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دکتر علیرضا ایرج پور

(سرپرست کار گروه توسعه علوم پرستاری )
اناصفهپرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی دانشکده 

1399مرداد ماه 



: دانش آموختگان پرستاری

مهارتی نیاز به ارتقاء صالحیت های 

احساس هویت حرفه ای عدم کفایت 

ی  لزوم تجدید نظر در شیوه های آموزشی به ویژه آموزش های بالین

:نتایج مطالعات بومی



(  بازنگری کوریکولوم) ادغام آموزش و خدمات پرستاری ضعف در . 1

(  همکار آموزشی–هیات علمی مستقر در بالین )بالین در پرستاری اساتید حضور کافی عدم . 2

کارآموزی  در عرصه  / انگیزش ناکافی دانشجویان پرستاری در کار آموزی . 3

عدم به کارگیری موثر دانشجویان در ارائه خدمات بالینی پرستاری. 4

عدم تطابق کافی برنامه های آموزش بالینی دانشکده ها با روند ارایه مراقبتهای بالینی مراکز بهداشتی درمانی. 5

پرستاری آموزش بالینی دانشجویان کادر پرستاری در عدم استفاده موثر از تجارب . 6

در روند اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری اشکال و تاخیر . 7

کمبود مربی بالینی متبحر و دارای تجربه بالینی کافی.  8

افزایش پذیرش دانشجوی پرستاری در سالهای اخیر. 9

موانع و چالشهای آموزش پرستاری



کسب مهارتهای بالینی در کارورزی ها

افزایش استقالل دانشجو

توسعه تفکر انتقادی

 ارتقاء مهارتهای حل مسئله

ارتقاء تصمیم گیری بالینی

1393تاکید آخرین سرفصل ابالغی کارشناسی پرستاری 



87و 86های دانشجویان پرستاری دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان در سالهای تالش -

...شیراز و ،  شهید بهشتی و اخیراتهران، مشهدسازی دانشجویان در بالین در دانشگاه های علوم پزشکی مقیم -

برای دریافت کمک هزینه در کارورزی 1395شورای نمایندگان صنفی دانشجویان پرستاری کشور در سال تالش -

و انعکاس به معاونت پرستاری وقت وزارت متبوع و کارگروه توسعه علوم پرستاریعرصه با رایزنی در  

طرح کارورزی پرستاریپیشینه 
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95اردیبهشت 27و 26مشکل در نشست کارگروه توسعه علوم پرستاری در یزد در تاریخطرح -

95شهریور 10و 9پیش نویس اولیه طرح کارورزی در عرصه در نشست کارگروه در شهرکرد در تاریخ  ارائه و تصویب -

قرار گرفتن طرح اینترشیپ بعنوان اولویت برنامه عملیاتی کارگروه توسعه علوم پرستاری-

روند طرح در کارگروه توسعه علوم پرستاری
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میزان اهمیت  عنوان برنامه عملیاتیردیف
1-9از 

(در دو حوزه آموزش و خدمات پرستاری) بومی سازی فرآیند پرستاری در کشور 1
تهیه و تدوین درسنامه های بومی رشته پرستاری برای رشته پرستاری در مقطع کارشناسی 2
رشدتهیه و تدوین درسنامه های بومی رشته پرستاری برای رشته های پرستاری در مقطع کارشناسی ا3

کشوری  برای رشته پرستاری در مقطع کارشناسی (Log Book)تهیه و تدوین الگ بوک 4
کشوری  برای رشته های مقطع کارشناسی ارشد پرستاری (Log Book)تهیه و تدوین الگ بوک 5
برای رشته پرستاری در مقطع  (Clinical Study Guide)تهیه و تدوین راهنمای آموزش بالینی6

کارورزی/ کارآموزی/ کارشناسی به تفکیک هر بخش
برای رشته های پرستاری در مقطع   (Clinical Study Guide)تهیه و تدوین راهنمای آموزش بالینی7

کارورزی/ کارآموزی/ کارشناسی ارشد به تفکیک هر بخش
(ارتقاء طرح اینترنشیپ)تهیه و تدوین فرآیند مقیم نمودن دانشجویان سال آخر در بیمارستان ها 8
تهیه و تدوین آئین نامه اجرای آزمون عملی پایان دوره  کارشناسی پرستاری 9



