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  پیشگفتار

 بالین و آموزش بستر در مهارت، با دانش جامع و هماهنگ امتزاج محوریت بر که علمی است اي حرفه پرستاري،

 به اي حرفه رسالت و انداز چشم اساس بر مراقبت شکل ترین مطلوب ي ارائه پی در و بوده استوار

 دریافت آموزشی، ریزان برنامه و مسئولین به بخش اطمینان هاي شاخصه از یکی. باشد می خود مــددجــویان

 ثبت دفتر طراحی راستا این در. باشد می آنها اجراي و ها ریزي برنامه روند ارزشیابی از مناسب بازخورد

 موجببلکه ،گردد می روندها و عملکرد مداوم ارزشیابی نمودن کاربردي موجب تنها نه( log book) عملکردها

.  گردید خواهد دانشجویان نیاز مورد یادگیري بیشتر چه هر تعمیق و توسعه ریزان، برنامه بهتر چه هر ریزي برنامه

 عملکرد، ثبت دفتر هدف و باشد م کیفیت ارتقاء اصلی ارکان از یکی آموزش فرآیند در دانشجویان عملکرد پایش

 و دانشجو هاي آموخته ارزشیابی جهت مفید و مناسب ابزاري مطالعاتی، راهنماي عنوان به مطالبی ارائه بر عالوه

 . باشد می نیز دانشکده آموزشی برنامه تجمعی و تکوینی ارزشیابی

. شوند¬می ثبت  منظم صورت به ها برنامه و رویدادها آن در که است رسمی ثبت دفتر معناي به لغت در بوك الگ

 متفاوتی شرایط و ها عرصه در را خود دوره( بالینی حیطه در باالخص)  پرستاري دانش فراگیران که آنجا از

 نحوه از( دوره آموزشی اهداف با مقایسه و) آن مطالعه با میتوانند کنند،¬می کسب متفاوتی تجارب و گذرانند¬می

 دستیابی از نیز آموزشی مدیران و گروه اساتید همچنین  نمایند، دریافت مطلوبی بازخورد خویش عملکرد

 شده انجام هاي¬فعالیت ثبت با بنابراین. نمایند حاصل اطمینان آموزشی اهداف حداقل به  خود دانشجویان

 :یافت دست ذیل موارد جمله از مهمی نتایج به توان¬می

 آنها رفع جهت در تالش و خود یادگیري کمبودهاي و نقایص به دانشجویان توجه •

  اساتید توسط مناسب بازخورد ارائه و دانشجویان آموزش روند ارزشیابی •

 و همـــکاري حاصله نتایج از گیري بهره با و اساتید توسط آموزشی گروه بالفعل و بالقوه هاي¬توانایی ارزیابی •

 گروه آینده هاي برنامه ارتقاء  جهت تالش
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 : گرامی دانشجوی

 جهت و آموزشی نوین هاي روش از استفاده راستاي در که است پرستاري  log book دارید رو پیش اکنون آنچه

 ارتقاء در آن اهمیت به توجه با. است گرفته قرار شما اختیار در و تهیه خود رشته بالینی موارد به شما بیشتر توجه

 : فرمایید توجه آن تکمیل و  صحیح نگهداري ي ه نحو به لطفاً شما، دوره پایان ارزیابی  نیز و یادگیري

 در که است اي¬حرفه و آموزشی موضوعات به شما حساسیت و توجه ارتقاء پرستاري بوك¬الگ آموزشی هدف

 بتوانید تا است تمرینی عملکرد ثبت دفتر از استفاده همچنین. نمود خواهید ارائه بیماران بالین بر مراقبت هنگام

 مورد توجهات  دانشجو، یادگیري و آموزش مسئله در درگیر افراد کلیه منظر از و اي¬حرفه زوایاي تمام بررسی با

. دهید قرار مناسب تحلیل و تجزیه و بررسی مورد را خود یادگیري هاي¬فعالیت نهایت در و دهید انجام را نظر

 روند تا شود¬می سبب و نماید¬می فراهم شما براي مناسبی بازخورد آن، ثبت و روزانه هاي¬فعالیت بازنگري

 از پژوهشی آموزشی فعالیت نحوه از مناسب بازخورد با طبیعتاً. باشد ارزیابی قابل و مستند صورت به ها¬فعالیت

 طی در موفقیت آرزوي ضمن .گردید خواهد آشکار شما پیشرفت هاي¬زمینه و کار نقائص مربوطه، اساتید طرف

                                                         .                                                         باشید  کوشا خود عملی - علمی توانمندي ارتقاء جهت در بتوانید است امید بالینی، آموزش دوره

                                                                                                                              

 محمدیعلی.. نصرا دکتر

 دانشکده تکمیلی تحصیالت و آموزشی معاون
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 کارنما تکمیل و استفاده دستورالعمل

  آموزشی اهداف راستاي در یادگیري دهی جهت کارنما، این اساسی هدف دو تامین راستاي در گرامی، دانشجوي

 و مطلوب استفاده بمنظور ،(بخش    )آن مختلف هاي بخش ،دانشجو یادگیري میزان گیري اندازه و سنجش و

   :گردد می ارائه زیر ترتیب به  بهینه

  

 سالمندی پرستاری  رشته ارشد کارشناسی دوره بالینی آموزش برنامه .1

 دهد می نشان را بالینی آموزش هاي واحد با ارتباط در تحصیلی نیمرخ جدول این 

 سالمندی پرستاری رشته معرفی .2

o رشته توصیف 

o رشته تعریف  

o رشته تاریخچه  

o مراقبتی استانداردهای  

o ای حرفه استانداردهای 

o آموختگان دانش شغلی های جایگاه یا جایگاه 

o (باورها و ها ارزش) فلسفه 

o ( شغلی آینده و انداز چشم) دورنما 

o (ماموریت) رسالت 

o آموختگان دانش از انتظار مورد پیامدهای 

o جامعه در آموختگان دانش های نقش 

 سالمندی پرستاری انتظاررشته مورد اصلی های مهارت لیست چک .3

 (General Competencies)انتظار مورد عمومی های¬توانمندی:  الف

 :کارآموزی درهرواحد رفتاری براهداف مبتنی انتظار مورد صالحیتهای جدول

 آموزش الگوي بر مبتنی درس، اهداف ،(کارورزي/کارآموزي) بالینی درس واحد هر 1درس طرح در (الف

 بالینی یادگیري براي پایه مراقبتی الگوي باینکه باتوجه لذا. است شده تدوین و تعریف پرستاري فرایند

 انتظار مورد صالحیتهاي هربخش، اختصاصی اهداف بر مبتنی باشد، می پرستاري فرآیند ، دانشجویان

                                                            
1

 .در ابتدای هر نیمسال تحصیلی طرح درس مربوطه در اختیار دانشجو قرار خواهد گرفت :طرح درس 
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 ، ریزي برنامه پرستاري، هاي تشخیص تدوین و مشکالت استخراج شناخت، و بررسی در دانشجویان

 .  است شده تعریف جدولی در ارزشیابی و اجرا

 چپ سمت قسمتی سه ستون هر در آید می شمار به نیز دانشجو ارزشیابی ابزار بوك الگ ازآنجاکه

 ناقص ، شده انجام کامل:  قسمت سه شامل که است گرفته قرار عملکرد سطح تعیین معیار هرمهارت

 داده اختصاص صالحیت نمره به ستونی ، آن چپ درسمت. است قرارگرفته  نشده انجام ، شده انجام

 از هریك با عملکرد مطابق برحسب دانشجو رفتار هربارمشاهده در اموزشی همکار/ استاد. است شده

 دانشجو به بالفاصله و نمود خواهد عالمتگذاري مربوطه ستون در شده تعریف عملکرد معیارهاي

 برمبناي هم بازخوردها این. گردد می ثبت بازخورد شده تعیین درمحل و شد خواهد داده بازخورد

 .گیرند می قرار استفاده مورد تراکمی ارزشیابی هم و تکوینی ارزشیابی

 . شود می انجام کارآموزي زمان مدت اول نیمه در دانشجو به بازخورد و مشاهده یکبار حداقل(ب   

 خواهد قرار ارزشیابی مورد پرستاري فرآیند اجراي بخش در ،عملی مهارتهاي از هریك انجام کیفیت(ج   

 .گرفت

 Expected Procedural)سالمندی سالمت پرستاری انتظار مورد عملی مهارتهای:  ب

Skills) 

 که باشد می پزشکی علوم ریزي برنامه عالی شوراي دروس فصل سر بر مبتنی عملی، هاي مهارت جدول

 سطح درسه مهارتها این. نماید کسب را آنها ارشد، کارشناسی آموزشی دوره طول در باید دانشجو

 به سطح، سه از یك هر در عملی هاي مهارت از هریك براي  ، مستقل انجام و  انجام در مشاهده،کمك

 مهارت این از یك هر انجام براي شرایط نمودن فراهم مسئولیت.  است شده تعیین نیاز مورد موارد تعداد

 موارد از هریك انجام براي است موظف دانشجو.  باشد می دانشجو با مستقل انجام سطح در ویژه به ها

 .گردد می گرفته،امضاء قرار تایید مورد همکارآموزشی/استادبالینی توسط باید مهارت انجام و نماید اقدام

o مشاهده شرایط شدن فراهم براي است موظف دانشجو  – مشاهده سطح در عملی های مهارت 

 .نماید اقدام همکارآموزشی/بالینی استاد کمك با نیاز مورد دفعات تعداد به ها مهارت از هریك

 انجام یا و کارگاه صورت به مشاهده سطح در ها مهارت پوشش براي است موظف درس استاد

 .نماید ریزي برنامه بالین عرصه در مهارت

o انجام در اقدام براي دانشجو  - مستقل انجام/انجام در کمک سطوح در عملی های مهارت 

 آن مشاهده موارد باید مستقل انجام/انجام در کمك سطوح در عملی هاي مهارت از هریك

 در کمك سطح در هاي مهارت انجام براي دانشجو. باشد گرفته تاییدیه و گذرانده را مهارت

 درخواست همکارآموزشی/استاد از سپس و فراهم را نظر مورد مهارت انجام شرایط باید انجام

 مسئولیت مهارت، انجام سطح سه هر در. دهد انجام را مهارت بتواند ایشان کمك با تا نماید

 با مهارت انجام امضاي و تاییدیه اخذ و مهارت انجام امکان و محیط شدن فراهم پیگیري

 .باشد می دانشجو
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 مهارت است مجاز انجام، در کمك و مشاهده سطح در مهارت انجام در تاییدیه اخذ صورت در دانشجو :توجه

 .  دهد انجام باشد، فراهم شرایط که تحصیلی نیمسال و بالینی موقعیت هر در مستقل انجام سطح در را

 سالمندی پرستاری از اخالقی انتظارات .4

 دانشجویان ای¬حرفه اخالق و( Dress Code) پوشش اجرایی نامه آیین .5

 :است شده تنظیم زیر فصل چهار در نامه آیین این

 پوشش نحوه و لباس :اول فصل 

 کشور آموزشی های محیط در آرایش موازین و فردی بهداشت: دوم فصل 

 پزشکی آموزش محیطهای در دانشجویان رفتار موازین: سوم فصل 

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

 حضور مدت تمام در و کامالً را سوم تا اول فصول از هریك در مندرج مقررات تمامی است موظف دانشجو

 .نماید رعایت بالینی محیط در

 :نامه آیین مقررات از یك هر رعایت عدم صورت در :توجه

 آیین چهارم فصل در شده تعریف مسئولین از هریك یا و پرستاربخش سر/ استاد توسط اول مرتبه در

 . شد خواهد داده شفاهی تذکر دانشجو به نامه

 نحوه و لباس" به مربوط قوانین ویژه به نامه آیین در مندرج مقررات از یك ازهر تخطی تکرار صورت در

 موظف نامه آیین چهارم فصل در شده تعریف مسئولین از هریك یا و پرستاربخش سر/ استاد "پوشش

 پایبندي عدم تداوم صورت در و نموده جلوگیري بالینی آموزش محیط در دانشجو حضور ادامه از هستند

