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کی و خدمات بهداشتی  درمانی زنجاندانشگاه علوم پزش  

 دانشکده پرستاری و فوریت های پزشکی ابهر

 واحد توسعه آموزش

 

 

Log book 
 یکارشناسی پرستاررشته  
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 مشخصات دانشجو

 

 

 

 

 نام 

 نام خانوادگی 

 شماره دانشجویی 

 سال ورود 

 تلفن همراه 

 تلفن ثابت 

Email:  الکترونیکپست  

 مالحظات 
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 فهرست

 پیشگفتار

 راهنمای استفاده و تکمیل کارنما

 برنامه آموزشی رشته کارشناسی پرستاری

 آیین نامه اجرایی پوشش و اخالق حرفه ای دانشجویان در محیط های آزمایشگاهی و بالینی

 منشور حقوق بیمار

 کارآموزی اصول و مهارت های پرستاری

(1سالمندان )کارآموزی پرستاری بزرگسال   

 کارآموزی پرستاری سالمتفرد/خانواده/ محیط

(2کارآموزی پرستاری بزرگسال سالمندان)  

 کارآموزی فارماکولوژی بالینی

(3کارآموزی پرستاری بزرگسال سالمندان)  

 کارآموزی پرستاری بهداشت روان و بیماری های روان

 کارآموزی پرستاری کودک سالم و پرستاری بیماری های کودکان

 کارآموزی پرستاری مراقبتهای ویژه

 کارآموزی پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

 کارآموزی پرستاری در مشکالت شایع ایران

(1-3کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسال سالمندان )  

 کارآموزی در عرصه پرستاری مراقبتهای ویژه

 کارآموزی در عرصه سالمت فرد/خانواده/ محیط

ستاری بهداشت مادر و نوزادکارآموزی در عرصه پر  

 کارآموزی در عرصه پرستاری بیماری های کودکان

 کارآموزی در عرصه پرستاری اورژانس و حوادث غیر مترقبه
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 کارآموزی در عرصه اصول مدیریت خدمات پرستاری
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 :پیشگفتار

رشته  .بعنوان حرفه ای عمل محور شناخته شده استپرستاری  بعنوان یکی از رشته های علوم پزشکی در بسیاری از مطالعات 

پرستاری شامل آموزش های تئوری و بالینی بوده و از دانشجویان پرستاری انتظار می رود در زمان فارغ التحصیلی دانش و 

 .مهارت الزم برای انجام وظایف حرفه ای پرستاری را دارا باشند

 از دور شایسته هدفی و کارآمد پرستاران تربیت آن بدون که استپرستاری  آموزش مهم و اساسی بخش بالینی آموزش

ویژگی های آن کامل  و بالینی حیطه به توجه بدون پرستاری، دانشجویان مورد آموزش در بحث گونه هر و بوده دسترس

 تا کند می آماده را پرستاری دانشجویان که است پرستاری آموزش از مکمل بخش یك همیشه بالینی، تجربهنخواهد بود. .

  .دهند انجام را آنها بتوانند هم عمل در دانند، می را بالینی اصول که خوبی همان به بتوانند

مسئولین برنامه ریزی آموزشی به ویژه آموزش بالینی باید به دنبال جمع آوری داده هایی از محیط بوده و در پاسخ به نیاز های 

برنامه های آموزشی باید ماهیت پویا داشته باشند و بر مبنای اهداف محیطی مداخالتی را در برنامه های آموزشی وارد سازند. 

و عملکرد تهیه گردند. در هر برنامه آموزشی ارزشیابی یك رکن اساسی بوده که می تواند  مشخصی، با نگرش تغییر رفتار

آموزش را از یك حالت ایستا به مسیری پویا هدایت نماید. ارزشیابی یکی از جنبه های مهم در فرایند آموزشی است و این 

موزش مشخص شود و با تقویت جنبه های مثبت و امکان را فراهم می سازد تا بر اساس نتایج آن نقاط قوت و ضعف فرایند آ

یکی از روش های ارزیابی مهارت های بالینی،  آموزش گام های مناسبی برداشته شود.رفع نارسایی ها در ایجاد تحول و اصالح 

ان ( است. در این روش ارزیابی، اهداف آموزشی از پیش تعیین شده و دانشجویlog bookدفترچه ثبت مهارت های عملکردی)

در افزایش بازخورد، تعامل   log bookدر فرصت های آموزشی یکسانی مطابق با اهداف آموزشی قرار می گیرند. استفاده از 

اشد، موثر است؛ عالوه بر این دانشجویان نیز ابی  که از ارکان اساسی توسعه یادگیری می بستاد و دانشجو و بهبود روند ارزیبین ا

از نحوه عملکرد خویش باز خورد مطلوبی دریافت نمایند و همچنین اساتید گروه و مدیران  log book می توانند با مطالعه

. کلیه دانشجویان موظف به تکمیل آموزشی نیز از دستیابی دانشجویان خود به حداقل اهداف آموزشی اطمینان حاصل نمایند

log book  ،طی گذراندن کارآموزی و کارآموزی در عرصه می باشند. پس از اتمام کارآموزی در عرصه جهت فراغت از تحصیل

موفقیت در آزمون عملی نهایی ضروری می باشد. چنانچه دانشجویی در آزمون مردود شود، طبق نظر مدیر گروه مجددا به 

 .ن مجدد شرکت می نمایدمیزان الزم کارآموزی در عرصه انجام داده و سپس در آزمو

 

 سیده فریبا شرفی
 سرپرست دانشکده
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 راهنمای استفاده و تکمیل کارنما

 اندازه و سنجش و آموزشی اهداف راستای در یادگیری دهی جهت شاملاساسی  هدف دو تامین راستای در گرامی، دانشجوی

 این کارنما شامل قسمت های زیر می باشد: گردد.دانشجو، این کار نما حضور محترمتان ارائه می  یادگیری میزان گیری

 آموزش الگوی بر مبتنی درس اهداف ،)کارآموزی در عرصه/کارآموزی( بالینی درس واحد هر : در طرح درسدرس طرح )الف

 است شده تدوین و تعریف پرستاری فرایند

 و بررسی در دانشجویان انتظار مورد صالحیتهای هربخش، اختصاصی اهداف بر مبتنی ب( جدول ثبت مهارت ها: این جداول

 الگ ازآنجاکه . است شده تعریف ارزشیابی و اجرا ، ریزی برنامه پرستاری، های تشخیص تدوین و مشکالت استخراج شناخت،

وجود داشته که شامل  می باشند عملکرد سطح تعیین معیارستون هایی که  آید می شمار به نیز دانشجو ارزشیابی ابزار بوک

دانشجو از دیدگاه مربی بالینی و ستونی  صالحیت نمره به ستونی آن، چپ درسمت .است مستقل، با کمك مربی و فقط مشاهده

 برحسب دانشجو رفتار مشاهده بار هر در مربی بالینی  .است شده داده اختصاص به نمره صالحیت دانشجو از دیدگاه خویش

 و شد خواهد داده بازخورد دانشجو به بالفاصله و نمود خواهد عالمتگذاری مربوطه ستون در شده تعریف عملکرد معیارهای

 استفاده مورد تراکمی ارزشیابی هم و تکوینی ارزشیابی برمبنای هم بازخوردها این .گردد می ثبت بازخورد شده تعیین درمحل

  .گیرند می قرار

ج( فرم ارزشیابی نهایی کارآموزی: که در پنج قسمت شامل ارزشیابی عمومی، حیطه روانی حرکتی، حیطه عاطفی، حیطه 

شناختی و تکالیف دانشجو مورد ارزشیابی نهایی قرار گرفته و در پایان هرکارآموزی الگ بوک مربوطه به امضای مربی بالینی و 

 در پایان هر ترم به تایید مدیر گروه آموزشی خواهد رسید. دانشجو خواهد رسید؛ در نهایت الگ بوک ها 
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 برنامه آموزشی کارشناسی پرستاری

ف
دی

ر
 

ترم  -نام واحد 

حد اول
دوا

دا
تع

 

ف
دی

ر
 

 ترم سوم -نام واحد 

حد
 وا

اد
عد

ت
 

ف
دی

ر
 

 ترم پنجم -نام واحد 

حد
 وا

اد
عد

ت
 

ف
دی

ر
 

ترم  -نام واحد  

هفتم) کارآموزی 

حد عرصه (
دوا

دا
تع

 

زبان پیش  1

 دانشگاهی 
2 

1 
 2 (2اندیشه اسالمی )

پرستاری بزرگساالن /  1

 (3سالمندی)
4 

1 
وزی در «کارآ

عرصه پرستاری 

بزرگساالن 

/سالمندان 

و  3و2و1

پرستاری مراقبت 

 در منزل 

8 

اندیشه اسالمی  2

(1) 
2 

2 
 2 دانش خانواده و جمعیت

پرستاری بیماریهای  2

 کان کود
3 

2 

3 
 2 تشریح 

پرستاری  3

 (1بزرگساالن/سالمندی)
3 

3 
 2 پرستاری بیماریهای روان 

3 

4 
 3 فیزیولوژی 

پ. بهداشت مادر و  4

 نوزادان 
5/2 

 تفسیر موضوعی قران کریم 4
2 

4 

5 

 5/1 بیوشیمی 

5 
اخالق پرستاری وارتباط 

 حرفه ای 
5/1 

5 
ک. 

 (3پ.بزرگساالن/سالمندی)
2 

کارورزی در  5

عرصه پرستاری 

 مراقبتهای ویژه

3 

اصول و  6

مهارتهای 

 پرستاری 

4 

6 

 5/1 تحقیق در پرستاری 

پرستاری اورژانس در  6

بحران ها و حوادث غیر 

 مترقبه

5/1 

 

 

 

روانشناسی  7

فردی و 

 اجتماعی 

پرستاری سالمت فرد و  7 2

 خانواده

5/1 7 
ک. پرستاری بهداشت روان 

 و پرستاری بیماریهای روان
2 

   

فن آوری  8

اطالعات در 

 پرستاری

 8 1 فرایند آموزش به بیمار 8 1
ک. پرستاری کودک سالم و 

 پرستاری بیماری کودکان
2 

 

 

 

 2 آیین زندگانی 9
اصول اپیدمیولوژی و مبارزه  9

 با بیماریهای شایع در ایران
1 

9 
   

  

      11 2 زبان تخصصی 11   

 
 

ک.  11 

 (1پ.بزرگساالن/سالمندی)
2 

 
  

 
 

 

 11 جمع 5/18 جمع 21 جمع 5/19 جمع
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ف
دی

ر
 

 -نام واحد

د  ترم دوم
دا

تع

حد
وا

ف 
دی

ر
 

د  ترم چهارم -نام واحد
دا

تع

د 
اح

و
 

ف
دی

ر
 

 -نام واحد

د  ششم
دا

تع

د 
اح

و
ف 

دی
ر

 

هشتم) -نام واحد

د  کارآموزی عرصه
دا

تع

د 
اح

و
 

1 

میکروب 

 شناسی 
5/1 

1 

 5/1 پرستاری سالمت جامعه 

مراقبتهای  1

جامع 

پرستاری در    

بخش های 

 ویژه 

3 
1 

 

سالمت 

 جامعه/فرد/خانواده/محیط

 

 

2 

 

2 

انگل 

 شناسی 
5/1 

2 

پرستاری در اختالالت 

 سالمت مادر و نوزاد
2 

اصول  2

مدیریت 

خدمات 

 پرستاری

2 2 

کارآموزی در عرصه 

پرستاری بهداشت مادر و  

 نوزاد
2 

3 
آمار حیاتی 

 مقدماتی
 2 ژنتیک و ایمونولوژی   3 1

مراقبتهای  3

پرستاری در 

 منزل

2 
 

3 

 

کارآموزی در عرصه 

پرستاری بیماریهای 

 کودکان

 

2 
4 

 2 داروشناسی 
4 

 2 پرستاری بهداشت روان 
ادبیات  4

 فارسی
3 

انقالب  5

اسالمی 

 ایران 

2 

5 
پرستاری 

 (2بزرگساالن/سالمندان)
3 

تاریخ  5

تحلیلی 

 صدر اسالم 

2 

 

4 

 

 

کارآموزی در عرصه اصول 

 مدیریت خدمات پرستاری
 

2 
6 

تربیت 

 (1بدنی)
1 

6 

 2 پرستاری کودک سالم 

کارآموزی  6

پرستاری 

مراقبتهای 

 ویژه 

1 

7 
زبان 

 عمومی
3 

ک.پرستاری  7 1 (2تربیت بدنی ) 7

بهداشت 

 مادر و نوزاد

2 

 

5 

 

کارآموزی در عرصه 

پرستاری اورژانس و 

 حوادث غیر مترقبه 
 

2 
8 

بررسی 

وضعیت 

 سالمت 

1 

8 
ک.پرستاری سالمت 

جامعه / فرد/ خانواده 

 /محیط

2 

ک.  8

پرستاری  

در مشکالت 

 شایع ایران

1 

9 
مفاهیم پایه 

 پرستاری 
2 9 

ک.پرستاری بزرگساالن 

 (2/سالمندان)
2      

 

فرهنگ  11

تمدن 

اسالم و 

 ایران 

2 

11 

 1 فارماکولوژی بالینی

   

  

 

تغذیه و  11

ذیه تغ

 درمانی

5/1 

11 
پرستاری و بهداشت 

 محیط
1 

   

  

 

ک.اصول و  12

مهارتهای 

 پرستاری

1 

    

    

 

 11 جمع 16 جمع 5/19 جمع 5/19 جمع
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 در محیط های  ( و اخالق حرفه ای دانشجویانDress codeآیین نامه اجرایی پوشش)

 بالینی–آزمایشگاهی 

 فصل اول:لباس و نحوه پوشش

بالینی و آزمایشگاهی باید متحدالشکل بوده و شامل لباس دانشجویان جهت ورود به محیط های آموزشی به ویژه محیط های 

 مجموعه ویژگیهای زیر باشد:

 روپوش سفید بلند در حد زانو و غیرچسبان با آستین بلند-1

 روپوش باید دارای آرم دانشگاه علوم پزشکیو خدمات بهداشتی درمانی مربوطه باشد.-2

 های آموزشی بطور کامل بسته باشد. تمامی دکمه های روپوش باید در تمام مدت حضور در محیط-3

استفاده از کارت شناسایی معتبر عکس دار حاوی)حرف اول نام ،نام خانوادگی،عنوان،نام دانشکده و نام رشته( بر روی -4

 پوشش،در ناحیه سینه سمت چپ در تمام مدت حضور در محیط های آموزشی الزامی می باشد.

 واحی زیر گردن و موها را با پوشش مناسب بپوشانند.دانشجویان خانم باید تمامی سر،گردن،ن-5

 شلوار باید بلند متعارف و ساده و غیرچسبان باشد استفاده از شلوارهای جین پاره و نظایر آن در شان حرف پزشکی نیست.-6

 پوشش جوراب ساده که تمامی پا و ساق پا را بپوشانند ضروری است.-7

 تزیینات ممنوع است.پوشیدن جوراب های توری و یا دارای -8

 کفش باید راحت و مناسب یوده،هنگام راه رفتن صدا نداشته باشد.-9

 روپوش،لباس و کفش باید راحت ،تمیز،مرتب و در حد متعارف باشد و نباید دارای رنگهای تیره و زننده نامتعارف باشد.-11

 ،شلوار و کفش ممنوع می باشد.استفاده از نشانه های نامربوط به حرفه پزشکی و آویختن آن به روپوش-11

استفاده ودر معرض دید قرار دادن هرگونه انگشتر طال)بجز حلقه ازدواج(،دستبند،گردن بند و گوشواره در محیط های -12

 آموزشی ممنوع می باشد.

 استفاده از دمپایی و صندل در محیط های آموزشی بجز اتاق عمل و اتاق زایمان ممنوع می باشد.-13

 داشت فردی و موازین آرایش در محیط های آموزشی کشورفصل دوم:به

وابستگان به حرفه پزشکی الگوهای نظافت و بهداشت فردی هستند،لذا بدون تردید تمیزی ظاهر و بهداشت در محیط های -1

 آموزشی علوم پزشکی از ضروریات است.
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اخندر هر شکلی ممنوع است استفاده از ناخن های ناخن ها باید کوتاه و تمیز باشد آرایش ناخن ها با الک و برچسب های ن-2

 مصنوعی و ناخن بلند موجب افزایش شانس انتقال عفونت و احتمال آسیب به دیگران و تجهیزات پزشکی می باشد.

 آرایش سر و صورت بصورت غیر متعارف و دور از شئون حرفه پزشکی ممنوع می باشد.-3

 و با استفاده از حلقه یا نگین در بینی یا هر قسمت از دستها و صورت ممنوع است.نمایان نمودن هرگونه آرایش بصورت تاتو -4

 استفاده از ادوکلن و عطرهای با بوی تند و حساسیت زا در محیط های آموزشی ممنوع است.-5

 فصل سوم:موازین رفتار دانشجویان در محیط های آموزشی پزشکی

برخورد با بیماران،همراهان بیماران،استادان،فراگیران و کارکنان الزامی  رعایت اصول اخالق حرفه ای،توضع و فروتنی در-1

 است.

صبحت کردن در محیط های آموزشی باید به آرامی و با ادب همراه باشد.و هرگونه ایجاد سرو صدای بلند و یابر زبان راندن -2

 کلمات که در شان حرفه پزشکی نیست،ممنوع است.

 مان های حضور فرد در محیط های آموزشی ،ممنوع می باشد.استعمال دخانیات در کلیه ز-3

 جویدن آدامس و نظایر آن در آزمایشگاهها ،سالن کنفرانس،راند بیماران ودر حضور اساتید،کارکنان و بیمارانممنوع می باشد.-4

زمان ها،استفاده از آن به  در زمان حضور در کالس ها،آزمایشگاهها و راند بیماران،تلفن همراه باید خاموش بوده و در سایر-5

 حد ضرورت کاهش یابد.

 هرگونه بحث و شوخی در مکانهای عمومی مرتبط نظیر آسانسور ،کافی شاپ و رستوران ممنوع می باشد.-6

 فصل چهارم:نظارت بر اجرا و پیگیری موارد تخلف آئین نامه

سایر محیط های آموزشی علوم پزشکی بالینی برعهده نظارت بر رعایت اصول این آئین نامه در بیمارستان های آموزشی و -1

 معاون آموزشی بیمارستان،مدیر گروه،رئیس بخش و کارشناسان آموزشی و دانشجویی واحد مربوطه می باشد.

افرادی که اخالق حرفه ای و اصول این آئین نامه را رعایت ننمایند ابتدا تذکر داده می شود و درصورت اصرار بر انجام تخلف -2

 ه شورای انضباطی دانشجویان ارجاع داده می شوند.ب
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 منشور حقوق بیمار

 حقوق بیمار

 دریافت مطلوب خدمات سالمت حق بیمار است.  -1

 ارائه خدمات سالمت باید:  -

 ها، اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشد ؛( شایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش1-1

 نصاف،ادب و همراه با مهربانی باشد ؛ی صداقت، ا( بر پایه2-1

 ( فارغ از هرگونه تبعیض از جمله قومی، فرهنگی، مذهبی، نوع بیماری و جنسیتی باشد ؛ 3-1

 ( بر اساس دانش روز باشد ؛4-1

 ( مبتنی بر برتری منافع بیمار باشد ؛5-1

 باشد ؛ ران( در مورد توزیع منابع سالمت مبتنی بر عدالت و اولویت های درمانی بیما6-1

 ( مبتنی بر هماهنگی ارکان مراقبت اعم از پیشگیری، تشخیص، درمان و توانبخشی باشد ؛7-1

 های غیرضروری باشد ؛ ( به همراه تامین کلیه امکانات رفاهی پایه و ضروری و به دور از تحمیل درد و رنج و محدودیت8-1

از جمله کودکان،زنان باردار، سالمندان، بیماران روانی، زندانیان، پذیر جامعه های آسیبای به حقوق گروه( توجه ویژه9-1

 معلوالن ذهنی و جسمی و افراد بدون سرپرست داشته باشد ؛

 ترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار باشد ؛ ( در سریع11-1

 ( با در نظر گرفتن متغیرهایی چون زبان، سن و جنس گیرندگان خدمت باشد ؛11-1

ی آن صورت گیرد. در موارد غیرفوری)الکتیو( بر های ضروری و فوری )اورژانس(، بدون توجه به تأمین هزینهدر مراقبت( 12-1

 اساس ضوابط تعریف شده باشد ؛

ی های ضروری و فوری )اورژانس(، در صورتی که ارائه خدمات مناسب ممکن نباشد، الزم است پس از ارائه( در مراقبت13-1

 و توضیحات الزم، زمینه انتقال بیمار به واحد مجهز فراهم گردد؛ خدمات ضروری 

( در مراحل پایانی حیات که وضعیت بیماری غیر قابل برگشت و مرگ بیمار قریب الوقوع می باشد با هدف حفظ آسایش 14-1

اش ی و عاطفی وی و خانوادهوی ارائه گردد. منظور از آسایش کاهش درد و رنج بیمار، توجه به نیازهای روانی، اجتماعی، معنو

 خواهد همراه گردد. باشد. بیماردر حال احتضار حق دارد در آخرین لحظات زندگی خویش با فردی که میدر زمان احتضار می

 اطالعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.  -2

 ( محتوای اطالعات باید شامل موارد ذیل باشد: 1-2

 ( مفاد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش ؛1-2-2

های قابل پیش بینی بیمارستان اعم از خدمات درمانی و غیر درمانی و ضوابط بیمه و معرفی سیستم ( ضوابط و هزینه2-1-2

 های حمایتی در زمان پذیرش ؛

جمله پزشك، پرستار و دانشجو و ارتباط  ای اعضای گروه پزشکی مسئول ارائه مراقبت ازی حرفه( نام، مسؤولیت و رتبه3-1-2

 ها با یکدیگر؛ای آنحرفه

های تشخیصی و درمانی و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالی آن ، تشخیص بیماری، پیش آگهی و ( روش4-1-2
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 گیری بیمار ؛گذار در روند تصمیمی اطالعات تأثیرعوارض آن و نیز کلیه

 زشك معالج و اعضای اصلی گروه پزشکی در طول درمان ؛ی دسترسی به پ( نحوه5-1-2

 ی اقداماتی که ماهیت پژوهشی دارند. ( کلیه6-1-2

 های ضروری برای استمرار درمان ؛( ارائه آموزش7-1-2

 ی ارائه اطالعات باید به صورت ذیل باشد : ( نحوه2-2

های فردی وی از جمله زبان، ویژگی ز جمله اضطراب و درد و( اطالعات باید در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار ا1-2-2

 که: تحصیالت و توان درک در اختیار وی قرار گیرد، مگر این

ی اطالعات فوق سبب آسیب به بیمار گردد؛ )در این صورت انتقال اطالعات پس از ی ارائهتأخیر در شروع درمان به واسطه -

 ید انجام شود.( اقدام ضروری، در اولین زمان مناسب با

رغم اطالع از حق دریافت اطالعات، از این امر امتناع نماید که در این صورت باید خواست بیمار محترم شمرده بیمار علی -

 که عدم اطالع بیمار، وی یا سایرین را در معرض خطر جدی قرار دهد ؛شود، مگر این

را دریافت نموده ی بالینی خود دسترسی داشته باشد و تصویر آن روندهشده در پی اطالعات ثبتتواند به کلیه( بیمار می2-2-2

 و تصحیح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نماید. 

 گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سالمت باید محترم شمرده شود. حق انتخاب و تصمیم -3

 باشد: گیری درباره موارد ذیل می( محدوده انتخاب و تصمیم1-3

 ی خدمات سالمت در چارچوب ضوابط ؛ کننده( انتخاب پزشك معالج و مرکز ارائه1-1-3

 ( انتخاب و نظر خواهی از پزشك دوم به عنوان مشاور ؛2-1-3

گیری وی تأثیری در تداوم و نحوه دریافت (شرکت یا عدم شرکت درهر گونه پژوهش، با اطمینان از اینکه تصمیم3-1-3

 داشت ؛ خدمات سالمت نخواهد 

( قبول یا رد درمان های پیشنهادی پس از آگاهی از عوارض احتمالی ناشی از پذیرش یا رد آن مگر در موارد خودکشی 4-1-3

 دهد؛یا مواردی که امتناع از درمان شخص دیگری را در معرض خطر جدی قرار می

باشد ثبت و گیری مییمار واجد ظرفیت تصمیم( اعالم نظر قبلی بیمار در مورد اقدامات درمانی آتی در زمانی که ب5-1-3

گیری وی با رعایت موازین قانونی مد نظر ارائه کنندگان عنوان راهنمای اقدامات پزشکی در زمان فقدان ظرفیت تصمیمبه

 گیرنده جایگزین بیمار قرار گیرد. خدمات سالمت و تصمیم

 : باشدگیری شامل موارد ذیل می( شرایط انتخاب و تصمیم2-3

گیری بیمار باید آزادانه و آگاهانه ، مبتنی بر دریافت اطالعات کافی و جامع )مذکور در بند دوم( باشد ( انتخاب و تصمیم1-2-3

 ؛

 گیری و انتخاب داده شود. ( پس از ارائه اطالعات، زمان الزم و کافی به بیمار جهت تصمیم2-2-3

 حریم خصوصی بیمار)حق خلوت( و رعایت اصل رازداری باشد.  ارائه خدمات سالمت باید مبتنی بر احترام به -4

ی اطالعات مربوط به بیمار الزامی است مگر در مواردی که قانون آن را استثنا کرده ( رعایت اصل رازداری راجع به کلیه1-4

 باشد ؛
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گذاشته شود. ضروری است  ی مراحل مراقبت اعم از تشخیصی و درمانی باید به حریم خصوصی بیمار احترام( در کلیه2-4

 ی امکانات الزم جهت تضمین حریم خصوصی بیمار فراهم گردد؛بدین منظورکلیه

شوند میتوانند به اطالعات ( فقط بیمار و گروه درمانی و افراد مجاز از طرف بیمار و افرادی که به حکم قانون مجاز تلقی می3-4

 دسترسی داشته باشند؛

ل تشخیصی از جمله معاینات، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد. همراهی یکی از والدین ( بیمار حق دارد در مراح4-4

 های پزشکی باشد. کودک در تمام مراحل درمان حق کودک می باشد مگر اینکه این امر بر خالف ضرورت

 دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است.  -5

رت ادعای نقض حقوق خود که موضوع این منشور است، بدون اختالل در کیفیت دریافت ( هر بیمار حق دارد در صو1-5

 خدمات سالمت به مقامات ذی صالح شکایت نماید ؛

 ( بیماران حق دارند از نحوه رسیدگی و نتایج شکایت خود آگاه شوند ؛2-5

ترین زمان ثبات مطابق مقررات در کوتاه( خسارت ناشی از خطای ارائه کنندگان خدمات سالمت باید پس از رسیدگی و ا3-5

 ممکن جبران شود. 