وه و نهایی سازی آیین نامه طررح برا اسرتفاده از نظررات اعضرای کرارگر      تکمیل -

توسررعه و اعضررای منتاررب دانشررکده هررای پرسررتاری منطقرره هفررت آمایشرری و 

دانشجویان و مدیران پرستاری

17و 16طرح در ششمین نشست کشوری کارگروه توسعه در روزهرای  تصویب -

ده از دانشرک بر پایره  نظرخرواهی   در دانشگاه علوم پزشکی کاشان 96اردیبهشت 

هدمشهای پرستاری دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران و 

...پرستاری طرح در کارگروه توسعه علوم روند 
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مجوز پایلوت طرح از معاونت آموزشی وزارت متبوعاخذ -

...پرستاری طرح در کارگروه توسعه علوم روند 
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دانشگاه جهت پایلوتطرح در شورای  آموزشی تصویب -

...پرستاری طرح در کارگروه توسعه علوم روند 
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 اهداف( 1ماده

ارتقاء صالحیت دانش آموختگان کارشناسی پرستاری در ارائه خدمات پرستاری:  کلیهدف •

:  اختصاصیاهداف •

بازنگری ساختار آموزش بالینی در قالب کارآموزی و کارورزی-

طراحی و اجرای آزمون صالحیت بالینی-

طراحی و اجرای برنامه همکاری بین دانشکده و مراکز آموزشی درمانی در کارورزی دانشجویان پرستاری-

نامه اجرایی کارورزی دانشجویان پرستاری در مراکز آموزشی درمانیآیین 
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...درمانی آیین نامه اجرایی کارورزی دانشجویان پرستاری در مراکز آموزشی 
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 کارورزی/کارآموزی: تعاریف( 2ماده



 (:پیش کارورزی)صالحیت بالینی آزمون : تعاریف(2ماده

گروه هدف•

زمان برگزاری•

اهداف برگزاری آزمون•

محیط برگزاری•

آزمونشرکت در شرایط •

آزمونبرگزاری نحوه •

...درمانی آیین نامه اجرایی کارورزی دانشجویان پرستاری در مراکز آموزشی 
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 (...پیش کارورزی)آزمون صالحیت بالینی : تعاریف(2ماده

:هاایستگاه •

(شناختبررسی و )فرایند پرستاری -1
(تدوین  و الویت بندی تشخیص های پرستاری و برنامه ریزی)فرایند پرستاری -2
ایستگاه مهارت های پایه -3
درمانیایستگاه دارو و مایع -4
استریلایستگاه -5
(ویژه دانشجویان دختر)ایستگاه مراقبت از مادر و نوزاد -الف-6
پسرویژه دانشجویان )ایستگاه مهارت های اورژانس و فوریت ها -ب-6
جامعهایستگاه بهداشت -7
ایستگاه پرستاری کودکان-8

...درمانی آیین نامه اجرایی کارورزی دانشجویان پرستاری در مراکز آموزشی 
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 (...پیش کارورزی)صالحیت بالینی آزمون : تعاریف(2ماده

:هاایستگاه •

(شناختبررسی و )فرایند پرستاری -1
(تدوین  و الویت بندی تشخیص های پرستاری و برنامه ریزی)فرایند پرستاری -2
ایستگاه مهارت های پایه -3
درمانیایستگاه دارو و مایع -4
استریلایستگاه -5
(ویژه دانشجویان دختر)ایستگاه مراقبت از مادر و نوزاد -الف-6
پسرویژه دانشجویان )ایستگاه مهارت های اورژانس و فوریت ها -ب-6
جامعهایستگاه بهداشت -7
ایستگاه پرستاری کودکان-8

...درمانی آیین نامه اجرایی کارورزی دانشجویان پرستاری در مراکز آموزشی 
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 روش اجرا  ( 3ماده

 نیازالزامات و امکانات مورد ( 4ماده

 ارزشیابی( 5ماده

...درمانی آیین نامه اجرایی کارورزی دانشجویان پرستاری در مراکز آموزشی 

1399مرداد ماه  -اینترنشیپ پرستاری16



نمشاص کردن حدود وظایف و تعهد طرفیو دانشکده و بیمارستان همکاری بین تفاهم نامه انعقاد •

رستاران و  برگزاری جلسات توجیهی دانشجویان و جلسات هماهنگی با مدیر پرستاری، سوپروایزرین، سرپ•

اساتید ناظر به منظور آشناسازی با طرح و شیوه نامه اجرایی طرح

طرحاقدامات پیش از اجرای 



توسط آن و پیگیری جهت تامین اعتبار مالی پرداخت کمک هزینه دانشجویان و تصویبمکاتبه •

دانشگاهامنای هیات 

..طرحاقدامات پیش از اجرای 



بازنگری و نهایی سازی آیین نامه و گزارش نتایج پایلوت به معاونت محترم پرستاری•

پایلوت طرح



هج شماتشکر از توبا  

20