 . شد رفتارخواهد نامه آیین چهارم فصل دوم بند طبق دانشجو مقررات،با به

 درس بالینی استاد با اي حرفه اخالق و پوشش اجرایی نامه آیین پیگیري و نظارت نهایی مسئولیت :توجه

 .بود خواهد

 

 ایران در بیمار حقوق منشور .6

 آموزشی مقررات و قوانین .7

 آموزشی های کارگاه جدول .8

 موظف تحصیلی نیمسال هر در دانشجو که است آموزشی هاي کارگاه فهرست گیرنده بر در جدول این   

 آموزش توسعه دفتر رابط توسط کارگاه هر اجرایی برنامه و برگزاري تاریخ. است آنها گذراندن به

 مسوولیت. شد خواهد  تنظیم کارگاه دبیر و  مربوطه آموزشی گروههاي مدیران با هماهنگی با دانشکده
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 کارگاه دبیر از امضا اخذ و آموزشی هاي کارگاه از یك هر در موقع به شرکت و کارگاه برگزاري پیگیري

 .بود خواهد دانشجو عهده برنامه،به ازاتمام پس

 دانشجویان،برگزاري حضور عدم دلیل به شده تعیین زمان در کارگاه تشکیل عدم صورت در : توجه 

  .  بود خواهد دانشکده،همراه آموزشی معاونت توسط شده تعیین نام ثبت حق اخذ با جبرانی کارگاه

 :پرستاری برالگوهای مبنی بالینی کار گزارش ارش گز م فر .9

 نمره از بخشی  درس، اهداف و پزشکی علوم ریزي برنامه عالی شوراي دروس سرفصل بر مبتنی

 شده داده اختصاص کارآموزي هاي درعرصه فعالیت گزارش ارائه به ها، کارورزي/ها کارآموزي ارزشیابی

 و ارزشیابی "بالینی کار گزارش" جدول اساس بر  دانشجو کارآموزي هاي درعرصه فعالیت گزارش. است

 الگوي و مددجویان ،استاد هماهنگی با درس، اهداف بر مبتنی است موظف دانشجو. گردد می دهی نمره

 موعد در و شده تایپ را خود کارآموزي هاي درعرصه فعالیت گزارش  و انتخاب را نظر مورد مراقبتی

 است موظف کارآموزي هاي عرصهدر حضور مدت درطول دانشجو. نماید تحویل درس استاد به مقرر

 برمراقبتهاي باتاکید پرستاري الگوهاي کاربرد براساس را مددجو 1-3 از مراقبت گزارش ،براهداف مبتنی

. نماید ارائه درس استاد به مکتوب صورت به ارزشیابی و مراقبت اجراي تا شناخت و بررسی از ، نیاز مورد

 .دهد می خوداختصاص به را کارآموزي نهایی نمره از بخشی ها گزارش این

 :آموزشی سمینار /کالب ژورنال گزارش جدول .11
 ارزشیابی از بخشی پزشکی علوم ریزي برنامه عالی شوراي دروس سرفصل به توجه با 

 موظف دانشجو. است شده داده اختصاص سمینارآموزشی/کالب ژورنال ارائه به کارورزي/کارآموزي

 استاد هدایت و نظارت تحت ،کالب ژورنال ارزشیابی فرم در مشخص ارزیابی معیارهاي بر مبتنی است

 ها همکالسی جمع در را ،مقاله کالب ژورنال برگزاري شرایط به توجه با و انتخاب را مناسب مقاله بالینی

 .نماید ارائه نقادانه رویکرد با استاد توسط شده تعیین زمان و شرایط یا
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 سالمندي پرستاري آموزش بالینی دوره کارشناسی ارشد رشته  برنامه

 

 پرستاري  ارشد کارشناسی دوره براي ، تحصیلی نیمرخ و  ریزي برنامه عالی  شوراي مصوب سرفصل براساس

 .است شده ریزي برنامه کارآموزي واحد 5/12 ،تعداد  چهارم تا اول ترم از سالمندي

 

 کارآموزي

 ترم واحد تعداد درس عنوان

 1 1 سالمندي در اپیدمیولوژي

 1 1 سالمندي سالمت وضعیت بررسی

 0 5/2 بالین پرستاري  مدیریت

 0 5/2 نظریه ها، الگوهاي پرستاري و کاربرد آنها

 0 1 فعال و سالم سالمندي

 0 0 ( عملکردي -جسمی اختالالت و ها بیماري) 1 سالمندي پرستاري

 3 5/1 (روانی اختالالت و ها بیماري شناختی، روان وضعیت) 0 سالمندي پرستاري

 3 5/1 ساختارها و سیستمهاي مراقبتی ویژه سالمندي

 1 5/1 (اجتماعی مشکالت و مسایل) 3 سالمندي پرستاري
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 سالمندي يرشته پرستار معرفی

 :رشته تعریف
 قشر سالمت سطح ارتقاء و نگر جامع سیاستهاي چارچوب در سالمندي پرستاري ناپیوسته ارشد کارشناسی مقطع

 گروه به اجتماعی و توانبخشی بهداشتی، مراقبتهاي ارائه زمینه در مهارت و علم با پرستارانی جامعه، سالمند

 پرستاري پیشرفته دانش تلفیق به قادر مقطع این آموختگان دانش که طوري به ،نماید می تربیت را سالمندان

 و مسأله حل هنر با را سالمندي پرستاري هاي نظریه و بوده وابسته هاي تخصص و ها رشته سایر با سالمندي

 .گیرند بکار حوزه این در شواهد بر مبتنی گیري تصمیم

 سالمند، فرد به نوتوانی تا پیشگیري از ها مراقبت ارایه در کافی مهارت و تبحر داراي رشته این آموختگان دانش

 و اجتماعی روانشناختی، بیلوژیکی، نیازهاي انسانی، ارتباطات اصول بکارگیري با قادرند و بوده جامعه و خانواده

 خدمات کیفی ارتقاء منظور به و کرده شناسایی پرستاري خدمات هاي حیطه در را سالمند مددجوي فرهنگی

 .دارند مبذول را الزم اقدامات سالمندان ویژه توانبخشی و بهداشتی

 و جمعیت افزایش با حال این با. داشت قرار آنها هاي خانواده برعهده سالمندان از مراقبت امر سال صدها براي

 سالمندان از مراقبت بمنظور رسمی موسسات و کرد تغییر مقوله این به نسبت جامعه نگرش انسانها، عمر طول

 بضاعت بی سالمندان وضع به رسیدگی هدف با و مذهبی مراجع توسط نوع این از موسسات اولین. گردید تأسیس

 .گردید تشکیل سرپرست بی و

 :رشته اریخچهت 
 به سالمندي مراقبت مراکز اولین متحده ایاالت در 1235 سال در اجتماعی تایمن و رفاه قانون تصویب از پس

 آسایشگاه به تبدیل را خود منازل بازنشسته پرستاران اغلب که طوري به گرفت شکل کشور این در امروزي سبك

 که سالمندانی از مراقبت و رسیدگی به موظف ها بیمارستان کلیه همچنین. کردند می کمك نیازمند سالمندان

 حداقل امریکا ایالتهاي از تعدادي 1212 دهه طول در. شدند نداشت وجود هایشان خانه در آنها نگهداري امکان

 به فعالیت مجوز و گواهینامه اعطاي و آوردند وجود به را پرستاري هاي خانه مراقبتهاي براي الزم استانداردهاي

 هاي خانه رشد روبه صنعت فدرال بیمه سیستم فعالیت آغاز دنبال به و 1215 سال در. شد آغاز دولت سوي از آنها

 .برداشت بیشتر تکامل و رشد سوي به بلندي گام سالمندان از مراقبت ویژه پرستاري

 بهداشتی مراقبتهاي سیستم ،پرستاري هحرف از بخشی بلکه نداشته بالذات قائم موجودیت سالمندي پرستاري

 عوامل از آن وظایف و نقشه و سالمندي پرستاري تعریف ترتیب بدین دهد، می تشکیل را جهانی جامعه و اجتماع

 و سنتها و اجتماعی شرایط هرجامعه، خاص نیازهاي به توان می عوامل این جمله از که پذیرفتنه تاثیر متعددي

 .کرد اشاره جوامع از هریك در قالب هاي فرهنگ
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 مراقبتی استانداردهاي
 نماید می آوري جمع را سالمند مددجوي سالمتی حوزه در اطالعات سالمندي پرستار: بررسی .1

 هاي تشخیص و کرده تحلیل و تجزیه را بررسی به مربوط اطالعات سالمندي پرستار: تشخیص .0

 .نماید می مشخص را پرستاري

 مراقبتی ریزي برنامه براي را فردي نظر مورد برآیندهاي و نتایج سالمندي پرستار: پیامدها تعیین .3

 .نماید می تعیین سالمند مددجوي از

 را نتایج به یابی دست منظور به اقدامات بر مشتمل مراقبتی طرح سالمندي پرستار :ریزي برنامه .1

 .کند می تدوین و ریزي برنامه

 .است سالمندي پرستار وظایف از شده تدوین مراقبتی طرح با مرتبط مداخالت اجراي: اجرا .5

 و مراقبتی خود جهت در را برآیندها به یابی دست در مددجو پیشرفت سالمندي پرستار: ارزشیابی .1

 .نماید می ارزشیابی اتکایی خود

 اي حرفه استانداردهاي
 ارزشیابی را پرستاري اقدامات بخشی اثر و کیفیت منظم طور به سالمندي پرستار: مراقبت کیفیت .1

 .نماید می

 اي، حرفه استانداردهاي اساس بر را خود اقدامات و عملکرد سالمندي پرستار: اقدامات ارزیابی .0

 .نماید می ارزشیابی حرفه در مطرح اصول و قوانین

 می روز به را آن و کرده کسب را سالمندي پرستاري تخصصی علوم سالمندي پرستار: آموزش .3

 .نماید

 .نماید می تالش خود همکاران اي حرفه ارتقاء در ،سالمندي پرستار: حرفه ارتقاي جهت در تالش .1

 می اتخاذ اخالقی اصول اساس بر را محور مددجو اقدامات و ها تصمیم سالمندي پرستار: اخالق .5

 .کند

 مددجوي با سالمندي، حوزه در تخصصی هاي مراقبت ي توسعه جهت سالمندي، پرستار: همکاري .1

 .نماید می همکاري  سالمت تیم اعضاء سایر و خانواده سالمند،

 .نماید می  استفاده بالینی مراقبتهاي در پژوهشی هاي یافته از سالمندي پرستار:  تحقیق .7

 بخشی، اثر ایمنی، ، مراقبتی طرح ي ارائه و تدوین درهای :  خدمات کارآمدي و بودن کاربردي .8

 .دده می قرار  نظر مد را  آن بودن کاربردي و  صرفه به مقرون
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 آموختگان دانش شغلی هاي جایگاه یا جایگاه
 درمانی و بهداشتی مراکز 

 و تندرستی مراکز, منزل در پرستاري  خدمات و مشاوره موسسات, ها کلینیك ,ابیمارستانه 

 جامعه سالمت

 ارجاع نظام  و (خانواده سالمت تیم) خانواده پزشك سیستم  

 سالمندان نگهداري و توانبخشی مراکز 

 سالمندان اجتماعی و یروان جسمی، خدمات به نیازمند هاي نهاد و ها سازمان کلیه   

 رشد مراکز و بنیان دانش هاي شرکت تحقیقات، مراکز 

 (اباوره و ها ارزش)فلسفه
o باشد می مبتنی ذیل هاي ارزش بر سالمندي پرستاري: 