مذکور  -ی حقوق بیمارگیری باشد، اعمال کلیهدر اجرای مفاد این منشور در صورتی که بیمار به هر دلیلی فاقد ظرفیت تصمیم

ی جایگزین بر خالف نظر دهگیرنچه تصمیمی قانونی جایگزین خواهد بود. البته چنانگیرندهی تصمیمبر عهده -در این منشور

 گیری را بنماید. تواند از طریق مراجع ذیربط درخواست تجدید نظر در تصمیمپزشك، مانع درمان بیمار شود، پزشك می

گیری است، اما میتواند در بخشی از روند درمان معقوالنه تصمیم بگیرد، چه بیماری که فاقد ظرفیت کافی برای تصمیمچنان

 محترم شمرده شود.باید تصمیم او 
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 چك لیست ارزیابی عمومی دانشجویان

 

 

 

 

  

 همیشه موارد ارزشیابی عمومی ردیف

(1) 

 "اکثرا

(75/1) 

 گاهی اوقات

(5/1) 

 بندرت

(25/1) 

 هیچگاه

(1) 

      ساعت اعالم شده ورود و خروج را رعایت می کند. 1

      ساعات استراحت و صرف نهار را رعایت می کند. 2

      کامل رعایت می کند.موازین اسالمی را در پوشش به طور  3

      یونیفرم مناسب طبق مقررات دانشکده می پوشد. 4

      موازین بهداشت فردی را رعایت می کند. 5

      بیمار ، نظارت الزم را انجام می دهد. UNITجهت نظافت  6

      مراقبتهای اولیه بهداشتی بیمار را پیگیری می کند. 7

      اولویت برنامه ریزی می کند.وظایف محوله را طبق  8

      جهت انجام وظایف محوله وقت خود را تنظیم می کند. 9

وظایف خود را با دقت و با رعایت اصول صحیح و علمی انجام می  11

 دهد.

     

      خطرات احتمالی را پیش بینی می کند. 11

      دارد.در انجام فعالیت های گروهی هماهنگی و همکاری الزم را  12

      نظرات مدیران و کارکنان پرستاری را مورد توجه قرار می دهد. 13

      در مواقع لزوم با مربی مشورت می کند. 14

اصول اخالقی در برقراری ارتباط با مربی و پرسنل و دانشجو را  15

 رعایت میکند.

     

      اصول ارتباطی را با بیماران رعایت می کند. 16

      انتقادات را از مربیان و مدیران پرستاری می پذیرد. 17

      در موقعیت های اظطراری احساسات خود را کنترل می نمایید. 18

      هر وسیله را پس از استفاده تمیز و در جای خود قرار می دهد. 19

      تصمیم می گیرد. "برای انجام کارها سریعا 21

      تصمیم می گیرد.در مواقع لزوم بدرستی  21

      سرعت عمل با اصول و تکنیك همراه است. 22
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 اصول و مهات های پرستاری طرح درس  کارآموزی 

 

 کارآموزی: نوع واحد

 ساعت( 51)واحد1: واحد درسیتعداد 

 ترم دوم پرستاریدانشجویان  فراگیران:

 - پیش نیاز:

کسب مهارت در حیطه آگاهی های کسب شده از درس اصول و مهارت های پرستاری جهت انجام و ارائه خدمات  هدف کلی:

 بالینی به بیمار در چهار چوب فرایند پرستاری با تاکید بر رعایت اخالق حرفه ای و بکار گیری احکام اسالمی.

 بتواند:از دانشجو انتظار می رود در پایان این دوره : اهداف ویژه

 ساختار فیزیکی و تجهیزات بخش را بشناسد. -1

 بررسی و مراقبت را بر اساس فرایند پرستاری انجام دهد. -2

 با اوراق پرونده و کلیه دفاتر ثبت اطالعات بیمار آشنا شود. -3

 نیازهای بهداشتی بیمار را مورد توجه قرار دهد. -4

 اصول کنترل عفونت را رعایت نماید. -5

 کنترل و ثبت نماید.عالیم حیاتی را بدرستی  -6

 وضعیت تغذیه ای بیمار را ارزیابی نماید. -7

 دستورات دارویی را تحت نظارت مربی اجرا کند. -8

 سرم تراپی را بدرستی اجرا کند. -9

 انواع روش های اکسیژن تراپی را اجرا نماید. -11

 نیاز های دفعی بیمار را مورد ارزیابی قرار دهد. -11

 توجهات مراقبت از زخم را اجرا کند. -12

 قبت های قبل و بعد از عمل را انجام دهد.مرا -13

 گرما و سرما درمانی را اجرا کند. -14

 اصول صحیح انجام ساکشن را انجام دهد. -15

 گزارش نویسی و چارت اوراق پرونده را انجام دهد. -16

 .اقدامات مناسب در پذیرش و ترخیص بیمار را انجام دهد -71
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 پرستاریمهارت های مربوط به کارآموزی اصول و مهارت های 

 پرستاری دوم ترم دانشجویان:فراگیران

 :نیاز به تمرین بیشتر(C-:متوسطB-:مطلوبA)ارزیابی مهارت: 

 نحوه اقدام و ارزیابی مربی  

 و دانشجو
 

  مهارت

با کمک  مستقل

 مربی

فقط 

 مشاهده

تعداد 

پروسیجرهای 

 انجام شده

نمره 

 ارزیابی

 مربی

نمره 

ارزیابی 

 دانشجو

حرف ای برقراری ارتباط 

 مناسب با بیمار

      

       مرتب کردن واحد بیمار

آشنایی با پرونده پزشکی بیمار 

 بستری

      

       شستشوی دست به روش طبی

وضعیت دهی 

 (Positioningبیمار)

      

       کنترل و ثبت عالئم حیاتی 

آشنا شدن با پذیرش ،انتقال و 

 ترخصی بیمار

      

جذب و کنترل و ثبت 

 (I&Oدفع)

      

OOB با رعایت اصول ایمنی       

       انجام پاشویه

       تنظیم قطرات سرم

وصل کردن سرم و مراقبت از 

 ان

      

       انجام هپارین الک

       تعویض پانسمان
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       رگ گیری

       خارج کردن آنژویوکت

       باز کزدن بسته استریل

دستکش استریل به پوشیدن 

 روش باز

      

       تزریق عضالنی

       تزریق زیر جلدی

       دادن دارو به صورت بلوس

       دادن دارو به صورت انفوزیون 

ریختن قطره چشم،گوش و 

 بینی

      

       دادن دارو های استنشاقی

تجویز اکسیژن با کانوالی بینی 

 و ماسك

      

های بهداشت  انجام مراقبت

 فردی بیمار

      

       ماساژنقاط تحت فشار پوست

مراقبت از سوند معده تغذیه 

 NGTبیمار از طریق

      

       تهیه نمونه خون محیطی

       انجام تمرینات فعال و غیر فعال

       مراقبت از سوند ادراری

       انجام تنقیه روده ای

کار با دستگاه پالس اکسی 

 متری

      

چك قند خون با دستگاه 

 گلوکومتر

      



18 
 

 فرم ارزشیابی نهایی کارآموزی 

                                         غیبت: و تاریخ  تعداد                                       :کارآموزی خاتمه                                                       شروع کارآموزی:                 

دی
ر  ف

 نمره  موارد ارزشیابی  

  (  2ارزشیابی عمومی ) نمره از  1

  (  12حیطه روانی حرکتی ) نمره از  2

  ( 2حیطه شناختی ) نمره از  3

  ( 2حیطه عاطفی ) نمره از  4

  (  2تکالیف ) نمره از  5

  ( 2امتیاز مدیر گروه ) نمره از  *

  جمع
 )امتیاز دهی طبق چك لیست تخصصی( حیطه روانی حرکتی:

  یعنی اجرای مهارت پس از تقلید و اجرای عمل بدون کمك مربی باشد.  2و1انتظار می رود مهارت در مرحله  4و3و2جهت دانشجویان ترم 

  یعنی اجرای بدون کمك و اجرا بدون خطا و بدون کمك مربی باشد.  3و2مهارت در مرحله  رود می انتظار 6و5جهت دانشجویان ترم 

  یعنی اجرای بدون کمك و اجرای بدون خطا و اجرا با مهارت واستادانه و متوالی با  4و3مهارت در مرحله  رود می انتظار 8و7جهت دانشجویان ترم

 هماهنگی و تسلط کامل باشد.

 حیطه شناختی : 

 لینی ابتدای دوره و پایان دوره آزمون با 

 پرسش و پاسخ شفاهی در طی دوره 

 داوطلب شدن در پرسش و پاسخ و شرکت فعال در بحث های گروهی و کنفرانس های درون بخشی حیطه عاطفی:

ی بیمار، ثبت پاراکلنیك در کارآموزیهای  (  از یکی از بیماران درپایان دوره با بررسی کامل و معاینهCase Study: ارائه طرح مطالعه موردی بیمار ) تکالیف

مورد تشخیص پرستاری همراه با اقدامات فرآیند پرستاری با ذکر منابع و یا تهیه پوستر جهت بخش زیر نظر اعضای هیئت 4داخلی جراحی .گزارش حداقل 

 علمی دانشکده

 نمره 2  در مواقع لزوم*امتیاز مدیر گروه: 

بالینی یا اعتراض دانشجویان به نمره و گزارش مربی مربوطه، با بررسی مستندات و تکالیف طبق چك لیست عمومی و  در صورت بررسی کل نمرات*توضیح: 

 تخصصی امتیاز آزمون بالینی با نظر مدیر گروه نمره نهایی می گرد

تاریخ و  ،نام و نام خانوادگی نوع واحد

 امضاء مدرس بالینی

تاریخ و  ،خانوادگی نام و نام

 دانشجوامضاء 

 دیه مدیر گروهییتا

اصول و مهارت 

 های پرستاری
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 ( 7)سالمندان /طرح درس بالینی پرستاری بزرگسال

 کارآموزی نوع واحد:

 ساعت( 112)واحد2میزان واحد: 

 -پیشنیاز:

 دانشجویان ترم سوم پرستاریفراگیران: 

مهارت های پرستاری جهت انجام و ارائه خدمات بالینی کسب مهارت در حیطه آگاهی های کسب شده از درس اصول و هدف کلی: 

 به بیمار در چهار چوب فرآیند پرستاری با تاکید بررعایت اخالق حرفه ای و بکار گیری احکام اسالمی.

 در پایان این واحد آموزشی فراگیر قادر خواهد بود:  اهداف ویژه:

 ساختار فیزیکی و تجهیزات بخش را بشناسد. -1

 بررسی و مراقبت را بر اساس فرآیند پرستاری انجام دهد.  -2

 با اوراق پرونده و کلیه دفاتر ثبت اطالعات بیمار آشنا شود. -3

 نیازهای بهداشتی بیمار را مورد توجه قرار دهد. -4

 اصول کنترل عفونت را رعایت نماید. -5

 عالئم حیاتی را بدرستی کنترل و ثبت نماید. -6

 یابی نماید.وضعیت تغذیه ای بیمار را ارز -7

 دستورات دارویی را تحت نظارت مربی اجرا کند. -8

 سرم درمانی را بدرستی اجرا کند. -9

 انواع روش های اکسیژن تراپی را اجرا نماید. -11

 نیاز های دفعی بیمار را مورد ارزیابی قرار دهد. -11

 توجهات مراقبت از زخم را اجرا کند. -12

 مراقبت های قبل و بعد از عمل را انجام دهد. -13

 سرما درمانی را اجرا کند. گرما و -14

 اصول صحیح انجام ساکشن را انجام دهد. -15

 گزارش نویسی و چارت اوراق پرونده را انجام دهد. -16

 اقدامات مناسب در پذیرش و ترخیص بیمار را انجام دهد.- -17
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 () ارتقاء مهارت بالینی(. 7سالمندان) /مهارت های مربوط به کارآموزی پرستاری بزرگساالن

 ترم سوم پرستاریفراگیران: 

 محیط کارآموزی: بخش های داخلی و جراحی

 :نیاز به تمرین بیشتر(C-:متوسطB-:مطلوبA)ارزیابی مهارت: 

و  نحوه اقدام و ارزیابی مربی       

 دانشجو

  مهارت

با کمک  مستقل

 مربی

فقط 

 مشاهده

تعدادپروسیجرهای 

 انجام شده

نمره 

 ارزیابی

 مربی

نمره 

ارزیابی 

 دانشجو

       بیمار در بخش پذیرش

       رگ گیری

       سوند گذاری مثانه

       سوند گذاری معده

       گاواژ

       الواژ

       مراقبت از سوند معده

       مراقبت از سوند مثانه

       خارج کردن سوند ادراری

       (I&Oکنترل و ثبت جذب و دفع)

       تعویض پانسمان

       از زخم بسترمراقبت 

       گرفتن نمونه خون وریدی

       توجهات سرم تراپی

       مراقبت ازانواع استومی

آماده کردن بیمار برای تست های تشخیصی) 

 اندوسکوپی، سی تی اسکن، رادیولوژی و ...(

      

       گرفتن نمونه ادرار یا مدفوع

       گرفتن نمونه خلط

       دارودرمانیتزریقات و 

       بستن اتل و بانداژ اندام ها

مراقبت های قبل از عمل و تحویل دادن بیمار 

 به اتاق عمل

      

تحویل گرفتن بیمار از اتاق عمل و مراقبت های 

 بعد از عمل

      

مراقبت از بیمار با تراکشن ،آموزش و کنترل 

 عوارض

      

       کنترل عوارض مراقبت از بیمار با گچ،آموزش و

       و پروتز PINمراقبت از 

       خارج کردن درن

       آموزش به بیمار و خانواده وی 

       برنامه ریزی و اجرای فرایند عملیات ترخیص 
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       کنفرانس بالینی

       مطالعه موردی

       ثبت گزارش پرستاری

 فرم ارزشیابی نهایی کارآموزی 

 :تعداد و تاریخ غیبت:                                           کارآموزی خاتمه                                       شروع کارآموزی:                 

ف
دی

ر
 

 نمره  موارد ارزشیابی  

  (  2ارزشیابی عمومی ) نمره از  1

  (  12حیطه روانی حرکتی ) نمره از  2
  ( 2حیطه شناختی ) نمره از  3
  ( 2حیطه عاطفی ) نمره از  4
  (  2تکالیف ) نمره از  5
  ( 2امتیاز مدیر گروه ) نمره از  *

  جمع نمره

 )امتیاز دهی طبق چك لیست تخصصی( حیطه روانی حرکتی:

  یعنی اجرای مهارت پس از تقلید و اجرای عمل بدون کمك مربی باشد.  2و1انتظار می رود مهارت در مرحله  4و3و2جهت دانشجویان ترم 

  یعنی اجرای بدون کمك و اجرا بدون خطا و بدون کمك مربی باشد.  3و2مهارت در مرحله  رود می انتظار 6و5جهت دانشجویان ترم 

  یعنی اجرای بدون کمك و اجرای بدون خطا و اجرا با مهارت واستادانه و متوالی با  4و3مهارت در مرحله  رود می نتظارا 8و7جهت دانشجویان ترم

 هماهنگی و تسلط کامل باشد.

 : حیطه شناختی

  آزمون بالینی ابتدای دوره و پایان دوره 

 پرسش و پاسخ شفاهی در طی دوره 

 داوطلب شدن در پرسش و پاسخ و شرکت فعال در بحث های گروهی و کنفرانس های درون بخشی حیطه عاطفی:

(  از یکی از بیماران درپایان دوره با بررسی کامل و معاینه ی بیمار، ثبت پاراکلنیك در کارآموزیهای Case Study: ارائه طرح مطالعه موردی بیمار ) تکالیف

تشخیص پرستاری همراه با اقدامات فرآیند پرستاری با ذکر منابع و یا تهیه پوستر جهت بخش زیر نظر اعضای هیئت مورد 4داخلی جراحی .گزارش حداقل 

 علمی دانشکده

 نمره 2  در مواقع لزوم*امتیاز مدیر گروه: 

دات و تکالیف طبق چك لیست عمومی و در صورت بررسی کل نمرات بالینی یا اعتراض دانشجویان به نمره و گزارش مربی مربوطه، با بررسی مستن*توضیح: 

 تخصصی امتیاز آزمون بالینی با نظر مدیر گروه نمره نهایی می گردد. 

تاریخ و  ،نام و نام خانوادگی نوع واحد

 امضاء مدرس بالینی

تاریخ و  ،خانوادگی نام و نام

 امضاء دانشجو

 دیه مدیر گروهییتا

 پرستاری

 بزرگساالن

 (1)سالمندان
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 محیط/  فردوخانواده/  جامعه سالمت پرستاری کارآموزیطرح درس  

 

 کارآموزی: نوع واحد

 ساعت( 112)واحد 2: واحد درسی تعداد

 پرستاری 4ترم : دانشجویان فراگیران

 -پیش نیاز: 

بهداشوت  مراقبتهای بهداشتی اولیه، کاربرد فرایند پرستاری بهداشت جامعه و فرآیند آمووزش  دانشجویان باید از رفتار ورودی: 

 آگاهی الزم را داشته باشند.   های بهداشت خانواده، واکسیناسیون، مبارزه با بیماریها و بهداشت مدارس در حیطه

کمك به کسب توانایی و مهارت عملی فراگیران پرستاری جهت ارائه خدمات بهداشوتی بوه منظوور ارتقوای سوطح       هدف کلی:

   آموخته شده در دروس اپیدمیولوژی و پرستاری بهداشت جامعهسالمتی و پیشگیری از بیماریها بر اساس مفاهیم 

 : از دانشجو انتظار می رود در پایان این دوره بتواند:اهداف ویژه

 اقدامات مربوط به بهداشت خانواده را به طور صحیح انجام دهد. -1

 اقدامات مربوط به واکسیناسیون را به طور صحیح انجام دهد. -2

 مدارس را به طور صحیح انجام دهد.اقدامات مربوط به بهداشت  -3

 اقدامات مربوط به واحد آموزش بهداشت را به طور صحیح انجام دهد. -4

 اقدامات مربوط به واحد بهداشت اماکن را به طور صحیح انجام دهد. -5
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 محیط/  فرد و خانواده/  جامعه سالمت پرستاری مهارت های مربوط به کارآموزی

 ترم چهار پرستاریفراگیران: 

 محیط کارآموزی: مراکز بهداشتی درمانی شهری، مدارس

 :نیاز به تمرین بیشتر(C-:متوسطB-:مطلوبA)ارزیابی مهارت: 

 و دانشجو نحوه اقدام و ارزیابی مربی

  مهارت

مس

 تقل

با کمک 

 مربی

فقط 

 مشاهده

تعداد پروسیجرهای 

 انجام شده

نمره 

 ارزیابی

 مربی

نمره 

ارزیابی 

 دانشجو

  بهداشت خانواده

پرونده  ،کننده به مرکز برای خانوار جدید مراجعه

 تشکیل دهد در سامانه سیب خانوار

      

فرمهای مربوط به هر مراقبت بهداشتی را تشخیص 

 داده و آن را به درستی تکمیل نماید

      

وزن کودک زیر شش سال را با استفاده از ترازوی 

گیری  والد اندازه رومیزی یا ایستاده و با کمك

 نماید

      

قد کودک زیر شش سال را به صورت خوابیده یا 

 گیری نماید ایستاده و با کمك والد اندازه

      

دور سر کودک زیر شش سال را با تشخیص محل 

گیری  دقیق قرار دادن ابزار و با کمك والد اندازه

 نماید

      

تفسیر نمودارهای رشد کودک را به درستی رسم و 

 کرده و نتیجه را به والدین کودک توضیح دهد

      

کودکانی را که توقف یا کاهش رشد دارند تشخیص 

 داده و به پزشك ارجاع دهد

      

آموزشهای الزم را در مورد نحوه صحیح شیردهی و 

 11ماهگی، ظرف  6تغذیه انحصاری با شیر مادر تا 

بازخورد دریافت دقیقه به مادر کودک ارائه داده و 

 نماید

      

آموزشهای الزم را در مورد تغذیه تکمیلی و دریافت 

دقیقه به مادر کودک ارائه داده  11ها ظرف  مکمل

 و بازخورد دریافت نماید

      

آموزشهای الزم را در مورد مراقبتهای جسمی و 

 حوادث به مادر ارائه دهد

      

وسیله سوال از  تکامل کودک را بر حسب سن و به

 مادر و بررسی کودک، تشخیص دهد

      

آموزشهای الزم را در مورد مراقبتهای تکاملی 

 کودک به مادر ارائه دهد
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       نحوه تغذیه کودک را با سواالت باز بررسی نماید

       آموزشهای الزم را در مورد تغذیه به والد ارائه دهد

انجام مراقبتهای رشد کودکانی را که به موقع جهت 

اند به صورت تلفنی  و تکامل به مرکز مراجعه نکرده

 پیگیری نماید

      

گیری  عالیم حیاتی زن باردار را به درستی اندازه

 کند و در صورت لزوم وی را به پزشك ارجاع دهد

      

       عالئم خطر در حاملگی را به زن باردار آموزش دهد

انجام آزمایشهای بارداری به زن باردار را جهت 

 پزشك ارجاع دهد

      

در مورد انتخاب روش مناسب پیشگیری از بارداری 

 کننده، مشاوره ارائه دهد به زوجین مراجعه

      

در مورد نحوه استفاده از روش پیشگیری انتخاب 

 شده به زوجین آموزش دهد

      

پستان در مورد انجام آزمایشهای غربالگری سرطان 

به مددجویان مشاوره و آموزش داده و بازخورد 

 دریافت نماید

      

در مورد انجام آزمایش غربالگری پاپ اسمیر به 

مددجویان مشاوره و آموزش داده و بازخورد دریافت 

 .نماید

      

 واکسیناسیون

 واکسنها نگهداری و تزریق در را سرما زنجیره اصول

  کند رعایت

      

واکسن ها را بر حسب ماده تشکیل دهنده انواع 

 بندی کند دسته

      

       بررسی های قبل از تلقیح واکسن را انجام دهد

مددجویانی را که واجد شرایط تلقیح نیستند به 

 درستی شناسایی کند 

      

واکسیناسیون کودکان مراجعه کننده را طبق برنامه 

با کمك مربی و به روش استاندارد در جلسات اولیه 

 و در جلسات پایانی با نظارت مربی انجام دهد

      

عوارض هر واکسن و مراقبتهای بعد از تلقیح را به 

 والدین کودک آموزش داده و بازخورد دریافت نماید 

      

انجام واکسیناسون را در کارت واکسن و دفاتر 

 مربوطه به درستی ثبت نماید 

      

 بیمار یابی

       وتفکیك موارد طبیعی از غیر طبیعی BSEآموزش 

آموزش، مشاوره وارجاع در مورد پاپ اسمیر و 

 مشاهده حداقل یك مورد
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       بیمار یابی مشکالت دهان ودندان

       بیماریابی پدیکولوزیس

       بیماریابی عیوب انکساری

       بیماریابی مشکالت اسکلتی عضالنی

 بهداشت محیط

های بهداشت محیط خانه بهداشت را بررسی  پرونده

 و پیگیری کند 

      

ویژگی های جغرافیایی و زیست محیطی روستا را 

 تعیین کند.

      

شاخص های بهداشت آب روستا را بررسی کرده و 

 در صورت امکان مداخله موثر ارائه دهد. 

      

شاخص های بهداشت فاضالب روستا را بررسی و در 

 صورت امکان مداخله موثر ارائه دهد.

      

شاخص های بهداشت زباله روستا را بررسی و در 

 صورت امکان مداخله موثر ارائه دهد.

      

بهداشت اماکن عمومی روستا را بررسی و در صورت 

 امکان مداخله موثر ارائه دهد.

      

   بهداشت جوانان و نوجوانان، سالمندان  و میانساالن

       تکمیل فرم ها و پرونده های مربوطه

برقراری ارتباط مناسب با جوانان و نوجوانان، 

 سالمند / میانسال

      

       ارجاع آنها وپیگیری های الزم در صورت نیاز

       تجویز مکمل های الزم

برگزاری یك کالس گروهی یا فردی در جهت ارتقاء 

 سالمت آنها

      

   بهداشت مدارس

       ارائه آموزش های چهره به چهره به دانش آموزان

ارائه آموزش های گروهی به دانش آموزان ، والدین 

 و معلمان 

      

بررسی مدرسه مورد نظر از ابعاد مختلف طبق چك 

 لیست استاندارد

      

لیست کردن مشکالت موجود در مدرسه طبق 

 تشخیص های پرستاری

      

 نوشتن فرایند پرستاری برای یکی از مشکالت 

موجود مدرسه و اجرای راهکار مورد نظر در صورت 

 امکان
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 فرم ارزشیابی نهایی کارآموزی 

 :تعداد و تاریخ غیبت:                                           کارآموزی خاتمه                                       شروع کارآموزی:                 

ف
دی

ر
 

 نمره  موارد ارزشیابی  

  (  2ارزشیابی عمومی ) نمره از  1

  (  12حیطه روانی حرکتی ) نمره از  2
  ( 2حیطه شناختی ) نمره از  3
  ( 2حیطه عاطفی ) نمره از  4
  (  2تکالیف ) نمره از  5
  ( 2امتیاز مدیر گروه ) نمره از  *

  جمع نمره

 

 )امتیاز دهی طبق چك لیست تخصصی( حیطه روانی حرکتی:

  یعنی اجرای مهارت پس از تقلید و اجرای عمل بدون کمك مربی باشد.  2و1انتظار می رود مهارت در مرحله  4و3و2جهت دانشجویان ترم 

  یعنی اجرای بدون کمك و اجرا بدون خطا و بدون کمك مربی باشد.  3و2مهارت در مرحله  رود می انتظار 6و5جهت دانشجویان ترم 

  یعنی اجرای بدون کمك و اجرای بدون خطا و اجرا با مهارت واستادانه و متوالی با  4و3مهارت در مرحله  رود می انتظار 8و7جهت دانشجویان ترم

 هماهنگی و تسلط کامل باشد.

 : حیطه شناختی

  آزمون بالینی ابتدای دوره و پایان دوره 

 پرسش و پاسخ شفاهی در طی دوره 

 

 داوطلب شدن در پرسش و پاسخ و شرکت فعال در بحث های گروهی و کنفرانس های درون بخشی حیطه عاطفی:

و معاینه ی بیمار، ثبت پاراکلنیك در  (  از یکی از بیماران درپایان دوره با بررسی کاملCase Study: ارائه طرح مطالعه موردی بیمار ) تکالیف

مورد تشخیص پرستاری همراه با اقدامات فرآیند پرستاری با ذکر منابع و یا تهیه پوستر جهت بخش زیر 4کارآموزیهای داخلی جراحی .گزارش حداقل 

 نظر اعضای هیئت علمی دانشکده

 نمره 2  در مواقع لزوم*امتیاز مدیر گروه: 

کل نمرات بالینی یا اعتراض دانشجویان به نمره و گزارش مربی مربوطه، با بررسی مستندات و تکالیف طبق چك لیست  در صورت بررسی*توضیح: 

 عمومی و تخصصی امتیاز آزمون بالینی با نظر مدیر گروه نمره نهایی می گردد. 

