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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ريزیواحد برنامه

 ترمي کارآموزی طرح 

 

 پرستاری  سيکارشنا تحصیلي: یرشتهو  مقطع             پرستاری  : گروه آموزش           پرستاری و مامايي دانشکده:
 

    اصول و فنون تئوری نیاز: پیش   کارآموزی    د:نوع واح    1 تعداد واحد:  پرستاریاصول و فنون : رآموزیکا نام 

 پرستاری و عملي

                                                                               30/7-13 :ساعت         سه روز دوم هفته: کارآموزی زمان برگزاری 

 بیرانوند دکتر :مدرس بالیني     نفر 8 تعداد دانشجويان:        بخش داخلي و جراحي بیمارستان عشاير  مکان برگزاری: 

   

 : یشرح کارورز

 یاه و مراقبت گذارديبه مرحله اجرا م مارانیخود را در مراقبت از ب يو عمل يعلم یهاآموخته ياندوره دانشجو نيدر ا

 ددجويان، برقراری ارتباط با م : شاملدر اين دوره اجرا روش های پرستاری . برند  يبکار م را ناياز مددجو یپرستار

 ت قبل ومراقبت از زخم، مراقب، يانپیشگیری از انتقال عفونت، بررسي عالئم حیاتي، پذيرش ، انتقال و ترخیص مددجو

   ي باشد.مد نظر م يانمددجو نیازهای اولیهو تأمین  تغییر وضعیت بیماران بي حرکتبعد از عمل، 

 

الیني بدر عرصه مراقبتي متناسب با نیاز بیماران فراهم نمودن محیط مناسب و واقعي برای انجام روش های هدف کلي: 

 مدرس بالیني تحت نطارت مستقیم

    بینابیني:اهداف 

 با مددجويان را انجام دهد.  ارتباط اثربخش اصول و مهارت های .1

 . انجام دهندبرای  مددجويان  را مراقبتهای اولیه .2

    حیاتي مددجويان را کنترل و تفسیر نمايد.  عالئم .3

 ا به اتاقآشنا شود و بتواند يک مددجو  ربه اتاق عمل و واحدهای ديگر مددجويان با روش پذيرش، ترخیص و انتقال  .4

 عمل منتقل کند. 

 . دبکار بگیر های بیمارستاني را عفونت از پیشگیری اصول .5

 . آورند عمل به را زخم از مراقبت درخصوص پرستاری تمراقب .6

 . دهد درستي انجام قبل و بعد از عمل جراحي را برای مددجويان به  مراقبت پرستاری .7

 .دهد انجام را ( ....و بهداشت دفع، تغذيه،،)تنفس انسان نیازهای فیزيولوژيک تامین در پرستاری مراقبت .8

ن دهد و روش های پیشگیری از عوارض بیحرکتي را به مددجويا ر وضعیتتغییمددجويان مستعد به زخم بستر را  .9

 . دهدآموزش 

  مشاهده کند. توسط مدرس بالیني  با انواع محلول های وريدی آشنا شود و طريقه وصل محلول های وريدی را  .10
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 را مد نظر قرار دهند: ريز يآموزش يرود تا مقررات عموم يانتظار م انيدانشجو  از

   12:30الي    7:30ضور در بخش از ساعت ساعت  ح 

مره ی نهر گونه غیبت غیر موجه معادل   .هیچ گونه تاخیر و تعجیل در ورود و خروج از بخش قابل اغماض نیست 

 و با ارائه مستندات الزم( مي باشد. غیبت موجه )مانند بستری در بیمارستان  .صفر است

وادگي، نام، نام خان روپوش سفید بلند و راحت، اتیکت )حرف اول پوشیدن يونیفرم برای دانشجويان خانم شامل: 

دا بسته که هنگام راه رفتن ص نام دانشکده و نام رشته(، شلوار مشکي ساده، کفش مشکي ساده راحت و جلو

نعه ،(، مقنداشته باشد) استفاده از دمپايي و صندل در محیط های آموزشي و بالیني بجز اتاق عمل ممنوع میباشد

 کي بلند با پوشش کامل موها )مي بايست تمامي سر، نواحي زير گردن پوشیده باشد(.مش

ضور حپوشیدن يونیفرم برای دانشجويان آقا شامل: روپوش سفید )تمامي دکمه های روپوش بايد در  تمام مدت  

(، رشته ه و نامدر محیط های آموزشي بطور کامل بسته باشد(، اتیکت )حرف اول نام، نام خانوادگي، نام دانشکد

 شلوار مشکي ساده، کفش مشکي ساده، راحت و جلو بسته) استفاده از دمپايي و صندل در محیطهای آموزشي

 .ممنوع مي باشد،(، آرايش موها بصورت متعارف

بند و  ، گردناستفاده از زيور آالت و در معرض ديد قرار دادن هر گونه انگشتر طال )بجز حلقه ازدواج(،   دستبند 

  .واره در محیط های آموزشي ممنوع میباشدگوش

 ممنوع است.   ناخنها بايد کوتاه و تمیز باشد آرايش ناخنها با الك و برچسبهای ناخن در هر شکلي 

 استفاده از نشانه های نامرتبط به حرفه و آويختن آن به روپوش، شلوار و کفش ممنوع است. 