 خانواده و سالمند مددجوي با ارتباط در معنوي و اخالقی اصول رعایت 

 خانواده و سالمند مددجوي حقوق حفظ و تأمین 

 خانواده و سالمند مددجوي کرامت حفظ 

 سالمند مددجویان به خدمات ارائه در اجتماعی عدالت رعایت 

 خویش توانمندي و کارآمدي سطح ارتقاء و ناتوانی به آمدن فائق در سالمند مددجوي حمایت 

 سالمند مددجوي در خودمراقبتی مهارتهاي توسعه 

 سالمند مددجوي فعالیت و تحریك و استقالل خوداتکائی، تقویت و حمایت 

  خانواده و سالمندي تیم اعضاء سایر با همکاري 

  سالمندي مراقبتی خدمات با مرتبط هاي گیري تصمیم در خانواده و سالمند مددجوي مشارکت 

 سالمندان پرستاري در محور سالمت و جامعه بر مبتنی محور، خانواده مراقبتی خدمات بر تاکید 

 سالمندان پرستاري خدمات و اقدامات کیفیت مداوم بهبود براي تالش 

 (شغلی آینده و انداز چشم) دورنما
 :شود می ذیل موارد بعه نجرم سالمندي طب و شناسی سالمند سالمندي، مسائل حوزه در متبحر پرستاران تربیت

 خاص هاي توانی نا با مددجویان از مراقبتی و حمایتی سالمندي، مراکز گسترش 

 استانداردهاي با متناسب سالمندي مسائل حوزه در پرستاران بالینی هاي مهارت و دانش ارتقاء 

 اي منطقه و جهانی قبول قابل

 جامعه در سالمندان پرستاري هاي مراقبت توسعه 

 مداوم آموزش با سالمندي زمینه در متبحر پرستاران مهارت و دانش کردن روز به 

 آنها خانواده و سالمند مددجویان به درمانی – بهداشتی خدمات کیفیت ارتقاء 

 جامعه در مشارکت براي خانواده و سالمند مددجوي توانمندیهاي و ها آگاهی توسعه 
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 تخصصی نیازهاي رفع راستاي در منطقه کشورهاي سایر با ارتباط برقراري 

 (ماموریت)رسالت
 عمر باالي سنین در مطرح مزمن و حاد بیماریهاي بیشتر شیوع آن متعاقب و زندگی به امید افزایش

 خدمات ارائه قابلیت که است شده افرادي تربیت به افزون روز نیاز تشدید به منحصر جوامع در

 خدمات نیازمند سالمندان توانبخشی و نگهداري مراکز افزایش. باشند دارا را سالمندي پرستاري

 محسوب سالمندي پرستاري زمینه در دیده آموزش افراد تربیت ضرورتهاي دیگر از عملی، مراقبتی

 وزارت پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، وزارت به مربوط مراکز کلیه در حاضر حال در. گردد می

 عدم از ناشی خالء لذا ندارد، وجود سالمندي متبحر پرستار نفر یك حتی بهزیستی سازمان و رفاه

 پرستاري خدمات راستاي در ضروري راهکارهاي ارائه و ریزي برنامه منظور به متبحر نیروهاي

 .باشد می محسوس کامأل سالمندي

 و میر و مرگ کاهش از عبارت سالمندي پرستاري ناپیوسته ارشد کارشناسی رشته عمده رسالت

 مراقبت روند ارتقاء و تخصصی مراقبتی ساختارهاي گسترش بوسیله سن افزایش از ناشی عوارض

. باشد می الزم هاي فراتوانائی و ها توانایی با آمد کار آموختگانی دانش تربیت و پرستاري هاي

 همراه تر طوالنی بقاء امکان سالمندي پرستاري و سالمندي طب حوزه در آمده بدست هاي پیشرفت

 جمعیت افزایش حال عین در. است نموده فراهم سالمندان براي را اتکائی خود و استقالل سالمتی، با

 حمایتی و مراقبتی ساختارهاي و ها مدل توسعه و ایجاد خاص هاي مراقبت به نیازمند سالمندان

 ساخته ضروري کشور و جهان سطح در مددجویان نوع این براي را تخصصی اجتماعی – بهداشتی

 و نبوده نیازهائی چنین پاسخگوي حوزه این در کارشناسی سطح در پرستاران هاي آموزش. است

 .نمایند می کسب تجربه عملی صورت به تنها حوزه این در کار سالها طی در پرستاران از بسیاري

 مبتال سالمندان از منازل در پرستاري مراقبت ویژه به جامعه بر مبتنی بهداشتی خدمات ارائه به نیاز

 تربیت رسالت در توجه قابل نکات دیگر از اجتماعی و روانی جسمی، مزمن و حاد اختالالت به

 .باشد می سالمندي پرستاران

 آموختگان دانش از انتظار مورد پیامدهاي
 :بود خواهند قادر دوره این آموختگان دانش

 نمایند ارائه جامعه و خانواده افراد، به را موردنیاز پرستاري خدمات. 

 مشارکت جامعه بهداشتی مسائل حل براي گیري تصمیم امر در خالق روشهاي کارگیري به و انتقادي تفکر با 

 .نمایند

 سازنده عامل سالمت نظام گروههاي سایر با گوناگون شرایط در جامعه موردنیاز بهداشتی خدمات ارائه جهت 

 .باشند داشته
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 گرفتن نظر در با بهداشتی، هاي مراقبت کیفیت ارتقاء جهت در شواهد بر مبتنی روز دانش و ها فناوري از 

 .نمایند بهینه استفاده کشور موجود منابع و امکانات

  جامعه در آموختگان دانش هاي نقش

 یمراقبت      

 یآموزش 

 یپژوهش 

 

  نقش یکتفک به آموختگان دانش اي حرفه وظایف

 
 شرحبه  سالمندي پرستاري رشته ناپیوسته ارشد کارشناسی مقطع در آموختگان دانش خاص وظایف

 ذیل می باشد:

 

 یمراقبت نقش در 

 عملکردي هاي نقش ایفاي در پذیري مسئولیت و عهدت-1

 خانواده و سالمند مددجوي حقوق حفظ و اخالقی اصول اجراي و رعایت -0

 به پرستاري هاي مراقبت و خدمات ارائه در سالمت تیم اعضاء با همکاري و مشارکت-3

 سالمند مددجویان

 ارایه و آنها بندي اولویت خانواده، و سالمند مددجوي نیازهاي تشخیص و بررسی -1

 پرستاري تدابیر

 سالمت تیم اعضاي و خانواده سالمند، مددجوي با مناسب ارتباط برقراري -5

 لزوم صورت در سالمت نظام به خانواده و سالمند مددجوي ارجاع -1

 نگر جامعه خدمات ارایه در سالمندان سالمت تیم اعضاء سایر با همکاري -7

 

 یآموزش نقش در 

 پیشگیري سطح سه در جامعه و خانواده سالمند، مددجوي با مشاوره و آموزش  -1
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 خدمات ارایه بهبود جهت در آنها کارگیري به و جدید دانش و اطالعات از استفاده -0

 تخصصی بهداشتی هاي حیطه در سالمندي پرستاري

 حوزه در معتبر و روز به آموزشی کمك افزارهاي نرم انتخاب و محتوا تهیه در کمك -3

 سالمندي تخصصی

 و آموزشی محتواي تدوین در دانشگاهی آموزش واحدهاي با همکاري و مشارکت -1

 سالمندي موضوعات با آموزشی مدت کوتاه هاي دوره و کارگاهها ها، همایش برگزاري

 

 یپژوهش نقش در 

 System)بهداشتی خدمات ارائه نظام در پژوهش توسعه و انجام در مشارکت و همکاري -1

Resaerch Health)بهداشتی خدمات و(Health Service Resaerch )حوزه در 

 سالمندي

 حوزه در متناسب هاي طرح تدوین و پژوهش هاي طرح نیازهاي و ها زمینه بررسی -0

 سالمندي مسائل

 مختلف هاي حوزه در پژوهش انجام در جدید هاي آوري فن و ابزارها از استفاده -3

 سالمندان سالمت و بهداشت

 مجامع در کنفرانس و مقاله صورت به سالمندي حوزه در تحقیقات نتایج انتشار -1

 خارجی و داخلی تخصصی

 در پرستاري خدمات اعتالء منظور به شواهد بر مبتنی تحقیقات نتایج بستن کار به -5

 سالمندي حوزه

 منظور به(Population Lab)جمعیتی تحقیقات هاي پایگاه توسعه و ایجاد در مشارکت -1

 سالمندان ویژه جامعه بر مبتنی اجتماعی -سالمتی خدمات ارائه

 – بهداشتی هاي حیطه در(R&D)توسعه و تحقیق مراکز توسعه و ایجاد در مشارکت -7

 سالمندي حوزه در توانبخشی و درمانی
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 در دانشجویان اي¬حرفه اخالق و( Dress Code) پوشش اجرایی نامه آیین

 بالینی آزمایشگاهی هاي محیط

 شئون حفظ ضمن که باشد اي¬گونه به باید پزشکی گروه مشاغل در خدمتگزاران تمامی رفتار و پوشش نحوه

 در اطرافیان و همکاران بیماران، همراه بیماران، با اي¬حرفه مؤثر و مناسب ارتباط براي را زمینه اي،¬حرفه

 و بالینی آموزشی هاي¬محیط در که عزیزانی کلیه براي زیر مقررات رعایت لذا. سازد فراهم آموزشی هاي¬محیط

 .است الزامی اخالقاً هستند، خدمت ارائه یا تحصیل حال در آزمایشگاهی

  پوشش ي نحوه و لباس: اول فصل
 شکل یك  باید آزمایشگاهی و بالینی هاي¬محیط ویژه به آموزشی هاي¬محیط به ورود جهت دانشجویان لباس

 :باشد زیر هاي¬ویژگی مجموعه شامل و بوده

 (بلند آستین با چسبان غیر و زانو درحد) بلند سفید روپوش .1

 .باشد مربوطه درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه آرم داراي باید روپوش .0

 .باشد بسته کامل طور به آموزشی هاي¬محیط در حضور مدت تمام در باید روپوش هاي¬دکمه تمامی .3

 و دانشکده نام عنوان، خانوادگی، نام نام، اول حرف) حاوي دار¬عکس معتبر شناسایی کارت از استفاده .1

 آموزشی هاي¬محیط در حضور مدت تمام در چپ سمت سینه ناحیه در پوشش، روي بر( رشته نام

 .باشد¬می الزامی

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

 در که آن نظایر و پاره جین شلوارهاي از استفاده باشد چسبان غیر و ساده و متعارف بلند باید شلوار .1

 .نیست پزشکی حرف شان

 .است ضروري بپوشاند را ساق و پا تمامی که ساده جوراب پوشیدن .7

 . است ممنوع تزیینات داراي یا و توري هاي جوراب پوشیدن .8

 . باشد نداشته صدا رفتن راه هنگام بوده، مناسب و راحت باید کفش .2

 زننده و تند هاي¬رنگ داراي نباید و باشد متعارف در و مرتب تمیز، راحت، باید کفش و لباس روپوش، .12

 .باشد نامتعارف

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

 ازدواج حلقه جزء به) گوشواره و بند گردن دستبند، انگشتر، هرگونه دادن قرار دید معرض در و استفاده .10

 .(باشد می ممنوع آموزشی هاي محیط در

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

 توانبخشی، مامایی، پرستاري، داروسازي، داندانپزشکی، پزشکی، حرف در شاغلین پزشکی، گروه از منظور*

 .است پزشکی علوم با مرتبط نوین وریهايآ فن و پایه علوم پیراپزشکی، تغذیه، ، بهداشت
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  کشور آموزشی هاي محیط در آرایش موازین و فردي بهداشت: دوم فصل
 و ظاهر تمیزي تردید بدون لذا هستند، فردي بهداشت و نظافت الگوهاي پزشکی حرف به وابستگان .1

 .است ضروریات از پزشکی علوم آموزشی هاي¬محیط در رفتار بهداشت

 ممنوع شکلی هر در ناخن هاي¬برچسب و الك با ها¬ناخن آرایش. باشد تمیز و کوتاه باید ها¬ناخن .0

 و عفونت انتقال شانس افزایش موجب بلند ناخن و ناخن کاشت مصنوعی، هاي-ناخن از استفاده. است