تاریخ و  ،نام و نام خانوادگی نوع واحد

 امضاء مدرس بالینی

و  تاریخ ،خانوادگی نام و نام

 امضاء دانشجو

 تاییدیه مدیر گروه

پرستاری سالمت 

جامعه/فرد و 

 خانواده/محیط
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 (2)پرستاری بزرگسال/ سالمندان کارآموزی  طرح درس بالینی

 کارآموزی نوع واحد:

 واحد ارتوپدی 1واحد گوارش، 1ساعت(،  112)واحد 2 :درسیتعداد واحد  

 پرستاری 4دانشجویان ترم  فراگیران:

 1بزرگسال/ سالمندان نیاز:پیش 

 گوارشبالینی طرح درس 

 

 و معاینات فیزیکی آناتومی و فیزیولوژی اطالعات الزم را در مورد گذراندن واحد مذکور  باید جهتدانشجو رفتار ورودی :

مستقل و پرستاری و مراقبتهای  و دستگاه گوارش فوقانی و تحتانی وبیماری های دستگاه گوارش  سیستمهای مختلف بدن

 مشترک بر اساس فرایند پرستاری داشته باشند.

:بررسی کامل مددجویان مبتال به اختالالت گوارش و انجام مراقبت ها بر اساس فرایند پرستاری از مددجویان  هدف کلی

 مبتال به بیماری های گوارش.

   در پایان این واحد کار آموزی فراگیر قادر باشد: اهداف ویژه :

 بررسی کند.ال به اختالالت بخش فوقانی و تحتانی دستگاه گوارش را به طور کامل مددجویان مبت -1

 و معاینات فیزیکی در مبتالیان به بیماری های گوارسی باشد. و تاریخچه پرستاریحال قادر به اخذ شرح  -2

 اقدامات پرستاری قبل و بعد از آزمون تشخیصی را انجام دهد. -3

 مددجویان مبتال به بیماریهای گوارشی را بر اساس فرایند پرستاری انجام دهد.در خاص مراقبتهای پرستاری  -4

 اقدامات پرستاری الزم برای مددجویان را در قبل و بعد از عمل جراحی دستگاه گوارش انجام دهد. -5

 انجام دهد.درستی پذیرش و ترخیص مددجو را به  -6

 دهد. به مددجوی مبتال به اختالالت گوارشی و خانواده وی آموزش -7
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 (2پرستاری بزرگسال/ سالمندان )کارآموزی  طرح درس بالینی

 کارآموزی نوع واحد:

 واحد ارتوپدی 1واحد گوارش، 1ساعت(،  112)واحد 2 :درسیتعداد واحد  

 پرستاری 4دانشجویان ترم  فراگیران:

 1بزرگسال/ سالمندان پیش نیاز:

 طرح درس بالینی ارتوپدی 

اطالعات الزم را در رابطه با آناتومی و فیزیولوژی سیستم های مختلف بدن,معاینات فیزیکی و دانشجو رفتار ورودی:

مراقبت های پرستاری مربوطه و سایر اقدامات پرستاری اولیه را  تشخیصی،اختالالت و بیماری های سیستم عضالنی اسکلتی،

 داشته باشد.

بالینی الزم مراقبت های پرستاری مستقل و مشترک را از مددجویان مبتال دانشجو با استفاده از اطالعات تئوری و هدف کلی: 

 به اختالالت سیستم عضالنی اسکلتی را انجام دهد.

 اهداف ویژه:

 اسکلتی وسایر سیستم های بدن را بررسی کند.–سیستم عضالنی -1

 د.توجهات پرستاری قبل و بعد از مطالعات تشخیصی سیستم عضالنی اسکلتی را اجرا کن-2

 مراقبتهای پرستاری را بر اساس فرایند پرستاری انجام دهد.-3

 دستورات دارویی و سرم درمانی را بدرستی انجام دهد.-4

 مراقبت های پرستاری الزم از بیمار دارای گچ و آتل را انجام دهد.-5

 مراقبت های پرستاری الزم از بیمار دارای تراکشن را به درستی انجام دهد.-6

 ی پرستاری جهت پیشگیری از عوارض بی حرکتی را انجام دهد.مراقبتها-7

 پانسمان و توجهات درن ارتوپدی و مراقبت از زخم را به طور صحیح انجام دهد.-8

 مراقبتهای قبل از عمل جراحی ارتوپدی را انجام دهد.-9

 مراقبت های پرستاری بعد از عمل جراحی ارتوپدی را انجام دهد.-11

 تاری قبل و بعد از عمل قطع عضو را انجام دهد.مراقبت های پرس-11

 در صورت لزوم به مددجو و خانواده اموزش دهد.-12

 پذیرش و ترخیص مددجو را به درستی انجام دهد.-13

 اقدامات مشترک پرستاری در تیم درمان را انجام دهد.-14
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 ()گوارش و ارتوپدی(. 2مهارت های مربوط به کارآموزی پرستاری بزرگساالن سالمندان)

 فراگیران: دانشجویان ترم چهار پرستاری

 محیط کارآموزی: بخش های داخلی و جراحی و زنان

 :نیاز به تمرین بیشتر(C-:متوسطB-:مطلوبA)ارزیابی مهارت: 

 و دانشجو نحوه اقدام و ارزیابی مربی واحد  نوع

  مهارت

با کمک  مستقل

 مربی

فقط 

 مشاهده

تعدادپروسیجرهای 

 انجام شده

نمره 

 ارزیابی

 مربی

نمره 

ارزیابی 

 دانشجو

ی
پد

تو
ار

 

       تجهیزات و بخش مختلف های واحد با آشنایی

       پذیرش بیمار در بخش

       پرستاری فرآیند اساس بر جو مدد مراقبت

       معاینه فیزیکیگرفتن شرح حال و 

       درمانی سرم و دارویی دستورات اجرای

 گچی قالب دارای بیمار از پرستاری مراقبتهای

 و کنترل عوارض

      

و  تراکشن دارای بیمار از پرستاری مراقبتهای

 کنترل عوارض 

      

 جراحی عمل تحت بیمار از پرستاری مراقبتهای

 ارتوپدی

      

 ترومای به مبتال ماریباز  پرستاری مراقبتهای

 اسکلتی – عضالنی

      

 به مبتال مددجوی از  پرستاری مراقبتهای

 استخوانی متابولیك تاختالال

      

 به مبتال مددجوی از  پرستاری مراقبتهای

 اسکلتی -عضالنی سیستم عفونت

      

از بیماران مبتال به   پرستاری مراقبتهای

 تومورهای استخوانی

      

از بیمار تحت جراحی  پرستاری مراقبتهای

 مفصل

      

و  PINمراقبت های پرستاری از بیمار دارای 

 پروتز

      

 آزمونهای از بعد و حین قبل، مراقبتهای

 تشخیصی

      

مراقبت های قبل از عمل و تحویل دادن بیمار 

 به اتاق عمل

      

تحویل گرفتن بیمار از اتاق عمل و مراقبت های 

 بعد از عمل

      

        خانواده و بیمار به را الزم های دادن آموزش

       برنامه ریزی و اجرای فرایند عملیات ترخیص 

       کنفرانس بالینی

       مطالعه موردی
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       ثبت گزارش پرستاری

ش
وار

گ
 

       تجهیزات و بخش مختلف های واحد با آشنایی

       پذیرش بیمار در بخش

       پرستاری فرآیند اساس بر جو مدد مراقبت

       گرفتن شرح حال و معاینه فیزیکی

       درمانی سرم و دارویی دستورات اجرای

 آزمونهای از بعد و حین قبل، مراقبتهای

 تشخیصی

      

       لوله ای تغذیه و گذاری لوله

       معده شتسشوی

       کلستومی و ایلئوستومی از مراقبت

       تغذیه سوء به مبتال مددجویان از مراقبت

 دهان اختالالت به مبتال مددجویان از  مراقبت

 بزاقی بر اساس فرایند پرستاری غدد و

      

 و مری اختالالت به مبتال مددجویان از مراقبت

 پرستاری فرایند اساس بر معده

      

 روده اختالالت به مبتال مددجویان از مراقبت

 پرستاری فرایند اساس بر ای

      

 سیستم مراقبت از بیماران مبتال ل به اختالالت

 پرستاری فرایند اساس بر آنورکتال دفعی

      

 دفعی اختالالت به مبتال مددجویان از مراقبت

 پرستاری فرایند اساس بر ای روده

      

 از پرستاری کلی توجهات و ها مراقبت

 گوارش دستگاه جراحی عمل تحت مددجویان

      

        خانواده و بیمار به را الزم های دادن آموزش

       برنامه ریزی و اجرای فرایند عملیات ترخیص 

       کنفرانس بالینی

       مطالعه موردی

       گزارش پرستاریثبت 
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 فرم ارزشیابی نهایی کارآموزی 

 :تعداد و تاریخ غیبت:                                           کارآموزی خاتمه                                       شروع کارآموزی:                 

ف
دی

ر
 

 نمره  موارد ارزشیابی  

  (  2ارزشیابی عمومی ) نمره از  1

  (  12حیطه روانی حرکتی ) نمره از  2
  ( 2حیطه شناختی ) نمره از  3
  ( 2حیطه عاطفی ) نمره از  4
  (  2تکالیف ) نمره از  5
  ( 2امتیاز مدیر گروه ) نمره از  *

  جمع نمره

 )امتیاز دهی طبق چك لیست تخصصی( حیطه روانی حرکتی:

  یعنی اجرای مهارت پس از تقلید و اجرای عمل بدون کمك مربی باشد.  2و1انتظار می رود مهارت در مرحله  4و3و2جهت دانشجویان ترم 

  یعنی اجرای بدون کمك و اجرا بدون خطا و بدون کمك مربی باشد.  3و2مهارت در مرحله  رود می انتظار 6و5جهت دانشجویان ترم 

  یعنی اجرای بدون کمك و اجرای بدون خطا و اجرا با مهارت واستادانه و متوالی با  4و3مهارت در مرحله  رود می نتظارا 8و7جهت دانشجویان ترم

 هماهنگی و تسلط کامل باشد.

 : حیطه شناختی

  آزمون بالینی ابتدای دوره و پایان دوره 

 پرسش و پاسخ شفاهی در طی دوره 

 داوطلب شدن در پرسش و پاسخ و شرکت فعال در بحث های گروهی و کنفرانس های درون بخشی حیطه عاطفی:

(  از یکی از بیماران درپایان دوره با بررسی کامل و معاینه ی بیمار، ثبت پاراکلنیك در Case Study: ارائه طرح مطالعه موردی بیمار ) تکالیف

شخیص پرستاری همراه با اقدامات فرآیند پرستاری با ذکر منابع و یا تهیه پوستر جهت بخش زیر مورد ت4کارآموزیهای داخلی جراحی .گزارش حداقل 

 نظر اعضای هیئت علمی دانشکده

 نمره 2  در مواقع لزوم*امتیاز مدیر گروه: 

ات و تکالیف طبق چك لیست در صورت بررسی کل نمرات بالینی یا اعتراض دانشجویان به نمره و گزارش مربی مربوطه، با بررسی مستند*توضیح: 

 عمومی و تخصصی امتیاز آزمون بالینی با نظر مدیر گروه نمره نهایی می گردد. 

  

تاریخ و  ،نام و نام خانوادگی نوع واحد

 امضاء مدرس بالینی

 ،خانوادگی نام و نام

 تاریخ و امضاء دانشجو

 تاییدیه مدیر گروه

    ارتوپدی

    گوارش
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 فارماکولوژی بالینیطرح درس  کارآموزی  

 کارآموزی: نوع واحد

 ساعت( 51)واحد 1: واحد درسی تعداد

 پرستاری 4ترم : دانشجویان فراگیران

 -پیش نیاز:

مربوطه اطالعات الزم را ی پرستار یمراقبت ها فارماکولوژی و در مباحث  دیگذراندن واحد مذکور با یبرا ریفراگرفتار ورودی: 

 داشته باشد.

 ایجاد بستر مناسب جهت پیاده کردن اطالعات علمی در زمینه فارماکولوژی در موقعیت های واقعی هدف کلی:

 : از دانشجو انتظار می رود در پایان این دوره بتواند:اهداف ویژه

 وسایل، تجهیزات بخش و محل داروها آشنایی داشته باشد. با  .1

 دارو، زمان تزریق دارو، روش استفاده از دارو ( را بکار ببرد. اصول پنجگانه تجویز دارو )نام بیمار، نام دارو، دوزاژ  .2

 را بکار ببرد. (غیر عفونی و اجسام نوک تیز ،زباله های عفونیتفکیک  دستها،  ) شستناصول بهداشتی  .3

 با اختصارات دارویی آشنا باشد. .4

 انتی دوت اختصاصی داروها را نام ببرد. .5

 و استنشاقی را با نظارت مربی مربوطه تجویز نماید.  (IM, IV, SC) داروهای خوراکی، تزریقی .6

 گاواژ نماید.  NGTبتواند داروهای خوراکی را در بیمارانی که از راه دهان نمی توانند چیزی مصرف نمایند، از طریق لوله  .7

 سرم تراپی را با اصول صحیح و رعایت مقدار قطرات، تحت نظارت مربی خود بکار ببرد. .8

 و مراقبتهای خاص پرستاری داروی تجویزی را شرح دهد.، نحوه عملکرد، تداخالت دسته دارویی، عوارض .9
 آموزش دهد.به بیماران و خانواده های آنان در مورد برخی از عوارض مهم داروها  .11
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 مهارت های مربوط به کارآموزی فارماکولوژی بالینی

 فراگیران: دانشجویان ترم چهار پرستاری

 کارآموزی: بخش های داخلی و جراحیمحیط 

 :نیاز به تمرین بیشتر(C-:متوسطB-:مطلوبA)ارزیابی مهارت: 

 و دانشجو نحوه اقدام و ارزیابی مربی

  مهارت

با کمک  مستقل

 مربی

تعدادپروسیجرهای  فقط مشاهده

 انجام شده

 نمره ارزیابی

 مربی

نمره ارزیابی 

 دانشجو

و  آشنایی با بخش دارویی پرونده بیمار

 کاردکس

      

       آشنایی با اصطالحات و اختصارات دارویی

       آشنایی با انواع اشکال دارویی

       آشنایی با نام تجاری داروهای پر مصرف

 تبدیل و گیری اندازه واحدهایآشنایی با 

 داروها تجویز در آنها

      

       رعایت پنج اصل صحیح دارو دادن

دوت برخی دارو های پر  آشنایی با انتی

 مصرف و مسمومیت های دارویی

      

مراقبتهای مربوط به تجویز داروها در 

 حاملگی

      

       آشنایی کلی با داروهای ترالی اورژانس

آشنایی با تداخالت دارویی شایع)شش 

 مورد(

      

آشنایی با اثرات دارویی در سیستم های 

 مختلف بدن

      

       داروها و غذایی تداخالتآشنایی با 

       تزریق عضالنی،زیر جلدی،داخل جلدی

آشنایی با گزارش عارضه ناخواسته 

 (ADRدارویی)

      

       دادن دارو به صورت بلوس

       دادن دارو به صورت انفوزیون

       دادن صحیح قطره چشمی،گوش و بینی

       دادن داروهای استنشاقی

مصرف دارو و پیگیری عوارض آموزش 

 احتمالی به بیمار

      

       محاسبه تعداد قطرات سرم

       کنفرانس دارویی

 

 



34 
 

 فرم ارزشیابی نهایی کارآموزی

 :تاریخ غیبتتعداد و :                                           کارآموزی خاتمه                                        شروع کارآموزی:  

ف
دی

ر
 

 نمره  موارد ارزشیابی  

  (  2ارزشیابی عمومی ) نمره از  1

  (  12حیطه روانی حرکتی ) نمره از  2
  ( 2حیطه شناختی ) نمره از  3
  ( 2حیطه عاطفی ) نمره از  4
  (  2تکالیف ) نمره از  5
  ( 2امتیاز مدیر گروه ) نمره از  *

  جمع نمره

 

 )امتیاز دهی طبق چك لیست تخصصی( حرکتی:حیطه روانی 

  یعنی اجرای مهارت پس از تقلید و اجرای عمل بدون کمك مربی باشد.  2و1انتظار می رود مهارت در مرحله  4و3و2جهت دانشجویان ترم 

  مك مربی باشد. یعنی اجرای بدون کمك و اجرا بدون خطا و بدون ک 3و2مهارت در مرحله  رود می انتظار 6و5جهت دانشجویان ترم 

  یعنی اجرای بدون کمك و اجرای بدون خطا و اجرا با مهارت واستادانه و متوالی با  4و3مهارت در مرحله  رود می انتظار 8و7جهت دانشجویان ترم

 هماهنگی و تسلط کامل باشد.

 : حیطه شناختی

  آزمون بالینی ابتدای دوره و پایان دوره 

 پرسش و پاسخ شفاهی در طی دوره 

 

 داوطلب شدن در پرسش و پاسخ و شرکت فعال در بحث های گروهی و کنفرانس های درون بخشی طه عاطفی:حی

(  از یکی از بیماران درپایان دوره با بررسی کامل و معاینه ی بیمار، ثبت پاراکلنیك در کارآموزیهای Case Study: ارائه طرح مطالعه موردی بیمار ) تکالیف

مورد تشخیص پرستاری همراه با اقدامات فرآیند پرستاری با ذکر منابع و یا تهیه پوستر جهت بخش زیر نظر اعضای هیئت 4حداقل داخلی جراحی .گزارش 

 علمی دانشکده

 نمره 2  در مواقع لزوم*امتیاز مدیر گروه: 

ا بررسی مستندات و تکالیف طبق چك لیست عمومی و در صورت بررسی کل نمرات بالینی یا اعتراض دانشجویان به نمره و گزارش مربی مربوطه، ب*توضیح: 

 تخصصی امتیاز آزمون بالینی با نظر مدیر گروه نمره نهایی می گردد. 

نام و نام خانوادگی تاریخ و  نوع واحد

 امضاء مدرس بالینی

تاریخ و  خانوادگی نام و نام

 امضاء دانشجو

 تاییدیه مدیر گروه

فارماکولوژی 

 بالینی
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 واحد 2(:3کارآموزی پرستاری بزرگسال سالمندان )طرح درس 

 

 کارآموزی: نوع واحد

 واحد بیماری های تنفس 1واحد بیماری های قلب و عروق، 1ساعت(،  112)واحد 2: واحد درسیتعداد 

 پرستاری 5ترم : دانشجویان فراگیران

 2پرستاری بزرگساالن سالمندان پیش نیاز: 

 بیماری های قلب و عروق بالینیطرح درس  

 

دانشجویان باید از مباحث تئوری آناتومی و فیزیولوژی سیستم های بدن و مباحوث بوالینی بررسوی پرسوتاری و     رفتار ورودی: 

گرفتن شرح حال بیمار و معاینات فیزیکی سیستم قلب و عروق و سایر سیستم های وابسته و اصول و فنون پرستاری   بیمواری  

 و مراقبت های پرستاری مستقل و مشترک آگاهی الزم را داشته باشند.  های قلب و عروق 

شناخت و آشنایی دانشجویان  ازبیماری های  سیستم قلوب و عوروق و انجوام مراقبوت هوای پرسوتاری مسوتقل و         هدف کلی:

 مشترک بر اساس فرایند پرستاری مربوطه.

 بتواند:: از دانشجو انتظار می رود در پایان این دوره اهداف ویژه

    .سیستم قلب و عروق مددجو و سیستم های وابسته را بدرستی  بررسی و معاینه کند.1

 . مراقبت های پرستاری مستقل و مشترک مربوط به آزمون های تشخیصی را بدرستی انجام دهد.2

 ی بدرستی انجام دهد.. مراقبت های پرستاری مستقل و مشترک بیماری های سیستم قلب وعروق را بر اساس فرایند پرستار3

 . دستورات دارویی و درمانی را با دقت و صحت کامل انجام دهد.4

 . موارد الزم را به مددجو آموزش دهد.5

 . پذیرش و ترخیص مددجو را بدرستی انجام دهد.6

 .قادر به ارائه طرح پیگیری بیمار در منزل باشد.7
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 واحد 2(:3سالمندان )طرح درس کارآموزی پرستاری بزرگسال 

 

 کارآموزی: نوع واحد

 واحد بیماری های تنفس 1واحد بیماری های قلب و عروق، 1ساعت(،  112)واحد 2: واحد درسیتعداد 

 پرستاری 5ترم : دانشجویان فراگیران

 2پرستاری بزرگساالن سالمندان پیش نیاز: 

 طرح درس بالینی بیماری های تنفس

جهت گذراندن واحد مذکور باید از مباحث تئوری آناتومی و فیزیولوژی سیستمهای بدن، بیماریهای دانشجویان رفتار ورودی: 

سیستم تنفسی و مراقبتهای پرستاری مستقل و مشترک براساس فرآیند پرستاری و مباحث بالینی تهیه شرح حال پرستاری و معاینه 

 تاری اطالعات الزم را داشته باشند.ی فیزیکی سیستم تنفس و سیستم های وابسته و اصول و فنون پرس

 شناخت و آشنایی دانشجویان از بیماری های سستم تنفس و مراقبتهای پرستاری مستقل و مشترک مربوطه. هدف کلی:

 : از دانشجو انتظار می رود در پایان این دوره بتواند:اهداف ویژه

 کند. سیستم تنفس مددجو و سیستم های وابسته را بدرستی بررسی و معاینه (1

 مراقبت های پرستاری مستقل و مشترک را براساس فرآیند پرستاری به درستی انجام دهد. (2

 دستورات دارویی و سرم درمانی را بادقت و صحت کامل انجام دهد.  (3

 در صورت لزوم اکسیژن درمانی را طبق دستور پزشك بدرستی انجام دهد. (4

 برای مددجو نیازمند انجام دهد.درصورت لزوم با بررسی پرستاری فیزیوتراپی تنفسی را  (5

 مراقبتهای الزم از راه هوایی مددجورا بدرستی انجام دهد. (6

 را با صحت کامل انجام دهد. Chest Tubeمراقبتهای موردنیاز به مدد جو دارای  (7

 مراقبتهای پرستاری مستقل و مشترک مربوط به آزمونهای تشخیصی را بدرستی انجام دهد.  (8

 و خانواده آموزشهای الزم را ارائه دهد. در صورت نیاز به مددجو (9

 پذیرش و ترخیص مددجو را بدرستی انجام دهد. (11
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 ()قلب و عروق و تنفس(. 3مهارت های مربوط به کارآموزی پرستاری بزرگساالن سالمندان)

 فراگیران: ترم پنج پرستاری

 اعصاب ،پوست، غدد و عفونی،مغز و ENTمحیط کارآموزی: بخش های داخلی و جراحی،اتاق عمل،چشم،

 :نیاز به تمرین بیشتر(C-:متوسطB-:مطلوبA)ارزیابی مهارت: 

نوع 

 واحد

 و دانشجو نحوه اقدام و ارزیابی مربی

  مهارت

با کمک  مستقل

 مربی

فقط 

مشاهد

 ه

تعدادپروسیج

رهای انجام 

 شده

نمره 

 ارزیابی

 مربی

نمره 

ارزیابی 

 دانشجو

س
نف

ی ت
ها

ی 
ار

یم
ب

 

       chest tubeمراقبت از 

       مراقبت از راه های هوایی مصنوعی

       مراقبت از بیماران با عفونت های مجاری هوایی فوقانی

       مراقبت از بیماران با تروماهای راه های هوایی فوقانی

       مراقبت از بیماران با بدخیمی های دستگاه تنفسی

       های پرده جنب مراقبت از بیماران مبتال به بیماری

       مراقبت از بیماران مبتال به نارسایی حاد و مزمن تنفسی

       مراقبت از بیماران مبتال به هیپرتانسیون شریان ریوی

       مراقبت از بیماران مبتال به آمبولی ریوی

       مراقبت از بیماران مبتال به ترومای قفسه سینه

       مبتال به بیماری های شغلی ریه مراقبت از بیماران

       COPDمراقبت از بیماران مبتال به 

       مراقبت از بیماران مبتال به آسم

مراقبت از بیماران مبتال به عفونتهای سیستم تنفسی 

 تحتانی

      

        خانواده و بیمار به را الزم های دادن آموزش

       کنفرانس بالینی

       مطالعه موردی

ق
رو

 ع
ب و

قل
ی 

ها
ی 

ار
یم

ب
 

 انفارکتوس و صدری آنژینهای مراقبت از بیماران مبتال به انواع

 پرستاری  فرایند اساس بر میوکارد
      

قلبی  تامپوناد و یوژینك کارد شوک به مبتال بیماران از مراقبت

 بر اساس فرایند پرستاری
      

       انجام احیای قلبی و ریوی 

 بر قلب نارسایی و ریه حاد ادم به مبتال بیماران از مراقبت

 پرستاری فرایند اساس
      

 بر قلب ای دریچه بیماریهای انواع به مبتال بیماران از مراقبت

 پرستاری فرایند اساس
      

 بر قلب عفونی بیماریهای انواع به مبتال بیماران از مراقبت

 پرستاری فرایند اساس
      

 سرخرگهای بیماریهای انواع به مبتال بیماران از مراقبت

 پرستاری فرایند اساس بر محیطی
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 اساس بر سیاهرگی اختالالت انواع به مبتال بیماران از مراقبت

 پرستاری فرایند
      

 فرایند اساس بر هیپرتانسیون به مبتال بیماران از مراقبت

 پرستاری
      

        خانواده و بیمار به را الزم های آموزشدادن 

       کنفرانس بالینی

       مطالعه موردی
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 فرم ارزشیابی نهایی کارآموزی 

 :تعداد و تاریخ غیبتخاتمه:                                                                                   شروع کارآموزی:                 

ف
دی

ر
 

 نمره  موارد ارزشیابی  

  (  2ارزشیابی عمومی ) نمره از  1

  (  12حیطه روانی حرکتی ) نمره از  2
  ( 2حیطه شناختی ) نمره از  3
  ( 2حیطه عاطفی ) نمره از  4
  (  2تکالیف ) نمره از  5
  ( 2امتیاز مدیر گروه ) نمره از  *

  جمع نمره

 )امتیاز دهی طبق چك لیست تخصصی( حیطه روانی حرکتی:

  یعنی اجرای مهارت پس از تقلید و اجرای عمل بدون کمك مربی باشد.  2و1انتظار می رود مهارت در مرحله  4و3و2جهت دانشجویان ترم 

  یعنی اجرای بدون کمك و اجرا بدون خطا و بدون کمك مربی باشد.  3و2مهارت در مرحله  رود می انتظار 6و5جهت دانشجویان ترم 

  یعنی اجرای بدون کمك و اجرای بدون خطا و اجرا با مهارت واستادانه و متوالی با  4و3مهارت در مرحله  رود می انتظار 8و7جهت دانشجویان ترم

 هماهنگی و تسلط کامل باشد.

 : حیطه شناختی

  آزمون بالینی ابتدای دوره و پایان دوره 

 پرسش و پاسخ شفاهی در طی دوره 

 داوطلب شدن در پرسش و پاسخ و شرکت فعال در بحث های گروهی و کنفرانس های درون بخشی حیطه عاطفی:

(  از یکی از بیماران درپایان دوره با بررسی کامل و معاینه ی بیمار، ثبت پاراکلنیك در Case Study: ارائه طرح مطالعه موردی بیمار ) تکالیف

شخیص پرستاری همراه با اقدامات فرآیند پرستاری با ذکر منابع و یا تهیه پوستر جهت بخش زیر مورد ت4کارآموزیهای داخلی جراحی .گزارش حداقل 

 نظر اعضای هیئت علمی دانشکده

 نمره 2  در مواقع لزوم*امتیاز مدیر گروه: 

در صورت بررسی کل نمرات بالینی یا اعتراض دانشجویان به نمره و گزارش مربی مربوطه، با بررسی مستندات و تکالیف طبق چك لیست *توضیح: 

 عمومی و تخصصی امتیاز آزمون بالینی با نظر مدیر گروه نمره نهایی می گردد. 

