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در این درس دانشجویان اهداف كارورزي در عرصه ،در بخش هاي داخلی یا جراحی یک بیمارستان آموزشی را فرا گرفته و درهر
نوبت كاري صبح و عصر تحت نظارت همکاران آموزشی مراقبت از بیماران بستري را بر عهده می گیرند .سپس مبتنی بر الگوي
فرایند پرستاري بیمار را مورد بررسی و شناخت قرار داده ،مشکالت وي را در قالب تشخیص هاي پرستاري تدوین و الویت بندي
می نمایندآنگاه با استفاده از منابع معتبر و به روز پ رستاري براي پوشش برآیندهاي مورد انتظار منتج از تشخیص هاي
پرستاري،مداخالت مناسب را برنامه ریزي و اجرا می كنند و مستمراً میزان دستیابی بیمار به برآیندها را مورد ارزشیابی قرار می
دهند.در این درس دانشجویان در مشاركت با همکاران آموزشی و سایر تیم مراقبت دانش نظري و توانمندي هاي عملی خود را در
زمینه كار گروهی ،اخالق حرفه اي ،و آشنایی با مقررات بخش افزایش می دهند تا ضمن افزایش مهارت و دانش پرستاري چگونگی
انتقال از نقش دانشجوي پرستاري به پرستار حرفه اي را تجربه نمایند.همچنین در این درس براي آشنایی دانشجویان با مراقبت
جامعه نگر از بیماران مبتال به بیماریهاي مزمن ،یک تجربه یادگیري در قالب سه روز بازدید منزل از بیماران مبتال به دیابت فراهم
شده است.
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اهداف کلي دوره کارورزي در عرصه:
الف -فراهم نمودن فرصتی براي دانشجویان براي تقویت مهارت هاي پرستاري و كاربرد دانش در اعمال بالینی متنوع و نشان دادن
شایستگی در پروسیجرها و مهارت هاي عملی
ج -تسهیل انتقال به نقش حرفه اي
اهداف جزيي:
در طي دوره کارورزي در عرصه درس داخلي -جراحي 9انتظار مي رود دانشجو:
 -6در كاربرد الگوي فرایند پرستاري در مراقبت صحیح وایمن از بیمار مهارت بیشتري كسب نماید


مبتني بر ابزارهاي بررسي و شناخت عمومي و اختصاصي بيماررا در تمام جنبه هاي
جسمي،رواني،اجتماعي مورد بررسي و شناخت قرار دهد



تشخيص هاي پرستاري بيمار را مبتني بر داده هاي حاصل از بررسي و شناخت تدوين والويت بنديو
سپس سازماندهي ومديريت نمايد



مبتني برهدف برآيندهاي مورد انتظار مددجو محور را براي پوشش تشخيص هاي پرستاري تنظيم
نمايد



با استناد به منابع معتبر و مورد توجه قرار دادن امكانات بخش و ترجيحات و امكانات بيماران براي
مراقبت از بيماران برنامه ريزي و اجرا نمايد


-2
-9
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مستمراً بيمار را از نظر دستيابي به برآيندهاي مورد انتظار مورد ارزشيابي قرار دهد

با سیاست ها و خط مشی ها و مقررات بخش و بیمارستان آشنا شده و متعهدانه به آنها پایبند باشد
فعاالنه در انجام پروسیجرها ي پرستاري مبتنی بر استانداردهاي تعیین شده به طور مستقل و یا مشاركت با پرستاران
بخش ،شركت نماید
دانش نظري خود را در محیط هاي بالینی بکارگیرد
توانایی و مهارت هاي ارتباط اثربخش خود را بیماران،خانواده وهمکاران افزایش دهد
ارتباطات حرفه اي اثربخش تیم مراقبت ( مانند پزشکی ،تغذیه و)....برقرار نماید
مراقبت با كیفیت صحیح ،كامل ومداوم سازمان دهی شده به بیمار ارائه وسپس ثبت نماید
شرح دوره کارورزي در عرصه داخلي –جراحي (9بمدت  24روز)

 -3در اولین روز كارورزي :


اهداف و برنامه توسط استاد بالینی توضیح داده خواهد شد و به دانشجویان فرصت داده می شود تا پرسش هاي
خود را در مورد فرایند اجرایی و ارزشیابی كارورزي مطرح و جواب دریافت نمایند.