 .باشد¬می پزشکی تجهیزات و دیگران به آسیب احتمال

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

 و دستها از قسمت هر یا بینی در نگین یا حلقه از استفاده با و تاتو صورت به آرایش هرگونه نمودن نمایان .1

 .است ممنوع صورت

 .است ممنوع آموزشی هاي¬محیط در زا¬حساسیت و تند بوي با عطرهاي و ادوکلن .5

  پزشکی آموزش هاي¬محیط در دانشجویان رفتار موازین: سوم فصل
 استادان، بیماران، همراهان بیماران، با برخورد در فروتنی و تواضع اي،¬حرفه اخالق اصول رعایت .1

 .است الزامی کارکنان و فراگیران

 صداي و سر ایجاد گونه هر. باشد همراه ادب با و آرامی به باید آموزشی هاي¬محیط در کردن صحبت .0

 .است ممنوع نیست، پزشکی حرفه شأن در که کلمات راندن زبان بر یا و بلند

 .باشد¬می ممنوع آموزشی هاي¬محیط در فرد حضور هاي¬زمان کلیه در دخانیات استعمال .3

 و کارکنان اساتید، حضور در و بیماران راند کنفرانس، سالن ها،¬آزمایشگاه در آن نظایر و آدامس جویدن .1

 .باشد¬می ممنوع بیماران

 سایر در و بوده خاموش باید همراه تلفن بیماران، راند و ها¬آزمایشگاه ها،¬کالس در حضور زمان در .5

 .یابد کاهش ضرورت حد به آن از استفاده ها،¬زمان

 ممنوع ها¬رستوران و ها¬شاپ کافی آسانسورها، نظیر مرتبط عمومی هاي¬شوخی و بحث هرگونه .1

 .باشد¬می
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  نامه آئین تخلف موارد پیگیري و اجرا بر نظارت: چهارم فصل
 علوم آموزشی هاي¬محیط سایر و آموزشی هاي¬بیمارستان در نامه¬آئین این اصول رعایت بر نظارت .1

 کارشناسان و بخش رئیس گروه، مدیر ها،¬بیمارستان آموزشی معاون عهده بر بالینی پزشکی وابسته

 .باشد¬می مربوطه واحد دانشجویی و آموزشی

 در و شود¬می داده تذکر ابتدا ننمایند رعایت را نامه¬آئین این اصول و اي¬حرفه اخالق که افرادي .0

 .شوند¬می داده ارجاع دانشجویان انضباطی شوراي به تخلف انجام بر اصرار صورت

 در حضور مدت تمام در و کامالً را سوم تا اول فصول از هریك در مندرج مقررات تمامی است موظف دانشجو

 .نماید رعایت بالینی محیط

 :نامه آیین مقررات از یك هر رعایت عدم صورت در :توجه

 به نامه آیین چهارم فصل در شده تعریف مسئولین از هریك یا و بخش سرپرستار/استاد توسط اول مرتبه در

 . شد خواهد داده شفاهی تذکر دانشجو

 "پوشش نحوه و لباس" به مربوط قوانین ویژه به نامه آیین در مندرج مقررات از یك ازهر تخطی تکرار صورت در

 ادامه از هستند موظف نامه آیین چهارم فصل در شده تعریف مسئولین از هریك یا و بخش سرپرستار/استاد

 بند طبق دانشجو با مقررات، به پایبندي عدم تداوم صورت در و جلوگیري بالینی آموزش محیط در دانشجو حضور

 . نمایند رفتار نامه آیین چهارم فصل دوم

 خواهد درس بالینی استاد با اي حرفه اخالق و پوشش اجرایی نامه آیین پیگیري و نظارت نهایی مسوولیت :توجه

 .بود

 ایران در بیمار حقوق منشور

  .است بیمار حق سالمت خدمات مطلوب دریافت -1

 : باید سالمت خدمات ارائه

 .باشد مذهبی و فرهنگی اعتقادات ها، ارزش به احترام با و انسان منزلت و شأن شایسته( 1-1

 .باشد مهربانی با همراه و انصاف،ادب صداقت، ي پایه بر( 0-1

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

 .باشد روز دانش اساس بر( 1-1

 .باشد بیمار منافع برتري بر مبتنی( 5-1
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 .باشد  بیماران درمانی هاي اولویت و عدالت بر مبتنی سالمت منابع توزیع مورد در( 1-1

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

 هاي محدودیت و رنج و درد تحمیل از دور به و ضروري و پایه رفاهی امکانات کلیه تامین همراه به( 8-1

 . باشد غیرضروري

 بیماران سالمندان، باردار، زنان کودکان، جمله از جامعه پذیر آسیب هاي گروه حقوق به اي ویژه توجه( 2-1

 .باشد داشته سرپرست بدون افراد و جسمی و ذهنی معلوالن زندانیان، روانی،

 . باشد بیمار وقت به احترام با و ممکن زمان ترین سریع در( 12-1

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

 موارد در. گیرد صورت آن ي هزینه تأمین به توجه بدون ،(اورژانس) فوري و ضروري هاي مراقبت در( 10-1

 .باشد شده تعریف ضوابط اساس بر( الکتیو)غیرفوري

 است الزم نباشد، ممکن مناسب خدمات ارائه که صورتی در ،(اورژانس) فوري و ضروري هاي مراقبت در( 13-1

 .گردد فراهم مجهز واحد به بیمار انتقال زمینه الزم، توضیحات و ضروري خدمات ي ارائه از پس

 با باشد می الوقوع قریب بیمار مرگ و برگشت قابل غیر بیماري وضعیت که حیات پایانی مراحل در( 11-1

 روانی، نیازهاي به توجه بیمار، رنج و درد آسایش،کاهش از منظور. گردد ارائه راهکاري وي آسایش حفظ هدف

 در دارد حق احتضار حال بیماردر. باشد می احتضار زمان در اش خانواده و وي عاطفی و معنوي اجتماعی،

 .گردد همراه خواهد می که فردي با خویش زندگی لحظات آخرین

 

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

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

  پذیرش زمان در بیمار حقوق منشور مفاد( 1-0-0

 ضوابط و درمانی غیر و درمانی خدمات از اعم بیمارستان بینی پیش قابل هاي هزینه و ضوابط( 0-1-0

  پذیرش زمان در حمایتی هاي سیستم معرفی و بیمه

 پزشك، جمله از مراقبت ارائه مسئول پزشکی گروه اعضاي اي حرفه ي رتبه و مسؤولیت نام،( 3-1-0

 یکدیگر با ها آن اي حرفه ارتباط و دانشجو و پرستار

 تشخیص ، آن احتمالی عوارض و روش هر قوت و ضعف نقاط و درمانی و تشخیصی هاي روش( 1-1-0

  بیمار گیري تصمیم روند در گذار تأثیر اطالعات ي کلیه نیز و آن عوارض و آگهی پیش بیماري،

  درمان طول در پزشکی گروه اصلی اعضاي و معالج پزشك به دسترسی ي نحوه( 5-1-0
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  دارند پژوهشی ماهیت که اقداماتی ي کلیه( 1-1-0

  درمان استمرار براي ضروري هاي آموزش ارائه( 7-1-0

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

 هاي ویژگی و درد و اضطراب جمله از بیمار شرایط با متناسب و مناسب زمان در باید اطالعات( 1-0-0

 : که این مگر گیرد، قرار وي اختیار در درك توان و تحصیالت زبان، جمله از وي فردي

 در) گردد؛ بیمار به آسیب سبب فوق اطالعات ي ارائه ي واسطه به درمان شروع در تأخیر 

 .(شود انجام باید مناسب زمان اولین در ضروري، اقدام از پس اطالعات انتقال صورت این

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

 معرض در را سایرین یا وي بیمار، اطالع عدم که این مگر شود، شمرده محترم بیمار خواست

 .دهد قرار جدي خطر

 و باشد داشته دسترسی خود بالینی ي پرونده در شده ثبت اطالعات ي کلیه به تواند می بیمار(0-0-0

 .نماید درخواست را آن در مندرج اشتباهات تصحیح و نموده دریافت را  آن تصویر

 

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

 : باشد می ذیل موارد درباره گیري تصمیم و انتخاب محدوده( 1-3

  ضوابط چارچوب در سالمت خدمات ي کننده ارائه مرکز و معالج پزشك انتخاب( 1-1-3

  مشاور عنوان به دوم پزشك از خواهی نظر و انتخاب( 0-1-3

 تداوم در تأثیري وي گیري تصمیم اینکه از اطمینان با پژوهش، گونه درهر شرکت عدم یا شرکت( 3-1-3

 . داشت نخواهد سالمت خدمات دریافت نحوه و

 آن رد یا پذیرش از ناشی احتمالی عوارض از آگاهی از پس پیشنهادي هاي درمان رد یا قبول( 1-1-3

 قرار جدي خطر معرض در را دیگري شخص درمان از امتناع که مواردي یا خودکشی موارد در مگر

 .دهد می

 گیري تصمیم ظرفیت واجد بیمار که زمانی در آتی درمانی اقدامات مورد در بیمار قبلی نظر اعالم( 5-1-3

 رعایت با وي گیري تصمیم ظرفیت فقدان زمان در پزشکی اقدامات راهنماي عنوان به و ثبت باشد می

 . گیرد قرار بیمار جایگزین گیرنده تصمیم و سالمت خدمات کنندگان ارائه نظر مد قانونی موازین

 : باشد می ذیل موارد شامل گیری تصمیم و انتخاب شرایط( 2-3

 جامع و کافی اطالعات دریافت بر مبتنی آگاهانه، و آزادانه باید بیمار گیري تصمیم و انتخاب( 1-0-3

 .باشد( دوم بند در مذکور)
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 .شود داده انتخاب و گیري تصمیم جهت بیمار به کافی و الزم زمان اطالعات، ارائه از پس( 0-0-3

 

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

 . باشد

 قانون که مواردي در مگر است الزامی بیمار به مربوط اطالعات ي کلیه به راجع رازداري اصل رعایت( 1-1

 .باشد کرده استثنا را آن

 گذاشته احترام بیمار خصوصی حریم به باید درمانی و تشخیصی از اعم مراقبت مراحل ي کلیه در( 0-1

 .گردد فراهم بیمار خصوصی حریم تضمین جهت الزم امکانات ي منظورکلیه بدین است ضروري. شود

 تلقی مجاز قانون حکم به که افرادي و بیمار طرف از مجاز افراد و درمانی گروه و بیمار فقط( 3-1

 .باشند داشته دسترسی اطالعات به میتوانند شوند می

. باشد داشته همراه را خود معتمد فرد معاینات، جمله از تشخیصی مراحل در دارد حق بیمار( 1-1

 خالف بر امر این اینکه مگر باشد می کودك حق درمان مراحل تمام در کودك والدین از یکی همراهی

 .باشد پزشکی هاي ضرورت

 

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

 در اختالل بدون است، منشور این موضوع که خود حقوق نقض ادعاي صورت در دارد حق بیمار هر( 1-5

 .نماید شکایت صالح ذي مقامات به سالمت خدمات دریافت کیفیت

 .شوند آگاه خود شکایت نتایج و رسیدگی نحوه از دارند حق بیماران( 0-5

 مقررات مطابق اثبات و رسیدگی از پس باید سالمت خدمات کنندگان ارائه خطاي از ناشی خسارت( 3-5

 .شود جبران ممکن زمان ترین کوتاه در

 ي کلیه اعمال باشد، گیري تصمیم ظرفیت فاقد دلیلی هر به بیمار که صورتی در منشور این مفاد اجراي در

 البته.بود خواهد جایگزین قانونی ي گیرنده تصمیم ي عهده بر -منشور این در مذکور -بیمار حقوق

 از تواند می پزشك شود، بیمار درمان مانع پزشك، نظر خالف بر جایگزین ي گیرنده تصمیم چه چنان

 .بنماید را گیري تصمیم در نظر تجدید درخواست ذیربط مراجع طریق

 درمان روند از بخشی در میتواند اما است، گیري تصمیم براي کافی ظرفیت فاقد که بیماري چنانچه

 .شود شمرده محترم او تصمیم باید بگیرد، تصمیم معقوالنه
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 آموزشی مقررات و قوانین

 باشد می 13 الی صبح 32/7 ساعت از کارآموزي ساعت . 