نام و نام خانوادگی تاریخ و  نوع واحد

 امضاء مدرس بالینی

تاریخ و  وادگیخان نام و نام

 امضاء دانشجو

 تاییدیه مدیر گروه

بیماری های 

 تنفس
   

قلب بیماری های 

 و عروق
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 کارآموزی پرستاری بهداشت روان و پرستاری بیماری های روانطرح درس 

 کارآموزی نوع واحد:

 ساعت( 112)واحد 2 :درسی واحد تعداد

 پرستاری 5دانشجویان ترم  فراگیران:

 -: پیش نیاز

است که  آنتاکید این دوره بر روی فرد به عنوان  یك انسان با تمام ویژگیهایش می باشد. در این دوره سعی بر  رفتار ورودی:

نماید که به تدریج با ك کموی کارگیری مفاهیم فرا گرفته شده، یك ارتباط درمانی را با مددجو تجربه نموده و به ه دانشجو با ب

 .که هست آشنا و خود را سازگار نماید خود و محیط اطرافش آنگونه 

با بیماران مبتال به اختالالت روانی ارتباط صحیح برقرار نموده و دانشجویان پس از اتمام این دوره قادر باشند تا  هدف کلی:

 نیازهای فیزیولوژیك و روانی آنها را تامین نمایند.

 :از دانشجو انتظار می رود در پایان این دوره  اهداف ویژه:

 در زمینه روانی آنها اطالعات را جمع آوری کند. به شیوه ی اصولی با بیماران مصاحبه کند و -1

 ضمن برقراری ارتباط با بیمار از تکنیکهای ارتباطی به شکل موثر استفاده کند. -2

 .ندهای پرستاری را بر اساس اولویت های هرم مازلو مطرح ک با توجه به اطالعات به دست آمده تشخیص -3

 بر اساس هر تشخیص اقدامات مناسب را انجام دهد. -4

 با دقت و توجه به پروتکل بخش دارو درمانی را اجرا نماید. -5

 را به مرحله اجرا گذارد. ECTمراقبتهای پرستاری قبل، حین و بعد از  -6

 گزارش پرستاری دقیق و کاملی را از بیماران در پرونده آنها ثبت کند. -7
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 مهارت های مربوط به کارآموزی بهداشت روان پرستاری بیماری های روان 

 پرستاری 5فراگیران: دانشجویان ترم

 محیط کار آموزی :بخش های روانپزشکی و بخش های اورژاس روانپزشکی و درمانگاههای روانپزشکی

 :نیازبه تمرین بیشتر(           C -:متوسطB -:مطلوب A)ارزیابی مهارت :  

و  نحوه اقدام و ارزیابی مربی     

 دانشجو

  مهارت

با کمک  مستقل

 مربی

فقط 

 مشاهده

تعدادپروسیجرهای 

 انجام شده

نمره 

 ارزیابی

 مربی

نمره 

ارزیابی 

 دانشجو

آشنایی با خدمات مرتبط با بهداشت روان 

 ارایه شده درسازمان بهزیستی

      

آشنایی با اورژانس اجتماعی وخدمات روان 

 شده دراین مرکزارایه 

      

-بیماریابی بیماری های روانی درروستا

 PHCآشنایی با خدمات برنامه بهداشت 

  روان درنظام

      

بررسی محیط زندگی یك بیمارروانی ونقش 

 خانواده در بهبودی ومراقبت از بیمار

      

آشنایی بامحیط های آموزشی وعوامل 

 موثربرسالمت روان کودکان وشناخت شایع

ترین مشکالت مرتبط با بهداشت روان 

 دراین گروه سنی

      

بیماریابی بیماری های روانی در بیمارستان 

 های عمومی

      

بررسی محیط درمانی و عوامل 

 موثربرسالمت روان پرسنل وبیماران

(Sensory Deprivation) 
(Sensory Overloud) 

      

 آشنایی با مراکزدرمان نگهدارنده با 

وکلینیك گذری معتادان  MMT)متادون)

((DIC 

      

مصاحبه با مددجوی دچاراختالل سوء 

مصرف موادوبررسی علل و عوارض اعتیاد در 

 فرد،خانواده واجتماع

      

آشنایی بااصول ارتباطدرمای با سالمندان 

وشناخت شایع ترین اختالالت روانی دراین 

 گروه سنی )افسردگی،دلیریوم،دمانس و..(

      

       پذیرش بیمار ر بخش

برقراری ارتباط با مددجو طبق اصول ارتباط 

 درمانی

      



42 
 

       ((MSEروانی معاینه وضیعت

آشنایی با اصول صحیح دارو دادن در بخش 

 روانی

      

       ECTبعد از  آمادگی ومراقلت قبل و

       کردن بیمار Restraintایزوله و 

درمان های غیردارویی)گروه آشنایی با 

 درمانی،محیط درمانی،خانواده درمانی و...(

      

آشنایی با روش های درمانی و پیشگیری از 

 اعتیاد

      

       کنترل بیماراز نظر عوارض دارویی

       اموزش به بیمار و خانواده هنگام ترخیص

       حضور در راندهای بخش و ویزیت ها

       بخش از نظر ایمنیکنترل محیط 

       کنفرانس دارویی

       گزارش مورد
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 فرم ارزشیابی نهایی کارآموزی 

 :تعداد و تاریخ غیبت:                                           کارآموزی خاتمه                                       شروع کارآموزی:                 

ف
دی

ر
 

 نمره  موارد ارزشیابی  

  (  2ارزشیابی عمومی ) نمره از  1

  (  12حیطه روانی حرکتی ) نمره از  2
  ( 2حیطه شناختی ) نمره از  3
  ( 2حیطه عاطفی ) نمره از  4
  (  2تکالیف ) نمره از  5
  ( 2امتیاز مدیر گروه ) نمره از  *

  جمع نمره

 )امتیاز دهی طبق چك لیست تخصصی( حیطه روانی حرکتی:

  یعنی اجرای مهارت پس از تقلید و اجرای عمل بدون کمك مربی باشد.  2و1انتظار می رود مهارت در مرحله  4و3و2جهت دانشجویان ترم 

  ی باشد. یعنی اجرای بدون کمك و اجرا بدون خطا و بدون کمك مرب 3و2مهارت در مرحله  رود می انتظار 6و5جهت دانشجویان ترم 

  یعنی اجرای بدون کمك و اجرای بدون خطا و اجرا با مهارت واستادانه و متوالی با  4و3مهارت در مرحله  رود می انتظار 8و7جهت دانشجویان ترم

 هماهنگی و تسلط کامل باشد.

 : حیطه شناختی

  آزمون بالینی ابتدای دوره و پایان دوره 

 پرسش و پاسخ شفاهی در طی دوره 

 داوطلب شدن در پرسش و پاسخ و شرکت فعال در بحث های گروهی و کنفرانس های درون بخشی عاطفی:حیطه 

(  از یکی از بیماران درپایان دوره با بررسی کامل و معاینه ی بیمار، ثبت پاراکلنیك در کارآموزیهای Case Study: ارائه طرح مطالعه موردی بیمار ) تکالیف

مورد تشخیص پرستاری همراه با اقدامات فرآیند پرستاری با ذکر منابع و یا تهیه پوستر جهت بخش زیر نظر اعضای هیئت 4داخلی جراحی .گزارش حداقل 

 علمی دانشکده

 نمره 2  در مواقع لزوم*امتیاز مدیر گروه: 

در صورت بررسی کل نمرات بالینی یا اعتراض دانشجویان به نمره و گزارش مربی مربوطه، با بررسی مستندات و تکالیف طبق چك لیست عمومی و *توضیح: 

 تخصصی امتیاز آزمون بالینی با نظر مدیر گروه نمره نهایی می گردد. 

  

نام و نام خانوادگی تاریخ و  نوع واحد

 امضاء مدرس بالینی

 خانوادگی نام و نام

 تاریخ و امضاء دانشجو

 تاییدیه مدیر گروه

پرستاری بهداشت روان و 

 بیماری های روان
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 پرستاری بیماری های کودکان/پرستاری کودک سالم و طرح درس کارآموزی 

 کارآموزی نوع واحد:

 ساعت( 51واحد)1ساعت( و  51واحد)1 :به ترتیب درسی واحدتعداد 

 پرستاری 5 ترمدانشجویان  فراگیران:

 - :پیش نیاز

ژی سیستم های مختلف بدن، مراتب سیر تکاملی و فراگیربرای گذراندن واحد مذکوربایددرمباحث آناتومی وفیزیولو شرح درس:

مراحل رشد جسمی، عاطفی واجتماعی درکودکان ومعاینه فیزیکی کودکان واختالالت بیماری های کودکان و مراقبتهای پرستاری 

 اطالعات الزم راداشته باشد.مربوطه 

فراگیران قادر باشند ضمن برقراری ارتباط مناسب باکودک خانواده، مراقبتهای مورد نیاز به کودکان سنین مختلف دارای  هدف کلی:

 مشکل را بر اساس فرآیند پرستاری با تاکید بر آموزش به کودک و خانواده و نیز مراقبت خانواده محور ارائه نماید.

 درپایان این واحد کارآموزی فراگیر قادر باشد: ویژه:اهداف 

 بررسی ومعاینه مددجورا بصورت صحیح واصولی انجام دهد . (1

 پس از بررسی یافته های طبیعی وغیرطبیعی راتشخیص دهد. (2

 مراقبت های پرستاری رابراساس فرآیند پرستاری اجرا نماید. (3

 یندپرستاری ثبت کند.کلیه ی اقدامات پرستاری مستقل ومشترک رابراساس فرآ (4

 دررفع نیازهای جسمی کودک کوشاباشد. (5

 دررفع نیازهای روحی وروانی کودک کوشاباشد. (6

 تجویزدارودرکودکان رابصورت اصولی انجام دهد. (7

 اصول ایمنی کودک رادرهروضعیت رعایت نماید. (8

 آموزش های الزم رادرارتباط بابیماری های کودک به والدین ارائه نماید. (9

 ح با کودک و والدین برقرار نماید.ارتباط صحی (11

 مراقبت های قبل،حین وبعدازآزمون های تشخیصی درکودکان راانجام دهد. (11

 بااقدامات پیشرفته ی حفظ حیات دراطفال آشنا شود. (12

 پذیرش وترخیص مددجوراانجام دهد. (13
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 مهارت های مربوط به کار آموزی پرستاری کودک سالم وبیماری های کودکان

 پرستاری 5فراگیران: دانشجویان ترم 

   بخش  های نوزادان و کودکان -محیط کار آموزی: مراکز نگهداری کودکان سالم) مهد کودک، مدارس، منازل( 

 :نیازبه تمرین بیشتر(           C -:متوسطB -:مطلوب A)ارزیابی مهارت : 

و  نحوه اقدام و ارزیابی مربی        

 دانشجو

  مهارت

با کمک  مستقل

 مربی

فقط 

 مشاهده

تعداد پروسیجرهای 

 انجام شده

نمره 

 ارزیابی

 مربی

نمره 

ارزیابی 

 دانشجو

       پذیرش کودک دربخش

       برقراری ارتباط با کودک بیمار  

       بررسی رشد وتکامل کودک

بررسی وضیعت سالمت کودک سالم 

 درمدارس براساس فرم مربوطه

      

       فیزیکی کودک بیمار شرح حال ومعاینه

       کنترل عالیم حیاتی کودک

       کودک/ نوزاد I/Oکنترل

       انفوزیون برای کودک  IVتجویزدارو به روش

       برای کودک یا نوزاد  IMتجویزداروبه روش 

       تجویزدارو به روش خوراکی

        SUPPتجویز دارو به صورت

       نبوالیزر -استنشاقیتجویز دارو به روش 

مراقبت از کودک با مشکالت گوارشی 

 براساس فرایند پرستاری

      

مراقبت از کودک با مشکالت گوارشی 

 براساس فرایند پرستاری

      

مراقبت از کودک با مشکالت کلیوی براساس 

 فرایند پرستاری

      

مراقبت از کودک با مشکالت عصبی براساس 

 پرستاریفرایند 

      

مراقبت از کودک با مشکالت تنفسی براساس 

 فرایند پرستاری

      

       اکسیژن تراپی

       چك کردن قند خون با استفاده از گلوکومتر

       آموزش به بیمار و خانواده
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       پذیرش نوزاد طبیعی در بخش

       تغذیه ی نوزاد با سرنگ /لوله

       قد و دور سر نوزاد کنترل هویت، وزن،

       مراقبت از نوزاد در انکوباتور

جمع آوری نمونه ادراری بااستفاده از بگ 

 ادراری

      

       برای نوزادOGT یا   NGTتعبیه 

مراقبت از کودک با مشکالت عصبی براساس 

 فرایند پرستاری

      

       ریوی نوزاد -مشارکت دراحیای قلبی

       بالینیکنفرانس 

       مطالعه موردی
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 فرم ارزشیابی نهایی کارآموزی 

 :تعداد و تاریخ غیبت:                                           کارآموزی خاتمه                                       شروع کارآموزی:                 

ف
دی

ر
 

 نمره  موارد ارزشیابی  

  (  2ارزشیابی عمومی ) نمره از  1

  (  12حیطه روانی حرکتی ) نمره از  2
  ( 2حیطه شناختی ) نمره از  3
  ( 2حیطه عاطفی ) نمره از  4
  (  2تکالیف ) نمره از  5
  ( 2امتیاز مدیر گروه ) نمره از  *

  جمع نمره

 )امتیاز دهی طبق چك لیست تخصصی( حیطه روانی حرکتی:

  یعنی اجرای مهارت پس از تقلید و اجرای عمل بدون کمك مربی باشد.  2و1انتظار می رود مهارت در مرحله  4و3و2جهت دانشجویان ترم 
  یعنی اجرای بدون کمك و اجرا بدون خطا و بدون کمك مربی باشد.  3و2مهارت در مرحله  رود می انتظار 6و5جهت دانشجویان ترم 
  یعنی اجرای بدون کمك و اجرای بدون خطا و اجرا با مهارت واستادانه و متوالی با  4و3مهارت در مرحله  رود می نتظارا 8و7جهت دانشجویان ترم

 هماهنگی و تسلط کامل باشد.
 : حیطه شناختی

  آزمون بالینی ابتدای دوره و پایان دوره 
 پرسش و پاسخ شفاهی در طی دوره 

 داوطلب شدن در پرسش و پاسخ و شرکت فعال در بحث های گروهی و کنفرانس های درون بخشی حیطه عاطفی:
(  از یکی از بیماران درپایان دوره با بررسی کامل و معاینه ی بیمار، ثبت پاراکلنیك در کارآموزیهای Case Study: ارائه طرح مطالعه موردی بیمار ) تکالیف

تشخیص پرستاری همراه با اقدامات فرآیند پرستاری با ذکر منابع و یا تهیه پوستر جهت بخش زیر نظر اعضای هیئت مورد 4داخلی جراحی .گزارش حداقل 
 علمی دانشکده

 نمره 2  در مواقع لزوم*امتیاز مدیر گروه: 

دات و تکالیف طبق چك لیست عمومی و در صورت بررسی کل نمرات بالینی یا اعتراض دانشجویان به نمره و گزارش مربی مربوطه، با بررسی مستن*توضیح: 
 تخصصی امتیاز آزمون بالینی با نظر مدیر گروه نمره نهایی می گردد. 

  

نام و نام خانوادگی تاریخ  نوع واحد

 و امضاء مدرس بالینی

 خانوادگی نام و نام

 تاریخ و امضاء دانشجو

 تاییدیه مدیر گروه

    کودک سالم

    بیماری های کودکان
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 کارآموزی  پرستاری مراقبت های ویژه  طرح درس

 کارآموزی: نوع واحد

 ساعت( 51)واحد 1: واحد درسیتعداد 

 پرستاری 6ترم : دانشجویان فراگیران

 -پیش نیاز: 

 CCUطرح درس بالینی 

معاینه فیزیکی فراگیر برای گذراندان واحد مذکور باید در مباحث آناتومی، فیزیولوژی سیستم های مختلف بدن، رفتار ورودی: 

سیستم قلب و عروقو سیستم تنفسی، اختالالت و بیماری های سیستم قلب و عروق و بیماری های تنفسی ناشی از نارسایی عملکرد 

 قلبی، درمان ، مراقبت های پرستاری مربوطه اطالعات الزم را داشته باشد.

و کسب مهارت های نسبی در امر مراقبت از بیمار  CCUخش آشنا کردن فراگیران با نحوه مراقبت از بیمار بستری در ب هدف کلی:

 بستری در این بخش با استفاده از اصول و مفاهیم آموخته شده در واحد نظری

 : از دانشجو انتظار می رود در پایان این دوره بتواند:اهداف ویژه

 وسایل، تجهیزات بخش و محل داروها آشنایی داشته باشد. با  .1

 دارو )نام بیمار، نام دارو، دوزاژ دارو، زمان تزریق دارو، روش استفاده از دارو ( را بکار ببرد. اصول پنجگانه تجویز  .2

 را بکار ببرد. (غیر عفونی و اجسام نوک تیز ،زباله های عفونیتفکیک  دستها،  ) شستناصول بهداشتی  .3

 با اختصارات دارویی آشنا باشد. .4

 انتی دوت اختصاصی داروها را نام ببرد. .5

 و استنشاقی را با نظارت مربی مربوطه تجویز نماید.  (IM, IV, SC) داروهای خوراکی، تزریقی .6

 گاواژ نماید.  NGTبتواند داروهای خوراکی را در بیمارانی که از راه دهان نمی توانند چیزی مصرف نمایند، از طریق لوله  .7

 بی خود بکار ببرد.سرم تراپی را با اصول صحیح و رعایت مقدار قطرات، تحت نظارت مر .8

 آموزش دهد.به بیماران و خانواده های آنان در مورد برخی از عوارض مهم داروها  .9

 و مراقبتهای خاص پرستاری داروی تجویزی را شرح دهد.، نحوه عملکرد، تداخالت دسته دارویی، عوارض .11
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 (CCUقلبی )مهارت های مربوط به کارآموزی پرستاری مراقبت های ویژه 

 پرستاری 6فراگیران: دانشجویان ترم 

 :نیاز به تمرین بیشتر(C-:متوسطB-:مطلوبA)ارزیابی مهارت:  

 نحوه اقدام و ارزیابی مربی

  مهارت

با کمک  مستقل

 مربی

فقط 

 مشاهده

تعدادپروسیجرهای 

 انجام شده

نمره 

ارزیابی 

 مربی

نمره 

ارزیابی 

 دانشجو

       خواندن گزارش اکوکاردیوگرافی

       کنترل پیس میکر

       تفسیر مقادیر آزمایشگاهی آنزیم های قلبی

بررسی نیاز به اکسیژن و اجرای صحیح اکسیژن 

 درمانی

      

مراقبت از بیمار تحت درمان با داروهای افزاینده یا 

 کاهنده فشار خون و نبض

      

       وصل بیمار به مانیتورینگ و کنترل مانیتورینگ

       کار کردن با دستگاه الکتروشوک

       کارکردن با دستگاه مانیتورینگ مرکزی

مراقبت از بیمار تحت درمان با داروهای 

 ترمبولیتیك

      

       مراقبت از بیمار با سندرم کرونری حاد

       مراقبت از بیمار با آریتمی های قلبی

       مراقبت از بیمار بابلوک های قلبی

       ECGتفسیر 

       کنفرانس دارویی

       کنفرانس بالینی

       مطالعه موردی
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 فرم ارزشیابی نهایی کارآموزی 

 :و تاریخ غیبتتعداد :                                           کارآموزی  خاتمه                                       شروع کارآموزی:                 

ف
دی

ر
 

 نمره  موارد ارزشیابی  

  (  2ارزشیابی عمومی ) نمره از  1

  (  12حیطه روانی حرکتی ) نمره از  2
  ( 2حیطه شناختی ) نمره از  3
  ( 2حیطه عاطفی ) نمره از  4
  (  2تکالیف ) نمره از  5
  ( 2امتیاز مدیر گروه ) نمره از  *

  جمع نمره

 )امتیاز دهی طبق چك لیست تخصصی( حرکتی: حیطه روانی

  یعنی اجرای مهارت پس از تقلید و اجرای عمل بدون کمك مربی باشد.  2و1انتظار می رود مهارت در مرحله  4و3و2جهت دانشجویان ترم 

  کمك مربی باشد. یعنی اجرای بدون کمك و اجرا بدون خطا و بدون  3و2مهارت در مرحله  رود می انتظار 6و5جهت دانشجویان ترم 

  یعنی اجرای بدون کمك و اجرای بدون خطا و اجرا با مهارت واستادانه و متوالی با  4و3مهارت در مرحله  رود می انتظار 8و7جهت دانشجویان ترم

 هماهنگی و تسلط کامل باشد.

 : حیطه شناختی

  آزمون بالینی ابتدای دوره و پایان دوره 

 پرسش و پاسخ شفاهی در طی دوره 

 داوطلب شدن در پرسش و پاسخ و شرکت فعال در بحث های گروهی و کنفرانس های درون بخشی حیطه عاطفی:

(  از یکی از بیماران درپایان دوره با بررسی کامل و معاینه ی بیمار، ثبت پاراکلنیك در کارآموزیهای Case Study: ارائه طرح مطالعه موردی بیمار ) تکالیف

مورد تشخیص پرستاری همراه با اقدامات فرآیند پرستاری با ذکر منابع و یا تهیه پوستر جهت بخش زیر نظر اعضای هیئت 4اقل داخلی جراحی .گزارش حد

 علمی دانشکده

 نمره 2  در مواقع لزوم*امتیاز مدیر گروه: 

بررسی مستندات و تکالیف طبق چك لیست عمومی و در صورت بررسی کل نمرات بالینی یا اعتراض دانشجویان به نمره و گزارش مربی مربوطه، با *توضیح: 

 تخصصی امتیاز آزمون بالینی با نظر مدیر گروه نمره نهایی می گردد. 

  

نام و نام خانوادگی تاریخ  نوع واحد

 و امضاء مدرس بالینی

 خانوادگی نام و نام

 تاریخ و امضاء دانشجو

 تاییدیه مدیر گروه

پرستاری مراقبت های 

 (ccuویژه)
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 طرح درس  کارآموزی  پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

 کارآموزی: نوع واحد

 ساعت( 112)واحد2: واحد درسی تعداد

 پرستاری 6ترم : دانشجویان فراگیران

 -پیش نیاز: 

دانشجویان باید از مباحث تئوری آناتومی و فیزیولوژی سیستم های بدن و مباحوث بوالینی بررسوی پرسوتاری و     رفتار ورودی: 

 گرفتن شرح حال بیمار، ارتباط مناسب با مددجو و مراقبت های پرستاری مستقل و مشترک آگاهی الزم را داشته باشند. 

با هر یك از دوران سنی کودک و آشونایی بوا بیمواری هوای     شناخت و آشنایی دانشجویان  از ویژگی های متناسب  هدف کلی:

 کودکان و انجام مراقبت های پرستاری مستقل و مشترک بر اساس فرایند پرستاری مربوطه.

 : از دانشجو انتظار می رود در پایان این دوره بتواند:اهداف ویژه

 . رشد و تکامل کودک را در هر دوره سنی بررسی کند.1

 دهی را به مادر آموزش دهد.. نحوه صحیح شیر2

 . آپگار نوزاد را بررسی و تعیین کند.3

 . اندازه گیری وزن، قد و دور سر نوزاد را بدرستی انجام دهد.4

      . سیستم کلیوی مددجو و سیستم های وابسته را بدرستی بررسی و معاینه کند.5

 بدرستی انجام دهد. . مراقبت های پرستاری مربوط به مادر باردار را قبل از عمل را6

 . مراقبت های پرستاری مربوط به مادر را بعد از زایمان بدرستی انجام دهد.7

 سالگی بشناسد.  6. کارت پایش رشد و انواع واکسن های مورد استفاده در بدو تولد نوزاد تا سن 8

 به مادر آموزش دهد. . مراقبت های پرستاری موربوط به هر کدام از واکسن های مورد استفاده در این دوره9

 . دستورات دارویی و درمانی را با دقت و صحت کامل انجام دهد.11

 . پذیرش و ترخیص مددجو را بدرستی انجام دهد.11

 .قادر به ارائه طرح پیگیری بیمار در منزل باشد12
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 مادر و نوزاد بهداشت پرستاری مهارت های مربوط به کارآموزی

 ، درمانگاه پره ناتال، درمانگاه تنظیم خانواده، اتاق زایمانNICUبخش های زنان، زایشگاه،نوزادان،  :آموزی کار محیط

 :نیازبه تمرین بیشتر(   C -:متوسطB -:مطلوب A)ارزیابی مهارت : 

 نحوه اقدام و ارزیابی مربی

  مهارت

با کمک  مستقل

 مربی

فقط 

 مشاهده

تعدادپروسیجرهای 

 انجام شده

نمره 

ارزیابی 

 مربی

نمره 

ارزیابی 

 دانشجو

       پذیرش بیمار )مادر( دربخش

       پذیرش نوزاد طبیعی در بخش

       آموزش شیر دهی به مادر

       کنترل خونریزی قبل و پس از زایمان

       تعیین آپگار نوزاد

       کنترل کلمپ بند ناف

       FHRکنترل صحیح 

       دور سر نوزادکنترل هویت، وزن، قد و 

       برای نوزادOGT یا   NGTتعبیه 

       سونداز مثانه

مراقبت ازمادرحامله مبتال به شرایط تهدید 

 کننده)اکالمپسی،

پره اکالمپسی،تهوع واستفراغ شدید و...( 

 مبتنی بر فرایند پرستاری

      

       ترانسفوزیون خون

       اندازه گیری حرکات جنین

       اندازه گیری قله رحم

       اندازه گیری انقباضات رحم

       مراقبت از پرینه

       آماده نمودن مادر برای زایمان طبیعی

       مشاهده زایمان طبیعی

       مراقبتهای پرستاری در مراحل مختلف زایمان 

       آماده نمودن بیمار برای اعمال جراحی زنان

       پس از اعمال جراحی زنان مراقبت های

مراقبت های مادر در تهدید به سقط 

 وخونریزی ها

      

       دارو درمانی)سولفات منیزیوم
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       اندازه گیری عالیم حیاتی نوزاد

       کار با انکوباتور

       مراقبت از نوزاد در انکوباتور

       ریوی نوزاد-مشارکت در احیای قلبی

       اکسیژن درمانی نوزاد

شیردهی نوزاد با شیر دوشیده مادر یا 

 مصنوعی

      

       کنفرانس بالینی

       مطالعه موردی

       ثبت گزارش پرستاری

  واکسیناسیون

 واکسیناسیون)شناخت وکمك درکاربرد انواع

 واکسن ها،ماهیت،دوز و زنجیره سرد( 

      

       با مادر و کودک برقراری ارتباط مطلوب

شناخت وآشنایی با جداول مراجعات 

سال،زنان درسن 6واکسیناسیون)کودکان زیر 

 باروری وگروه های درمعرض خطر(

      

       واکسیناسیون کودک،زنان باردار و طرح ملی

بررسی سالمت کودک قبل از انجام 

 واکسیناسیون

      

ثبت اقدامات انجام شده در کارت 

 واکسیناسیون،فرم ها ودفاتر واکسیناسیون

      

آموزش عوارض احتمالی ومراقبت های الزم 

 بعد از واکسن

      

  کودکان

       برقراری ارتباط مطلوب با مادر وکودک

بررسی کارت وفرم های مراقبتی کودک در 

 پرونده خانوار
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 فرم ارزشیابی نهایی کارآموزی 

 :تعداد و تاریخ غیبت:                                           کارآموزی خاتمه                                       شروع کارآموزی:                 

ف
دی

ر
 

 نمره  موارد ارزشیابی  

  (  2ارزشیابی عمومی ) نمره از  1

  (  12حیطه روانی حرکتی ) نمره از  2
  ( 2حیطه شناختی ) نمره از  3
  ( 2حیطه عاطفی ) نمره از  4
  (  2تکالیف ) نمره از  5
  ( 2امتیاز مدیر گروه ) نمره از  *

  جمع نمره

 )امتیاز دهی طبق چك لیست تخصصی( حیطه روانی حرکتی:

  یعنی اجرای مهارت پس از تقلید و اجرای عمل بدون کمك مربی باشد.  2و1انتظار می رود مهارت در مرحله  4و3و2جهت دانشجویان ترم 
  یعنی اجرای بدون کمك و اجرا بدون خطا و بدون کمك مربی باشد.  3و2مهارت در مرحله  رود می انتظار 6و5جهت دانشجویان ترم 
  یعنی اجرای بدون کمك و اجرای بدون خطا و اجرا با مهارت واستادانه و متوالی با  4و3مهارت در مرحله  رود می انتظار 8و7جهت دانشجویان ترم

 هماهنگی و تسلط کامل باشد.

