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 دانشکده پرستاری و مامایی

:(Clinical Social Accountability  Approach Course Plan) طرح دوره بالینی   

 

 : مسئول درس

 1400: مهر زمان بازنگری

 (1پرستاری بزرگساالن/ سالمندان) نام درس:

 رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی پرستاری 

 نفر 10تعداد دانشجو در هر گروه: حداکثر 

 ساعت( 102) 2:ساعت( 51تعداد واحد )هر واحد معادل 
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 و مهارت های پرستاریکارآموزی اصول  :همزماندروس پیش نیاز یا 
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 آلیس خاچیانمدیر گروه مربوطه:    دکتر 

 همینه صالحیت: دکتر معاون آموزشی دانشکده
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 :شرح کارآموزی

 لدر این کارآموزی دانشجو با استفاده از نظریه ها، الگوها و مفاهیم زیر بنایی پرستاری به بررسی و شناخت وضعیت سالمت مددجویان بزرگسا

 وو یا سالمند پرداخته و براساس تشخیص های پرستاری، تدابیر پرستاری مناسب را تدوین و به مرحله اجراء خواهد گذارد. به عالوه به دانشج

د. یک می شود که با بهره گیری از مهارت های تفکر خالق برنامه مراقبت های پرستاری را از پیشگیری تا نوتوانی تنظیم، اجراء و ارزیابی نماکم

 آموزش به بیمار و خانواده و ادامه مراقبت در منزل از ارکان این کارآموزی است. 

 هدف کلی درس: 

ای عملی در مراقبت از مددجویان بزرگسال و یا سالمند با کاربرد فرایند پرستاری، تحت نظارت به کار گیری آموخته های نظری و مهارت ه

 مستقیم مدرس

 :درس اختصاصیاهداف 

 در بخش ارتوپدی: -

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

 ه های )یافته های آزمایشگاهی، یافتبررسی و شناخت دستگاه حرکتی، تاریخچه سالمتی، انجام معاینات فیزیکی، تست های تشخیصی

  رادیولوژیکی و دیگر آزمون های تشخیصی سیستم ارتوپدی(

 ه حرکتی مفاصل، تورم و ...(بررسی عالئم و نشانه های بالینی اختالل در سیستم ارتوپدی) درد، اختالالت در محدود 

 پرستاری بیمار را طرح ریزی نماید. فرایندجو، خانواده و اعضاء تیم بهداشتی درمانی با استفاده از همکاری مدد 

 های پرستاری را بر اساس فرایند پرستاری انجام دهد. مراقبت 

 های الزم را بدهد. با ارئه دارو ، آموزش مددجویان همراهو در ود با اثرات و عوارض داروئی رایج بخش ارتوپدی آشنا ش 

 انجام دهد.بر طبق فرایند پرستاری و آتل  اندام اقبت های پرستاری الزم از بیمار دارای گچمر 

   درستی انجام دهد. الزم از بیمار دارای تراکشن را براساس فرایند پرستاری بهمراقبت های پرستاری انواع تراکشن و  آشنایی با 

 مراقبتا بودن ، آمادگی رودهت)نا ش ارتوپدی را انجام دهدهای تشخیص مربوط  به سیستم  قبل از انجام هر یک از روشهای  مراقبت ، 

  (از تزریق ماده حاجب

  کنترل درد،  بدن)کنترل وضعیت ارتوپدی را انجام دهدهای تشخیص مربوط به سیستم  های بعد از انجام هر یک از روش مراقبت 

  بیمار، بررسی بروز عوارض ناشی از آزمونهای تشخیصی نظیر خونریزی و.....( 

 های پرستاری جهت پیشگیری از عوارض بی حرکتی را انجام دهد. مراقبت 

 .پانسمان و توجهات درن ارتوپدی و مراقبت از زخم را به طور صحیح انجام دهد 

 را انجام دهد.از عمل جراحی ارتوپدی  و بعد قبل پرستاری های مراقبت 

 ض آن، رداروها و عوا وی در رابطه با بیماری، احتیاطات الزم در بیماران دارای درن، تراکشن، آتل، گچ و پانسمان، به مددجو و خانواده

 هد. دفعالیت حرکتی بیمار، وضعیت تغذیه ای و دفعی بیمار آموزشات الزم را بر پایه فرایند پرستاری طرح ریزی شده برای بیمار، ارائه 

 .اقدامات مشترک پرستاری در تیم درمان را انجام دهد 

 .کلیه اقدامات پرستاری بر اساس فرایند پرستاری ثبت و گزارش نماید 

  د.از ترخیص کتباٌ و شفاهاٌ ارئه دههای مراقبت از خود را در رابطه با گچ اندام ، عوارض جراحی به بیماران قبل  آموزش 

  درستی انجام دهد.پذیرش و ترخیص مددجو را به 
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حرررداقل یررررک بازدیرررد از مرکررررز تشرررخیص در رابطررره بررررا اسرررکن برررردن ،      ایرررن واحررررد کرررارآموزی،    فراگیرررران در    -       

EMGداشته باشند .....،. 