 از استفاده عدم سفید روپوش تیره، شلوار و کفش: برادران " دانشکده مقرارت مطابق یونیفرم از استفاده 

 و  " دانشجویی اتیکت جین، شلوار

 " است الزامی "دانشجویی اتیکت سفید، روپوش شلوارو و کفش: خواهران. 

 آموزشی وکادر همکاران آنها، همراهان بیماران، با برخورد در اسالمی شئونات و اخالقی اصول رعایت- 

 .است الزامی بخش در درمانی

 از دروس این در دانشجو غیبت ساعات و است الزامی کارآموزي به مربوط جلسات تمام در دانشجو حضور 

 با همراه واحد یك ازاء به جلسه یك شامل موجه غیبت)نماید تجاوز نباید درس آن ساعات مجموع  1/2

 الزم( . جبرانی جلسه دو با همراه واحد یك ازاء به جلسه یك شامل موجه غیر غیبت – جبرانی جلسه یك

 می معرفی بالینی امور به دانشجو واحد، یك ازاء به جلسه یك از بیش غیبت صورت در که است ذکر به

 .گردد

 در کارآموزي، موضوع با ارتباط در اینترنت و کتابخانه از استفاده به کارآموزي ساعت از بخشی اختصاص 

 .است پذیر امکان مربوطه استاد نظر با کارآموزي طول

 گروهی، بحث در شرکت یادگیري، تکالیف ارائه بخش، در آموزشی مقررات و قوانین رعایت  Case 

Report  و شده آموخته علمی اصول با مطابق مربی نظر زیر پروسیجرها اجراي درمانی، یا آموزشی 

 به بوك الگ انتهاي در) شود می لحاظ ارزشیابی در که هستند مواردي از یادگیري در فعال مشارکت

 (.است شده مشخص تفصیل

 دهید تحویل خود مربوطه بالینی مربی به دوره پایان در را خود تکالیف کلیه . 

 توجه قابل نکات
 مربوطه مربی تایید به و( کنید پیوست یا و) نموده ثبت بوك الگ در را خود علمی و عملی تجربیات کلیه 

 .برسانید

 است الزامی کارآموزي دوره شروع از بوك الگ تکمیل . 

 اقدام آن در اطالعات ثبت به نسبت لزوم موقع در تا باشید داشته همراه به اوقات تمامی در را بوك الگ 

 خواهد پیشگیري باشد می توام خطا با که حافظه به رجوع طریق از اطالعات ثبت از ترتیب این به شود،

 .شد

 تا شود داده تخصیص تکمیل به فعالیت انجام محل همان در کوتاهی زمان فعالیت هر پایان در است بهتر 

 .باشد دسترس در سهولت به نیاز مورد اطالعات

 در برداري نسخه یا بررسی جهت را بوك الگ دهد تشخیص که زمان هر در است مجاز آموزشی گروه 

 .بگیرد اختیار

 برسد بالینی مربی امضاي به باید بوك الگ . 
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 یادگیري عدم صورت در گروه سوي از شده تعیین اختصاصی و کلی اهداف به توجه با دوره اتمام از قبل 

 .شود رسانده مربوط مربی اطالع به ،موضوع مهارت یك

 شما عهده به آن مسئولیت و رفت خواهد بین از شما قبلی اطالعات دفترچه، شدن مفقود صورت در 

 .باشد می( دانشجو)
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اول نیمسال
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 در  اپیدمیولوژي کارآموزي : درس نام اول نیمسال:  تحصیلی ترم

 سالمندي
 

 145314:  درس شماره                                   

 انتظار مورد صالحیت پرستاری فرآیند مراحل ردیف

 نمره

 انجام کامل

 شده

 انجام ناقص

 شده
 نمره01 نشده انجام

0 
 مطالعات نقد و بررسی

 اپیدمیولوژیک

 نمره 4     توصیفی اپیدمیولوژیک  مطالعات انواع نقد و بررسی

     (شاهدی-مورد و  کوهورت) تحلیلی -توصیفی مطالعات انواع  نقد و بررسی

    (تجربی نیمه و تجربی های کارآزمایی) ای مداخله مطالعات انواع  نقد و بررسی
 

    ... و متاآنالیز سیستماتیک، مرور مطالعات انواع  نقد و بررسی

2 
 اپیدمیولوژیک های طرح بررسی

 ملی

 نمره 2    ملی اپیدمیولوژیک مطالعات فهرست تنظیم
    ملی مطالعه یک  نتایج ارایه و بررسی 

      ملی مطالعه یک  اپیدمیولوژیک نقد

  مطالعات خصوصیات مقایسه 3

 المللی بین  و ملی اپیدمیولوژیک

  شایع مشکالت از یکی در المللی بین و ملی مطالعه یک نتایج مقایسه

 

 نمره0   

   

  افزار نرم با آشنایی 4

Epi info 

 نمرهEpi info    3 افزار نرم به ها داده ورود

     توصیفی   صورت به  ها داده سازی خالصه و اطالعات استخراج

     تحلیلی های روش  با نتایج و اطالعات استخراج

    Epi info افزار نرم در اپیدمیولوژیک مطالعه یک نتایج و ها داده گزارش
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 آموزشی همکار/  استاد امضاء بازخورد ارزشیابی نتایج

   

   

   

  نمره 

 ژورنال کالب/سمینار آموزشی نمره(  1گزارش بالینی ) نمره(41صالحیت مورد انتظار  )

 نمره(2) 

 نهایی

 نمره(21) 
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کالب ژورنال گزارش فرم  

 
   

 :                                     نویسندگان:                                                                                                مقاله نام

 :مجله نام:                                                                                              انتشار سال

 توضیحات نمره ارزیابی معیار ردیف

   (نمره 3/1. )باشد می مشخص بالینی سئوال بر مبتنی مقاله ارائه به قادر دانشجو 4

   (نمره 23/1. )دارد مهم نقش کنندگان شرکت اطالعات نمودن آمد روز در شده انتخاب مقاله 2

   (نمره 23/1.)باشد داشته نقش بالینی مهارتهاي بهبود در تواند می شده انتخاب مقاله 5

   (نمره 23/1.)نماید ایفاد موثري نقش بالینی سازي تصمیم در تواند می مقاله ارائه از حاصل نتایج 1

   (نمره 3/1.)باشد می آموزشی هاي برنامه در مطالعه نتایج از استفاده چگونگی توضیح به قادر دانشجو 3

   (نمره 23/1.)است شده انتخاب جدید و التین معتبر مجالت از ، مقاله 6

   نمره 2: کل جمع



26 
 

 
 

  

  

 سمینار گزارش فرم

 مورد هر ارزیابی معیار ردیف

 نمره 3/1

 توضیحات

   .بود هدف دهنده پوشش محتوا و موضوع 4

 تعیین زمانی محدوده در منابع جدیدترین از استفاده با را محتوا 2

 داد پوشش خوبی به شده

  

    داشت مطالب ارائه در رسا و شیوا بیان و کافی تسلط 5

 و اساتید توسط شده مطرح پرسشهاي به پاسخگویی توانایی 1

 داشت را دانشجویان

  

   کل جمع 
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بالینی آموزش الگوي سالمندان سالمت وضعیت پایش:  درس نام  344332:  درس شماره   

 فرآیند مراحل

 پرستاري
  انتظار مورد عملکرد

شده مشاهده عملکرد سطح  

شده انجام کامل شده انجام ناقص  نشده انجام  نمره42   

 شناخت و بررسی

 و عمومی

 توانایی اختصاصی

بیمار از ارزیابی  

     (1) مورد با مصاحبه و ارتباط برقراري براي مناسب روانی فیزیکی، محیط نمودن فراهم

     (1) فیزیکی بررسی

     (1) مختلف سیستمهاي  سالمت وضعیت بررسی

     (5/2) زندگی کیفیت مختلف ابعاد ارزیابی توانایی

     (5/2) فیزیکی معاینه هاي تکنیك از استفاده با مددجو مشکالت ارزیابی توانایی

     (5/2) معاینه و بررسی هاي تکنیك از استفاده با مددجو مشکالت ارزیابی

     (5/2) مددجو هاي محدویت و بالفعل و بالقوه توانائیهاي ارزیابی توانایی

     (5/2) مددجو اختصاصی و عمومی رادیولوژي و پاراکلینیکی آزمایشات تفسیر توانایی

نمره Activity of Daily Living (ADL) (5/2)    1 زندگی روزمره فعالیتهاي وضعیت بررسی  

     (5/2) شناخت و بررسی حین ها یافته دقیق ثبت توانایی

     (5/2) تکنیك  انجام هنگام در اخالقی اصول بکارگیري توانایی

     Self Care Skills) ) (5/2) خود از مراقبت مهارتهاي وضعیت بررسی

     (5/2) خانواده/  مددجو اي مشاوره و آموزشی نیازهاي بررسی

 و مشکل شناسایی

-تشخیص تدوین

پرستاري هاي  

     (1) شده انجام شناخت و بررسی بر مبتنی مددجو آموزشی و درمانی مراقبتی، نیازهاي تعیین توانایی

     (5/2)  مشکل بروز هاي نشانه و عالئم نمودن فهرست

نمره 2    (5/2) مشکل بروز با مرتبط عوامل نمودن فهرست  

     (1) شناخت و بررسی هاي داده تحلیل و تجزیه بر مبتنی پرستاري تشخیصهاي تدوین توانایی
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 آموزشی همکار/  استاد امضاء بازخورد ارزشیابی نتایج

   

   

   

 نمره

 انتظار مورد صالحیت

 (نمره42)

 بالینی گزارش

 (نمره  1)

 نهایی نمره

 (نمره21) 

   

 

 

 

ریزي برنامه  
     (1) درمانی و پرستاري مراقبتهاي بندي اولویت توانایی

نمره 2    (1) منزل و بخش در مددجو فراغت اوقات جهت ریزي برنامه توانایی  
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 تحصیلی اولگزارش کار بالینی نیمسال 

 

 

 

 

 

نام درس کارآموزي و شماره 

 درس

 مطالعات نقد و بررسی

 اپیدمیولوژیک

 هاي طرح بررسی نمره 1

 ملی اپیدمیولوژیک

 نمره 2

 

 خصوصیات مقایسه

 اپیدمیولوژیک  مطالعات

 المللی بین  و ملی

  افزار نرم با آشنایی نمره4

Epi info 

 نمره کل نمره5

 نمره 41

کارآموزي اپیدمیولوژي  در 

 سالمندي

145314 

         

نام درس کارآموزي و شماره 

 درس

 و عمومی شناخت و بررسی

 از ارزیابی توانایی اختصاصی

 بیمار

-شناسایی مشکل و تدوین تشخیص نمره 1

 هاي پرستاري

 2  برنامه ریزي نمره 2

 نمره   

 نمره کل  

42 

 پایش وضعیت سالمت سالمندان

344332 
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 دوم نیمسال
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 نظریه ها و الگوهاي روانپرستارينام درس :         دوم ترم تحصیلی : نیمسال

 

 522511شماره درس :                                     

 ردیف
مراحل فرآیند 

 پرستاری
 صالحیت مورد انتظار

 نمره

 کامل انجام شده
ناقص انجام 

 شده

انجام 

 نشده
 نمره01

1 

 شناخت و بررسی

 و عمومی

 بیمار اختصاصی

     مورد با مصاحبه و ارتباط برقراري براي مناسب روانی فیزیکی، محیط نمودن فراهم

 نمره 5       نظریه هر با مرتبط راهنماهاي از استفاده با مددجو مشکالت ارزیابی توانایی

     مددجو مشکالت ارزیابی جهت مصاحبه هاي تکنیك از استفاده توانایی

0 

 و مشکل شناسایی

-تشخیص تدوین

 پرستاري هاي

     شده انجام شناخت و بررسی بر مبتنی مددجو آموزشی و درمانی مراقبتی، نیازهاي تعیین توانایی

