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 :کارآموزی شرح

قاء ستای ارتاساسی و کسب مهارت در مراقبت از مددجویان در بالین، در رادر این درس دانشجو پرستاری قادر می شود، ضمن آشنائی با مفاهیم 

به کار گیری فرایند پرستاری بهره جوید و همواره رعایت قوانین، مقررات به اخالق و ارتباطات حرفه از  ها از تفکر خالق تامین و حفظ سالمت آن

رنامه آموزش پرستاری و نیل به اهداف پرستاری جامع و جامع نگر، در کلیه منظور حسن اجرای بای و احکام اسالمی را مدنظر قرار دهد. به 

عرصه های کارآموزی توجه خاص به مددجو، خانواده، جامعه ضروری است. لذا بر آموزش به بیمار/ مددجو و خانواده در طی بستری و در زمان 

 ترخیص و نحوه مراقبت در منزل تأکید می شود. 

 :هدف کلی درس

موقعیت مناسب و واقعی برای دانشجو جهت انجام روش های مراقبتی متناسب با نیاز بیماران در عرصه های بالینی یاد شده و تحت تدارک 

 نظارت مستقیم مدرس.

 :سدر اختصاصیاهداف 

 .بشناسد را بخش تجهیزات و فیزیکی ساختار-

 .شود آشنا بیمار اطالعات ثبت دفاتر کلیه و پرونده اوراق با-

 .منابع مختلف ) مددجو، خانواده، پرونده و ....( بررسی دقیق از وضعیت جسمی، روانی و اجتماعی مددجو به عمل آورداز -

 بر اساس بررسی های انجام شده، تشخیصهای صحیح پرستاری را تنظیم کند. -

ظیم های پرستاری را تنص دستیابی بر اساس تشخیبا استفاده از همکاری مددجو، خانواده و اعضای تیم بهداشتی درمانی اهداف مراقبتی قابل -

 کند.

براساس نیاز مددجو و تشخیص های پرستاری تعیین شده، روش های پرستاری را به مرحله اجراء در می آورد و به این ترتیب در محیط  - 

 بالینی، آموخته های نظری و عملی خود را به کار خواهد گرفت.

 اجرای روش های پرستاری شامل: -

 پیش گیری از انتقال عفونت،-                                               

 بررسی عالئم حیاتی،  -                                                

 بررسی وضعیت تغذیه ای بیمار-                                                 

 نیازهای دفعی بیماربررسی -                                                 

 اجراء صحیح سرم درمانی بیمار-                                                  

 اجراء انواع روش های اکسیژن درمانی-                                                 
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 اجراء اصول صحیح ساکشن-                                                 

 اجراء گرما و سرما درمانی -                                                

 پذیرش، انتقال و ترخیص بیمار/ مددجو، -                                                

 حرکت دادن و تأمین آسایش و بهداشت فردی بیمار/ مددجو .-                                                

 آموزش به بیمار/ مددجو و خانواده در طی بستری و در زمان ترخیص و نحوه مراقبت در منزل -

 

 :فراگیر وظایف عمومی

 از نظر وضع ظاهر شعائر اسالمی و ضوابط دانشکده را رعایت کند. -1

 صداقت، راستگویی، حفظ خلوت و اسرار، احترام به عقاید مددجو و....( را مورد توجه قرار داده و رعایت نماید. نکات اخالقی ) -2

 بهداشت فردی خود را رعایت نماید. -3

 در محدوده قوانین و مقررات حرفه ای عمل کرده و مسئوالنه و با عالقه انجام وظیفه کند. -4

 از بخش و حضور در برنامه های آموزشی، صرف چای، غذا و ... را رعایت کند. زمان تعیین شده برای ورود و خروج به موقع -5

 با اساتید بالینی و دیگر اعضای تیم بهداشتی درمانی به طور صحیح ارتباط برقرار کرده و همکاری نماید. -6

 تکالیف محوله را بموقع انجام و تحویل دهد. -7

 کلی تعیین شده روزانه خود را بطور کتبی یادداشت کند.در گزارش روزانه تعویض نوبت کاری شرکت کرده برنامه  -8

 با معرفی خود به مددجو، ارتباط صحیح برقرار کند. -9

 اصول صحیح صرفه جویی را در استفاده از وسایل مصرفی و غیر مصرفی به کار گیرد. -10

 اصول مربوط به پیشگیری از انتشار عفونت را در مورد خود، مددجو و سایرین رعایت کند. -11

 مربوط به حفظ ایمنی مددجو) نرده کنار تخت و .....( رعایت کند. اصول -12

 تقال و ترخیص مددجو را بکار بندد.اصول مربوط به پذیرش، ان -13
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 ) اهداف بینابینی و جزیی(:اهداف رفتاری

 پیامدها، توانمندیها و مهارتها و انتظارات پایان دوره از فراگیر: 

 ارزشیابیروش  فعالیت یادگیری حیطه شماره

 نگرشی و اخالق حرفه ای: - 1

 

حیطه عاطفی و رعایت اصول 

اخالق حرفه ای ) باورها و 

 نگرشها(:

به تفاوتهای فردی -1

مددجویان اعتقاد داشته 

 باشد.