 حیطه شناختی : 
  آزمون بالینی ابتدای دوره و پایان دوره 
 پرسش و پاسخ شفاهی در طی دوره 

 داوطلب شدن در پرسش و پاسخ و شرکت فعال در بحث های گروهی و کنفرانس های درون بخشی حیطه عاطفی:

(  از یکی از بیماران درپایان دوره با بررسی کامل و معاینه ی بیمار، ثبت پاراکلنیك در Case Study: ارائه طرح مطالعه موردی بیمار ) تکالیف
تشخیص پرستاری همراه با اقدامات فرآیند پرستاری با ذکر منابع و یا تهیه پوستر جهت بخش زیر مورد 4کارآموزیهای داخلی جراحی .گزارش حداقل 

 نظر اعضای هیئت علمی دانشکده

 نمره 2  در مواقع لزوم*امتیاز مدیر گروه: 

دات و تکالیف طبق چك لیست عمومی و در صورت بررسی کل نمرات بالینی یا اعتراض دانشجویان به نمره و گزارش مربی مربوطه، با بررسی مستن*توضیح: 
 تخصصی امتیاز آزمون بالینی با نظر مدیر گروه نمره نهایی می گردد. 

نام و نام خانوادگی تاریخ و  نوع واحد

 امضاء مدرس بالینی

تاریخ  خانوادگی نام و نام

 و امضاء دانشجو

 تاییدیه مدیر گروه

پرستاری بهداشت مادر و 

 (زایمان نوزاد)بلوک

   

پرستاری بهداشت مادر و 

 نوزاد)جراحی زنان(
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 طرح درس کارآموزی مشکالت شایع ایران

 : بالینینوع واحد

 واحد 1,5واحد، اعصاب  ENT1,5ساعت(،  51)واحد1: میزان واحد درسی

 پرستاری 6ترم : دانشجویان فراگیران

 -پیش نیاز: 
 بیماری های چشم و گوش بالینیطرح درس 

و ENT یکیزیف نهیو چشم، معا ENT یولوژیزیو ف یدر مباحث آناتوم دیگذراندن واحد مذکور با یبرا ریفراگرفتار ورودی: 

 مربوطه اطالعات الزم را داشته باشد. یپرستار یو چشم، درمان و مراقبت ها ENT یها یماریچشم،اختالالت و ب

و چشم، مراقبت های پرستاری مستقل  ENTفراگیران با استفاده از اطالعات تئوری و بالینی در بیماریهای مختلف  هدف کلی:

 و چشم انجام دهد. ENTو مشترک را برای بیماران بستری در بخش 

 : از دانشجو انتظار می رود در پایان این دوره بتواند:اهداف ویژه

 سیستم تنفسی فوقانی را بررسی کند.-1

 سیستم شنوایی را مورد بررسی قرار دهد.-2

 چشم مددجو را بررسی نماید.-3

 سایر سیستمها را در صورت لزوم مورد بررسی قرار دهد.-4

 اقدامات پرستاری در مورد مشکالت مددجو را بر اساس فرآیند پرستاری انجام دهد.-5

 دستورات دارویی و سرم درمانی را بدرستی انجام دهد.-6

 های قبل و بعد از جراحی های دهان و حلق را انجام دهد.مراقبت -7

 مراقبت های پرستاری در اختالالت حنجره را بدرستی انجام دهد.-8

 اقدامات پرستاری در اختالالت بینی را بدرستی انجام دهد.-9

 مراقبتهای قبل و بعد از جراحی های چشم را انجام دهد.  -11

 چشم را انجام دهد.اقدامات پرستاری در فوریت های -11

 مراقبتهای پرستاری قبل و بعد از جراحی های گوش را انجام دهد. -12

 به مددجو و خانواده آنان موارد الزم را آموزش دهد.-13
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 طرح درس کارآموزی مشکالت شایع ایران

 : بالینینوع واحد

 واحد 1,5واحد، اعصاب  ENT1,5ساعت(،  51واحد)1: میزان واحد درسی

 پرستاری 6ترم : دانشجویان فراگیران

 -پیش نیاز: 

 طرح درس بالینی بیماری های اعصاب

فراگیر برای گذراندن واحد مذکور باید در مباحث آناتومی و فیزیولوژی سیستم اعصاب، معاینه فیزیکی سیستم  رفتار ورودی:

 ستاری مربوطه اطالعات الزم را داشته باشد.اعصاب، اختالالت و بیماریهای سیستم اعصاب، درمان و مراقبت های پر

فراگیران با استفاده از اطالعات تئوری و بالینی در بیماریهای سیستم اعصاب، مراقبت های پرستاری مستقل و  هدف کلی:

 مشترک را برای بیماران بستری در بخش اعصاب انجام دهد.

 درپایان این واحد کارآموزی فراگیر قادر باشد: اهداف ویژه :

 سیستم اعصاب و سایر سیستمهای مبتال را بررسی کند. -1

 مراقبتهای پرستاری در اختالالت و بیماریهای عصبی بیماران بستری در بخش را بر اساس فرآیند پرستاری انجام دهد. -2

 را انجام دهد.مراقبتهای قبل، حین و بعد از آزمونهای تشخیصی اختالالت عصبی  -3

 بدرستی با مددجویان مبتال به اختالالت سیستم عصبی ارتباط برقرار کند. -4

 مراقبتهای پرستاری در هنگام ایجاد تشنج را بدرستی انجام دهد. -5

 مراقبتهای قبل و بعد از عمل جراحی داخل جمجمه و ستون فقرات و نخاع ا انجام دهد. -6

 نجام دهد.دستورات دارویی و سرم درمانی را بدرستی ا -7

 در مورد چگونگی مصرف داروها و عوارض آنها به مددجویان آموزش دهد. -8

 در مورد بیمار، روش تشخیص، درمان و مراقبتهای آن و اقدامات توانبخشی به مددجو و خانواده آموزش دهد. -9

 پذیرش و ترخیص مددجو را به نحو احسن انجام دهد.-11
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 ایع در ایران)چشم و گوش و اعصاب(پرستاری مشکالت ش مهارت های مربوط به کارآموزی

 فراگیران: ترم شش پرستاری

 ، داخلی جراحی، اعصابENTمحیط کارآموزی: بخش های ،چشم،

 :نیاز به تمرین بیشتر(C-:متوسطB-:مطلوبA)ارزیابی مهارت: 

 

 و دانشجو نحوه اقدام و ارزیابی مربی نوع واحد

  مهارت

با کمک  مستقل

 مربی

فقط 

 مشاهده

تعدادپروسیجرهای 

 انجام شده

نمره 

 ارزیابی

 مربی

نمره 

 ارزیابی

 دانشجو

EN
T

 

       چشم و گوش ستمیس نهیو معا یبررس

       ییو شنوا یینایقدرت ب یابیارز

       ینیچشم،گوش و ب یداروها زیتجو

       چشم و گوش یشستشو

       چشم پانسمان

       قبل از  عمل Pupil dilation انجام

 یبعد از جراح ماریاز ب مراقبت

 ENTیها

      

 یها یبعد از جراح ماریبه ب آموزش
ENT 

      

با  ماریاز ب یپرستار یها مراقبت

  یضربات چشم

      

 کیستمیس یها یماریاثرات ب یابیارز

 بر چشم

      

       گوش یها یماریدر ب یپرستار ریتداب

       استفاده از سمعک آموزش

       پانسمان ضیتعو

و  ماریالزم را به ب یآموزش ها دادن

  خانواده

      

 اتیعمل ندیفرا یو اجرا یزیر برنامه

  صیترخ

      

       ینیبال کنفرانس
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       یمورد مطالعه

ب
صا

اع
 

       انجام معاینه فیزیکی سیستم عصبی 

بر اساس معیار ارزیابی سطح هوشیاری 

 گالسکو

      

       عصب جمجمه ای 12انجام معاینه 

       انجام دهانشویه بیمار

       شناخت داروهای رایج در بخش اعصاب

       کنترل عوارض دارویی در بیمار

ارایه مراقبت های مربوط به محافظت از قرنیه 

 چشم

      

از مراقبت های پرستاری جهت پیشگیری 

 افتادگی پا

      

       اموزش و مراقبت از بیمار مبتال به تشنج

ارایه مراقبت های پرستاری از بیمار مبتال به 

 همی پلژی و همی پارزی

      

اجرای مراقبت از بیمار مبتال به سکته 

 ایسکمیك و هموراژیك

      

       انجام آمادگی در بیمار برای انجام نوار مغزی

       پیشگیری از سقوط و حفظ امنیت بیمار

       انجام ورزش های فعال و غیر فعال برای بیمار

اقدام الزم برای پیشگیری از عوارض بی 

 حرکتی بیمار

      

       مراقبت الزم برای پیشگیری از زخم بستر

آموزش به بیمار در ارتباط با رژیم غذایی ، 

 فعالیت، نوع بیماری 

      

      بررسی و معاینه فیزیکی اعصاب در یك مورد 
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 بیمار جراحی

بررسی مداوم وضعیت هوشیاری، عصبی و 

 Gcsسایر سیستمهای درگیر براساس معیار 

      

خونریزی اپیدورال ، ساب دورال و اینترا 

کراینال را در ام ار ای و سی تی اسکن 

 تشخیص می دهد.

      

       از راه هوایی مددجومرااقبت پرستاری 

اقدام پرستاری به منظور پیشگیری و درمان 

 اختالالت دهان

      

انجام ساکشن راه هوایی بیمار دارای 

 تراکئوستومی

      

اجرای دستورات دارویی بیمار و کنترل عوارض 

 دارویی

      

پیشگیری  منظور به مناسب پرستاری مراقبت

 پوستی صدمه درمان و

      

 سطح دارای کاهش بیمار پوزیشن تغییر

 .می دهد انجام را هوشیاری

      

 بیمار مناسب هیدراتاسیون با رابطه در

 .میدهد انجام را پرستاری مراقبتهای

      

 انجام  را دفعی اختالالت در پرستاری مراقبت

 .میدهد

      

 مددجوانجام برای را فعال و غیرفعال ورزشهای

 میدهد

      

 کنترل و پیشگیری را بیحرکتی عوارض سایر

 .میکند

      

 بررسی و کنترل را مددجو تغذیه وضعیت

 .میکند

      

       را انجام میدهد NGTمراقبت از 

       مددجو را به مراقبت از خود تشویق میکند

مددجورا از نظر احتمالی صدمه و آسیب 

 کنترل میکند.
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مراقبت پرستاری از بیمار دچار عدم تعادل و 

 سرگیجه را فراهم می آورد

      

 و چشم از محافظت به مربوط های مراقبت

 آورد می عمل به را قرنیه

      

 از پیشگیری جهت پرستاری های مراقبت

 دهد می انجام را پا افتادگی

      

 لیك و عفونی ترشحات نظر از بیمار زخم چك

 .دهد می انجام را نخاعی مغزی مایع

      

 افزایش به مبتال بیمار از پرستاری های مراقبت

 دهد می انجام را داخل مغزی فشار

      

مغزی  نخاعی  نشت مایع بیماران دچار از

 می آورد  مراقبت به عمل

      

 مغزی ضربه بیماران در را اتوره و رینوره

 .دهد می انجام را الزم کنترل و بررسی

      

 را هموواگ درن از الزم پرستاری های مراقبت

 آورد می عمل به

      

 را آن خروج صحیح نحوه و درن از مراقبت

 .دهد می انجام

      

 های اسیب به مبتال بیماران از الزم مراقبت

 آورد می عمل به را نخاعی

      

 پوشیدن جهت دیسك هرنی دچار بیمار به

Tls کند می کمك تخت از خروج و 

      

 انجام را  LP از بعد و قبل الزم های مراقبت

 دهد

      

 آموزش خانواده و مددجو به را الزم موارد

 .میدهد
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 فرم ارزشیابی نهایی کارآموزی 

 :تعداد و تاریخ غیبت:                                           کارآموزی  خاتمه                                       شروع کارآموزی:                 

ف
دی

ر
 

 نمره  موارد ارزشیابی  

  (  2ارزشیابی عمومی ) نمره از  1

  (  12حیطه روانی حرکتی ) نمره از  2
  ( 2حیطه شناختی ) نمره از  3
  ( 2حیطه عاطفی ) نمره از  4
  (  2تکالیف ) نمره از  5
  ( 2امتیاز مدیر گروه ) نمره از  *

  جمع نمره

 )امتیاز دهی طبق چك لیست تخصصی( حیطه روانی حرکتی:

  یعنی اجرای مهارت پس از تقلید و اجرای عمل بدون کمك مربی باشد.  2و1انتظار می رود مهارت در مرحله  4و3و2جهت دانشجویان ترم 
  یعنی اجرای بدون کمك و اجرا بدون خطا و بدون کمك مربی باشد.  3و2مهارت در مرحله  رود می انتظار 6و5جهت دانشجویان ترم 
  یعنی اجرای بدون کمك و اجرای بدون خطا و اجرا با مهارت واستادانه و متوالی با  4و3مهارت در مرحله  رود می انتظار 8و7جهت دانشجویان ترم

 هماهنگی و تسلط کامل باشد.
 : حیطه شناختی

 لینی ابتدای دوره و پایان دوره آزمون با 
 پرسش و پاسخ شفاهی در طی دوره 

 داوطلب شدن در پرسش و پاسخ و شرکت فعال در بحث های گروهی و کنفرانس های درون بخشی حیطه عاطفی:

ی بیمار، ثبت پاراکلنیك در  (  از یکی از بیماران درپایان دوره با بررسی کامل و معاینهCase Study: ارائه طرح مطالعه موردی بیمار ) تکالیف
مورد تشخیص پرستاری همراه با اقدامات فرآیند پرستاری با ذکر منابع و یا تهیه پوستر جهت بخش زیر 4کارآموزیهای داخلی جراحی .گزارش حداقل 

 نظر اعضای هیئت علمی دانشکده

 نمره 2  در مواقع لزوم*امتیاز مدیر گروه: 

بالینی یا اعتراض دانشجویان به نمره و گزارش مربی مربوطه، با بررسی مستندات و تکالیف طبق چك لیست  در صورت بررسی کل نمرات*توضیح: 
 عمومی و تخصصی امتیاز آزمون بالینی با نظر مدیر گروه نمره نهایی می گردد. 

نام و نام خانوادگی تاریخ و  نوع واحد

 امضاء مدرس بالینی

تاریخ و  خانوادگی نام و نام

 نشجوامضاء دا

 تاییدیه مدیر گروه

    چشم و گوش

    اعصاب
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 و پرستاری مراقبت در منزل (3و2و7طرح درس کارآموزی پرستاری بزرگسال / سالمندان )

 طرح درس  کارآموزی بیماری های تنفس

 در عرصه کارآموزی: نوع واحد

 ساعت( 51)واحد 1: واحد درسی تعداد

 پرستاری 7ترم : دانشجویان فراگیران

 -پیش نیاز: 

دانشجویان جهت گذراندن واحد مذکور باید از مباحث تئوری آناتومی و فیزیولوژی سیستمهای بدن، بیماریهای رفتار ورودی: 

سیستم تنفسی و مراقبتهای پرستاری مستقل و مشترک براساس فرآیند پرستاری و مباحث بالینی تهیه شرح حال پرستاری و معاینه 

 سیستم های وابسته و اصول و فنون پرستاری اطالعات الزم را داشته باشند. ی فیزیکی سیستم تنفس و

 شناخت و آشنایی دانشجویان از بیماری های سستم تنفس و مراقبتهای پرستاری مستقل و مشترک مربوطه. هدف کلی:

 : از دانشجو انتظار می رود در پایان این دوره بتواند:اهداف ویژه

 های وابسته را بدرستی بررسی و معاینه کند.سیستم تنفس مددجو و سیستم  -1

 مراقبت های پرستاری مستقل و مشترک را براساس فرآیند پرستاری به درستی انجام دهد. -2

 دستورات دارویی و سرم درمانی را بادقت و صحت کامل انجام دهد.  -3

 در صورت لزوم اکسیژن درمانی را طبق دستور پزشك بدرستی انجام دهد. -4

 بررسی پرستاری فیزیوتراپی تنفسی را برای مددجو نیازمند انجام دهد. درصورت لزوم با -5

 مراقبتهای الزم از راه هوایی مددجورا بدرستی انجام دهد. -6

 را با صحت کامل انجام دهد. Chest Tubeمراقبتهای موردنیاز به مدد جو دارای  -7

 ی انجام دهد. مراقبتهای پرستاری مستقل و مشترک مربوط به آزمونهای تشخیصی را بدرست -8

 در صورت نیاز به مددجو و خانواده آموزشهای الزم را ارائه دهد. -9

 پذیرش و ترخیص مددجو را بدرستی انجام دهد. -11
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 طرح درس بالینی اتاق عمل

 کارآموزی در عرصه نوع واحد:

  1 میزان واحد:

 -پیش نیاز:

 پرستاری 7ترم دانشجویان  فراگیران:

دانشجویان جهت گذراندن واحد های مذکور باید اطالعات الزم را در مورد مهارتهای پرستاری اتاق عمل، اصول  رفتار ورودی:

 استریلیزاسیون ، مراقبت های الزم در اتاق بهبودی، تجهیزات اتاق عمل و اصول و روش های بیهوشی داشته باشد.

سایل اتاق عمل و کسب مهارت در ارائه مراقبت به بیماران آشنایی دانشجو با وضایف پرستار اتاق عمل، شناخت و هدف کلی:

 در اتاق بهبودی 

 در پایان این واحد دانشجو بتواند: اهداف ویژه:

 با ساختمان و قسمت های مختلف اتاق عمل آشنایی کامل داشته باشد. -1

 با تجهیزات خاص اتاق عمل آشنا بوده و در مواقع لزوم به طور صحیح به کار گیرد. -2

 پذیرش بیمار در اتاق عمل را انجام دهد. -3

 مراقبتهای قبل از عمل جراحی در بخش اتاق عمل را انجام دهد. -4

 مراقبت ها حین عمل جراحی را برای بیمار انجام دهد. -5

 مراقبت ها ریکاوری) اتاق بیهوشی( را انجام دهد. -6

 انجام دهد.تحویل بیمار به بخش مربوطه را با رعایت موارد لزوم -7

روش آموزش: این واحد درسی با استفاده از روش های نمایش در اتاق عمل و با استفاده عملی ار تجهیزات خاص اتاق عمل و 

ایفای نقش در قالب پرستار سیار و اسکراب ارائه خواهد شد و ارائه ی کنفرانس های بالین و تکالیف توسط دانشجویان و بحث و 

 قسمتی دیگر از فرآیند آموزش بالینی دانشجویان می باشد.تبادل نظر پیرامون آن 

تکلیف: نقد استانداردهای ساختاری و فرایندی اتاق عمل.) کلیه موارد مشاهده شده در کارآموزی شامل ساختمان، تجهیزات، 

 وظایف پرسنل را با استاندارد موجود مقایسه و با ارائه رفرنس به نقاط قوت و ضعف اشاره می نماید(
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 طرح درس  کارآموزی بیماری های قلب و عروق

 

 کارآموزی در عرصح: نوع واحد

 واحد 8/1: واحد درسی تعداد

 پرستاری 7ترم : دانشجویان فراگیران

 -پیش نیاز: 

دانشجویان باید از مباحث تئوری آناتومی و فیزیولوژی سیستم های بدن و مباحوث بوالینی بررسوی پرسوتاری و     رفتار ورودی: 

گرفتن شرح حال بیمار و معاینات فیزیکی سیستم قلب و عروق و سایر سیستم های وابسته و اصول و فنون پرستاری   بیمواری  

 گاهی الزم را داشته باشند. های قلب و عروق  و مراقبت های پرستاری مستقل و مشترک آ

شناخت و آشنایی دانشجویان  ازبیماری های  سیستم قلوب و عوروق و انجوام مراقبوت هوای پرسوتاری مسوتقل و         هدف کلی:

 مشترک بر اساس فرایند پرستاری مربوطه.

 : از دانشجو انتظار می رود در پایان این دوره بتواند:اهداف ویژه

    ستم های وابسته را بدرستی  بررسی و معاینه کند..سیستم قلب و عروق مددجو و سی1

 . مراقبت های پرستاری مستقل و مشترک مربوط به آزمون های تشخیصی را بدرستی انجام دهد.2

 . مراقبت های پرستاری مستقل و مشترک بیماری های سیستم قلب وعروق را بر اساس فرایند پرستاری بدرستی انجام دهد.3

 و درمانی را با دقت و صحت کامل انجام دهد. . دستورات دارویی4

 . موارد الزم را به مددجو آموزش دهد.5

 . پذیرش و ترخیص مددجو را بدرستی انجام دهد.6

 .قادر به ارائه طرح پیگیری بیمار در منزل باشد.7
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 بیماریهای عفونی در عرصه طرح درس بالینی کارآموزی

 عرصه کارآموزی در نوع واحد:

 واحد 8/1 :درسی واحدتعداد 

 پرستاری 7ترم دانشجویان  فراگیران:

   -پیش نیاز:

دانشجو ضمن گذراندن واحد مذکور باید در مباحث آناتومی و فیزیولوژی سیستم های مختلف بدن ، معاینه فیزیکی،  رفتار ورودی:

 اختالالت و بیماری ها ی عفونی و مراقبتهای پرستاری مربوطه اطالعات الزم را داشته باشد.

نی، مراقبتهای پرستاری مستقل و مشترک از دانشجو با استفاده از اطالعات تئوری و بالینی در بیماری های عفو هدف کلی:

 مددجویان مبتال به بیماریهای عفونی را انجام دهد.

 در پایان این واحد آموزشی فراگیر قادر خواهد بود:  اهداف ویژه:

 مددجویان را به طور کامل از شیفت قبلی تحویل گیرد. -1

 سیستم های مبتال و مربوطه را بررسی و معاینه کند. -2

 یافته های پاراکلینیك مربوط به بیماری های عفونی را ثبت کند.-3

 مراقبتهای الزم در رابطه با آزمون های تشخیصی را بدرستی انجام دهد. -4

 مراقبتهای پرستاری را بر اساس فرآیند پرستاری انجام دهد. -5

 دستورات دارویی و سرم درمانی را بدرستی انجام دهد.-6

 ای بیمارستانی در بیماران بستری پیشگیری نماید.از ایجاد عفونت ه-7

 اصول مربوط به ایزوالسیون تماسی را رعایت نماید. -8

 اصول مربوط به ایزوالسیون بیماری های عفونی روده ای را رعایت نماید.-9

 اصول مربوط به ایزوالسیون بیماری های عفونی سیستم تنفسی را رعایت نماید.-11

 زوالسیون معکوس را رعایت نماید.اصول مربوط به ای-11

 اصول مربوط به ایزوالسیون شدید را رعایت نماید.-12

 اصول مربوط به مراقبت از بیماری های عفونی منتقله از راه خون را انجام دهد.-13

 در صورت لزوم به مددجو و خانواده آموزش دهد. -14

 پذیرش و ترخیص مددجو را به نحو احسن انجام دهد.  -15

 نیاز های آموزشی کارکنان پرستاری بخش را مشخص کند. -16

 نیاز های تجهیزات بخش را تعیین کند. -17

 اقدامات مشترک پرستاری در تیم درمان را انجام دهد.  -18

 کلیه اقدامات پرستاری و دستورات پزشکی را بر اساس فرایند پرستاری ثبت کند.  -19

 بعدی تحویل دهد. مددجویان را به طور کامل به شیفت -21
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 طرح درس بالینی کارآموزی پرستاری بیماری های اعصاب

 در عرصه کارآموزینوع واحد:

 واحد 8/1 :درسی واحد تعداد

 پرستاری 7ترم دانشجویان  فراگیران:

 - پیش نیاز:

فراگیر برای گذراندن واحد مذکور باید در مباحث آناتومی و فیزیولوژی سیستم اعصاب، معاینه فیزیکی سیستم  رفتار ورودی:

 اعصاب، اختالالت و بیماریهای سیستم اعصاب، درمان و مراقبت های پرستاری مربوطه اطالعات الزم را داشته باشد.

در بیماریهای سیستم اعصاب، مراقبت های پرستاری مستقل و  فراگیران با استفاده از اطالعات تئوری و بالینی هدف کلی:

 مشترک را برای بیماران بستری در بخش اعصاب انجام دهد.

 درپایان این واحد کارآموزی فراگیر قادر باشد: اهداف ویژه :

 سیستم اعصاب و سایر سیستمهای مبتال را بررسی کند. -11

 ی بیماران بستری در بخش را بر اساس فرآیند پرستاری انجام دهد.مراقبتهای پرستاری در اختالالت و بیماریهای عصب -11

 مراقبتهای قبل، حین و بعد از آزمونهای تشخیصی اختالالت عصبی را انجام دهد. -12

 بدرستی با مددجویان مبتال به اختالالت سیستم عصبی ارتباط برقرار کند. -13

 دهد.مراقبتهای پرستاری در هنگام ایجاد تشنج را بدرستی انجام  -14

 مراقبتهای قبل و بعد از عمل جراحی داخل جمجمه و ستون فقرات و نخاع ا انجام دهد. -15

 دستورات دارویی و سرم درمانی را بدرستی انجام دهد. -16

 در مورد چگونگی مصرف داروها و عوارض آنها به مددجویان آموزش دهد. -17

 اده آموزش دهد.در مورد بیمار، روش تشخیص، درمان و مراقبتهای آن به مددجو و خانو -18

 پذیرش و ترخیص مددجو را به نحو احسن انجام دهد.-11
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 طرح درس بالینی کارآموزی پوست و سوختگی

 

 در عرصه کارآموزینوع واحد:

 واحد 8/1 :درسی واحد تعداد

 پرستاری 7ترم دانشجویان  فراگیران:

 -پیش نیاز:

کافی در زمینه مراقبت از بیماران دچار سوختگی بر اساس فرایند پرستاری را از دانشجو انتظار می رود دانش رفتار ورودی: 

 داشته باشند.