ا، زمانه در زمان حضور در بخش، آزمايشگاه، کالس و راند بیماران تلفن همراه میبايست خاموش بوده و در ساير 

 .استفاده از آن به حد ضرورت کاهش يابد

بان ا بر زيصحبت کردن در محیط های آموزشي بايد به آرامي و با ادب همراه باشد. و هر گونه ايجاد  سرو صدا و  

 .شأن حرفه نیست، ممنوع است راندن کلمات که در

ع ن ممنوجويدن آدامس و نظاير آن در آزمايشگاه ها، سالن کنفرانس، راند بیماران و در حضور اساتید، کارکنا 

 .مي باشد

رايش آ .ممنوع است   های آموزشي و بالیني استفاده از ادوکلن و عطرهای با بوی تند و حساسیت زا در محیط 

بر  عارف و دور از شئون حرفه پزشکي ممنوع است . هر گونه تخلف از موارد فوقسر و صورت به صورت غیر مت

 .اساس قوانین دانشکده و کمیته انضباطي برخورد خواهد شد

 درمان يهمراهان، همکاران، کادر آموزش ماران،یدر برخورد با ب یشئونات حرفه ا تيرعا 

 

 :انياز دانشجو يتخصص انتظارات
بر قرار  ينل و مربو خانواده، پرس ماریمناسب با ب یفرد نیبه ارتباطات ب رود يز دانشجو انتظار ما یواحد کارورز نيدر ا -

ـ       مراقبت کند ماریبيک و بر اساس توان، روزانه دست کم از  نمايد  د و با پايه هـای مراقبـت پرسـتاری بـر اسـاس فرآين

 . پرستاری آشنا شود

 



  

3 

 

 مربوط به آن ازیو امت يابیارزش نحوه
 درصد نمره( 2 ) قانون و مقررات آموزشي تينظم و رعاحضور م 

 نمره(2 )، مسولیت پذيری و انتقاد پذيری يو مرب هايپرسنل، همکالس ارتباط خوب با یقراربر 

   نمره 6برقراری ارتباط با بیمار، اخذ شرح حال، رعايت اصول اخالق در ارتباط با بیمار 

 نمره 7تکمیل و انجام حداقل های آموزشي 

 نمره 2ت در بحث گروهي شرک 

  نمره 1خود ارزيابي 

 مربي( در بخش های داخلي و جراحي طرح درس روزانه )استراتژی

روز 

 زیکارآمو

 روزه 6اهداف کلي   هدف روزانه

1      ،آشنا نمودن دانشجويان با پرسنل، محـیط فیزيکـي، روش کـار

حـل دپارتمـان آموزشـي و    م -روش ارزشیابياهداف کارآموزی، 

 رختکن

  وظايف دانشجو حشر 

    معرفي منابع 

   تمرکز بر انجام بر قراری ارتباط با مددجويان و بررسي و شـناخت

 از آنها طبق فرم شرح حال 

   ، آشنا نمودن دانشجويان با برگه های پرونده و چگونگي پـذيرش

 ترخیص و انتقال مددجويان

 و سوق  تشويق دانشجو-کاهش استرس دانشجو

ــه بهبــود ارتباطــا ــا پرســنل و دادی وی ب ت ب

 ان  مددجويان و خانواده اش

  شناسايي اشکاالت يادگیری دانشجو 

      شناسايي دانشـجويان قـوی و ضـعیف توسـط

سـپردن   -مشاهده نحوه ارائه مراقبت دانشجو  

برخي کارهای گروهي بین دانشـجويان قـوی و   

 -ضعیف

  نینوشـته شـده در بـال    ینـدها يفرآ حیتصح 

 قیمع يط عاطفارتبا یبرقرار یتالش برا -ماریب

   با دانشجو

 ـ  کيتحر ـ   یریادگي سـوال از   دنیتوسـط پرس

ـ  یو ارجاع آنان به کتاب بـرا  انيدانشجو  افتني

 -(يپاسخ سواالت مطرح شده)بصورت گروه

   کنتـرل   رفع اشکاالت مربوط به مراقبت ماننـد

 -عالئم حیاتي، تعويض پانسمان و غیره

 حرفه  تیدر خصوص اهم انيصحبت با دانشجو

  نديمحور بودن فرآ ماریو ب یپرستار

  بـا مـددجو  ارائه مجدد کار  قيبازخورد از طر- 

 ینکات مثبت دانشجو تيتقو قيبازخورد از طر

 -خوب ماریاجرا کننده آموزش به ب

 

 

  

 

 کنترل عالئم حیاتي و تفسیر آن در حضور دانشجويان   تمرکز بر  2

3  فونــت تمرکــز بــر مراقبــت از زخــم و راه هــای پیشــگیری از ع

 بیمارستاني

   تصحیح اشکاالت يادگیری در انجام پروسیجرها با دادن بازخورد

 مثبت

4      تمرکز بر مراقبت قبل و بعد از عمل و پرسـش سـواالت تحريـک

 کننده يادگیری از دانشجو برای افزايش انگیزه و عالقه

5   و وصل  مايع درماني، آشنايي دانشجويان با انواع سرم هاتمرکز بر

 و نوشتن اتیکتسرم 

6 
  

  

  

   تمرکز بر مراقبت از بیماران بي حرکت و آشنا نمودن دانشـجويان

 با عوارض بي حرکتي

  بق اصول گزارش نويسيگزارش بیماران طنوشتن 

     تمرکز بر اولويت بندی و برنامه ريزی مراقبتي برای بیمـاران بـي

 حبت بـا ص -ارزشیابي مراقبتهای انجام شده و کل فرآيندحرکت  

دانشــجويان در خصــوص نــواقص کــارورزی و میــزان يــادگیری 

      -دانشجو

 

 

 