  در بخش گوارش:-

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

  (بررسی عالئم و نشانه های بالینی اختالل در سیستم گوارش ) سوء هاضمه ، درد، اختالالت در الگوی دفع مدفوع  

   ادرار و های خونی و آزمایش ی سیستم گوارش )آزمایش خون نظیر آنزیم های کبدی شمارش سلولآزمایشگاه های یافتهبررسی

آزمایشات مربوط به اختالالت آب و الکترولیت مربوط به اختالالت سیستم  سی ها وپند بررسی انگل ، استئاتوره و بیومدفوع مان

 یستم گوارشهای تشخیصی س یافته های رادیو لوژیکی و دیگر آزمون، ( گوارشی

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

   قابل دستیابی بر اساس و توان بخشی مراقبتیآموزشی، با استفاده از همکاری مدد جو، خانواده و اعضاء تیم بهداشتی درمانی اهداف 

 تشخیص های پرستاری را تنظیم کند.

  با زمان و امکانات به ترتیب زیر  جو  و متناسبنامه های درمانی مدداف منطبق بربی به اهدجهت دستیاابیر مراقبتی مناسب را تد

 طرح ریزی و اجرا نماید :

  ا بودن ، آمادگی روده و ......(تهای تشخیص مربوط  به سیستم گوارش )نا ش های قبل از انجام هر یک از روش مراقبت  -الف

های تشخیص مربوط به سیستم گوارش )کنترل وضعیت تغذیه و دفع مدفوع ، برقراری  هر یک از روش های بعد از انجام مراقبت  -ب

  های تشخیصی نظیر خونریزی و.....(  آسایش و راحتی بیمار، بررسی بروز عوارض ناشی از آزمون

گاستر کتومی و غیره ) نا شتا  نظیر آپاندکتومی، کله سیستکتومی و  سیستم گوارش ی قبل از انجام اعمال جراحیها مراقبت -ج

   بودن ، آمادگی روده و پوست و .....(

دفع جذب و ، درناژ، محل عمل جراحی ،عالئم حیاتی،ستم گوارش ) بررسی وضعیت عمومیهای بعد از اعمال جراحی سی مراقبت -د 

ب با نوع عمل جراحی ، اجرای دقیق دستورات دارویی و کنترل عوارض با آگاهی از نحوه مصرف آنها ، ، ایجاد فعالیت و تحرک متناس

 تغذیه مناسب  وتعویض پانسمان محل عمل و درن ها 

  جو مبتال به اختالالت سیستم گوارشی نظیر: گاستریت ، اختالالت مری ، زخم و تومور معده سیروز کبدی، هپاتیت و مراقبت از مدد

تاثیر برنامه مراقبتی و سیر پیشرفت مدد جو در جهت  (ه )کنترل رژیم غذایی مناسب، اجرای دقیق دستورات دارویی و کنترلغیر

دستیابی به اهداف تعیین شده را ارزشیابی کرده و بر اساس تغییر در وضعیت مددجو ، در هر یک از مراحل تجدید نظر الزم را بعمل 

 آورد.

  در زمان تحویل بیمار در پایان کاراموزی همان روز به استاد بالینی و به طور کتبی روز آمده را بطور شفاهی  های بعمل نتایج مراقبت

 گزارش نماید.بعد 

  د.ارئه دارو، آموزشهای الزم را بدهآشنا شده و در بیماران با  گوارشبا اثرات و عوارض داروئی رایج بخش 

 د.داشته باش اختالالت گوارشیحداقل یک بازدید از مرکز تشخیص در رابطه با -
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 :فراگیر وظایف عمومی

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

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

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

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

 تکالیف محوله را بموقع انجام و تحویل دهد. -7

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

 ار کند.با معرفی خود به مددجو، ارتباط صحیح برقر -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

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

 ترخیص مددجو را بکار بندد. اصول مربوط به پذیرش، انتقال و -13

 

 ) اهداف بینابینی و جزیی(:اهداف رفتاری

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

 روش ارزشیابی 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 

 مشاهده عملکرد 

 پورت فولیو 

 تکمیل الگ بوک 

 فرمهای ارزشیابی 
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فرد، خانواده و نیازهای 

آنها متفاوت خواهد جامعه 

 بود.

مددجو در تصمیم گیری -3

در مورد موقعیت خود نقش 

 بسیار مهمی دارد.

مددجو بعنوان یک انسان -4

ی دارای حقوق قانونی و اخالق

 است.