آموزش فردی هر مددجو -2

با وجود تفاوتهای فردی و 

فرد، خانواده و نیازهای 

آنها متفاوت خواهد جامعه 

 بود.

تصمیم گیری مددجو در -3

در مورد موقعیت خود نقش 

 بسیار مهمی دارد.

مددجو بعنوان یك انسان -4

دارای حقوق قانونی و اخالقی 

 است.

 

 مشاهده عملکرد -

 پورت فولیو -

 تکمیل الگ بوک -

 فرمهای ارزشیابی -

 حیطه روان حرکتی:- 2

 مراقبتی: -          

 آموزشی: -          

 و حل مشکل و تصمیم گیری:تفکر انتقادی -         

در جهت ایفای نقش  توانمندیهای مهارتی-          

 :بعنوان یك پرستار حرفه ای و عضوی از تیم

 

حیطه روان حرکتی 

 )مهارتها(:

تکالیف محوله را به موقع -1

بصورت انفرادی و گروهی 

 ارائه نماید.

با استفاده از مهارت گوش -2

دادن و بازخورد در برقراری 

ارتباط با مددجویان فعالیت 

 نماید.

نکات آموزشی ارائه شده را -3

در مورد نظر مددجویانبرای 

گروههای کوچك بر اساس 

سطح دانش و اگاهی انان 

  ارائه نماید.

 مشاهده عملکرد -

 تکمیل الگ بوک -

 ارائه بازخورد  -

 فرمهای ارزشیابی -
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با سایر همکالسان و -4

پرسنل بخش و تیم مراقبتی 

 مشارکت فعال داشته باشد.

قادر به حل مسئله و -5

 تصمیم گیری باشد.

 

 

 

 

 های آموزشی: راهبردها و روش

سایل تفاده از وعملی در بخشهای مربوطه و با استئوری ارائه شده است و سپس جهت یادگیری موارد مراقبتی بصورت به صورت  ابتدا  این درس

 می شود. کمك آموزشی ارائه، تمرین و تکرار 

 شرح وظایف فراگیران:

 :نظر مورد دوره در فراگیر گروهی و فردی فعالیتهای-الف

 :نماید اقدام زیر موارد به نسبت است فراگیرموظف

 بموقع و در زمانهای تعیین شده در بخش و استراحت حضور داشته باشد.  -1

 زیر بنای علمی مناسب جهت فراگیری مطالب را کسب نماید. -2

 بحث های مطرح شده، معلومات خود را از طریق مطالعات کتابخانه ای گسترش دهند. با استفاده از -3

 در تهیه تکالیف خود منابع جدید علمی و یافته های پژوهشی را مورد استفاده قرار داده و استناد صحیح به این منابع داشته باشند. -4

 .باشند داشته  بیمارستان در بالینی ارائه یك شده مشخص موضوعات از یك هر برای موظفند فراگیران

 مسئولیت یادگیری هر چه بیشتر خود را به عهده گرفته و تحت نظر استادان مربوطه برنامه های آموزشی خود را دنبال نمایند. -5

 به طور مداوم، منظم و مرتب بدون غیبت در فیلد بالینی حضور یابند. -6

 و هدفون استفاده ننموده و زنگ آن را خاموش نمایند.در زمان شروع ساعات کاراموزی و کارورزی از تلفن همراه  -7

 تکالیف خود را با آمادگی کامل در زمان های تعیین شده ارائه نمایند.  -8

 در صورت غیبت بیش از یك روز دانشجو موظف به جبران کار اموزی خود می باشد. -9

  اهد شد.چنانچه غیبتها بیش از یك روز و غیر موجه باشد نمره صفر برای آن منظور خو  -10

 

 خود یادگیری: -ب

نسبت به یادگیری مطالب دوره با عالقمندی و احساس مسئولیت پیگیری نماید. و قادر به پاسخگویی سواالت و فعالیتهای مربوطه 

 توسط استاد بالینی باشد.
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 تکمیل الگ بوک: -ج

 نسبت به تکمیل الگ بوک اهتمام ورزیده و به تایید استاد مربوطه برساند.

 

 گروهی:فعالیتهای  -د

 با سایر دانشجویان و پرسنل و استاد بالینی خود مشارکت داشته و در فعالیتهای گروهی حضور فعال داشته باشد.

