارض دارويی پیش آمده در بیمار و مشالالت ناشی از مصرف دارو براي بیمار را ارزياابی و باه پزشا  و سرپرساتار مربو اه       .5

 گزارش نمايند.

 مايند.داروهاي مصرفی بیماران را با توجه به استانداردهاي عملالرد پرستاري براي بیمار تجويز ن .6

 رستی خود براساس تشخیص هاي پرستاري آنان مراقبت نمايند.پاز بیماران تحت سر .0

 اي تیم بهداشت و درمان به منظور درمان و نوتوانی بیماران هماهنگی نمايند.با ساير افراد حرفه .8

 مراقبت نمايند. براساس فرآيند پرستاري از بیماران داراي اختالالت ارتوپدي .9

 مراقبت نمايند. براساس فرآيند پرستاري اختالالت ادراري از بیماران داراي .27

 مراقبت نمايند.براساس فرآيند پرستاري از بیماران داراي اختالالت قلس و عروق  .22

 مراقبت نمايند.براساس فرآيند پرستاري از بیماران داراي اختالالت عصبی  .21

 نمايند. مراقبتبراساس فرآيند پرستاري از بیماران داراي صدمات اورژانسی  .:2

 مراقبت نمايند.براساس فرآيند پرستاري از بیماران دچار مسمومیت  .24

 مراقبت نمايند.براساس فرآيند پرستاري از بیماران داراي اختالالت تنفسی، روماتیسمی و غددي  .25

 مراقبت نمايند.براساس فرآيند پرستاري از بیماران داراي اختالالت عفونی  .26

 روش تدريس 

1. Team based learning  
2. Clinical Education 

بسمه تعالی     

 بسمی تعالی

بسمه تعالی    



 وظايف و تکاليف دانشجو

 از دانشجويان محترم انتظار می رود3

 ) الزامی( موزي داشته باشند.حضور به موقع و منظم در کارآ -2

 در ورود و خروج از بخش، زمان استراحت و ... زمان تخصیص داده شده را رعايت نمايند. -1

 نالات الزم مربوط به بیمار خود را يادداشت نمايند.در گزارش روزانه تعويض نوبت کاري شرکت نمايند و  -:

 شئونات اسالمی و مفررات دانشالده را رعايت نمايند. ،از نظر وضع ظاهر -4

 اي پرستاري را رعايت نمايند.نالات اخالقی حرفه -5

 اتیالت هاي خود را حتماً نصس نمايند. -6

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

 انتفاد سازنده را پذيرفته و اشتباهات خود را شناسايی و اصالح نمايند. -8

 کار گیرند.هدر مراقبت از مددجو اصول مربوط به پیشگیري از عفونت و حفاظت فردي را ب -9

 در مراقبت از مددجو اصول مربوط به حفظ ايمنی مددجو و نیز حفظ خلوت وي را رعايت نمايند. -27

 کار گیرند.هدر مراقبت از مددجو اصول مربوط به صرفه جويی از وسايل مصرفی را ب -22

 با استاد بالینی و نیز ساير اعضاي تیم در جهت ارتفاي بهره مندي از يادگیري بالینی نهايت همالاري را مبذول دارند. -21

 .عالقه مند و مشتاق به يادگیري بوده و در زمان مناسس درخواست راهنمايی نمايند -:2

 در زمان مفرر آن را ارايه نمايند.و تهیه مطابق جدول باال ، را مباحث محوله  داشته باشند و پیش مطالعه -24

 ارايه دهد )از روز دوم کارآموزي(.  به صورت شفاهی هر دانشجو روزانه بايد حداقل ي  آموزش به بیمار و ي  فرآيند پرستاري 

 عمل آورند.مراقبت الزم و صحیح بهبراساس فرآيند پرستاري از بیماران خود  -25

 :ارزشيابی دانشجو روش

 نمره %27تهیه و ارايه کنفرانس بالینی  .2

 %5 ارائه ي  مفاله فارسی مرتبط و جديد کاربردي در بالیو ترجیحاً مرتبط با موضوع کنفرانس بالینی .1