درپایان دوره دانشجویان قادر خواهند بود بر پایه آموخته های نظری، توانایی های الزم جهت ارائه مراقبت از  هدف کلی:

 بیماران مبتال به سوختگی را کسب نماید..

 اهداف ویژه:

 .باشد داشته کافی آشنایی بخشخاص  تجهیزات و مختلف های واحد با-1 (1

 بررسی بیمار را درستی انجام دهد؛ و یافته های غیر طبیعی را گزارش نماید. -2 (2

 تدابیر پرستاری را طبق فرایند پرستاری به درستی انجام داده و نتیجه را مورد ارزیابی قرار دهد. -3 (3

 میانی را جهت مددجو به درستی انجام دهد.اقدامات پرستاری در مرحله حاد و  -4 (4

 مراقبت از زخم و انجام پانسمان را به درستی انجام دهد. (5

 مایع درمانی مناسب و کافی را برای بیمار انجام دهد. (6

 مراقبت از انواع پیوند ها را به درستی انجام دهد. (7

 مراقبت از مددجو در مرحله بازتوانی را به درستی انجام دهد. (8

 عاطفی را به درستی انجام دهد.-ای روانیحمایت ه-9 (9

 آموزش های الزم را به بیمار و خانواده به درستی ارائه نماید. (11

 پذیرش و ترخیص مددجو را به درستی انجام می دهد. (11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 طرح درس ارولوژی
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 غدد طرح درس بالینی

 کارآموزی در عرصه نوع واحد:

 واحد 7/1:درسی واحد تعداد

 پرستاری 7دانشجویان ترم  فراگیران:

 -پیش نیاز:

دانشجو ضمن گذراندن واحد مذکور باید در مباحث آناتومی و فیزیولوژی سیستم های مختلف بدن ، معاینه  رفتار ورودی:

 اشد.فیزیکی، اختالالت و بیماری ها ی غدد و مراقبتهای پرستاری مربوطه اطالعات الزم را داشته ب

این واحد به منظور ارتقاء توانایی و مهارت دانشجویان برای مراقبت موثر از بیماران مبتال به اختالالت اندوکرین از  هدف کلی:

پیشگیری تا نوتوانی براساس فرآیند پرستاری و با تاکید بر آموزش ارائه می گردد به عالوه دانشجویان بایستی با استفاده از مهارت های 

 ق و حل مسئله در تامین نیاز های مختلف بیماران تالش نمایند.تفکر خال

 اهداف ویژه: 

 مراقبت های پرستاری در مددجویان مبتال به دیابت را بر اساس فرآیند پرستاری انجام دهد. -1

 مراقبتهای پرستاری در مددجویان مبتال به اختالالتتیروئید را انجام دهد. -2

 مددجویان مبتال به اختالالت پاراتیروئید را انجام دهد.مراقبتهای پرستاری در -3

 مراقبتهای پرستاری در مددجویان مبتال به اختالالت غده آدرنال را انجام دهد.-4

 مراقبتهای پرستاری در مددجویان مبتال به اختالالت غده هیپوفیز را انجام دهد.-5
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 و چشم ENTطرح درس بالینی کارآموزی پرستاری بیماریهای 

 کارآموزی در عرصهنوع واحد:

 واحد عملی   7/1 میزان واحد:

 پرستاری 7: دانشجویان ترم فراگیران

 -پیش نیاز:

و ENTو چشم، معاینه فیزیکی  ENTفراگیر برای گذراندن واحد مذکور باید در مباحث آناتومی و فیزیولوژی  رفتار ورودی:

 و چشم، درمان و مراقبت های پرستاری مربوطه اطالعات الزم را داشته باشد. ENTچشم،اختالالت و بیماری های 

و چشم، مراقبت های پرستاری مستقل  ENTفراگیران با استفاده از اطالعات تئوری و بالینی در بیماریهای مختلف  هدف کلی:

 و چشم انجام دهد. ENTو مشترک را برای بیماران بستری در بخش 

 در پایان این واحد کارآموزی فراگیر قادر باشد: اهداف ویژه:

 سیستم تنفسی فوقانی را بررسی کند.-1

 سیستم شنوایی را مورد بررسی قرار دهد.-2

 چشم مددجو را بررسی نماید.-3

 سایر سیستمها را در صورت لزوم مورد بررسی قرار دهد.-4

 شکالت مددجو را بر اساس فرآیند پرستاری انجام دهد.اقدامات پرستاری در مورد م-5

 دستورات دارویی و سرم درمانی را بدرستی انجام دهد.-6

 مراقبت های قبل و بعد از جراحی های دهان و حلق را انجام دهد.-7

 مراقبت های پرستاری در اختالالت حنجره را بدرستی انجام دهد.-8

 را بدرستی انجام دهد.اقدامات پرستاری در اختالالت بینی -9

 مراقبتهای قبل و بعد از جراحی های چشم را انجام دهد.  -11

 اقدامات پرستاری در فوریت های چشم را انجام دهد.-11

 مراقبتهای پرستاری قبل و بعد از جراحی های گوش را انجام دهد. -12

 به مددجو و خانواده آنان موارد الزم را آموزش دهد.-13
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درس بالینی کارآموزی پرستاری بیماری های خون بطرح  

 کارآموزی در عرصهنوع واحد:

 واحد 7/1:درسی واحد تعداد

 پرستاری 7دانشجویان ترم  فراگیران:

 - پیش نیاز:

فراگیر برای گذراندن واحد مذکور باید در مباحث آناتومی و فیزیولوژی سیستم قلب و عروق و سیستم خون  رفتار ورودی:

ساز، معاینه فیزیکی سیستم قلب و عروق و پوست، اختالالت و بیماری های قلب و عروق و خون، درمان و مراقبت های 

 پرستاری مربوطه اطالعات الزم را داشته باشد.

ان با استفاده از اطالعات تئوری و بالینی در بیماری های سیستم قلب و عروق و خون، مراقبت های پرستاری فراگیر هدف کلی:

 مستقل و مشترک را برای بیماران بستری در بخش انجام دهد.

 اهداف ویژه: در پایان این واحد کارآموزی دانشجو قادر باشد:

 مبتال را بررسی کند.سیستم قلب و عروق و خون ساز و سایر سیستم های  (1

مراقبت های پرستاری در اختالالت و بیماری های خون بیماران بستری در بخش را بر اساس فرایند پرستاری انجام  (2

 دهد.

 مراقبت های قبل، حین و بعد از آزمون های تشخیصی اختالالت خون را انجام دهد. (3

 نجام دهد.مراقبت های پرستاری در بیماران مبتال به آنمی را به درستی ا (4

 .دهد انجام درستی به را به بدخیمی های خونی مبتال بیماران در پرستاری های مراقبت (5

 .دهد انجام درستی به را اختالالت انعقادی خونی به مبتال بیماران در پرستاری های مراقبت (6

 مراقبت های قبل، حین و بعد از درمان بد خیمی های خونی را به درستی انجام دهد. (7

 .دهد انجام درستی به را ترانسفوزیون خون و فراورده های خونی از بعد و حین قبل، های مراقبت (8

 به درستی با مددجویان مبتال به اختالالت سیستم خون ساز ارتباط برقرار می کند. (9

 دستورات دارویی و سرم درمانی را به درستی انجام می دهد. (11

 ویان آموزش می دهد.در مورد چگونگی مصرف داروها و عوارض آنها به مددج (11

 در مورد بیماری، روش تشخیصی، درمان و مراقبتهای آن به مددجو و خانواده آموزش می دهد. (12

 پذیرش و ترخیص مددجو را به نحو احسن انجام می دهد. (13
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 (3و2و7ستاری  بزرگسال/ سالمندان)مهارت های مربوط به کارآموزی در عرصه پر

 فراگیران: دانشجویان ترم هفت پرستاری 

 محیط کارآموزی: بخش های داخلی و جراحی

 :نیاز به تمرین بیشتر(C-:متوسطB-:مطلوبA)ارزیابی مهارت: 

 

نوع 

 واحد

 و دانشجو نحوه اقدام و ارزیابی مربی

  مهارت

با  مستقل

کمک 

 مربی

فقط 

 مشاهده

تعدادپروسیجرهای 

 انجام شده

نمره 

 ارزیابی

 مربی

نمره 

ارزیابی 

 دانشجو

س
نف

ت
 

       chest tubeمراقبت از 

       مراقبت از راه های هوایی مصنوعی

مراقبت از بیماران با عفونت های مجاری هوایی 

 فوقانی

      

مراقبت از بیماران با تروماهای راه های هوایی 

 فوقانی

      

مراقبت از بیماران با بدخیمی های دستگاه 

 تنفسی

      

مراقبت از بیماران مبتال به بیماری های پرده 

 جنب

      

مراقبت از بیماران مبتال به نارسایی حاد و 

 مزمن تنفسی

      

مراقبت از بیماران مبتال به هیپرتانسیون 

 شریان ریوی

      

       مراقبت از بیماران مبتال به آمبولی ریوی

       ترومای قفسه سینهمراقبت از بیماران مبتال به 

مراقبت از بیماران مبتال به بیماری های شغلی 

 ریه

      

       COPDمراقبت از بیماران مبتال به 

       مراقبت از بیماران مبتال به آسم

 سیستم عفونتهای به مبتال بیماران از مراقبت

 تحتانی تنفسی

      

        خانواده و بیمار به را الزم های دادن آموزش

       کنفرانس بالینی

       مطالعه موردی
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       پوشیدن دستکش استریل به روش باز و بسته

انجام صحیح اسکراپ،خشك کردن دست هاو 

 پوشیدن گان

      

پذیرش بیمار در اتاق عمل و انتقال بیمار تا 

 تخت عمل

      

       بیمارکمك به پرپ و درپ کردن 

چك اتاق عمل از نظر نظافت و وسایل الزم 

 جهت عمل جراحی

      

چك عملکرد صحیح وسایل و دستگاه های 

 مورد نیاز عمل جراحی

      

آماده کردن میز عمل بر اساس کار کرد وسایل 

 جراحی

      

ب
قل

 
 

 آنژینهای مراقبت از بیماران مبتال به انواع

 فرایند اساس بر میوکارد انفارکتوس و صدری

 پرستاری 

      

 یوژینك کارد شوک به مبتال بیماران از مراقبت

 قلبی بر اساس فرایند پرستاری تامپوناد و

      

       انجام احیای قلبی و ریوی 

 و ریه حاد ادم به مبتال بیماران از مراقبت

 پرستاری فرایند اساس بر قلب نارسایی

      

 بیماریهای انواع به مبتال بیماران از مراقبت

 پرستاری فرایند اساس بر قلب ای دریچه

      

 بیماریهای انواع به مبتال بیماران از مراقبت

 پرستاری فرایند اساس بر قلب عفونی

      

 بیماریهای انواع به مبتال بیماران از مراقبت

 پرستاری فرایند اساس بر محیطی سرخرگهای

      

 اختالالت انواع به مبتال بیماران از مراقبت

 پرستاری فرایند اساس بر سیاهرگی

      

 بر هیپرتانسیون به مبتال بیماران از مراقبت

 پرستاری فرایند اساس

      

        خانواده و بیمار به را الزم های دادن آموزش

       کنفرانس بالینی

       مطالعه موردی

ی
ون

عف
 

       شستشوی صحیح دست ها

       به کار گیری اصول ایزوله سازی

مراقبت از بیمار ایزوله گوارشی، تنفسی و 

 معکوس

      

      بکارگیری احتیاطات استاندارد برای پیشگیری 

ل
عم

ق 
اتا
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 از عفونت

       انجام اقدامات الزم جهت کنترل تب

       بیمارستانی عفونتهای از پیشگیری

 عفونی بیماریهای با رابطه در مراقبتی اصول

 خون راه از منتقله

      

تدوین برنامه مراقبتی بر اساس فرآیند 

پرستاری برای بیماران مبتال به عفونت های  

 تنفسی گوارشی و عصبی و... 

      

ب
صا

اع
 

ارزیابی سطح هوشیاری بر اساس معیار 

 گالسکو
      

       جمجمه ایعصب  12انجام معاینه 

ارایه مراقبت های مربوط به محافظت از قرنیه 

 چشم
      

مراقبت های پرستاری جهت پیشگیری از 

 افتادگی پا
      

       اموزش و مراقبت از بیمار مبتال به تشنج

ارایه مراقبت های پرستاری از بیمار مبتال به 

 همی پلژی و همی پارزی
      

از بیمار مبتال به سکته اجرای مراقبت 

 ایسکمیك و هموراژیك
      

       انجام آمادگی در بیمار برای انجام نوار مغزی

       پیشگیری از سقوط و حفظ امنیت بیمار

بررسی مداوم وضعیت هوشیاری، عصبی و سایر 

 Gcsسیستمهای درگیر براساس معیار 
      

اینترا خونریزی اپیدورال ، ساب دورال و 

کراینال را در ام ار ای و سی تی اسکن 

 تشخیص می دهد.

      

اقدام پرستاری به منظور پیشگیری و درمان 

 اختالالت دهان
      

 بیمار مناسب هیدراتاسیون با رابطه در

 .میدهد انجام را پرستاری مراقبتهای
      

 انجام  را دفعی اختالالت در پرستاری مراقبت

 .میدهد
      

  .     مددجو را به مراقبت از خود تشویق میکند

مددجورا از نظر احتمالی صدمه و آسیب 

کنترل میکند. مراقبت پرستاری از بیمار دچار 

 عدم تعادل و سرگیجه را فراهم می آورد
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 و چشم از محافظت به مربوط های مراقبت

 آورد می عمل به را قرنیه
       

 از پیشگیری جهت پرستاری های مراقبت

 دهد می انجام را پا افتادگی
       

 لیك و عفونی ترشحات نظر از بیمار زخم چك

 .دهد می انجام را نخاعی مغزی مایع
      

 افزایش به مبتال بیمار از پرستاری های مراقبت

 دهد می انجام را داخل مغزی فشار
    .  

 آورد می مغزی عمل مایعنشت  بیماران دچار از

 نخاعی به مراقبت
      

 و بررسی مغزی ضربه بیماران در را اتوره و رینوره

 .دهد می انجام را الزم کنترل
      

 به را هموواگ درن از الزم پرستاری های مراقبت

 آورد می عمل
      

 می انجام را آن خروج صحیح نحوه و درن از مراقبت

 .دهد
      

 نخاعی های اسیب به مبتال بیماران از الزم مراقبت

 آورد می عمل به را
      

 و Tls پوشیدن جهت دیسك هرنی دچار بیمار به

 کند می کمك تخت از خروج
      

       دهد انجام را  LP از بعد و قبل الزم های مراقبت

 آموزش خانواده و مددجو به را الزم موارد

 .میدهد
      

ت
وس

پ
 

ی
تگ

وخ
 س

و
 

تعیین درجه و درصد سوختگی با استفاده از 

 قوانین مربوطه

      

اقدامات پرستاری در مرحله حاد و فوری 

 سوختگی 

      

       وقوع شوک زمان در پرستاری اقدامات انجام

 اساس بر بیمار نیاز مورد مایعات میزان تعیین

 های فرمول از یکی طبق و سوختگی سطح

 متداول

      

       سوختگی پانسمان و زخم از مراقبت

       پیوندها انواع از مراقبت

       توانی سوختگی باز مرحله در مددجو از مراقبت

مراقبت از بیماران مبتال به بیماری های عفونی 

 پوستی

      

ب 
صا

اع
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بیماری های   به مبتال بیماران از مراقبت

 غیر التهابی پوستی

 .....( و ای ورقه پسوریازیس،درماتیت)عفونی

      

مراقبت از بیماران مبتال به بیماری های تاولی 

 پوستی

      

مراقبت از بیماران مبتال به بدخیمی های 

 پوستی

      

مراقبت از بیماران مبتال به نکروز اپیدرم سمی 

 و سندروم استیونس جانسون

      

        خانواده و بیمار به را الزم های دادن آموزش

       کنفرانس بالینی

       مطالعه موردی

ی
وژ

رول
ا

 

       سوند گذاری مثانه

       مراقبت از سوند مثانه

       مراقبت از سوند حالب

       خارج کردن سوند ادراری

مراقبت از بیمار مبتال به سنگ های سیستم 

به وی و  ادراری و ارائه آموزش های الزم

 خانواده

      

       مراقبت از بیمار بعد از پروستاتکتومی

 های تست انجام برای بیمار آمادگی بررسی

 سونوگرافی و ....( -IVP-KUB تشخیصی)

      

مراقبت از بیماران با عفونت های سیستم 

 ادراری

      

مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت دفع 

 ادراری

      

مراقبت از بیماران  با بدخیمی های دستگاه 

 ادراری

      

       مراقبت از بیماران با انحرافات ادراری

        خانواده و بیمار به را الزم های دادن آموزش

       کنفرانس بالینی

       مطالعه موردی

ت
یاب

 د
د و

غد
 

مراقبتهای پرستاری در مددجویان مبتال به 

 کبداختالالت 

      

مراقبتهای پرستاری در مددجویان مبتال به 

 اختالالت صفرا

      

مراقبتهای پرستاری در مددجویان مبتال به 

 اختالالت تیروئید

      

مراقبتهای پرستاری در مددجویان مبتال به 

 اختالالت پاراتیروئید

      

مراقبتهای پرستاری در مددجویان مبتال به 

 آدرنال اختالالت غده
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مراقبتهای پرستاری در مددجویان مبتال به 

 اختالالت غده هیپوفیز

      

مراقبت های پرستاری در مددجویان مبتال به 

 دیابت

      

مراقبت های پرستاری در مددجویان مبتال به 

 نوروپاتی دیابتی

      

مراقبتهای پرستاری در مددجویان مبتال به 

 دیابتیکتواسیدوز 

      

       تعویض پانسمان در زخم پای دیابتی

چك کردن قند خون بیمار با استفاده از 

 گلوکومتر

      

آموزش نحوه استفاده از گلوکومتر و چك 

 کردن قندخون به بیمار و خانواده وی

      

       آشنایی با انواع انسولین ها

       کار کردن با پمپ انفوزیون

       تزریق انسولین به روش زیر جلدی

       تزریق انسولین  با پمپ انفوزیون

       آموزش تزریق انسولین به بیمار و خانواده وی

       آموزش مراقبت از خود به بیمار مبتال به دیابت

آموزش عوارض هایپوگلیسمی و هایپرگلیسمی 

 به بیمار مبتال به دیابت

      

های قبل از عمل و تحویل دادن بیمار مراقبت 

 به اتاق عمل

      

تحویل گرفتن بیمار از اتاق عمل و مراقبت 

 های بعد از عمل

      

       گرفتن نمونه خون وریدی

       تفسیر نتایج آزمایشگاهی

مراقبت های پرستاری از بیمار دارای بیوپسی 

 کبد

      

       تهیه پمفلت آموزشی

       مطالعه موردی

       کنفرانس بالینی

ش
گو

 و 
شم

چ
 

       ارزیابی قدرت بینایی و شنوایی

       تجویز داروهای چشم،گوش و بینی

       شستشوی چشم و گوش

       پانسمان چشم

       قبل از  عمل Pupil dilationانجام 

       ENTمراقبت از بیمار بعد از جراحی های

       ENTآموزش به بیمار بعد از جراحی های 

مراقبت های پرستاری از بیمار با ضربات 

 چشمی 

      

       ارزیابی اثرات بیماری های سیستمیك بر چشم
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       تدابیر پرستاری در بیماری های گوش

       آموزش استفاده از سمعك

       تعویض پانسمان

        خانواده و بیمار به را الزم های دادن آموزش

       کنفرانس بالینی

       مطالعه موردی

ون
 خ

ی
ها

ی 
ار

یم
ب

 

مراقبتهای پرستاری در مددجویان مبتال به 

 اختالالت غیربدخیم خونی

      

مراقبتهای پرستاری در مددجویان مبتال به 

 نیوپالسم های خونی

      

مبتال به مراقبتهای پرستاری در مددجویان 

 اختالالت انعقادی

      

       گرفتن انواع نمونه خون وریدی 

       تفسیر نتایج آزمایشگاهی

مراقبتهای پرستاری در مددجویان تحت 

 ترانسفوزیون خون

      

آموزش و مراقبت از بیمار با بیوپسی مغز 

 استخوان

      

آموزش تزریق داروهای ضدانعقادی به بیمار و 

 خانواده وی

      

آموزش عوارض تزریق داروهای ضدانعقادی به 

 بیمار و خانواده وی

      

       تهیه پمفلت آموزشی

       مطالعه موردی

       کنفرانس بالینی
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 فرم ارزشیابی نهایی کارآموزی 

 :تعداد و تاریخ غیبت:                                           کارآموزی خاتمه                                       شروع کارآموزی:                 

ف
دی

ر
 

 نمره  موارد ارزشیابی  

  (  2ارزشیابی عمومی ) نمره از  1

  (  12حیطه روانی حرکتی ) نمره از  2
  ( 2حیطه شناختی ) نمره از  3
  ( 2حیطه عاطفی ) نمره از  4
  (  2تکالیف ) نمره از  5
  ( 2امتیاز مدیر گروه ) نمره از  *

  جمع نمره

 

 )امتیاز دهی طبق چك لیست تخصصی( حیطه روانی حرکتی:

  یعنی اجرای مهارت پس از تقلید و اجرای عمل بدون کمك مربی باشد.  2و1انتظار می رود مهارت در مرحله  4و3و2جهت دانشجویان ترم 

  یعنی اجرای بدون کمك و اجرا بدون خطا و بدون کمك مربی باشد.  3و2مهارت در مرحله  رود می انتظار 6و5جهت دانشجویان ترم 

  یعنی اجرای بدون کمك و اجرای بدون خطا و اجرا با مهارت واستادانه و متوالی با  4و3مهارت در مرحله  رود می نتظارا 8و7جهت دانشجویان ترم

 هماهنگی و تسلط کامل باشد.

 : حیطه شناختی

  آزمون بالینی ابتدای دوره و پایان دوره 

 پرسش و پاسخ شفاهی در طی دوره 

 

 داوطلب شدن در پرسش و پاسخ و شرکت فعال در بحث های گروهی و کنفرانس های درون بخشی حیطه عاطفی:

(  از یکی از بیماران درپایان دوره با بررسی کامل و معاینه ی بیمار، ثبت پاراکلنیك در Case Study: ارائه طرح مطالعه موردی بیمار ) تکالیف

شخیص پرستاری همراه با اقدامات فرآیند پرستاری با ذکر منابع و یا تهیه پوستر جهت بخش زیر مورد ت4کارآموزیهای داخلی جراحی .گزارش حداقل 

 نظر اعضای هیئت علمی دانشکده

 نمره 2  در مواقع لزوم*امتیاز مدیر گروه: 

 

دات و تکالیف طبق چك لیست در صورت بررسی کل نمرات بالینی یا اعتراض دانشجویان به نمره و گزارش مربی مربوطه، با بررسی مستن*توضیح: 

 عمومی و تخصصی امتیاز آزمون بالینی با نظر مدیر گروه نمره نهایی می گردد. 
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نام و نام خانوادگی تاریخ و امضاء مدرس  نوع واحد

 بالینی

تاریخ و  خانوادگی نام و نام

 امضاء دانشجو

 تاییدیه مدیر گروه

    اتاق عمل

    تنفس

    قلب

    عفونی

    اعصاب

    پوست و سوختگی

    اورولوژی

    غدد و دیابت

    چشم و گوش

    بیماری های خون
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 طرح درس بالینی کارآموزی پرستاری مراقبت های ویژه

 کارآموزی در عرصه نوع واحد:

 واحد 1واحد، دیالیز  CCU1اواحد،   ICUساعت(153) واحد3 :درسی تعداد واحد

 پرستاری 7دانشجویان ترم  فراگیران:

  -پیش نیاز:

 ICUطرح درس بالینی 

کمك به دانشجو جهت استفاده از آموخته های نظری و کسب توانایی های الزم در ارائه مراقبت های ویژه به  هدف کلی:

از مهارت های تفکر با کاربرد فرایند و تشخیص های پرستاری و با استفاده ICUبیماران بزرگسال با سالمندان بستری در بخش 

 خالق و حل مسئله

 اهداف ویژه:

 با واحد های مختلف و تجهیزات بخش آشنایی کافی داشته باشد. (1

بررسی بیمار را با استفاده از الگوی ارائه شده و تمتمی منابع و اطالعات مربوط به بیمار و خانواده بیمار به درستی  (2

 انجام دهد.

یل کرده و تشخیص های مناسب پرستاری را ارائه و با توجه به اهداف مراقبتی اطالعات به دست آمده را تجزیه و تحل (3

 مناسب ،تدابیر مراقبتی را انجام داده و نتیجه را مورد ارزیابی قرار دهد.

 انواع روش های تهویه مکانیکی را توضیح و تاثیر روش مورد استفاده در بیمار را به درستی ارزیابی نماید. (4

 الزم از بیمار تحت تهویه مکانیکی را انجام دهد. مراقبت های پرستاری (5

 مراقبت های الزم از لوله تراشه و تراکئوستومی را به درستی انجام دهد. (6

 ساکشن راه هوایی مصنوعی را با رعایت نکات استریل به درستی انجام دهد. (7

 سطح هوشیاری بیمار را مورد بررسی قرار دهد. (8

 ری از بروزعوارض ناشی از بی حرکتی و بستری طوالنی مدت را انجام دهد.مراقبت های پرستاری الزم جهت پیشگی (9

 (را به دقت انجام داد،وموارد غیر طبیعی را گزارش می کند.SPO2،V/S،I/O،CVPمانیتورینگ)ریتم قلبی، (11

 و سیستم درناژ آن را بدرستی انجام می دهد. Chest tubeمراقبت های پرستاری الزم از  (11

 اخذ و نتایج آزمایش را بدرستی تفسیر می کند. نمونه خون شریانی را (12

 را به درستی انجام می دهد.CVPبیمار مراقبت های صحیح را به عمل آورده و اندازه گیری  CV Lineاز  (13

 را به درستی انجام و گاواژرا با اصول صحصح انجام می دهد.NGTمراقبت های الزم از  (14

 درستی انجام می دهد.مراقبت های پرستاری الزم از سوند فولی را به  (15

 سرم درمانی  ودارو درمانی را به رستی انجام می دهد. (16

 در صورت لزوم به بیمار و خانواده بیمار به درستی آموزش می دهد. (17

 تجویز اکسیزن را به شیوه صحیح انجام می دهد. (18
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 طرح درس بالینی کارآموزی پرستاری مراقبت های ویژه

 کارآموزی در عرصه نوع واحد:

 واحد 1واحد، دیالیز  CCU1اواحد،   ICUساعت(153) واحد3 :درسی تعداد واحد

 پرستاری 7دانشجویان ترم  فراگیران:

  -پیش نیاز:

 CCUطرح درس بالینی 

فراگیر برای گذراندان واحد مذکور باید در مباحث آناتومی، فیزیولوژی سیستم های مختلف بدن، معاینه فیزیکی رفتار ورودی: 

و عروقو سیستم تنفسی، اختالالت و بیماری های سیستم قلب و عروق و بیماری های تنفسی ناشی از نارسایی عملکرد  سیستم قلب

 قلبی، درمان ، مراقبت های پرستاری مربوطه اطالعات الزم را داشته باشد.