سپس استاد با دانشجویان بر بالین تعدادي از بیماران حضور یافته و استاد به همراه دانشجویان به انجام بررسی و
شناخت و استخراج وتدوین تشخیص هاي پرستاري مبتنی بر اطالعات ذهنی و عینی بدست آمده،اقدام می
نمایند هدف از این برنامه تمرین برقراري ارتباط با بیمار و چگونگی بکارگیري مراحل فرایند پرستاري بر بالین
بیمار می باشد.و دانشجویان فرصت دارند اشکاالت و سواالت خود در زمینه كاربرد فرایند پرستاري را با استاد
مطرح نمایند
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استاد همکاران آموزشی بخش رامعرفی و دانشجویان را با این همکاران (در صورتیکه در نوبت كاري بخش حضور
داشته باشند)آشنا می نماید



برنامه نوبت كاریهاي طول مدت كارورزي با توجه به برنامه ماهیانه همکاران آموزشی تدوین می شود برنامه نهایی
به امضاء سرپرستاربخش و استاد بالینی مسئول كارورزي می رسد و به دانشجویان و همکاران آموزشی جهت اجرا
ابالغ می گردد

 -2دانشجویان طبق جدول زمانبندي شده كارورزي خود را در بخش آغاز خواهند نمود .
 -3در هفته اول ورود به بخش مراقبت از  2بیمار(با توجه به شرایط و وخامت حال بیمار)به دانشجوواگذار می گردد
 -1در هفته دوم مراقبت از  3بیمار در هفته سوم مراقبت از 1و در هفته چهارم مراقبت از 1بیمار بر عهده دانشجو گذاشته
می شود تا دانشجو به تدریج تجربه  ،مهارت و آمادگی بیشتري براي انتقال از نقش دانشجو به نقش پرستارحرفه اي را
كسب نماید.
 -5بیماران دانشجو در طول هفته اول ثابت می ماند مگر اینکه بیمار مرخص یا فوت گردد یا به بخش یا بیمارستان
دیگري منتقل گردد .در این صورت بالفاصله بیمار دیگري باید جایگزین گردد
 -1دو روز از كل دوره به راند بالینی كیس هاي شایع بخش اختصاص داده خواهد شد ،بطوریکه در یک روز دانشجویان
بخش قلب و غدد در راند بالینی میزبان دانشجویان بخش جراحی ودر روز دیگر بالعکس خواهد بود-.
 دانشجویان میزبان موظف هستند در راند مبتنی بر شواهد كیس ها وپروسیجرهاي رایج بخش مربوطه را براي دانشجویانگروه دیگر ارائه دهند.
 بیماران یا پروسیجرها ،معرفی و استانداردهاي مراقبتی یا مهارتی بر بالین بیمار توسط هر یک از دانشجویان گروه میزبانشرح داده خواهد شد.
 -7دانشجویان از رو ز اول توسط استاد /همکار آموزشی تحت نظارت قرار خواهند گرفت.بخشی از نمره دانشجو به
ارزشیابی پایان دوره اختصاص خواهد یافت كه ارزشیابی عینی بوده و یادگیري دانشجو در طول دوره را مورد سنجش
قرار خواهد داد.
قوانين و سياست هاي دوره کارورزي در عرصه
 -3دانشجو موظف است تمام قوانین مربوط به اخالق و پوشش حرفه اي و اسالمی و نصب اتیکت بر روي لباس (در
جاییکه به راحتی از فاصله  2متري قابل خواندن باشد )را رعایت كند ازورود دانشجویی كه موارد فوق را رعایت ننماید
به بخش جلوگیري خواهد شد.
 -2دانشجویان موظف هستند از اهداف كارآموزي مطلع و نسبت به تالش براي دستیابی به آنها متعهد باشند.
 -3دانشجویان موظف هستند هر روز حداقل براي یک بیمار از بیمارانی كه مراقبت از آنها به ایشان محول شده است بر
اساس فرایند پرستاري مراقبت ارائه كنند.
 -1تمام كارورزان موظف هستند درشیفت صبح راس ساعت  7331،عصر راس ساعت  33331و شب راس ساعت 39331
در بخش شروع بکار نمایند
 -5كارورزان مجاز نیستند در شیفت صبح قبل از ساعت ،33331عصر قبل از ساعت  39331و شب قبل از ساعت 7331
روز بعد از بخش خارج شوند
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 -1كارورزان موظف به مشاركت در مراقبت از بیمار و فعالیت هاي بخش هستند(براي مثال مراقبت هاي صبحگاهی،دارو
دادن ،تعویض پانسمان)
 -7برنامه مراقبت براي بیمار را بر حسب نیازهاي بیمارو الویت هاي وي و منطبق بر قوانین بیمارستان انجام دهند
 -8دانشجویان موظف هستند در انجام مداخالت پرستاري تخصصی مورد نیاز از همکار آموزشی درخواست راهنمایی و
كمک نمایند.
 -9دانشجویان موظف هستند هنگام شروع كارورزي حضور خود را به مسئول بخش/همکار آموزشی یا مسئول شیفت
اطالع رسانی كرده وساعت ورود وي در برگه حضور و غیاب نوشته شود در پایان شیفت نیز باید ساعت خروج دانشجو
از بخش نوشته و توسط یکی از اعضاي فوق مهر و امضاء شود.
 -31ورود به بخش بین ساعت هاي  7335-8و  33335-31و  39335-21براي دانشجو تاخیر محسوب خواهد شد .یک
تاخیر با تذكر و بیش از یک تاخیر با كسر نمره همراه خواهد بود
 -33استاد ،همکار آموزشی یا سرپرستارمجاز است از حضور دانشجویانی كه با تاخیربیش از  35دقیقه در كارورزي
حاضر می شوندجلوگیري بعمل آورد.
 -32دانشجو مجاز به ترک بخش به جز براي انجام امور محوله از طرف مسئول بخش یا همکار آموزشی نیست(منظور از
امور محوله فعالیت هایی است كه جزو وظابف پرستاري محسوب می گردد و در خارج از بخش انجام می شود)
 -33دانشجو مجاز به نشستن در اتاق روز یا اتاق استراحت (به جز  21دقیقه زمان در نظر گرفته شده براي استراحت)با این
استدالل كه مراقبتهاي بیمارانش را انجام داده نیست.بلکه در این صورت باید در انجام مراقبت هاي سایر بیماران و یا
فعالیتهاي ارجاع شده از طرف همکار آموزشی یا مسئول بخش مشاركت نماید
 -31دانشجو موظف است روزانه در مورد بیماري ،دارو هاي بیمارانش و مراقبت هاي پرستاري آنها مطالعه كرده و
اطالعات كافی داشته باشد.
 -35به منظور ارتقاء طرح همکار آموزشی،ال زم است دانشجویان نظرات خود را در مورد نقاط قوت و ضعف همکاران
آموزشی به استاد درس انتقال دهند.
 -31در صورت غیبت دانشجو در روز هاي ارزشیابی پایانی(در برنامه مشخص شده است) نمره ارزشیابی پایانی براي دانشجو
صفر محسوب خواهد شد
 -37در صورت غیبت بیش از یک روز غیر مجاز ،نمره كارورزي براي دانشجو صفر منظور خواهد شد.
 -38یک روز غیبت غیر مجاز  2نمره كسر و دو روز كارورزي جبرانی خواهد داشت.
 -39یک روزغیبت مجاز (بیماري ،فوت بستگان درجه یک ) 3روز جبرانی خواهد داشت .و در صورت ابتال به بیماري
،مرخصی استعالجی دانشجو بایستی توسط پزشک معتمد دانشگاه تایید شود.
 -21دانشجویان موظف هستند در صورتی كه نامشان در فهرست اسامی اعالم شده از طرف گروه نوشته نشده باشد ،قبل از
شروع كارورزي جهت كسب تکلیف به مدیر گروه مربوطه مراجعه نمایند.