 نمره %35 ه ي  پمفلت آموزش به بیماراراي .:

 نمره %27ارايه فرآيند پرستاري ي  مورد به صورت کتبی3  .4

و اجارا توساط    ارايه ي  مفاله با محوريت نفد علمی با نظارت استاد بالینی در زمینه يافته هاي مراقبت پرستاري مبتنی بر شواهد )الزامی .5

 (نفر 1هر 

    نمره %55تخصصی دانشجو3 در  ول دوره ) بق فرم ضمیمه(  ارزشیابی .6

 تمامی موارد مورد ارزشیابی در ايو قسمت در جدول ارزشیابی اختصاصی به  ور کامال لیست شده است.که 

 نمره  %25 3) بق فرم ضمیمه( عمومی ارزشیابی .0

 تذکر:

بندي نهايی به نمره ارزشيابی پايان ترم توط مربيان گروه کارآموزي در عرصه پس از بررسی و جمع

 گردد.صورت مشترک اعالم می

 



 عمومی فرم ارزشيابی

همیشه  موارد ارزشيابی رديف

2 

 اکثرا

05/7 

 گاهی

5/7 

 ندرتبه

15/7 

 هرگز

7 

      با وضع ظاهري مناسس )روپوش، داشتو اتیالت و ...( در بخش حاضر شود. 2

      شود(نمره کم می 7215به موقع در بخش حضور داشته باشد. )هر تاخیر  1

بیمار و همراهی آنها به درستی ارتباط برقرار نمايد )هرکدام با مربی، پرسنل بخش ،  :

.7215) 

     

حس کنجالاوي، ابتالار و عالقه در انجام مراقبت هاي پرستاري )ارائه مفاله، پرسش سوال  4

 کنجالاوانه( برخوردار باشد.

     

بیمار، انجام در امور محوله اعتماد به نفس کافی داشته باشد. )به هنگام توضیح مشالالت  5

 هاي پرستاري الزم(مراقبت

     

نمره 7215احساس مسئولیت در انجام امور محوله داشته باشد. )انجام ندادن هر مسئولیت  6

 کم می گردد(

     

      در انجام امور محوله سرعت و دقت داشته باشد. 0

      (7215با پرسنل، سرپرستار، همالالسی و مربی همالاري نمايد. )هرکدام   8

      02از نمره کل  %51، تاثير به ميزان 8جمع نمره از  9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عالی فرم ارزشيابی تکاليف محوله رديف

5 

 خوب

51/2 

 متوسط

1/2 

 ضعيف

01/2 

ترجیحاً مرتبط با موضوع  ارائه ي  مفاله فارسی مرتبط و جديد کاربردي در بالیو 5

 کنفرانس بالینی

    

     ارايه پمفلت آموزشی  0

     ارايه کنفرانس بالینی 3

     ارايه ي  فرآيند پرستاري به صورت کتبی 4

ارايه ي  مفاله با محوريت نفد علمی باا نظاارت اساتاد باالینی در زمیناه يافتاه هااي         1

 مراقبت پرستاري مبتنی بر شواهد

    

  02از نمره کل  %32، تاثير به ميزان 4از جمع نمره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جراحی-چک ليست ارزشيابی بالينی دانشجويان پرستاري در کارآموزي عرصه داخلی

 نان و نام خانوادگی دانشجو:           ترم:              سال تحصيلی:            بيمارستان و بخش:

 ضعیف متوسط خوب بسیارخوب عالی عنوان

      رعايت پوشش براساس قوانیو جاري .2

      وقت شناسی .1

      احساس مسولیت در اجراي وظايف محوله .:

      نحوه برقراري ارتباط .4

      انتفادپذيري .5

      صرفه جويی در استفاده از وسايل مصرفی .6

      سرعت عمل در انجام کارهاي محوله .0

      دقت در انجام کارهاي محوله .8

      رعايت اصول پیشگیري از انتفال عفونت .9

      تعییو اولويت هاي مراقبتی .27

      بررسی و شناخت بیماران .22

      تعییو مشالالت بیماران .21

      همالاري با کارکنان بخش .:2

آموزش و آماده سازي بیمار به منظور انجام آزمايشات و  .24

 تالنی  هاي تصويربرداري

     

      هاي آزمايشگاهینمونهگرفتو و ارسال  .25

      چ  و گزارش کمبودهاي ترالی اورژانس .26

      به کاربردن داروهاي خوراکی .20

      به کاربردن داروهاي زيرجلدي .28

      به کاربردن داروهاي عضالنی .29

      نحوه رگ گیري و به کاربردن داروهاي وريدي .17

      به کار بردن داروهاي داخل جلدي .12

      داروهاي پوستی و پمادها به کاربردن .11

      به کاربردن داروهاي به شالل اسپري و استنشاقی .:1

      هاآماده کردن و انفوزيون انواع سرم .14

      ريوي-آماده کردن وسايل و داروهاي احیاء قلبی .15

      ريوي اولیه-مشارکت در احیاء قلبی .16

      ريوي پیشرفته-مشارکت در احیاء قلبی .10

      کردن ترالی پانسمانآماده  .18

      آماده کردن محیط پانسمان .19

      آمادگی فردي به منظور انجام پانسمان .7:

      آموزش به بیمار به منظور انجام پانسمان .2:

      رعايت نالات استريل و نحوه انجام پانسمان .1:

      آوري وسايل پانسمانجمع .::



      نظافت ترالی بعد از پانسمان .4:

      وسايل به بخش بعد از انجام کارهاتحويل  .5:

      هاي عفونی و غیرعفونیجداسازي زباله .6:

      استفاده از نیدل کات و سفتی باکس .0:

      شستشوي دست قبل و بعد از تماس با بیمار و وسايل آلوده .8:

      پیشگیري از وقوع نیدل استی  .9:

سونداژ آماده کردن و آموزش بیمار به منظور انجام تالنی   .47

 ادراري

     

      رعايت نالات استريل هنگام سونداژ ادراري .42

      نحوه انجام سونداژادراري .41

      رفع انسداد سوند ادراري .:4

      شستشوي مثانه .44

      خارج کردن سوند ادراري .45

      آموزش و آماده کردن بیمار به منظور سیستوسالوپی  .46

      ايتخلیهکوتاه کردن و خارج کردن درن هاي  .40

      ايکوتاه کردن و خارج کردن درن هاي تخلیه .48

      مراقبت از سوند نفرستومی  .49

      ايآموزش به بیمار در رابطه با مراقبت از درن هاي تخلیه .57

آموزش به بیمار در رابطه با تغذيه و مصرف مايعات در  .52

 بیماران کلیوي

     

ها در آنتی بیوتی آموزش به بیمار در رابطه با مصرف  .51

 هاي ادراريکنترل و درمان و پیشگیري از عفونت

     

      آموزش به بیمار قبل از عمل جراحی .:5

      آماده کردن بیمار جهت انجام جراحی الالتیو .54

      آماده کردن بیمار به منظور انجام جراحی اورژانسی .55

      چ  کردن پرونده بیمار قبل از انجام جراحی .56

      کردن پرونده بیمار بعد از جراحیچ   .50

      چ  عوارض کلی بعد از عمل جراحی و گزارش سرپرستار .58

      چ  و اجراي دستورات پزش  بعد از جراحی .59

      چ  جذب و دفع مايعات بیمار .67

      چ  عاليم حیاتی براساس نیاز بیمار .62

      گیري شدهمراقبت از بیماران گچ .61

      بیماران داراي کشش پوستیمراقبت از  .:6

      مراقبت از بیماران داراي کشش اساللتی .64

      مراقبت از بیماران داراي فیالساتور خارجی .65

      مراقبت از بیماران داراي فیالساتور داخلی .66

بررسی عصبی و عروقی بیماران دچار مشالالت ارتوپدي و  .60

 گزارش موارد غیر بیعی

     