 

 :و دانشجویان در محیط کار آموزی و کارورزی شرح وظایف اساتید

 فرآیند آموزشی محیط های بالینی )جهت دانشجو(

 قبل از کارآموزی

 جهت رویت برنامه کارآموزی هامراجعه به دفتر آموزش بالینی  -1

 حضور به موقع و راس ساعت تعیین شده از سوی دانشکده در دفتر پرستاری بیمارستان -2

 معرفی خود به استاد بالینی مربوطه جهت اعالم حضور در بیمارستان -3

 معرفی دانشجویان به مترون و سوپروایزر آموزشی توسط استاد بالینی -4

 مربوطه جهت تعویض لباس و حفظ و نگهداری آن در طول کارآموزی دریافت کمد یا کلید آن از مسئول -5

 

 حین کارآموزی

 حضور به موقع در محیط کارآموزی بر اساس قوانین دانشکده -1

 رعایت شئونات اخالقی و ظاهر مناسب به همراه کارت شناسایی نصب شده روی لباس -2

 مراجعه به بورد بخش جهت رویت برنامه روزانه تقسیم کار تنظیم شده توسط استاد بالینی  -3

 پیروی از مقررات بخش و برنامه تنظیم شده -4

 همکاری و برقراری ارتباط مناسب با پرسنل بخش جهت ایجاد تعامل -5

 رعایت نظم و ترتیب و استفاده از ساعت استراحت میان روز -6

 ل آمده توسط استاد بالینی متشکل از آزمون بالینی و ارزشیابی عینی و تایید و امضای برگه ارزشیابیرویت نمره ارزشیابی به عم -7

 تحویل کلید یا کمد به مسئول مربوطه -8

 (استاد بالینی فرآیند آموزشی محیط های بالینی )جهت

 قبل از کارآموزی

 دریافت پوشه و کارت شناسایی از مدیر گروه -1

 به سوپروایزر آموزشی مرکز درمانی روز قبل از آغاز کارآموزی ارائه معرفی نامه دانشکده -2

 حضور در دفتر پرستاری جهت معرفی دانشجویان به مترون و سوپروایزر آموزشی بیمارستان -3
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 ارائه برنامه تقسیم کار دانشجویان در طول مدت کارآموزی به سوپروایزر آموزشی -4

 حین کارآموزی

 استاد بالینی معرفی دانشجویان به مسئول بخش توسط -1

 ارائه برنامه روزانه تقسیم کار دانشجویان به سوپروایزر آموزشی جهت اطالع -2

 نصب برنامه روزانه تقسیم کار دانشجویان در بورد بخش -3

 همکاری با پرسنل بخش و سوپروایزر آموزشی به منظور استحکام تعامل بین دو طرف -4

 دت کارآموزیانجام آزمون بالینی پروسیجرهای آموخته شده در طول م -5

 انجام ارزشیابی بالینی دانشجو و رویت و امضای نمره توسط دانشجو در روز آخر کارآموزی -6

 پس از کارآموزی

 ابی کارآموزی به مدیر گروه مربوطهارائه نمره نهایی ارزشی

 جدول زمانبندی دوره

وظایف دانشجو  و بخش مورد  تاریخ و روز هفته

 نظر

 تکالیف دانشجو

    هفته اول

   

   

    هفته دوم

   

   

    هفته سوم

   

   

    

 روش ارزشیابی و نحوه نمره دهی:

 مقررات مربوط به نحوه فعالیت دانشجو در محیط کارآموزی:

 حضور منظم و به موقع در محیط کاراموزی الزامی است. -1

غیر مجاز می باشد. در صورت غیبت )حتی یك روز ( نمره صفر ( روزه دانشجو الزامی و غیبت 10به ازا یك واحد کار اموزی حضور )  -2

 محسوب خواهد شد.

 نمره دانشجو به صورت ذیل محاسبه می گردد. -3
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 نمره کارآموزی:

 را تشکیل خواهد داد. لذا دانشجو موظف است روزانه برنامه کاری های بالینی دانشجو کاربرد فرایند پرستاری در مراقبت از بیماران اساس فعالیت

ر فراینده فعالیت دانشجو منطبق بورد. بدین لحاظ ارزشیابی کار بالینی بر اساس نحوستاری تنظیم و به مرحله اجرا در آخود را بر اساس فرایند پر

شده  ینارائه دهد و با استفاده از فرم تدو تکالیف بالینی راپرستاری تعیین میشود. بعالوه هر دانشجو موظف است در طی دوره کاراموزی خود 

 صورت می گیرد. به لحاظ اخالقی و حرفه ای ارزیابی عملکرد دانشجو

 نحوه نمره گذاری:

 براساس ابزار ارزشیابی ارائه شده:

 درصد 120ارزشیابی کار بالینی: 

 درصد 10: )همتا( ارائه کنفرانس بالینی

 

    20تبدیل به مقیاس  5/6صد تقسیم بر در 130                                            جمع کل :            

 

 حداقل تجهیزات مورد نیاز دوره:

 بر اساس محل کاراموزی تجهیزات مورد نظر در بخش وجود دارد.
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