نسبی در امر مراقبت از بیمار و کسب مهارت های  CCUآشنا کردن فراگیران با نحوه مراقبت از بیمار بستری در بخش  هدف کلی:

 بستری در این بخش با استفاده از اصول و مفاهیم آموخته شده در واحد نظری

 : از دانشجو انتظار می رود در پایان این دوره بتواند:اهداف ویژه

 وسایل، تجهیزات بخش و محل داروها آشنایی داشته باشد. با  .1

 اصول پنجگانه تجویز دارو )نام بیمار، نام دارو، دوزاژ دارو، زمان تزریق دارو، روش استفاده از دارو ( را بکار ببرد.  .2

 را بکار ببرد. (غیر عفونی و اجسام نوک تیز ،زباله های عفونیتفکیک  دستها،  ) شستناصول بهداشتی  .3

 با اختصارات دارویی آشنا باشد. .4

 ا را نام ببرد.انتی دوت اختصاصی داروه .5

 و استنشاقی را با نظارت مربی مربوطه تجویز نماید.  (IM, IV, SC) داروهای خوراکی، تزریقی .6

 گاواژ نماید.  NGTبتواند داروهای خوراکی را در بیمارانی که از راه دهان نمی توانند چیزی مصرف نمایند، از طریق لوله  .7

 ت، تحت نظارت مربی خود بکار ببرد.سرم تراپی را با اصول صحیح و رعایت مقدار قطرا .8

 آموزش دهد.به بیماران و خانواده های آنان در مورد برخی از عوارض مهم داروها  .9

 و مراقبتهای خاص پرستاری داروی تجویزی را شرح دهد.، نحوه عملکرد، تداخالت دسته دارویی، عوارض .11
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 ویژهطرح درس بالینی کارآموزی پرستاری مراقبت های 

 کارآموزی در عرصه نوع واحد:

 واحد 1واحد، دیالیز  CCU1اواحد،   ICUساعت(153) واحد3 :درسی تعداد واحد

 پرستاری 7دانشجویان ترم  فراگیران:

  -پیش نیاز:

 طرح درس بالینی دیالیز

فراگیر برای اجرای این واحد کارآموزی باید آمادگی و اطالعات الزم را در دروس آناتومی و فیزیولوژی و بررسی  رفتار ورودی :

( بخصوص با تایید بیماری های 1٬2٬3٬4جراحی ) –وضعیت سالمت سیستم های مختلف بدن و پرستاری بیماری های داخلی 

 سیستم ادراری و نارسایی کلیوی داشته باشد .

توجهات و مراقبتهای بالینی مشترک و پرستاری با تاکید  بر فرایند پرستاری  در مددجویان مبتال به نارسایی   :هدف کلی 

 کلیوی با روش درمانی همو دیالیز . 

 فراگیر پس از پایان دوره کارآموزی قادر خواهد بود :  اهداف ویژه :

 شود . با تجهیزات بخش دیالیز و عملکرد آنها به طور کامل آشنا -1

 مددجوی مبتال به نارسایی  کلیوی را بررسی کند . -2

 دستگاه همو دیالیز را جهت وصل به مددجو آماده سازد .  -3

 مراقبتهای پرستاری قبل از همو دیالیز را برای مددجو انجام دهد . -4

 مراقبتهای پرستاری حین دیالیز را برای مددجو انجام دهد . -5

 ایان همو دیالیز و جدا سازی مددجو از دستگاه دیالیز را انجام دهد .مراقبتهای پرستاری پ -6

 دستگاه همو دیالیز را در پایان شستشو دهد . -7

 در صورت لزوم به مددجو و خانواده اش آموزش دهد . -8
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 (ICUمهارت های مربوط به کارآموزی پرستاری مراقبت های ویژه )

 پرستاری 1 ترم دانشجویان:  فراگیران

 محیط کارآموزی: بخش مراقبت های ویژه داخلی و جراحی

 :نیاز به تمرین بیشتر(C-:متوسطB-:مطلوب A)ارزیابی مهارت:

 نحوه اقدام و ارزیابی مربی

  مهارت

با کمک  مستقل

 مربی

فقط 

 مشاهده

تعداد 

پروسیجرهای 

 انجام شده

نمره 

 ارزیابی

 مربی

نمره 

ارزیابی 

 دانشجو

       بیمارGCSتعیین نمره 

       (CVPاندازه گیری فشار ورید مرکزی)

       مراقبت از بیماران بر اساس فرایند پرستاری

       مراقبت از لوله تراشه

       وصل بیمار به دستگاه مانیتورینگ

       خون گیری شریانی

        ABGتفسیر نتایج

       مراقبت از دهان بیمار

       مراقبت از تراکئوستومی

       Chest tubeمراقبت از 

کمك در تنظیم مد ها ،مانور های فشاری و 

 آالرم های ونتیالتور

      

       syringe pumpکار کردن با دستگاه 

       کنفرانس دارویی

       کنفرانس بالینی

       مطالعه موردی
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 (CCUکارآموزی پرستاری مراقبت های ویژه قلبی )مهارت های مربوط به 

 پرستاری 1فراگیران: دانشجویان ترم 

 :نیاز به تمرین بیشتر(C-:متوسطB-:مطلوبA)ارزیابی مهارت:  

 نحوه اقدام و ارزیابی مربی

  مهارت

با کمک  مستقل

 مربی

فقط 

 مشاهده

تعدادپروسیجرهای 

 انجام شده

نمره 

 ارزیابی

 مربی

نمره 

ارزیابی 

 دانشجو

       خواندن گزارش اکوکاردیوگرافی

       کنترل پیس میکر

       تفسیر مقادیر آزمایشگاهی آنزیم های قلبی

بررسی نیاز به اکسیژن و اجرای صحیح 

 اکسیژن درمانی

      

مراقبت از بیمار تحت درمان با داروهای 

 افزاینده یا کاهنده فشار خون و نبض

      

مانیتورینگ و کنترل  وصل بیمار به

 مانیتورینگ

      

       کار کردن با دستگاه الکتروشوک

       کارکردن با دستگاه مانیتورینگ مرکزی

مراقبت از بیمار تحت درمان با داروهای 

 ترمبولیتیك

      

       مراقبت از بیمار با سندرم کرونری حاد

       مراقبت از بیمار با آریتمی های قلبی

       مراقبت از بیمار بابلوک های قلبی

       ECGتفسیر 

       کنفرانس دارویی

       کنفرانس بالینی

       مطالعه موردی
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 مهارت های مربوط به کارآموزی همودیالیز 

 پرستاری 1فراگیران: دانشجویان ترم 

 :نیاز به تمرین بیشتر(C-:متوسطB-:مطلوب A)ارزیابی مهارت: 

 اقدام و ارزیابی مربینحوه 

  مهارت

با کمک  مستقل

 مربی

فقط 

 مشاهده

تعداد 

پروسیجرهای 

 انجام شده

نمره 

 ارزیابی

 مربی

نمره 

ارزیابی 

 دانشجو

       پذیرش بیمار و وزن کردن بیمار قبل از همودیالیز

       کنترل عالئم حیاتی قبل،حین و بعد از همودیالیز به طور مرتب

       و صافی همودیالیز پرایم کردن ست ها

تنظیم دور پمپ، فشار مثبت و منفی،درجه حرارت و حدود 

 آالرم های دستگاه همودیالیز

      

       تزریق هپارین بر حسب نیاز و به طور صحیح و به موقع

       بررسی  و تفسیر نتایج آزمایشات بیمار

       رعایت اصول کنترل عفونت

به عروق بیمار از نظر عملکرد و عالئم کنترل راه دستیابی 

 التهاب و عفونت

      

       اتصال بیمار به دستگاه همودیالیز با نظارت مربی

       انجام تدابیر صحیح هنگام بروز عوارض حین همودیالیز

مراقبت صحیح از مسیر دستیابی به عروق پس از خروج سوزن 

 های شریانی و وریدی

      

       دستگاه همودیالیز بر اساس دستورالعمل موجودشستشوی 

       ارائه آموزش های الزم به بیمار و خانواده وی
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 فرم ارزشیابی نهایی کارآموزی 

 :تعداد و تاریخ غیبت:                                           کارآموزی خاتمه                                       شروع کارآموزی:                 

ف
دی

ر
 

 نمره  موارد ارزشیابی  

  (  2ارزشیابی عمومی ) نمره از  1

  (  12حیطه روانی حرکتی ) نمره از  2
  ( 2حیطه شناختی ) نمره از  3
  ( 2حیطه عاطفی ) نمره از  4
  (  2تکالیف ) نمره از  5
  ( 2امتیاز مدیر گروه ) نمره از  *

  جمع نمره

 )امتیاز دهی طبق چك لیست تخصصی( حیطه روانی حرکتی:

  یعنی اجرای مهارت پس از تقلید و اجرای عمل بدون کمك مربی باشد.  2و1انتظار می رود مهارت در مرحله  4و3و2جهت دانشجویان ترم 

  یعنی اجرای بدون کمك و اجرا بدون خطا و بدون کمك مربی باشد.  3و2مهارت در مرحله  رود می انتظار 6و5جهت دانشجویان ترم 

  یعنی اجرای بدون کمك و اجرای بدون خطا و اجرا با مهارت واستادانه و متوالی با  4و3مهارت در مرحله  رود می انتظار 8و7جهت دانشجویان ترم

 هماهنگی و تسلط کامل باشد.

 : حیطه شناختی

  زمون بالینی ابتدای دوره و پایان دوره 

 پرسش و پاسخ شفاهی در طی دوره 

 داوطلب شدن در پرسش و پاسخ و شرکت فعال در بحث های گروهی و کنفرانس های درون بخشی حیطه عاطفی:

معاینه ی بیمار، ثبت پاراکلنیك در  (  از یکی از بیماران درپایان دوره با بررسی کامل وCase Study: ارائه طرح مطالعه موردی بیمار ) تکالیف

مورد تشخیص پرستاری همراه با اقدامات فرآیند پرستاری با ذکر منابع و یا تهیه پوستر جهت بخش زیر 4کارآموزیهای داخلی جراحی .گزارش حداقل 

 نظر اعضای هیئت علمی دانشکده

 نمره 2  در مواقع لزوم*امتیاز مدیر گروه: 

ل نمرات بالینی یا اعتراض دانشجویان به نمره و گزارش مربی مربوطه، با بررسی مستندات و تکالیف طبق چك لیست در صورت بررسی ک*توضیح: 

 عمومی و تخصصی امتیاز آزمون بالینی با نظر مدیر گروه نمره نهایی می گردد. 

نام و نام خانوادگی تاریخ و امضاء مدرس  نوع واحد

 بالینی

تاریخ و  خانوادگی نام و نام

 امضاء دانشجو

مدیر  خانوادگی نام و نام

 گروه

CCU    

ICU    

Dialysis    
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 محیط/  فردوخانواده/  جامعه سالمت پرستاری طرح درس  کارآموزی

 

 کارآموزی در عرصه: نوع واحد

 ساعت( 112)واحد 2: واحد درسیتعداد 

 پرستاری 8ترم : دانشجویان فراگیران

 -پیش نیاز: 

مراقبتهای بهداشتی اولیه، کاربرد فرایند پرستاری بهداشت جامعه و فرآیند آمووزش بهداشوت   دانشجویان باید از رفتار ورودی: 

 آگاهی الزم را داشته باشند.   های بهداشت خانواده، واکسیناسیون، مبارزه با بیماریها و بهداشت مدارس در حیطه

تاری جهت ارائه خدمات بهداشوتی بوه منظوور ارتقوای سوطح      کمك به کسب توانایی و مهارت عملی فراگیران پرس هدف کلی:

   سالمتی و پیشگیری از بیماریها بر اساس مفاهیم آموخته شده در دروس اپیدمیولوژی و پرستاری بهداشت جامعه

 : از دانشجو انتظار می رود در پایان این دوره بتواند:اهداف ویژه

 

 ح انجام دهد.اقدامات مربوط به بهداشت خانواده را به طور صحی -1

 اقدامات مربوط به واکسیناسیون را به طور صحیح انجام دهد. -2

 اقدامات مربوط به بهداشت مدارس را به طور صحیح انجام دهد. -3

 را به طور صحیح انجام دهد. اقدامات مربوط به واحد آموزش بهداشت -4

 اقدامات مربوط به واحد بهداشت محیط و اماکن را به طور صحیح انجام دهد. -5

 اقدامات مربوط به بازدید منزل را به طور صحیح انجام دهد. -6

 اقدامات مربوط به بیماریابی را به طور صحیح انجام دهد. -7

 اقدامات مربوط به مشاوره ازدواج را به طور صحیح انجام دهد. -8

 اقدامات مربوط به واحد بهداشت حرفه ای را به طور صحیح انجام دهد. -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 محیط/  فرد و خانواده/  جامعه سالمت پرستاری به کارآموزی مهارت های مربوط

 پرستاریهشت فراگیران: ترم 

 محیط کارآموزی: مراکز بهداشتی درمانی شهری، مدارس

 :نیاز به تمرین بیشتر(C-:متوسطB-:مطلوبA)ارزیابی مهارت: 

 نحوه اقدام و ارزیابی مربی

  مهارت

با کمک  مستقل

 مربی

فقط 

 مشاهده

تعداد 

پروسیجرهای 

 انجام شده

نمره ارزیابی 

 مربی

نمره 

ارزیابی 

 دانشجو

  بهداشت خانواده

کننده به مرکز پرونده  برای خانوار جدید مراجعه

 خانوار تشکیل دهد

      

فرمهای مربوط به هر مراقبت بهداشتی را 

 تشخیص داده و آن را به درستی تکمیل نماید

      

استفاده از ترازوی وزن کودک زیر شش سال را با 

گیری  رومیزی یا ایستاده و با کمك والد اندازه

 نماید

      

قد کودک زیر شش سال را به صورت خوابیده یا 

 گیری نماید ایستاده و با کمك والد اندازه

      

دور سر کودک زیر شش سال را با تشخیص محل 

گیری  دقیق قرار دادن ابزار و با کمك والد اندازه

 نماید

      

نمودارهای رشد کودک را به درستی رسم و 

تفسیر کرده و نتیجه را به والدین کودک توضیح 

 دهد

      

کودکانی را که توقف یا کاهش رشد دارند 

 تشخیص داده و به پزشك ارجاع دهد

      

آموزشهای الزم را در مورد نحوه صحیح شیردهی 

ظرف ماهگی،  6و تغذیه انحصاری با شیر مادر تا 

دقیقه به مادر کودک ارائه داده و بازخورد  11

 دریافت نماید

      

آموزشهای الزم را در مورد تغذیه تکمیلی و 

دقیقه به مادر کودک  11ها ظرف  دریافت مکمل

 ارائه داده و بازخورد دریافت نماید

      

آموزشهای الزم را در مورد مراقبتهای جسمی و 

 حوادث به مادر ارائه دهد

      

وسیله سوال  تکامل کودک را بر حسب سن و به

 از مادر و بررسی کودک، تشخیص دهد

      

آموزشهای الزم را در مورد مراقبتهای تکاملی 

 کودک به مادر ارائه دهد
      

       نحوه تغذیه کودک را با سواالت باز بررسی نماید

       دهدآموزشهای الزم را در مورد تغذیه به والد ارائه 
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کودکانی را که به موقع جهت انجام مراقبتهای 

اند به صورت  رشد و تکامل به مرکز مراجعه نکرده

 تلفنی پیگیری نماید

      

گیری  عالیم حیاتی زن باردار را به درستی اندازه

 کند و در صورت لزوم وی را به پزشك ارجاع دهد

      

آموزش عالئم خطر در حاملگی را به زن باردار 

 دهد

      

زن باردار را جهت انجام آزمایشهای بارداری به 

 پزشك ارجاع دهد

      

در مورد انتخاب روش مناسب پیشگیری از 

کننده، مشاوره ارائه  بارداری به زوجین مراجعه

 دهد

      

در مورد نحوه استفاده از روش پیشگیری انتخاب 

 شده به زوجین آموزش دهد

      

انجام آزمایشهای غربالگری سرطان در مورد 

پستان به مددجویان مشاوره و آموزش داده و 

 بازخورد دریافت نماید

      

در مورد انجام آزمایش غربالگری پاپ اسمیر به 

مددجویان مشاوره و آموزش داده و بازخورد 

 .دریافت نماید

      

  واکسیناسیون

 نگهداری و تزریق در را سرما زنجیره اصول

  کند رعایت واکسنها

      

انواع واکسن ها را بر حسب ماده تشکیل دهنده 

 بندی کند دسته

      

       بررسی های قبل از تلقیح واکسن را انجام دهد

مددجویانی را که واجد شرایط تلقیح نیستند به 

 درستی شناسایی کند 

      

واکسیناسیون کودکان مراجعه کننده را طبق 

به روش استاندارد در جلسات اولیه با برنامه و 

کمك مربی و در جلسات پایانی با نظارت مربی 

 انجام دهد

      

عوارض هر واکسن و مراقبتهای بعد از تلقیح را به 

والدین کودک آموزش داده و بازخورد دریافت 

 نماید 

      

انجام واکسیناسون را در کارت واکسن و دفاتر 

 مربوطه به درستی ثبت نماید 

      

   بیمار یابی

وتفکیك موارد طبیعی از غیر  BSEآموزش 

 طبیعی

      

آموزش، مشاوره وارجاع در مورد پاپ اسمیر و 

 مشاهده حداقل یك مورد
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       بیمار یابی مشکالت دهان ودندان

       پدیکولوزیسبیماریابی 

       بیماریابی عیوب انکساری

       بیماریابی مشکالت اسکلتی عضالنی

، PKUبازدید از طرح بیماریابی هایپوتیروئیدی،

 کاهش شنوایی وارائه گزارش کامل

      

       خونگیری از پاشنه ی پا ی نوزاد

   مشاوره ازدواج

       معرفی نمایدفراگیر مرکز مشاوره قبل از ازدواج را 

پس از شرکت در کالس آموزش قبل از ازدواج 

مشکالت موجود در جلسه آموزشی را لیست 

 نماید

      

جهت عینی نمودن مشکالت، پرسشنامه بررسی 

 مشکالت آموزشی تهیه نماید

      

Post test   وpre test  را انجام دهد       

درصد نتایج حاصل را پس از آنالیز بصورت 

 توضیح دهد و یا با نمودار نشان دهد

      

جهت رفع مشکالت مطرح شده روش آموزشی 

 جدید را طراحی نماید

      

   بهداشت حرفه ای

 بررسی وضعیت بهداشت محیط کار از نظرتهویه،

 گرما،سرماو...

      

آشنایی با فرم ها ونحوه معاینات دوره ای کارگران 

مخاطرات بهداشتی در وشناسایی مشکالت و 

 محیط کار

      

برگزاری حداقل یك کالس آموزشی فردی یا 

 گروهی در زمینه بهداشت حرفه ای

      

ارائه گزارش کتبی بازدید از کارخانه به همراه 

 لیست نکات مثبت ومنفی بهداشتی آن مرکز

      

   بهداشت محیط

های بهداشت محیط خانه بهداشت را  پرونده

 بررسی و پیگیری کند 

      

ویژگی های جغرافیایی و زیست محیطی روستا را 

 تعیین کند.

      

شاخص های بهداشت آب روستا را بررسی کرده و 

 در صورت امکان مداخله موثر ارائه دهد. 

      

شاخص های بهداشت فاضالب روستا را بررسی و 

 امکان مداخله موثر ارائه دهد.در صورت 

      

شاخص های بهداشت زباله روستا را بررسی و در 

 صورت امکان مداخله موثر ارائه دهد.

      

بهداشت اماکن عمومی روستا را بررسی و در 

 صورت امکان مداخله موثر ارائه دهد.
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   بهداشت سالمندان  و میانساالن

 تکمیل فرم ها 

 های مربوطهو پرونده 

      

       برقراری ارتباط مناسب با سالمند / میانسال

ارجاع سالمند / میانسال وپیگیری های الزم در 

 صورت نیاز

      

       تجویز مکمل های الزم

برگزاری یك کالس گروهی یا فردی در جهت 

 ارتقاء سالمت 

 سالمند / میانسال

      

   بازدید منزل

آسیب پذیر را با کمك مربی و بهورز یك خانواده 

 خانه بهداشت شناسایی کند.

      

با خانواده موردنظر آشنا شده و رضایت سرپرست 

 و اعضای خانواده را برای انجام فرآیند جلب کند.

      

برای اولین مالقات با مشورت خانواده تعیین وقت 

 کند.

      

قبل از مراجعه اول پرونده بهداشتی خانواده را 

بررسی کرده و اطالعات ضروری )ترکیب سنی و 

جنسی خانواده، حضور عضوی از گروه های آسیب 

پذیر در خانواده، سابقه پزشکی و اجتماعی 

خانواده، وضعیت اقتصادی و پیشینه فرهنگی 

 خانواده( را از بهورز جمع آوری کند.

      

ی خانواده مراجعه کرده و بر اساس به محل زندگ

فرآیند پرستاری به بررسی مشکالت خانواده 

 بپردازد.

      

مشکالت خانواده را بر اساس فرآیند پرستاری 

 تشخیص دهد.

      

مشکالت خانواده را بر اساس فرآیند پرستاری 

 اولویت بندی کند.

      

مداخالت الزم را برای هر مشکل برنامه ریزی و 

 هدف گذاری کند.

      

       مداخالت الزم را برای هر مشکل اجرا کند.

میزان دستیابی به اهداف مورد نظر در هر مداخله 

 را بررسی کند.

      

کارایی و اثربخشی اجرای فرآیند پرستاری در 

 خانواده را ارزشیابی نهایی کند.

      

       از خانواده بازخورد دریافت نماید.

صورت لزوم خانواده را یك هفته بعد از پایان در 

 .بازدیدها، پیگیری حضوری نماید

      

   بهداشت مدارس

       ارائه آموزش های چهره به چهره به دانش آموزان
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ارائه آموزش های گروهی به دانش آموزان ، 

 والدین و معلمان 

      

بررسی مدرسه مورد نظر از ابعاد مختلف طبق 

 استاندارد چك لیست

      

لیست کردن مشکالت موجود در مدرسه طبق 

 تشخیص های پرستاری

      

 نوشتن فرایند پرستاری برای یکی از مشکالت 

موجود مدرسه و اجرای راهکار مورد نظر در 

 صورت امکان
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 فرم ارزشیابی نهایی کارآموزی 

 :تعداد و تاریخ غیبت:                                           کار آموزی خاتمه                                       شروع کارآموزی:                 

ف
دی

ر
 

 نمره  موارد ارزشیابی  

  (  2ارزشیابی عمومی ) نمره از  1

  (  12حیطه روانی حرکتی ) نمره از  2
  ( 2حیطه شناختی ) نمره از  3
  ( 2حیطه عاطفی ) نمره از  4
  (  2تکالیف ) نمره از  5
  ( 2امتیاز مدیر گروه ) نمره از  *

  جمع نمره

 )امتیاز دهی طبق چك لیست تخصصی( حیطه روانی حرکتی:

  یعنی اجرای مهارت پس از تقلید و اجرای عمل بدون کمك مربی باشد.  2و1انتظار می رود مهارت در مرحله  4و3و2جهت دانشجویان ترم 
  یعنی اجرای بدون کمك و اجرا بدون خطا و بدون کمك مربی باشد.  3و2مهارت در مرحله  رود می انتظار 6و5جهت دانشجویان ترم 
  یعنی اجرای بدون کمك و اجرای بدون خطا و اجرا با مهارت واستادانه و متوالی با  4و3مهارت در مرحله  رود می انتظار 8و7جهت دانشجویان ترم

 هماهنگی و تسلط کامل باشد.
 : حیطه شناختی

  آزمون بالینی ابتدای دوره و پایان دوره 
 پرسش و پاسخ شفاهی در طی دوره 

 شرکت فعال در بحث های گروهی و کنفرانس های درون بخشیداوطلب شدن در پرسش و پاسخ و  حیطه عاطفی:

(  از یکی از بیماران درپایان دوره با بررسی کامل و معاینه ی بیمار، ثبت پاراکلنیك در Case Study: ارائه طرح مطالعه موردی بیمار ) تکالیف
فرآیند پرستاری با ذکر منابع و یا تهیه پوستر جهت بخش زیر  مورد تشخیص پرستاری همراه با اقدامات4کارآموزیهای داخلی جراحی .گزارش حداقل 

 نظر اعضای هیئت علمی دانشکده

 نمره 2  در مواقع لزوم*امتیاز مدیر گروه: 

در صورت بررسی کل نمرات بالینی یا اعتراض دانشجویان به نمره و گزارش مربی مربوطه، با بررسی مستندات و تکالیف طبق چك لیست *توضیح: 
 عمومی و تخصصی امتیاز آزمون بالینی با نظر مدیر گروه نمره نهایی می گردد. 

نام و نام خانوادگی تاریخ و  نوع واحد

 امضاء مدرس بالینی

تاریخ  خانوادگی نام و نام

 و امضاء دانشجو

 تاییدیه مدیر گروه

پرستاری سالمت 

جامعه/فرد و 

 خانواده/محیط)روستا(

   

پرستاری سالمت 

جامعه/فرد و 

 خانواده/محیط)درمانگاه(
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 طرح درس  کارآموزی  پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

 کارآموزی در عرصه:نوع واحد

 ساعت( 112)واحد2: واحد درسیتعداد 

 پرستاری 8ترم : دانشجویان فراگیران

 -پیش نیاز: 

دانشجویان باید از مباحث تئوری آناتومی و فیزیولوژی سیستم های بدن و مباحوث بوالینی بررسوی پرسوتاری و     رفتار ورودی: 

 ه باشند. گرفتن شرح حال بیمار، ارتباط مناسب با مددجو و مراقبت های پرستاری مستقل و مشترک آگاهی الزم را داشت

شناخت و آشنایی دانشجویان  از ویژگی های متناسب با هر یك از دوران سنی کودک و آشونایی بوا بیمواری هوای      هدف کلی:

 کودکان و انجام مراقبت های پرستاری مستقل و مشترک بر اساس فرایند پرستاری مربوطه.

