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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ریزیواحد برنامه

 طرح درس ترمی

 

 

 کارشناسی پرستاریحصیلی:ت یرشتهو مقطع     آموزش پرستاریگروه آموزشی:     پرستاری و مامائی خرم آباددانشکده:

  واحد چهار تعداد واحد:                          ()منتورشیپ 3نن و سالمندارستاری بزرگساالپ ورزیکارنام درس: 

 3پرستاری بزرگساالن و سالمندانیش نیاز:پ                                                                              ورزیکار د:نوع واح 

 : دورهزمان برگزاری 

 های ویژه، اورژانس و داخلی جراحیبخش  -بیمارستان عشایرمکان برگزاری:       :0:3:---:13:3 :ساعت پنج شنبه شنبه تا :روز 

 حسین آبادی، دکتر فرضیدکتر  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:     دکتر صبا فرضی مسئول درس:       نفر 33 تعداد دانشجویان:

  شرح دوره:

 نید ا یشده است. هددف از اجدرا   یمستقل طراح یبه پرستار ییگذر از مرحله دانشجو لیبا هدف تسه (منتورشیپدر عرصه ) یکارورز

 ،یپرسدتار  هدای پرستار آورده شده است. الزمه مهارت در انجدام مراببدت   فیاست که در شرح وظا یفیدوره کسب مهارت در انجام وظا

مسدتقل و بدا نظدارت     مده یارائه خدمات و انجدام مسدتقل، ن   ،ینیلبا یمقرر در بخش ها یها فتیحضور تمام وبت، کامل و منظم در ش

با کسب دانش نظری و عملی مرتبط با اصول و مفاهیم مراببدت   این دوره دانشجودر . باشدمی آنها در مهارت کسب منظور به هامراببت

در ایدن دوره آموختده    نین دانشدجو . همچآشنا خواهند شد و داخلی جراحی ICUبستری در بخش های اورژانس،  از بیمارانپرستاری 

در ارائه مراببت های پرستاری به این گروه از بیمداران بده کدار خواهندد بدرد.      را  آن های خود را با آموخته های پیشین تلفیق نموده و 

بر فرآیند پرستاری مبتنی  و گرددبا کمک پرستار مسئول بیمار و نظارت اساتید ناظر تسهیل می دورهاین  یند یاددهی و یادگیری درفرآ

   گیرد.مبتنی بر مشکل و تفکر خالبانه صورت میبا استفاده از یادگیری 

 

 هدف کلی: 

نشان ، متنوع ینیبال یها تیکاربرد دانش در موبع، یپرستار یمهارت ها تیتقو یبرا یپرستار انیدانشجو یبرا یفراهم نمودن فرصت

 .یانتقال به نقش حرفه ا لیتسهو  یعمل یو مهارت ها جرهایدر پروس یستگیدادن شا

 

انتظار می رود دانشجو در طول مدت برگزاری کارورزی با دریافت آموزش و نظارت اساتید به بابلیت های زیر دسدت  بینابینی: اهداف  

 یابد.
 آشنا شود. ی/ درمانیمراکز بهداشت ی جرهایها و پروس یها و خط مش استیبا س -1

 .ردیبکارگ یکارورز یاه طیخود را در مح یدانش نظر -2

 .دهد شیافزاخود را  ینیبال یو شناخت و مهارت ها یبررس یمهارت ها -3

 .ابدی شیافزا یمداخالت مناسب پرستار یریعملکرد مستقل و بکارگ ییتوانا -4

 .دیو....(بربرار نما هی،تغذ یحرف مرتبط)مانند پزشک ریسا یو اعضا ماریبا ب یارتباطات حرفه ا-3

 ارائه دهد. ماریبه ب یپرستار ندیآشده بر اساس فر یو سازمان ده تیفیبا کمراببت  -6
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 های تدريس:شیوه

 پرسددش و پاسدد          سخنرانی برنامه ریزی شده * ) به صورت برگزاری کارگاههای آموزشی توسط اساتید ناظر(سخنرانی

* 

 (TBL) ری مبتنی بر تیمیادگی   * (PBL) یادگیری مبتنی بر حل مسئله  *بحث گروهی

 

 :سایر موارد

 

 مقرارت آموزشی ذیل را رعایت فرمایند: ،از دانشجویان محترم انتظار می رود  وظايف و تکالیف دانشجو:

 در بخش :13:3تا  :0:3:حضور فعال از ساعت  .1

 عدم استفاده از تلفن همراه در بالین بیمار و محیط بخش .2

دانشجویان و کدهای اخالق حرفه ای ای ه نامه اجرایی آیین نامه رفتار و پوشش حرفهمطالعه ضوابط و مقرارت آموزشی، شیو .3

 به کارآموزی و رعایت آن ها به صورت کاملپرستاری ببل از ورود 

 ای با بیمار، خانواده و اعضای تیم سالمتلزوم بربری ارتباط حرفه .4

ممنوع  مجازی فضایگونه اطالعات بیمار و خانواده در هرانتشار رعایت اصل رازداری و محرمانگی اطالعات بیماران و خانواده)  .3

 است(.