     مشکل بروز هاي نشانه و عالئم نمودن فهرست

 نمره 2    مشکل بروز با مرتبط عوامل نمودن فهرست

     شناخت و بررسی هاي داده تحلیل و تجزیه بر مبتنی پرستاري تشخیصهاي تدوین توانایی

 نمره0    منتخب نظریه با منطبق مراقبتی اهداف تدوین توانایی ریزي برنامه 3

     نظریه بر مبتنی  درمانی و پرستاري مراقبتهاي بندي اولویت توانایی

 نمره0    مددجو به درمانی – مراقبتی  هاي آموزش ارائه اجرا 4

    مددجو در درمانی – مراقبتی رژیم بکارگیري و پذیرش جهت در انگیزه ایجاد توانایی

 نمره0    انتظار مورد برآیندهاي به مددجو دستیابی میزان مورد در قضاوت توانایی ارزشیابی 5

    مددجو اختالل هاي ونشانه عالئم دقیق ثبت گزارش

    مددجو پرستاري تشخیصهاي دقیق ثبت گزارش
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    ترخیص معیارهاي نظر از مددجو ارزیابی توانایی

 آموزشی همکار/  استاد امضاء بازخورد ارزیابی نتایج

   

   

   

 نمره

 (نمره21)   نهایی (نمره2)      آموزشی سمینار/کالپ ژورنال (نمره  1)    بالینی گزارش (نمره41)     انتظار مورد صالحیت
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 کالب ژورنال گزارش فرم

 

  

 :                                     نویسندگان:                                                                                                مقاله نام

 :لهمج نام:                                                                                              انتشار سال

 توضیحات نمره ارزیابی معیار ردیف

   (نمره 5/2. )باشد می مشخص بالینی سئوال بر مبتنی مقاله ارائه به قادر دانشجو 1

   (نمره 05/2. )دارد مهم نقش کنندگان شرکت اطالعات نمودن آمد روز در شده انتخاب مقاله 0

   (نمره 05/2.)باشد داشته نقش بالینی مهارتهاي بهبود در تواند می شده انتخاب مقاله 3

   (نمره 05/2.)نماید ایفاد موثري نقش بالینی سازي تصمیم در تواند می مقاله ارائه از حاصل نتایج 1

 5/2.)باشد می آموزشی هاي برنامه در مطالعه نتایج از استفاده چگونگی توضیح به قادر دانشجو 5

 (نمره

  

   (نمره 05/2.)است شده انتخاب جدید و التین معتبر مجالت از ، مقاله 1

   نمره 0: کل جمع
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 سمینار گزارش فرم
 مورد هر ارزیابی معیار 

 نمره 5/2

 توضیحات

   .بود هدف دهنده پوشش محتوا و موضوع 1

 شده تعیین زمانی محدوده در منابع جدیدترین از استفاده با را محتوا 0

 داد پوشش خوبی به

  

    داشت مطالب ارائه در رسا و شیوا بیان و کافی تسلط 3

 و اساتید توسط شده مطرح پرسشهاي به پاسخگویی توانایی 1

 داشت را دانشجویان

  

   کل جمع 
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 344335 : درس شماره                                      (4) سالمندي پرستاري درس کارورزي : درس نام نیم سال تحصیلی دوم :تحصیلی ترم

 ردیف
 فرآیند مراحل

 پرستاري
انتظار مورد عملکرد  

 نمره

 کامل

 انجام

 نشده

 ناقص

 انجام

 شده

 انجام

 نشده
نمره 42  

1 
 شناخت و بررسی

 و عمومی
بیمار اختصاصی  

اختصاصی بیماري و عمومی سالمت زمینه در ذهنی هاي داده بخشی اعتبار و آوري جمع      

 و قلب هاي سیستم در اختالالت  بر مبتنی بیمار فیزیکی معاینه
  ریز درن وغدد عروق،تنفس،گوارش،اعصاب

    

بیمار اختصاصی و عمومی آزمایشات تفسیر      

شناخت و بررسی از حاصل غیرطبیعی و طبیعی هايیافته نمودن مشخص      

0  
-تشخیص تدوین

پرستاري هاي  

      شده انجام شناخت و بررسی  بر مبتنی بیمار آموزشی و درمانی مراقبتی، نیازهاي تعیین

مشکل بروز هاينشانه و عالئم تدوین فهرست      

مشکل بروز با مرتبط عوامل نمودن فهرست      

 و بررسی هايداده تحلیل و تجزیه بر مبتنی پرستاري هايتشخیص  بندي الویت و تدوین
 شناخت

    

ریزيبرنامه 3  

بیمار پرستاري هاي تشخیص بر مبتنی محور مددجو اهداف تدوین      

پرستاري هاي تشخیص و اهداف بر مبتنی پرستاري مداخالت تدوین      

درمانی و پرستاري مداخله هر براي مستدل و علمی دالیل ارائه      

مراقبتی هاي برنامه بندي ویت الو      
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 اجرا 1
      team working رویکرد به پایبندي

مراقبتی استانداردهاي حداقل  بر مبتنی برنامه اجراي      

 ارزشیابی 5

      شده انجام پرستاري اقدامات و مداخالت دقیق ثبت

انتظار مورد برآیندهاي  به بیمار دستیابی میزان مورد در قضاوت توانایی      

انتظار مورد برآیندهاي به بیمار دستیابی عدم علل مورد در ارزشیابی و قضاوت توانایی      
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 313321: درس شماره موفق و فعال سالم، سالمندي:   درس نام دوم نیمسال:  تحصیلی ترم

 براي ریزي برنامه مراحل ردیف

 آموزشی برنامه اجراي

 صالحیت سطح انتظار مورد صالحیت

 نمره41 نشده انجام شده انجام ناقص شده انجام کامل

1  
  شناخت  و بررسی

  تحلیل تجزیه و

     موفق و فعال سالم، سالمندي  با مرتبط  هاي شاخص  و استانداردها تعیین
 سالم سالمندان سالمت ارتقاي و سالمت  مشکالت و نیازها جامع بررسی

  نیازها  وسعت و شدت تعیین ،( ها داده آوري جمع پرسشنامه، تهیه)
 سالمندان سالمت ارتقاي و سالمت  مشکالت

 نمره 0   

 خدمات ارائه نظام در سالمندي مراقبتهاي ادغام ي برنامه تحلیل و تجزیه
 درمانی بهداشتی

 

   

  اهداف تنظیم 0
 ریزي برنامه  و
 

 و استانداردها با متناسب انتظار مورد پیامدهاي و فعالیتها اهداف، تعیین
  سالمندان نیازهاي

 نمره 0   

      ارزشیابی ابزار و روش انتخاب  ، برنامه ارزشیابی هاي شاخص تدوین

 ویژه ورزش و فعالیت  هاي برنامه سرگرمی، و تفریح هاي برنامه طراحی
  سالمندان

   

 و هنري هاي برنامه  ،(چهره به چهره  و گروهی) آموزشی هاي برنامه طراحی
  سالمندان ویژه فرهنگی

   

 برنامه نتایج به دستیابی میزان ارزشیابی  و اجرا بندي زمان جدول تدوین
 شده طراحی  هاي

   

 اجرا 3
 

 ویژه ورزش و  فعالیت  هاي برنامه و سرگرمی-تفریحی هاي برنامه اجراي
 سالمندان

 نمره0   

    سالمندان ویژه(  چهره به چهره و گروهی) آموزشی هاي برنامه اجراي
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 تقویت و سالمندان داوطلبانه و رسمی غیر هاي تشکل  سازماندهی
 فوق هاي برنامه اجراي در ها آن اجتماعی مشارکت

   

 مبتنی ارزشیابی از استفاده با برنامه اجراي در نظر مورد نتایج تعیین ارزشیابی 1
 : برپیامد
 نظر مورد نتایج و اهداف  تعیین  
 ( ارزشیابی هاي شاخص) استانداردها تعیین 
 نتایج و اهداف  تعیین  اساس بر ارزشیابی روشهاي و ابزار طراحی 

  نظر مورد
 ارزشیابی روشهاي و ابزار طراحی 
 برنامه اجراي از بعد و قبل موجود وضعیت در تغییر گیري اندازه  

 برنامه اصالح/ تداوم براي نتایج  خورد باز و ها داده تحلیل و تجزیه 
 

 نمره 0   

 برنامه اثرات گزارش یا و خالصه تدوین و اثرات/ ها پیامد سازي خالصه نتایج انتشار و  گزارش 5
 

 نمره0   

 آموزشی همکار/  استاد امضاء بازخورد ارزشیابی نتایج

   

   

   

  نمره 

 انتظار مورد صالحیت
 (نمره12)

 بالینی گزارش
 (نمره  8)

 آموزشی سمینار/کالپ ژورنال
 (نمره0) 

 نهایی نمره
 (نمره02) 
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کالب ژورنال گزارش فرم  
 

 

  

 :                                     نویسندگان:                                                                                                مقاله نام

 :مجله نام:                                                                                              انتشار سال

 توضیحات نمره ارزیابی معیار ردیف

   (نمره 5/2. )باشد می مشخص بالینی سئوال بر مبتنی مقاله ارائه به قادر دانشجو 1

   (نمره 05/2. )دارد مهم نقش کنندگان شرکت اطالعات نمودن آمد روز در شده انتخاب مقاله 0

   (نمره 05/2.)باشد داشته نقش بالینی مهارتهاي بهبود در تواند می شده انتخاب مقاله 3

   (نمره 05/2.)نماید ایفاد موثري نقش بالینی سازي تصمیم در تواند می مقاله ارائه از حاصل نتایج 1

   (نمره 5/2.)باشد می آموزشی هاي برنامه در مطالعه نتایج از استفاده چگونگی توضیح به قادر دانشجو 5

   (نمره 05/2.)است شده انتخاب جدید و التین معتبر مجالت از ، مقاله 1

   نمره 0: کل جمع
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 سمینار گزارش فرم
 مورد هر ارزیابی معیار ردیف

 نمره 5/2

 توضیحات

   .بود هدف دهنده پوشش محتوا و موضوع 1

 به شده تعیین زمانی محدوده در منابع جدیدترین از استفاده با را محتوا 0

 داد پوشش خوبی

  

    داشت مطالب ارائه در رسا و شیوا بیان و کافی تسلط 3

 را دانشجویان و اساتید توسط شده مطرح پرسشهاي به پاسخگویی توانایی 1

 داشت

  

   کل جمع 
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 525525شماره درس :                                                                                                                           بخشهای بالینی  در  مدیریت پرستارینام درس :  دوم نیمسال    ترم تحصیلی :

 انتظار مورد صالحیت پرستاري فرآیند مراحل ردیف

 نمره

 انجام کامل

 شده
 نمره41 نشده انجام شده انجام ناقص

 شناخت و بررسی 0

      شده تعیین بخشهای در ساختاری استانداردهای بررسی

     شده تعیین بخشهای در فرایندی استانداردهای بررسی

     شده تعیین بخشهای  در ای نتیجه استانداردهای بررسی

 نمره 3    شده تعیین بخشهای در پرستاری انسانی منابع مدیریت وضعیت بررسی

     شده تعیین بخشهای در پرستاری خدمات برونی و درونی ارزشیابی و حسابرسی انجام نحوه بررسی

     بیمارستان پرستاری و مدیریتی سیستم در اختیار تفویض فرایند بررسی

     پرستاری واحد در دیسیپلین اجرای چگونگی بررسی

     درمان معاونت پرستاری واحد فعالیتهای بررسی

 مشکل شناسایی 2

      شده تعیین بخشهای در ساختاری استانداردهای از انحراف موارد تعیین

     شده تعیین بخشهای در فرایندی استانداردهای از انحراف موارد تعیین

 نمره 3    شده تعیین بخشهای  در ای نتیجه استانداردهای از انحراف موارد تعیین

 نیاز، مورد نیروی تعداد) شده تعیین بخشهای در پرستاری انسانی منابع مدیریت وضعیت در موجود مشکالت تعیین