 : از دانشجو انتظار می رود در پایان این دوره بتواند:اهداف ویژه

 . رشد و تکامل کودک را در هر دوره سنی بررسی کند.1

 . نحوه صحیح شیردهی را به مادر آموزش دهد.2

 . آپگار نوزاد را بررسی و تعیین کند.3

 . اندازه گیری وزن، قد و دور سر نوزاد را بدرستی انجام دهد.4

      . سیستم کلیوی مددجو و سیستم های وابسته را بدرستی بررسی و معاینه کند.5

 . مراقبت های پرستاری مربوط به مادر باردار را قبل از عمل را بدرستی انجام دهد.6

 . مراقبت های پرستاری مربوط به مادر را بعد از زایمان بدرستی انجام دهد.7

 سالگی بشناسد.  6. کارت پایش رشد و انواع واکسن های مورد استفاده در بدو تولد نوزاد تا سن 8

 ی پرستاری موربوط به هر کدام از واکسن های مورد استفاده در این دوره به مادر آموزش دهد.. مراقبت ها9

 . دستورات دارویی و درمانی را با دقت و صحت کامل انجام دهد.11

 . پذیرش و ترخیص مددجو را بدرستی انجام دهد.11

 .قادر به ارائه طرح پیگیری بیمار در منزل باشد12
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 مادر و نوزاد بهداشت پرستاری مربوط به کارآموزیمهارت های 

 ، درمانگاه پره ناتال، درمانگاه تنظیم خانواده، اتاق زایمانNICUبخش های زنان، زایشگاه،نوزادان،  :آموزی کار محیط

 :نیازبه تمرین بیشتر(   C -:متوسطB -:مطلوب A)ارزیابی مهارت : 

 و دانشجو نحوه اقدام و ارزیابی مربی

  مهارت

با کمک  مستقل

 مربی

فقط 

 مشاهده

تعدادپروسیجرهای 

 انجام شده

نمره 

ارزیابی 

 مربی

نمره 

ارزیابی 

 دانشجو

       پذیرش بیمار )مادر( دربخش

       پذیرش نوزاد طبیعی در بخش

       آموزش شیر دهی به مادر

       کنترل خونریزی قبل و پس از زایمان

       تعیین آپگار نوزاد

       کنترل کلمپ بند ناف

       FHRکنترل صحیح 

       کنترل هویت، وزن، قد و دور سر نوزاد

       برای نوزادOGT یا   NGTتعبیه 

       سونداز مثانه

مراقبت ازمادرحامله مبتال به شرایط تهدید 

 کننده)اکالمپسی،

پره اکالمپسی،تهوع واستفراغ شدید و...( 

 پرستاریمبتنی بر فرایند 

      

       ترانسفوزیون خون

       اندازه گیری حرکات جنین

       اندازه گیری قله رحم

       اندازه گیری انقباضات رحم

       مراقبت از پرینه

       آماده نمودن مادر برای زایمان طبیعی

       مشاهده زایمان طبیعی

       مراقبتهای پرستاری در مراحل مختلف زایمان 

       آماده نمودن بیمار برای اعمال جراحی زنان

       مراقبت های پس از اعمال جراحی زنان

مراقبت های مادر در تهدید به سقط 

 وخونریزی ها

      

       دارو درمانی)سولفات منیزیوم
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       اندازه گیری عالیم حیاتی نوزاد

       کار با انکوباتور

       مراقبت از نوزاد در انکوباتور

       ریوی نوزاد-مشارکت در احیای قلبی

       اکسیژن درمانی نوزاد

شیردهی نوزاد با شیر دوشیده مادر یا 

 مصنوعی

      

       کنفرانس بالینی

       مطالعه موردی

       ثبت گزارش پرستاری

  واکسیناسیون

 واکسیناسیون)شناخت وکمك درکاربرد انواع

 واکسن ها،ماهیت،دوز و زنجیره سرد( 

      

       برقراری ارتباط مطلوب با مادر و کودک

شناخت وآشنایی با جداول مراجعات 

سال،زنان درسن 6واکسیناسیون)کودکان زیر 

 باروری وگروه های درمعرض خطر(

      

       باردار و طرح ملیواکسیناسیون کودک،زنان 

بررسی سالمت کودک قبل از انجام 

 واکسیناسیون

      

ثبت اقدامات انجام شده در کارت 

 واکسیناسیون،فرم ها ودفاتر واکسیناسیون

      

آموزش عوارض احتمالی ومراقبت های الزم 

 بعد از واکسن

      

  کودکان

       برقراری ارتباط مطلوب با مادر وکودک

بررسی کارت وفرم های مراقبتی کودک در 

 پرونده خانوار
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 فرم ارزشیابی نهایی کارآموزی 

 :تعداد و تاریخ غیبت:                                           کارآموزی خاتمه                                       شروع کارآموزی:                 

ف
دی

ر
 

 نمره  موارد ارزشیابی  

  (  2ارزشیابی عمومی ) نمره از  1

  (  12حیطه روانی حرکتی ) نمره از  2
  ( 2حیطه شناختی ) نمره از  3
  ( 2حیطه عاطفی ) نمره از  4
  (  2تکالیف ) نمره از  5
  ( 2امتیاز مدیر گروه ) نمره از  *

  جمع نمره

 )امتیاز دهی طبق چك لیست تخصصی( حیطه روانی حرکتی:

  یعنی اجرای مهارت پس از تقلید و اجرای عمل بدون کمك مربی باشد.  2و1انتظار می رود مهارت در مرحله  4و3و2جهت دانشجویان ترم 
  یعنی اجرای بدون کمك و اجرا بدون خطا و بدون کمك مربی باشد.  3و2مهارت در مرحله  رود می انتظار 6و5جهت دانشجویان ترم 
  یعنی اجرای بدون کمك و اجرای بدون خطا و اجرا با مهارت واستادانه و متوالی با  4و3مهارت در مرحله  رود می انتظار 8و7جهت دانشجویان ترم

 هماهنگی و تسلط کامل باشد.
 : حیطه شناختی

 لینی ابتدای دوره و پایان دوره آزمون با 
 پرسش و پاسخ شفاهی در طی دوره 

 داوطلب شدن در پرسش و پاسخ و شرکت فعال در بحث های گروهی و کنفرانس های درون بخشی حیطه عاطفی:

ی بیمار، ثبت پاراکلنیك در کارآموزیهای  (  از یکی از بیماران درپایان دوره با بررسی کامل و معاینهCase Study: ارائه طرح مطالعه موردی بیمار ) تکالیف
مورد تشخیص پرستاری همراه با اقدامات فرآیند پرستاری با ذکر منابع و یا تهیه پوستر جهت بخش زیر نظر اعضای هیئت 4داخلی جراحی .گزارش حداقل 

 علمی دانشکده

 نمره 2  در مواقع لزوم*امتیاز مدیر گروه: 

بالینی یا اعتراض دانشجویان به نمره و گزارش مربی مربوطه، با بررسی مستندات و تکالیف طبق چك لیست عمومی و  در صورت بررسی کل نمرات*توضیح: 
 تخصصی امتیاز آزمون بالینی با نظر مدیر گروه نمره نهایی می گردد. 

  

 

نام و نام خانوادگی، تاریخ و  نوع واحد

 امضاء مدرس بالینی

نام و نام خانوادگی، تاریخ و 

 امضاء دانشجو

 تائیدیه مدیر گروه

پرستاری 

بهداشت مادر و 

 نوزاد
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 طرح درس  کارآموزی پرستاری بیماری های کودکان

 

 کارآموزی در عرصه: نوع واحد

 ساعت( 112)واحد 2:واحد درسی تعداد

 پرستاری 8ترم : دانشجویان فراگیران

 -پیش نیاز: 

دانشجویان باید از مباحث تئوری آناتومی و فیزیولوژی سیستم های بدن و مباحوث بوالینی بررسوی پرسوتاری و     رفتار ورودی: 

گرفتن شرح حال بیمار، ارتباط مناسب با سن تکاملی کودک، معاینات فیزیکی کلیه سیستم های بدن و مراقبت های پرسوتاری  

 مستقل و مشترک آگاهی الزم را داشته باشند.  

اخت و آشنایی دانشجویان  از ویژگی های متناسب با هر یك از دوران سنی کودک و آشونایی بوا بیمواری هوای     شن هدف کلی:

 کودکان و انجام مراقبت های پرستاری مستقل و مشترک بر اساس فرایند پرستاری مربوطه.

 : از دانشجو انتظار می رود در پایان این دوره بتواند:اهداف ویژه

 در هر دوره سنی بررسی کند. رشد وتکامل کودک را. 1

 . سیستم قلب و عروق مددجو و سیستم های وابسته را بدرستی  بررسی و معاینه کند.2

  . سیستم گوارشی مددجو و سیستم های وابسته را بدرستی  بررسی و معاینه کند.3

    . سیستم تنفسی مددجو و سیستم های وابسته را بدرستی  بررسی و معاینه کند.4

      سیستم کلیوی مددجو و سیستم های وابسته را بدرستی  بررسی و معاینه کند.. 5

 . مراقبت های پرستاری مستقل و مشترک مربوط به آزمون های تشخیصی را بدرستی انجام دهد.6

 . مراقبت های پرستاری مستقل و مشترک بیماری های کودکان را بر اساس فرایند پرستاری بدرستی انجام دهد.7

 دستورات دارویی و درمانی را با دقت و صحت کامل انجام دهد. .8

 . موارد الزم را به همراه کودک و مددجو آموزش دهد.9

 . پذیرش و ترخیص مددجو را بدرستی انجام دهد.11

 .قادر به ارائه طرح پیگیری بیمار در منزل باشد.11
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 کودکانبیماری های پرستاری مهارت های مربوط به کار آموزی 

   و مدارس NICU محیط کار آموزی: بخش های اطفال، نوزادان، 

 :نیازبه تمرین بیشتر(           C -:متوسطB -:مطلوب A)ارزیابی مهارت : 

نحوه اقدام و ارزیابی 

 و دانشجو مربی

  مهارت

با  مستقل

کمك 

 مربی

فقط 

 مشاهده

تعداد 

پروسیجرهای 

 انجام شده

نمره ارزیابی 

 NICUمربی)

 و نوزادان(

نمره ارزیابی 

 NICUدانشجو)

 و نوزادان(

نمره ارزیابی 

 مربی)اطفال

نمره ارزیابی 

 دانشجو)اطفال(

         پذیرش کودک دربخش

برقراری ارتباط با کودک 

 بیمار  

        

بررسی رشد وتکامل 

 کودک

        

شرح حال ومعاینه 

 فیزیکی کودک بیمار

        

حیاتی کنترل عالیم 

 کودک

        

         کودک/ نوزاد I/Oکنترل

  IVتجویزدارو به روش

 انفوزیون برای کودک

        

  IMتجویزداروبه روش 

 برای کودک یا نوزاد

        

تجویزدارو به روش 

 خوراکی

        

تجویز دارو به 

  SUPPصورت

        

تجویز دارو به روش 

 نبوالیزر -استنشاقی

        

مراقبت از کودک با 

مشکالت گوارشی 

 براساس فرایند پرستاری

        

مراقبت از کودک با 

مشکالت کلیوی براساس 

 فرایند پرستاری

        

مراقبت از کودک با 

عروقی -مشکالت قلبی

 براساس فرایند پرستاری

        

        مراقبت از کودک با 
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مشکالت عصبی براساس 

 فرایند پرستاری

مراقبت از کودک با 

مشکالت تنفسی براساس 

 فرایند پرستاری

        

مراقبت از کودک با 

مشکالت خونی براساس 

 فرایند پرستاری

        

مراقبت از کودک با 

مشکالت شناختی و 

حسی براساس فرایند 

 پرستاری

        

         اکسیژن تراپی

چك کردن قند خون با 

 استفاده از گلوکومتر

        

         آموزش به بیمار و خانواده

جمع آوری نمونه ادراری 

 بااستفاده از بگ ادراری

        

         کنفرانس بالینی

         مطالعه موردی

         ثبت گزارش پرستاری
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 فرم ارزشیابی نهایی کارآموزی 

 :تعداد و تاریخ غیبت:                                           کارآموزی خاتمه                                       شروع کارآموزی:                 

ف
دی

ر
 

 نمره  موارد ارزشیابی  

  (  2ارزشیابی عمومی ) نمره از  1

  (  12حیطه روانی حرکتی ) نمره از  2
  ( 2حیطه شناختی ) نمره از  3
  ( 2حیطه عاطفی ) نمره از  4
  (  2تکالیف ) نمره از  5
  ( 2امتیاز مدیر گروه ) نمره از  *

  جمع نمره

 )امتیاز دهی طبق چك لیست تخصصی( حیطه روانی حرکتی:

  یعنی اجرای مهارت پس از تقلید و اجرای عمل بدون کمك مربی باشد.  2و1انتظار می رود مهارت در مرحله  4و3و2جهت دانشجویان ترم 
  یعنی اجرای بدون کمك و اجرا بدون خطا و بدون کمك مربی باشد.  3و2مهارت در مرحله  رود می انتظار 6و5جهت دانشجویان ترم 
  یعنی اجرای بدون کمك و اجرای بدون خطا و اجرا با مهارت واستادانه و متوالی با  4و3مهارت در مرحله  رود می نتظارا 8و7جهت دانشجویان ترم

 هماهنگی و تسلط کامل باشد.
 : حیطه شناختی

  آزمون بالینی ابتدای دوره و پایان دوره 
 پرسش و پاسخ شفاهی در طی دوره 

 داوطلب شدن در پرسش و پاسخ و شرکت فعال در بحث های گروهی و کنفرانس های درون بخشی حیطه عاطفی:

(  از یکی از بیماران درپایان دوره با بررسی کامل و معاینه ی بیمار، ثبت پاراکلنیك در Case Study: ارائه طرح مطالعه موردی بیمار ) تکالیف
تشخیص پرستاری همراه با اقدامات فرآیند پرستاری با ذکر منابع و یا تهیه پوستر جهت بخش زیر مورد 4کارآموزیهای داخلی جراحی .گزارش حداقل 

 نظر اعضای هیئت علمی دانشکده

 نمره 2  در مواقع لزوم*امتیاز مدیر گروه: 

دات و تکالیف طبق چك لیست عمومی و در صورت بررسی کل نمرات بالینی یا اعتراض دانشجویان به نمره و گزارش مربی مربوطه، با بررسی مستن*توضیح: 
 تخصصی امتیاز آزمون بالینی با نظر مدیر گروه نمره نهایی می گردد. 

نام و نام خانوادگی، تاریخ و  نوع واحد

 امضاء مدرس بالینی

تاریخ و  خانوادگی، نام و نام

 امضاء دانشجو

 تائیدیه مدیر گروه

پرستاری بیماری 

های 

 کودکان)اطفال(

   

بیماری  پرستاری

 های کودکان

(NICU  و

 (نوزادان
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 طرح درس  کارآموزی پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیرمترقبه

 

 کارآموزی در عرصه: نوع واحد

 ساعت( 112)واحد 2: واحد درسیتعداد 

 پرستاری 8ترم : دانشجویان فراگیران

 -پیش نیاز: 

فراگیر برای گذراندن این واحد باید در مباحث آناتومی و فیزیولوژی سیستم های مختلف بدن، معاینوه فیزیکوی   رفتار ورودی: 

سیستم های مختلف بدن، اصول مراقبت های اورژانس و چگونگی ارائه مراقبت به مددجویان دارای وضوعیت بحرانوی اطالعوات    

 الزم را داشته باشد.  

اطالعات تئوری و بالینی در مراقبت های اورژانس، مراقبت های پرستاری مستقل و مشوترک   فراگیران با استفاده از هدف کلی:

 را برای مددجویان با وضعیت های بحرانی انجام دهند.

 : از دانشجو انتظار می رود در پایان این دوره بتواند:اهداف ویژه

 . با واحدهای مختلف و تجهیزات بخش آشنایی کافی داشته باشد.1

 م تریاژ را بداند و در وضعیت های بحرانی، مددجویان را بررسی و بر اساس اولویت های مراقبتی طبقه بندی نماید.. مفهو2

 . اصول احیای قلبی ریوی بر اساس آخرین گاید الین را بداند و موقعیت های احتمالی بکار گیرد.3

 نایی کافی داشته باشد.. با ترالی اورژانس و کاربرد هریك از داروها و لوازم مصرفی آن آش4

 . در فوریت های مربوط به صدمات شکمی مراقبت های پرستاری و آموزش های الزم را به بیمار و خانواده وی ارائه دهد.5

 . در فوریت های مربوط به صدمات قفسه سینه مراقبت های پرستاری و آموزش های الزم را به بیمار و خانواده وی ارائه دهد.6

نخاعی مراقبت های پرستاری و آموزش های الزم را به بیمار و خانواده  -ای مربوط به اختالالت و صدمات مغزی . در فوریت ه7

 وی ارائه دهد.

. در فوریت های مربوط به مسمومیت ها و اورژانس های محیطی مراقبت های پرستاری و آموزش های الزم را به بیمار و 8

 خانواده وی ارائه دهد.

 با انواع شوک، مراقبت های پرستاری و آموزش های الزم را ارائه نماید. . در مددجویان9

 . در مددجویان با فوریت های قلبی و تنفسی، مراقبت های پرستاری و آموزش های الزم را ارائه نماید.11

 ارائه نماید.. در مددجویان با شکستگی ها و آسیب های عضالنی اسکلتی، مراقبت های پرستاری و آموزش های الزم را 11

 . مراقبت از زخم را با اصول صحیح و علمی انجام دهد. 12
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 مهارت های مربوط به کارآموزی پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیر مترقبه

 پرستاری 8ترم دانشجویان  فراگیران: 

 محیط کارآموزی: بخش های اورژانس

 تمرین بیشتر(:نیاز به C-:متوسطB-:مطلوب A)ارزیابی مهارت:

 ودانشجو نحوه اقدام و ارزیابی مربی

  مهارت

با کمک  مستقل

 مربی

فقط 

 مشاهده

تعدادپروسیجرهای 

 انجام شده

نمره 

ارزیابی 

 مربی

نمره 

اریابی 

 دانشجو

       پذیرش بیمار در بخش

       بررسی و تعیین اولویت های مراقبتی مصدومان

       ریوی-مشارکت در احیای قلبی

شرح موارد مصرف و نحوه استفاده از کلیه وسایل موجود در 

 ترالی اورژانس

      

داروی رایج مورد استفاده در ترالی اورزانس  11توضیح حداقل 

را بر اساس دوز اثر ،موارد مصرف ،تداخالت دارویی،روش 

 تجویز و توجهات پرستاری

      

       شکمیمراقبت های بحرانی از حداقل یك مصدوم با صدمات 

مراقبت های بحرانی از حداقل یك مصدوم با صدمات قفسه 

 سینه

      

-مراقبت های بحرانی از حداقل یك مصدوم با صدمات مغزی

 نخاعی

      

       مراقبت های بحرانی از حداقل یك بیمار مسموم 

       مراقبت های بحرانی در گزیدگی ها حداقل یك مورد

از حداقل یك بیمار در حین و بعد از  مراقبت های بحرانی

 تشنج

      

       تنفسی-مراقبت های بحرانی از بیمار قلبی

       سوند گذازی مثانه 

بیمار در 2مراقبت و مایع درمانی با اصول صحیح حداقل از 

 مرحله حاد شوک

      

       سوند گذاری معده

       بانداژصحیح اندام مصدوم

       آتل بندی شکستگی 

       ترانسفوزیون خون

       شستشوی زخم

       تعویض پانسمان

       بیمارGCSتعیین نمره 

       رگ گیری

       کشیدن بخیه

       واکسیناسیون کزاز

       آموزش به بیمار و خانواده وی

       مطالعه موردی

       ثبت گزارش پرستاری
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 فرم ارزشیابی نهایی کارآموزی 

 :تعداد و تاریخ غیبت:                                           کارآموزی خاتمه                                       شروع کارآموزی:                 

ف
دی

ر
 

 نمره  موارد ارزشیابی  

  (  2ارزشیابی عمومی ) نمره از  1

  (  12حیطه روانی حرکتی ) نمره از  2
  ( 2حیطه شناختی ) نمره از  3
  ( 2حیطه عاطفی ) نمره از  4
  (  2تکالیف ) نمره از  5
  ( 2امتیاز مدیر گروه ) نمره از  *

  جمع نمره

 )امتیاز دهی طبق چك لیست تخصصی( حیطه روانی حرکتی:

  یعنی اجرای مهارت پس از تقلید و اجرای عمل بدون کمك مربی باشد.  2و1انتظار می رود مهارت در مرحله  4و3و2جهت دانشجویان ترم 

  یعنی اجرای بدون کمك و اجرا بدون خطا و بدون کمك مربی باشد.  3و2مهارت در مرحله  رود می انتظار 6و5جهت دانشجویان ترم 

  یعنی اجرای بدون کمك و اجرای بدون خطا و اجرا با مهارت واستادانه و متوالی با  4و3مهارت در مرحله  رود می نتظارا 8و7جهت دانشجویان ترم

 هماهنگی و تسلط کامل باشد.

 : حیطه شناختی

  آزمون بالینی ابتدای دوره و پایان دوره 

 پرسش و پاسخ شفاهی در طی دوره 

 داوطلب شدن در پرسش و پاسخ و شرکت فعال در بحث های گروهی و کنفرانس های درون بخشی حیطه عاطفی:

(  از یکی از بیماران درپایان دوره با بررسی کامل و معاینه ی بیمار، ثبت پاراکلنیك در کارآموزیهای Case Study: ارائه طرح مطالعه موردی بیمار ) تکالیف

تشخیص پرستاری همراه با اقدامات فرآیند پرستاری با ذکر منابع و یا تهیه پوستر جهت بخش زیر نظر اعضای هیئت مورد 4داخلی جراحی .گزارش حداقل 

 علمی دانشکده

 نمره 2  در مواقع لزوم*امتیاز مدیر گروه: 

دات و تکالیف طبق چك لیست عمومی و در صورت بررسی کل نمرات بالینی یا اعتراض دانشجویان به نمره و گزارش مربی مربوطه، با بررسی مستن*توضیح: 

 تخصصی امتیاز آزمون بالینی با نظر مدیر گروه نمره نهایی می گردد. 

  

نام و نام خانوادگی تاریخ و  نوع واحد

 امضاء مدرس بالینی

تاریخ  خانوادگی نام و نام

 و امضاء دانشجو

 تاییدیه مدیر گروه

پرستاری اورژانس در بحران ها 

 مترقبهو حوادث غیر 
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 طرح درس بالینی کارآموزی مدیریت در پرستاری

 عرصه در کارآموزی: واحد نوع

 (ساعت 112)واحد 2: درسی واحد تعداد

 پرستاری 8 ترم دانشجویان: فراگیران

 -: نیاز پیش

 

 الزم را داشته باشند .رفتار ورود: دانشجویان برای گذراندن واحد مذکورباید در مورد مباحث مدیریت پرستاری اطالعات 

 هدف کلی : آشنایی دانشجویان با اصول مفاهیم و مهارت های مدیریت در پرستاری 

 اهداف جزئی : در پایان این دوره دانشجو قادر باشد :

 حداقل یك مورد برنامه ریزی در رابطه با حیطه های مختلف مدیریتی را اجرا کند. -1

 رابطه با تقسیم وظایف و روش های کار در پرستاری را اجرا کند حداقل یه مورد سازمان دهی را در  -2

 حداقل یك مورد مدیریت منابع نیروی انسانی را انجام دهد . -3

 حداقل یك مورد از اصول هدایت عملکرد ) ارزشیابی عملکرد ( را انجام دهد. -4

 حداقل یك بار نقش هماهنگ کننده را انجام دهد. -5

 ر مدیریت پرستاری را اجرا نماید.سیستم گزارش دهی د -6

 آشنایی کامل پیدا کند. HISبا نحوه کار سیستم  -7

 با سیستم تظارت و ارزشیابی درون و برون سازمانی اعتبار یخشی آشنایی پیدا کند. -8
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 اصول مدیریت خدمات پرستاری مهارت های مربوط به کارآموزی

 کلیه بخش های بالینیمحیط کار آموزی: دفتر پرستاری، 

 :نیازبه تمرین بیشتر(C  -:متوسط B  -:مطلوبA)ارزیابی مهارت: 

 نحوه اقدام و ارزیابی مربی

  مهارت

با کمک  مستقل

 مربی

فقط 

 مشاهده

تعدادپروسیجرهای 

 انجام شده

نمره 

 ارزیابی

      اجرای مسئولیت های سوپروایزر آموزشی

      پرستاریاجرای مسئولیت های مدیر خدمات 

آشنایی با نحوه برنامه ریزی وپرداخت اضافه 

 کار،کارانه،ارزشیابی بخش و پرسنل

     

      شرکت درتحویل وتحول بخش

      پیگیری اقدامات پاراکلینیکی

      کنترل ترالی اورژانس وقفسه داروها

      کنترل دستگاه الکترو شوک

      کنترل یخچال دارو

      بیماران بد حالگزارش 

      بررسی موازین کنترل عفونت در بخش

پیگیری موارد عفونت های بیمارستانی وعوارض ناخواسته 

 دارویی

     

      نوشتن دفتر گزارش روزانه بخش

      تدوین برنامه کاری پرسنلی ودانشجویان

      انجام ممیزی منابع انسانی

      وبیمارستانتحلیل موقعیت استراتژیك بخش 

      حل یك مشکل بخش با استفاده از روش حل مشکل

      نقد تجربیات یادگیری
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 فرم ارزشیابی نهایی کارآموزی 

 غیبت:و تاریخ :                                           تعداد کاراموزی خاتمه                                       شروع کارآموزی:                 

ف
دی

ر
 

 نمره  موارد ارزشیابی  

  (  2ارزشیابی عمومی ) نمره از  1

  (  12حیطه روانی حرکتی ) نمره از  2
  ( 2حیطه شناختی ) نمره از  3
  ( 2حیطه عاطفی ) نمره از  4
  (  2تکالیف ) نمره از  5
  ( 2امتیاز مدیر گروه ) نمره از  *

  جمع

 

 )امتیاز دهی طبق چك لیست تخصصی( حیطه روانی حرکتی:

  یعنی اجرای مهارت پس از تقلید و اجرای عمل بدون کمك مربی باشد.  2و1انتظار می رود مهارت در مرحله  4و3و2جهت دانشجویان ترم 

  یعنی اجرای بدون کمك و اجرا بدون خطا و بدون کمك مربی باشد.  3و2مهارت در مرحله  رود می انتظار 6و5جهت دانشجویان ترم 

  یعنی اجرای بدون کمك و اجرای بدون خطا و اجرا با مهارت واستادانه و متوالی با  4و3مهارت در مرحله  رود می انتظار 8و7جهت دانشجویان ترم

 هماهنگی و تسلط کامل باشد.

 : حیطه شناختی

 لینی ابتدای دوره و پایان دوره آزمون با 

 پرسش و پاسخ شفاهی در طی دوره 

 داوطلب شدن در پرسش و پاسخ و شرکت فعال در بحث های گروهی و کنفرانس های درون بخشی حیطه عاطفی:

ی بیمار، ثبت پاراکلنیك در کارآموزیهای  (  از یکی از بیماران درپایان دوره با بررسی کامل و معاینهCase Study: ارائه طرح مطالعه موردی بیمار ) تکالیف

مورد تشخیص پرستاری همراه با اقدامات فرآیند پرستاری با ذکر منابع و یا تهیه پوستر جهت بخش زیر نظر اعضای هیئت 4داخلی جراحی .گزارش حداقل 

 علمی دانشکده

 نمره 2  در مواقع لزوم*امتیاز مدیر گروه: 

بالینی یا اعتراض دانشجویان به نمره و گزارش مربی مربوطه، با بررسی مستندات و تکالیف طبق چك لیست عمومی و  در صورت بررسی کل نمرات*توضیح: 

 تخصصی امتیاز آزمون بالینی با نظر مدیر گروه نمره نهایی می گردد. 

نام و نام خانوادگی تاریخ و  نوع واحد

 امضاء مدرس بالینی

تاریخ  خانوادگی نام و نام

 دانشجوو امضاء 

 تاییدیه مدیر گروه

    اصول مدیریت خدمات پرستاری
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