 ارائه مراببت ها با رعایت کنترل عفونت، حفظ ایمنی بیمار، خانواده، خود و سایر اعضای تیم سالمت .6

 و کارگاههای آموزشی شرکت فعال در راندهای آموزشی .0

 با سایر اعضای گروهدوره  کسب شده در طول (تئوری و عملی)به اشتراک گذاری تجارب نو  .8

 تکمیل الگ بوک آموزشی .9

 

 

 وسايل کمک آموزشی:   

          کامپیوتر                 پروژکتور ویدئو   وایت برد

 : سایر موارد

رم هدا  جهت ارزیابی عالئم حیاتی بیمار، اجرای دستورات داروئی و ف هاوسایل و تجهیزات موجود در بخش استفاده از اطالعات پرونده،  

 و مقیاس های سنجش ایمنی، درد، زخم بستر، آموزش به بیمار و خانواده

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد ------: آزمون پایان ترم   نمره درصد ------ :آزمون میان ترم

 رهنم درصد ----- درس:  شرکت فعال در کالس    نمره درصد ----- :انجام تکالیف

 :سایر موارد

ارزشیابی شایستگی های بالینی بر اساس مشاهده رفتار و عملکرد دانشجو در رابطه با شاخص های ارزشیابی تعیین شدده در الگ بدوک   

 درصد نمره به شرح زیر می باشد: انجام خواهد شد. ورزیدر طول دوره کار

  نمره( 2)به موبع و فعال در کارورزیحضور 

  رعایتdress code  نمره( 2)خالق حرفه ایاو 

 نمره( 2)ارزشیابی توسط سرپرستاران 

 نمره( 4)ارزشیابی توسط اساتید ناظر 

 نمره( :1)ورزی و ارائه پنج برنامه مراببتی بر اساس فرآیند پرستاریارائه مراببت ها بر اساس فرآیند پرستاری در طول کار 

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح      جور کردنی           ایچندگزینه       پاس  کوتاه     تشریحی
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 :  سایر موارد

 کار عملی در بخش

  

 :  منابع پیشنهادی برای مطالعه

 
 :منابع انگلیسی

1. Carpenito L J. Nursing diagnosis application to clinical practice. Wolters Kluwer & Wilkins. 

Philadelphia.2021   

 
 

 منابع فارسی:

 

 ::14ران. تشخیص های پرستاری ناندا. ترجمه شی  علیپور ز. و همکارام. انتشارات جامعه نگر. هردمن ت. و همکا .1
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 ی درسارائه کلیات  جدول هفتگی

 استادنام  مبحثعنوان  جلسه

 روز اول
معرفی به ش، ، توضیح الگ بوک و اهداف آموزبرنامه منتورشیپآشنایی با 

 توسط استاد  بخش
 فرضیین آبادی و دکتر حسدکتر 

 هفته اول

کارورزی در بخش های پاراکلینیک منتخب) فیزیوتراپی، رادیولوژی، آموزش 

 ندوسکوپی(آزمایشگاه و بانک خون، آبه بیمار ومراببت در منزل، 

 شرکت در کارگاه محاسبات داروئی

 دکتر حسین آبادی و دکتر فرضی

 هفته دوم
  (ICUبخش مراببت های ویژه)کارورزی در 

 شرکت در کارگاه فرآیند پرستاری
 دکتر حسین آبادی و دکتر فرضی

 هفته سوم
 بخش اورژانسکارورزی در 

 شرکت در کارگاه آشنایی با هموویژیالنس
 دکتر حسین آبادی و دکتر فرضی

 هفته چهارم

 بخش جراحی مردان یا جراحی زنانکارورزی در 

فی بفسه سینه و سی تی شرکت در کارگاه آشنائی مقدماتی با تفسیر گرا

 اسکن

 دکتر حسین آبادی و دکتر فرضی

 هفته پنجم
 بخش جراحی اعصاب یا نرولوژیکارورزی در 

 شرکت در کارگاه اصول فیزیوتراپی
 دکتر حسین آبادی و دکتر فرضی

 دکتر حسین آبادی و دکتر فرضی یا ترمیم ENTبخش ارولوژی، چشم و کارورزی در  هفته ششم

 