 (جابجایی نرخ و غیبت نرخ استعالجی، نرخ
    

     شده تعیین بخشهای در پرستاری خدمات برونی و درونی ارزشیابی و حسابرسی انجام نحوه در موجود مشکالت تعیین

     بیمارستان پرستاری و مدیریتی سیستم در اختیار تفویض فرایند در موجود مشکالت و موانع تعیین
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     پرستاری واحد در دیسیپلین اجرای در ضعف نقاط تعیین

 ریزی برنامه 3

     شده تعیین بخشهاي در ساختاري استانداردهاي  اصالح براي پیشنهادات ارائه

 نمره3

    شده تعیین بخشهاي در فرایندي استانداردهاي از انحراف موارد  اصالح براي پیشنهادات ارائه

    شده تعیین بخشهاي  در اي نتیجه استانداردهاي از انحراف موارد اصالح براي پیشنهادات ارائه

 شده تعیین بخشهاي در پرستاري انسانی منابع مدیریت وضعیت در موجود مشکالت اصالح براي پیشنهادات ارائه

 (جابجایی نرخ و غیبت نرخ استعالجی، نرخ نیاز، مورد نیروي تعداد)

   

 در پرستاري خدمات برونی و درونی ارزشیابی و حسابرسی انجام نحوه در موجود مشکالت اصالح براي پیشنهادات ارائه

 شده تعیین بخشهاي

   

 پرستاري و مدیریتی سیستم در اختیار تفویض فرایند در موجود مشکالت و موانع اصالح براي پیشنهادات ارائه

 بیمارستان

   

    پرستاري واحد در دیسیپلین اجراي در ضعف نقاط اصالح براي پیشنهادات ارائه

 (نوآوري و خالقیت) مربوطه مرکز پرستاري مدیر توافق با و آزمایشی صورت به پیشنهادات از برخی اجراي اجرا 4

   

 نمره5/1

 نمره5/1     آن اثربخشی و شده اجرا موارد نتایج ارزشیابی ارزشیابی 5
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 ارزیابی نتایج

 

 بازخورد

 

 آموزشی همکار/  استاد امضاء

   

   

   

 

 

 

 نمره

 نمره(21نهایی  )  نمره(  01گزارش بالینی    ) نمره(01انتظار     )صالحیت مورد 
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کالب ژورنال گزارش فرم  

 :                                     نویسندگان:                                                                                                مقاله نام

 :مجله نام:                                                                                              انتشار سال

 توضیحات نمره ارزیابی معیار ردیف

   (نمره 5/2. )باشد می مشخص بالینی سئوال بر مبتنی مقاله ارائه به قادر دانشجو 1

   (نمره 05/2. )دارد مهم نقش کنندگان شرکت اطالعات نمودن آمد روز در شده انتخاب مقاله 0

   (نمره 05/2.)باشد داشته نقش بالینی مهارتهاي بهبود در تواند می شده انتخاب مقاله 3

   (نمره 05/2.)نماید ایفاد موثري نقش بالینی سازي تصمیم در تواند می مقاله ارائه از حاصل نتایج 1

   (نمره 5/2.)باشد می آموزشی هاي برنامه در مطالعه نتایج از استفاده چگونگی توضیح به قادر دانشجو 5

   (نمره 05/2.)است شده انتخاب جدید و التین معتبر مجالت از ، مقاله 1

   نمره 0: کل جمع



45 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 سمینار گزارش فرم

 مورد هر ارزیابی معیار ردیف

 نمره 3/1

 توضیحات

   .بود هدف دهنده پوشش محتوا و موضوع 4

 خوبی به شده تعیین زمانی محدوده در منابع جدیدترین از استفاده با را محتوا 2

 داد پوشش

  

    داشت مطالب ارائه در رسا و شیوا بیان و کافی تسلط 5

   داشت را دانشجویان و اساتید توسط شده مطرح پرسشهاي به پاسخگویی توانایی 1

   کل جمع 
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 تحصیلی دوم نیمسال بالینی کار گزارش 

 

 عمومی شناخت و بررسی درس شماره و کارآموزي درس نام

  بیمار اختصاصی و

 تدوین و مشکل شناسایی نمره 3

 پرستاري هايتشخیص

 4  ریزي برنامه نمره 2

 نمره   

 اجرا

 

 ارزشیابی نمره4
 

 کل نمره نمره4

41 

 روانپرستاري الگوهاي و ها نظریه

311341 

           

 کل نمره نمره3/1 ارزشیابی نمره3/1 اجرا نمره5 ریزي برنامه نمره 5 مشکل شناسایی نمره 5 شناخت و بررسی درس شماره و کارآموزي درس نام

41 

 مدیریت پرستاري دربخشهاي بالینی

313326 

           

  شناخت  و بررسی درس شماره و کارآموزي درس نام

 تحلیل تجزیه و

  اهداف تنظیم نمره 2

 ریزي برنامه  و
 

 اجرا نمره 2

 

 انتشار و  گزارش نمره 2 ارزشیابی نمره2

 نتایج

 کل نمره نمره2

41 

 سالمندي سالم، فعال و موفق

313321 
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 سوم نیمسال
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 بیماري روانشناختی، وضعیت -2سالمندي پرستاري کارآموزي:  درس نام  سوم نیمسال: تحصیلی ترم

 روانی اختالالت و   ها
 345324:  درس شماره                                

 ردیف
 فرآیند مراحل

 پرستاري
 شده انجام کامل انتظار مورد عملکرد

 انجام ناقص

 شده
 نشده انجام

 نمره

12 

0 

ی
س

رر
ب

 و 
ت

اخ
شن

 

ی
وم

عم
 و 

ی
ص

صا
خت

ا
 

ار
یم

ب
 

 ابزارهای کاربرد و مصاحبه های تکنیک از استفاده با مددجو روان سالمت وضعیت بررسی توانایی

 مربوطه
    

 نمره 3      روانی اختالل به مبتال سالمند روان سالمت بر موثر اجتماعی روانی و فیزیکی محیط بررسی توانایی

      سالمند مددجوی بهنجار و طبیعی رفتارهای از مشکالت تفکیک و نمودن مشخص توانایی

2 

ی
سای

شنا
 

ل
شک

م
 و 

ن
وی

تد
 

ص
خی

ش
ت

ی
ها

 
ی

ار
ست

پر
 

      شده انجام شناخت و بررسی بر مبتنی مددجو آموزشی و درمانی مراقبتی، نیازهای تعیین توانایی

     مشکل بروز های نشانه و عالئم نمودن فهرست

 نمره 0    مشکل بروز با مرتبط عوامل نمودن فهرست 

      شناخت و بررسی های داده تحلیل و تجریه بر مبتنی پرستاری های تشخیص تدوین توانایی

مه 3
رنا

ب
ی

یز
ر

 

    سالمند مددجوی پرستاری های تشخیص بر مبتنی روانپرستاری مراقبت اهداف تدوین

 نمره 2
    سالمند مددجوی پرستاری های تشخیص بر مبتنی روانپرستاری مداخالت تدوین

    روان سالمت حوزه در پرستاری مداخله هر برای مستدل و علمی دالیل ارائه توانایی

    روانپرستاری مداخالت بندی اولویت توانایی

را 4
اج

 

       روانی اختالل به مبتال سالمند مددجوی با درمانی ارتباط برقراری توانایی

      سالمند بررسی و ارتباط برقراری برای مناسب روانی فیزیکی، محیط نمودن فراهم توانایی

      سالمند مددجوی در مطلوب رفتارهای و شناخت تقویت جهت در الزم های آموزش نمودن فراهم
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      خود از مراقبت فعالیتهای ایفای جهت در مددجو نمودن تشویق و فعال

 نمره 5/2      روانی اختالل به مبتال سالمند مددجوی برای دارویی مراقبتهای صحیح اجرای

 ارزشیابی 5
    انتظار مورد برآیندهای به فرد دستیابی میزان مورد در قضاوت توانایی

 نمره 5/0
    انتظار مورد برآیندهای به فرد دستیابی عدم مورد در ارزشیابی و قضاوت توانایی

 

 

 

 امضاء استاد / همکار آموزشی بازخورد نتایج ارزشیابی

   

   

   

  

 نمره

 

 ژورنال کالب/سمینار آموزشی نمره(  2گزارش بالینی ) نمره(01صالحیت مورد انتظار  )

 نمره(2) 

 نهایی

 نمره(21) 
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  کالب ژورنال گزارش فرم
 

  

 :                                     نویسندگان:                                                                                                مقاله نام

 :مجله نام:                                                                                              انتشار سال

 توضیحات نمره ارزیابی معیار ردیف

   (نمره 5/2. )باشد می مشخص بالینی سئوال بر مبتنی مقاله ارائه به قادر دانشجو 1

   (نمره 05/2. )دارد مهم نقش کنندگان شرکت اطالعات نمودن آمد روز در شده انتخاب مقاله 0

   (نمره 05/2.)باشد داشته نقش بالینی مهارتهاي بهبود در تواند می شده انتخاب مقاله 3

   (نمره 05/2.)نماید ایفاد موثري نقش بالینی سازي تصمیم در تواند می مقاله ارائه از حاصل نتایج 1

   (نمره 5/2.)باشد می آموزشی هاي برنامه در مطالعه نتایج از استفاده چگونگی توضیح به قادر دانشجو 5

   (نمره 05/2.)است شده انتخاب جدید و التین معتبر مجالت از ، مقاله 1

   نمره 0: کل جمع
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 .....سمینار گزارش فرم
 مورد هر ارزیابی معیار 

 نمره 5/2

 توضیحات

   .بود هدف دهنده پوشش محتوا و موضوع 1

 شده تعیین زمانی محدوده در منابع جدیدترین از استفاده با را محتوا 0

 داد پوشش خوبی به

  

    داشت مطالب ارائه در رسا و شیوا بیان و کافی تسلط 3

 و اساتید توسط شده مطرح پرسشهاي به پاسخگویی توانایی 1

 داشت را دانشجویان

  

   کل جمع 



52 
 

 313315: درس شماره سالمندان ویژه مراقبت هاي سیستم و ساختارها:  درس نام سوم نیمسال:  تحصیلی ترم

 صالحیت سطح انتظار مورد صالحیت  برنامه  اجزای ردیف

 نمره01 نشده انجام شده انجام ناقص شده انجام کامل

 و ساختارها  ارزیابی 0

 ویژه مراقبت هاي سیستم

 وایران جهان در سالمندان

 ایران و جهان در سالمت خدمات عرضه هاي نظام  بررسی

 سالمندان  سالمت خدمات عرضه هاي نظام رویکردهاي و اهداف شناسایی

 درمانی بهداشتی خدمات ارائه نحوه بر تاثیرگذار عوامل تعیین و ارزیابی

 سالمت خدمات عرضه درنظامهاي واصالح بازنگري راهکارهاي بررسی

 سالمت خدمات ارائه نظامهاي در منابع تخصیص روشهاي شناسایی

 سالمت خدمات ارائه درنظامهاي کیفیت مدیریت ارزیابی

 سالمت خدمات ارائه هاي نظام در کار نیروي بحران ارزیابی

   سالمتی موسسات شناسایی

 

 نمره 3    

  تحلیل و تجزیه 2

 

 سالمت خدمات عرضه نظام وتحلیل تجزیه

 بهداشتی اولیه و اساسی خدمات ارائه نحوه تحلیل

 سالمت خدمات ارائه بر گذار تاثیر عوامل وتحلیل تجزیه

 نمره1   
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 وایران جهان در سالمت خدمات عرضه نظامهاي مقایسه

 سالمت خدمات ارائه نظام در کیفیت مدیریت تحلیل

 خدمات عرضه نظام در اصالحات و بازنگري راهکارهاي وتحلیل تجزیه

 سالمت خدمات ارائه نظامهاي در سالمتی وضعیت پایش

  سالمت خدمات ارائه در منابع تخصیص وتحلیل تجزیه

  سالمت خدمات ارائه نظام یك نقد

 سالمت خدمات ارائه برنحوه تاثیرگذار عوامل بندي اولویت ریزي برنامه 3

 اولیه اساسی خدمات ارائه چگونگی ریزي برنامه

 سالمت خدمات عرضه نظامهاي ورویکردهاي ها اهداف،استراتژي تعیین

 

 نمره 0   

 اجرا 4

 

  ایران و جهان در درمانی بهداشتی خدمات عرضه نظامهاي ونقد بررسی توانایی

 سالمت خدمات ارائه نظام در واصالحات بازنگري راهکارهاي ارائه توانایی

 نمره1   

 ارزشیابی 5

 

 : برپیامد مبتنی ارزشیابی انجام از استفاده با برنامه اجراي در نظر مورد نتایج تعیین

 نظر مورد نتایج و اهداف تعیین . 