به بیماران به منظور انجام اماده کردن وآموزش  .68

 الالتروکارديوگرافی

     

      نحوه ثبت الالتروکارديوگرافی .69

      آماده کردن و آموزش بیماران به منظوراکوکارديوگرافی .07

      آماده کردن و آموزش بیماران به منظورتست ورزش .02

      آماده کردن و آموزش بیماران به منظور آنژيوگرافی .01

      از آنژيوگرافی مراقبت هاي بعد .:0

      مانیتورينگ بیماران قلبی .04

      ارتباط با بیماران قلبی .05

آموزش به بیماران در رابطه با کنترل ريس  فاکتورهاي  .06

 بیماري هاي قلبی

     

آموزش به بیماران درخصوص مصرف داروهاي قلبی بعد از  .00

 ترخیص

     

      آموزش بیماران داراي پیس میالر .08

      بیماران تحت سرپرستی GCSبررسی  .09

مراقبت و پیشگیري از صدمات پوستی در بیماران دچار  .87

 صدمات اساللتی و عصبی

     

      مراقبت از بیماران بعد از جراحی در سیستم عصبی .82

برقراري ارتباط با بیماران و همراهان ايشان در بخش  .81

 اورژانس

     

      اولويت بندي اقدامات درمانی در اورزانس .:8

      بخیه زدن و پانسمان زخم ها در بخش اورژانس .84

      کنترل خونريزي در بیمار .85

آماده کردن و اموزش بیمار به منظور انجام آزمايشات و  .86

 هاي اورژانسیتصويربرداري

     

      آموزش به بیماران و همراهان در بخش اورژانس .80

      جايگزينی خون و مايعات به صورت اورژانسی .88

      به کاربردن صحیح داروها در اورژانس .89

مشارکت در آماده کردن بیمار به منظور انجام اعمال  .97

 جراحی اورژانس

     

هماهنگی با ساير افراد تیم درمان در انجام مراقبت هاي  .92

 اورژانسی

     

      سم زدايی و شستشوي معده در بیماران مسموم .91

      کاربرد پادزهر در بیماران مسموم .:9

      مانیتورينگ بیماران مسموم .94

      ارسال نمونه هاي آزمايشگاهی بیماران مسموم .95

      ارتباط و تعامل با بیماران مسموم .96

      اکسیژن درمانی با توجه به نیاز بیمار .90



      نحوه پیشگیري از بیماري هاي قابل انتفال تنفسی .98

از داروهاي آماده کردن و اموزش بیماران به منظور استفاده  .99

 موثر بر سیستم تنفسی

     

      ساکشو ترشحات حلق و دهان بیمار -277

      ساکشو لوله تراشه و تراکئوستومی -272

آموزش بیماران در خصاوص کاابرد داروهااي ضاد رماتیسام و       -271

 مراقبت از صدمات مفصلی

     

      توانايی استفاده از گلوکومتر -:27

آموزش نحوه اساتفاده از گلوکاومتر باه بیمااران و خاانواده باه        -274

 SMBGمنظور انجام 

     

به کاربردن انسولیو متناسس با نیااز بیماار باه هريا  از اناواع       -275

 انسولیو و نیز تنظیم صحیح میزان دوز مورد نیاز بیمار

     

اي و میازان فعالیات باه    آموزش در رابطه با توصیه هاي تغذياه  -276

 بیماران ديابتی براساس 

     

آمااوزش کاااربرد و عااوارض و نحااوه مصاارف، عااوارض جااانبی   -270

 داروهاي خوراکی به بیماران ديابتی

     

آموزش در رابطه با نحوه مراقبت از پاهاا باه بیمااران دياابتی و      -278

 خانواده آن ها

     

 

 