 -23دانشجویان مجاز به جابجایی نوبت كاري ها پس از برنامه ریزي و امضاء آن توسط استاد مربوطه و مسئول بخش
نخواهند بود
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 -22عدم حضور دانشجو در شیفت طبق برنامه از پیش تعیین شده ،غیبت محسوب خواهد شد و یک روز كارآموزي جبرانی
خواهد داشت.
ارزشيابي
-3
-2
-3
-4

تمام كارورزان از روز اول تحت هدایت و نظارت و قرار خواهند گرفت
تمام فعالیت ها ورفتارهاي دانشجو در طول دوره كارورزي در ارزشیابی پایان دوره مد نظر قرار خواهند گرفت
ارزشیابی پایان دوره مبتنی بر اهداف و الگ بوک در دو روز پایانی دوره انجام خواهد شد
ارزشیابی پایان دوره از طریق برگزاري آزمون هاي عملی و كتبی انجام خواهد شد

امتياز بندي
 -5ارزشيابي طول دوره توسط استاد و همكار آموزشي مبتني بر الگ بوک 62نمره (بررسی و شناخت بیمار  4نمره،
تشخیص هاي پرستاري 2نمره ،برنامه ریزي و اجرا  4نمره ،ارزشیابی و ثبت 2نمره)
 -1آزمون پايان دوره  8نمره


آزمون مهارت هاي رواني حرکتي(2 ) DOPSنمره
 اين ارزشيابي توسط استاد/همكارآموزشي انجام خواهد شد.
 آزمون کتبي

 9نمره

 آزمون 9 Mini – CEXنمره
آزمون پايان دوره توسط استاد درس با مشارکت همكار آموزشي برگزار خواهد شد.

توجه:
** دانشجو موظف است آيتم را بطور کامل انجام و از استاد /همكار آموزشي
مربوطه امضاء بگيرد.
*در صورت وجود مهارت مربوطه دانشجو موظف به انجام و اخذ امضاء
است
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