 ارزشیابی( هاي شاخص) استانداردهاي تعیین  

 ارزشیابی روشهاي و ابزار طراحی 

 نمره0   
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 ها داده تحلیل و تجزیه 

 مدت دراز و میان ، کوتاه پیامدهاي تعیین  

 نتایج گزارش 

 

 نمره1    برنامه اثرات گزارش یا و خالصه تدوین و اثرات/ ها پیامد سازي خالصه دهی گزارش 5

 آموزشی همکار/ استاد امضاء بازخورد ارزشیابی نتایج

   

   

   

 نمره

 انتظار مورد صالحیت

 (نمره12)

 آموزشی سمینار/کالپ ژورنال (نمره  8)بالینی گزارش

 (نمره0) 

 نهایی نمره

 (نمره02) 
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  کالب ژورنال گزارش فرم
 

  

 :                                     نویسندگان:                                                                                                مقاله نام

 :مجله نام:                                                                                              انتشار سال

ردی

 ف

 توضیحات نمره ارزیابی معیار

   (نمره 5/2. )باشد می مشخص بالینی سئوال بر مبتنی مقاله ارائه به قادر دانشجو 1

   (نمره 05/2. )دارد مهم نقش کنندگان شرکت اطالعات نمودن آمد روز در شده انتخاب مقاله 0

   (نمره 05/2.)باشد داشته نقش بالینی مهارتهاي بهبود در تواند می شده انتخاب مقاله 3

   (نمره 05/2.)نماید ایفاد موثري نقش بالینی سازي تصمیم در تواند می مقاله ارائه از حاصل نتایج 1

   (نمره 5/2.)باشد می آموزشی هاي برنامه در مطالعه نتایج از استفاده چگونگی توضیح به قادر دانشجو 5

   (نمره 05/2.)است شده انتخاب جدید و التین معتبر مجالت از ، مقاله 1

   نمره 0: کل جمع
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 .....سمینار گزارش فرم
 مورد هر ارزیابی معیار 

 نمره 5/2

 توضیحات

   .بود هدف دهنده پوشش محتوا و موضوع 1

 شده تعیین زمانی محدوده در منابع جدیدترین از استفاده با را محتوا 0

 داد پوشش خوبی به

  

    داشت مطالب ارائه در رسا و شیوا بیان و کافی تسلط 3

 و اساتید توسط شده مطرح پرسشهاي به پاسخگویی توانایی 1

 داشت را دانشجویان

  

   کل جمع 
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 تحصیلی سومنیمسال  بالینی کار گزارش

 کارآموزي درس نام

 درس شماره و

 بررسی

 و

 شناخت

 مددجو

 مشکل شناسایی نمره

 تدوین و

 هاي تشخیص

 پرستاري

 اهداف نمره

 و

 برنامه

 ریزي

 و اجرا نمره

 ارزشیابی

 نحوه نمره

 برقراري

  ارتباط

 و تجزیه نمره

 ارتباط تحلیل

 مورد منابع و

  استفاده

 نحوه نمره

 و نگارش

 به ارائه

 موقع

 کتبی گزارش نمره

 درجمع کیس

 به دانشجویان

 سمینار صورت

 آموزش نمره

 بیمار به

 نمره نمره

 کل

2 4 4 4 3/4 3/4 3/1 4 3/1 41 

 پرستاري کارآموزي

 وضعیت -2سالمندي

 بیماري روانشناختی،

  روانی اختالالت و ها

(345324) 

                   

 

 

  

ساختارها و سیستم هاي مراقبت ویژه 

 سالمندان

313315 

 

  ارزیابی

 و ساختارها

 هاي سیستم

 ویژه مراقبت

 در سالمندان

 وایران جهان

5 

 نمره

  تحلیل و تجزیه

 

 اجرا نمره 2 ریزي برنامه نمره4

 

 ارزشیابی نمره4

 

 کل نمره نمره4 دهی گزارش نمره2

 نمره 41
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 چهارم نیمسال

 

 

 

 

 

  



59 
 

 313351: درس شماره (سالمندي دوره اجتماعی مشکالت و لئمسا) 5 سالمندي پرستاري:  درس نام چهارم نیمسال:  تحصیلی ترم

 فرایند اجراي  مراحل ردیف

 مشکالت در پرستاري

 سالمندي دوره اجتماعی

 انجام کامل صالحیت سطح انتظار مورد صالحیت

 شده

 انجام ناقص

 شده

 نمره12 نشده انجام

1 

  شناخت و بررسی

      سالمندي دوره اجتماعی مشکالت و مسایل ، خطر عوامل  شناسایی

 نمره 0

     سالمندي دوره اجتماعی و  خانوادگی ارتباطات و ارتباطی فرایندهاي مورد در اطالعات آوي جمع

 در خانوادگی و اجتماعی کارکردهاي افت و نقش دادن دست از پیامدهاي و عوامل مورد در  اطالعات آوري جمع

 سالمندي دوره

   

      سالمندان اجتماعی حمایت منابع با ارتباط در اطالعات آوري جمع

 دوره مشکالت حل  و پذیر آسیب سالمندان  شناسایی براي اجتماعی مسایل با مرتبط اطالعات تحلیل و تجزیه

 سالمندي

  

   

0 

  تحلیل تجزیه

 نیازها/ مشکالت تعیین و

 دوره در آن با مرتبط شایع مشکالت تعیین و   سالمندان  اجتماعی  مشکالت و مسایل تحلیل و تجزیه 

 سالمندي

   

 نمره 0
     اجتماعی انزواي  و تنهایی نسلی، بین شکاف  درگیر سالمندان مشکالت  و نیازها شناخت

    رفتار سوء  و غفلت ، درگیر  سالمندان مشکالت  و نیازهاي شناخت

    ...( و اقتصادي مشکالت و  فقر  درگیر   سالمندان سالمندان مشکالت  و نیازهاي شناخت
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3 

  برنامه و  اهداف تنظیم

  ریزي

  

 تفکیك به  خانواده و سالمند زندگی کیفیت و سالمت ارتقاي ي برنامه از انتظار مورد مقاصد و اهداف تنظیم

 سالمندي دوره اجتماعی مشکالت

   

 نمره0

 دوره اجتماعی مشکالت تفکیك به  خانواده و فرد  اجتماعی مشکالت حل منظور به مختلف راهکارهاي تعیین

 سالمندي

   

 با سالمندي دوره با  مرتبط اجتماعی مشکالت از یکی حل منظور به( جامعه براي)عمومی هاي برنامه تدوین

  پرستاري الگوهاي و ها نظریه از استفاده

   

 دوره با  مرتبط اجتماعی مشکالت از یکی حل منظور به(  خانواده/ فرد براي)اختصاصی هاي برنامه تدوین

 اي مداخله هاي مدل و ها نظریه از استفاده با سالمندي

   

 و بومی صاحبنظران با مشاوره  و( خانواده و فرد) کنندگان مشارکت/ذینفعان نظر کسب با برنامه تدوین و تایید

  محلی

   

     برنامه هر در  انتظار مورد نتایج به دستیابی بندي زمان جدول تدوین

1 

  اجرا

 و امکانات  انسانی، نیروي)  خانواده  و جامعه سطح در برنامه اجراي براي   اجرایی و ساختاري ظرفیت  ایجاد

 ...(  و اداري مالی، تسهیالت

   

  آموزش با جامعه سیاسی و عمومی فضاي در جدید هاي فرصت ایجاد نمره0

 ( Campaign)رسانی اطالع بسیج  جامعه، و خانواده  توانمندسازي و

   

      سالمندان براي منزل ویژه به محیط سازي ایمن اصول اجراي
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     (Advocacy)جانبه همه حمایت جلب و 

5 

 

 
  ارزشیابی

  و برنامه طول در  ضعف و قوت نقاط اي دوره بررسی:  برنامه فرآیند  تکوینی ارزشیابی

  کار فرایند در اصالحی بازخوردهاي  ارایه و  مستمر و دقیق  طور به کار  مختلف مراحل

   

 نمره 1

 دستاوردهاي و نتایج حصول میزان از اطمینان  جهت نهایی نتایج و اثرات ارزشیابی

 حاصل بود قرار که آنچه/  انتظار مورد نتایج به دستیابی میزان تعیین) کامل بطور  برنامه

 (شود

   

 دستاوردهاي حصول مانع که آنچه یعنی)ها محدودیت و موانع/  ها کننده تسهیل تعیین

 (بوده انتظار مورد

   

1 

 نتایج انتشار و گزارش

    اندرکاران دست و نظران صاحب اطالع جهت برنامه از حاصل  نتایج اعالم

 نمره 1

     موفقیت عدم صورت در مطلوب نتایج به دستیابی عدم دالیل و ها محدودیت  اعالم
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 امضاء استاد / همکار آموزشی بازخورد نتایج ارزشیابی

   

   

   

  

 نمره

 

 آموزشی سمینار/کالب ژورنال (نمره  1) بالینی گزارش (نمره41)  انتظار مورد صالحیت

 (نمره2) 

 نهایی

 (نمره21) 

    



63 
 

 

 

کالب ژورنال گزارش فرم  

 

  

 :                                     نویسندگان:                                                                                                مقاله نام

 :لهمج نام:                                                                                              انتشار سال

 توضیحات نمره ارزیابی معیار ردیف

   (نمره 3/1. )باشد می مشخص بالینی سئوال بر مبتنی مقاله ارائه به قادر دانشجو 0

   (نمره 23/1. )دارد مهم نقش کنندگان شرکت اطالعات نمودن آمد روز در شده انتخاب مقاله 2

   (نمره 23/1.)باشد داشته نقش بالینی مهارتهاي بهبود در تواند می شده انتخاب مقاله 3

   (نمره 23/1.)نماید ایفاد موثري نقش بالینی سازي تصمیم در تواند می مقاله ارائه از حاصل نتایج 4

   (نمره 3/1.)باشد می آموزشی هاي برنامه در مطالعه نتایج از استفاده چگونگی توضیح به قادر دانشجو 5

   (نمره 23/1.)است شده انتخاب جدید و التین معتبر مجالت از ، مقاله 5

   نمره 2: کل جمع
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 فرم گزارش سمینار

هر مورد  معیار ارزیابی 

 نمره 3/1

 توضیحات

   موضوع و محتوا پوشش دهنده هدف بود. 1

محتوا را با استفاده از جدیدترین منابع در محدوده زمانی تعیین  0

 شده به خوبی پوشش داد

  

   تسلط کافی و بیان شیوا و رسا در ارائه مطالب داشت  3

توانایی پاسخگویی به پرسشهاي مطرح شده توسط اساتید و  1

 دانشجویان را داشت

  

   جمع کل 
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 تحصیلی چهارمنیمسال  بالینی کار گزارش 

 

 

 و بررسی درس شماره و کارآموزي درس نام

 شناخت

2 

 نمره

  تحلیل تجزیه

 نیازها/ مشکالت تعیین و

2 

 نمره

  اهداف تنظیم

  ریزي  برنامه و

 

2 

 نمره

  2 اجرا

 نمره

 4 ارزشیابی

 نمره

 انتشار و گزارش

 نتایج

4 

   نمره
 

 کل نمره

41 

)مسایل و  5پرستاري سالمندي 

 مشکالت اجتماعی دوره سالمندي(

313354 

             