 

 حیطه روان حرکتی:- 2

 مراقبتی: -          

 آموزشی: -          

 تفکر انتقادی و حل مشکل و تصمیم گیری:-         

در جهت ایفای نقش  توانمندیهای مهارتی-          

 :بعنوان یک 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 کوچک بر اساس 

سطح دانش و اگاهی انان 

  ارائه نماید.

با سایر همکالسان و -4

پرسنل بخش و تیم مراقبتی 

 مشارکت فعال داشته باشد.

قادر به حل مسئله و -5

 تصمیم گیری باشد.

 

 

 مشاهده عملکرد -

 تکمیل الگ بوک -

 ه بازخورد ارائ -

 فرمهای ارزشیابی -

 

 های آموزشی: راهبردها و روش

تفاده از های مربوطه و با اس عملی در بخشتئوری ارائه شده است و سپس جهت یادگیری موارد مراقبتی بصورت به صورت  ابتدا  این درس

 می شود. وسایل کمک آموزشی ارائه، تمرین و تکرار 
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 شرح وظایف فراگیران:

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

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

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

 با استفاده از بحث های مطرح شده، معلومات خود را از طریق مطالعات کتابخانه ای گسترش دهند. -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 یک شده مشخص موضوعات از یک هر برای موظفند فراگیران

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

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

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

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

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

  چنانچه غیبتها بیش از یک روز و غیر موجه باشد نمره صفر برای آن منظور خواهد شد.  -10

 خود یادگیری:-ب

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

 بالینی باشد.

 تکمیل الگ بوک:-ج

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

 فعالیتهای گروهی:-د

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

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

 فرآیند آموزشی محیط های بالینی )جهت دانشجو(

 قبل از کارآموزی

 مراجعه به دفتر آموزش بالینی جهت رویت برنامه کارآموزی ها -1

 انشکده در دفتر پرستاری بیمارستانحضور به موقع و راس ساعت تعیین شده از سوی د -2

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

 معرفی دانشجویان به مترون و سوپروایزر آموزشی توسط استاد بالینی -4
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 دریافت کمد یا کلید آن از مسئول مربوطه جهت تعویض لباس و حفظ و نگهداری آن در طول کارآموزی -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

 برقراری ارتباط مناسب با پرسنل بخش جهت ایجاد تعاملهمکاری و  -5

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

 گزارش عملکرد روزانه به مسئول مربوطه و ترک بخش بر اساس ساعت تعیین شده -7

 نی و تایید و امضای برگه ارزشیابیرویت نمره ارزشیابی به عمل آمده توسط استاد بالینی متشکل از آزمون بالینی و ارزشیابی عی -8

 تحویل کلید یا کمد به مسئول مربوطه -9

 (استاد بالینی فرآیند آموزشی محیط های بالینی )جهت

 قبل از کارآموزی

 دریافت پوشه و کارت شناسایی از مدیر گروه -1

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

 حضور در دفتر پرستاری جهت معرفی دانشجویان به مترون و سوپروایزر آموزشی بیمارستان -3

 ارائه برنامه تقسیم کار دانشجویان در طول مدت کارآموزی به سوپروایزر آموزشی -4

 حین کارآموزی

 معرفی دانشجویان به مسئول بخش توسط استاد بالینی -1

 وپروایزر آموزشی جهت اطالعارائه برنامه روزانه تقسیم کار دانشجویان به س -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

 انجام آزمون بالینی پروسیجرهای آموخته شده در طول مدت کارآموزی -5

 ره توسط دانشجو در روز آخر کارآموزیانجام ارزشیابی بالینی دانشجو و رویت و امضای نم -6

 پس از کارآموزی

 ابی کارآموزی به مدیر گروه مربوطهارائه نمره نهایی ارزشی
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 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

 ( روزه دانشجو الزامی و غیبت غیر مجاز می باشد. در صورت غیبت )حتی یک روز ( نمره صفر10به ازا یک واحد کار اموزی حضور )  -2

 محسوب خواهد شد.

 نمره دانشجو به صورت ذیل محاسبه می گردد. -3

 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

در اورد و سپس نتایج حاصله را ارزیابی نماید. بدین لحاظ ارزشیابی کار بالینی بر اساس خود را بر اساس فرایند پرستاری تنظیم و به مرحله اجرا 

ی)کنفرانس تکالیف بالیننحوه فعالیت دانشجو منطبق بر فرایند پرستاری تعیین میشود. بعالوه هر دانشجو موظف است در طی دوره کاراموزی خود 

 از فرم تدوین شده ارزیابی عملکرد دانشجو صورت می گیرد. ارائه دهد و با استفاده بالینی،مطالعه موردی( را
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 نحوه نمره گذاری:

 براساس ابزار ارزشیابی ارائه شده:

 درصد 120ارزشیابی کار بالینی: 

 درصد 10 تکلیف یالینی: ارائه 

 

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

 

 حداقل تجهیزات مورد نیاز دوره:

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