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د خدا آرامبخش قلبهاستیانام و  

  99پرستاری  شیبناینتروبینار  پیشنهادی  سواالت و مطالب

 آزمون آیا. عرصه از قبل شیپیناینتر طرح در اما است دوره پایان در آسکی برگزاری کوریکولوم در  نظری : رقیه -1

 نمیشه؟؟ انجام دوره پایان

زجمله آزمون ا نشیب تغییراتی باید در کوریکولوم کارشناسی پرستاری صورت بگیردنامه اینترپاسخ:باتوجه به آیین 

 تحت عنوان آزمون پیش کارورزی منتقل شود . 6فاینال پایان دوره به پایان ترم

 

 بویژه بهداشت فیلد در شده انجام بررسی با عرصه در جامعه بهداشت واحد خصوص :در پیامی میترا دکتر -2

 چه عرصه در کاراموزی این برای ها دانشکده سایر. ندارند آموزشی بار  و نیست خاصی کار ساعته 66 درمانگاههای

 دارند؟ پیشنهادی

پرستاری اصفهان بارایزنی با معاونت بهداشتی دانشگاه عرصه خدمت دانشجویان اینترنشیب را درمراکز سالمت  دانشگاه:پاسخ

این دانشجویان براساس نیاز جامعه به غربلگری و ،شهری و مراکز بهداشتی تعریف نموده ودر نیمسال گذشته و نیمسال جاری 
  ده آنها پرداخته اند .و خانوا 69پیگیری و آموزش بیماران مبتال به کووید 

 شده؟ انجام اقدامی چه شیپنپرانتر ازمون نامه شیوه خصوص در پیامی : میترا دکتر -3

به شیوه نامه مربوطه مراجعه شود به  پاسخ:

  https://nm.mui.ac.ir/sites/nm.mui.ac.ir/files/aeen.pdfآدرس

 طرح این صالحیت واجد پرستار تعداد با فقط است ممکن عمال آیا دانشجو تعداد به توجه با پیامی : میترا کترد-4

 شود؟ اجرا

:در چند نیمسالی که این آزمون برگزار شده است مانند سایر آزمون ها درصدی از دانشجویان موفق به گذراندن پاسخ

ماه بعد (شرکت  2آزمون آسکی نمی شوند که این دانشجویان موظف هستند براساس آئین نامه در آزمون میان دوره )
مراجعه شود به مفاد آئین نامه به لینک نمایند . 

https://nm.mui.ac.ir/sites/nm.mui.ac.ir/files/aeen.pdf 

 باشد.؟ متفاوت ندارد اشکالی اجرا روش. است یکی کوریکولومعلیرضانیکبخت:-5
چارچوب کلی برنامه باید مطابق با کوریکولوم و آئین نامه باشد ولی شیوه اجرا می تواند با توجه به شرایط بومی پاسخ:

 .منطقه تغییراتی داشته باشد 

 
 ( فکری منزل در پرستاری )منظور بیمارستان از بعد در پرستاری دانشجویان آیا برای نقش نامورفرد: محمدعلی-6

 شده؟

 در این دوره دربخشی از برنامه دانشجویان با نحوه ارائه مراقبت در منزل نیز آشنا می شوند . پاسخ:

 و هدف مختلف های گروه. است نیاز بیشتری بحث جامعه بهداشت شیپیناینتر مورد در :مریم سادات شهشهانی-7

 ... و دانشجویان حقوق بحث

کارورزی در این فیلد نیز مانند سایر فیلدها طبق ضوابط آئین نامه صورت می گیرد اما کارورزی در این فیلد  :پاسخ
 شرایط نسبتا متفاوتی با سایر فیلدها دارد ازجمله)نداشتن شبکاری و نداشتن شیفت درگردش(
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 بچه آزاد دانشگاه دانشجویان همیشه چون, شود گرفته نظر در هم آزاد دانشجویان برای جهادی کار لطفا:له رحیمیال-8
 از وهم پرستاری رشته مورد در آگاهی نظر از ،هم هم آزاد دانشگاه خود ساخت وزیر هستند پزشکی علوم ناتنی های

 هستیم.  فشار تحت خیلی گروهن  مدیرا وما باشد می ضعیف خیلی مالی نظر

آمایشی هماهنگی هایی جهت اجرای این طرح توسط دانشگاه آزاد 7پاسخ:در خصوص دانشگاه آزاد نیز در کالن منطقه 

)نجف آباد به صورت پایلوت(صورت گرقته است .در عین حال در خصوص پرداخت کمک هزینه به دانشجو ،دانشگاه آزاد 
 الزم است ابهامات الزم را برطرف نماید .

 دانشگاه ولی میکند بیمه دانشگاه را پزشکی علوم دانشجویان: آذربرزین مهرداد دکتر ,االسالمی حجه سیمین-9

 دانشجو توسط درصدی و واحد توسط هزینه از درصدی همدان واحد در. دارد الزم نداردورایزنی را امکان این آزاد

 است الزامی  بالین در حضور جهت دوم نیمسال از و شود می پرداخت

 .پاسخ:بیمه با هزینه دانشجو صورت می گیرد 

یک دانشجو را ساپورت می کنندجای بحث  حدی چه تا ها بیمه که این مینا جوزی ،دکترمهردادآذربرزین :-11

 دارد؟ 

 .پاسخ:تاکنون موردی در این خصوص تجربه نشده است. در عین حال پاسخ این سوال با مسئولین بیمه است 

    

 حاد موارد در که این و شیپناینتر دانشجوی خطاهای زمینه در آذربرزین: مهرداد دکتر,ساالری  دکتر-11

 طرح این در آیا است دخیل خطا در مربی کارآموزی در. بفرمایید صحبت هم دارد عهده بر کسی چه را آن مسئولیت

 گردد؟ می دخیل شیفت مسئول

پاسخ:طبق قانون مسئولیت اصلی با پرستارمسئول است . به همین جهت پرستار مسئول باید برکار دانشجو نظارت نماید 
 .و گزارش مربوط را مهر و امضاء نماید. در عین حال استاد ناظر دانشجویان نیز مسئولیت قانونی دارد 

 کارهای درگیر باالست؟بیشترپرسنل و آکادمیک آنقدر شهرستانها در بیمارستانها  پرسنل علمی سطح آیا دهقانی:-12

 خواهد. می فعال زیرساخت اینجا.میدهند انجام کار روتین هم تعدادی.هستند اداری و نوشتاری

این نقص با گذاشتن برنامه ها و کارگاهای آموزشی مختلف در طول دوره تا حدودی جبران می شود . درعین پاسخ:

تحرک علمی بیشتر پرسنل پرستاری و انتقال دانش و تجربه بین دانشجو و پرسنل بالین حال اجرای این دوره باعث 

 خواهد شد .

 

 
 
 

 کنیم.        استفاده تجارب از و بحث  ها چالش تا کنیم برگزار هم کرونا و عرصه برای وبیناری نصیریانی : خدیجه دکتر -1

 .باشد می آموزشی طراحی یک به نیاز : بابایی حاجی فاطمه -2

 و گردد بررسی تر عینی چالشها تا باشد داشته کمی شکل به دیگری پایلوت بازهم باید طرح میرسد بنظر  دهقانی: -3

 شود. وارد فعالیت و کاری عرصه به بیشتری پایداری و استقامت با فوق طرح

 مشخص وزارت توسط آموزشی حداقلهای سری یک اینترشیپ برای بایستی میرسد نظر : به آذربرزین مهرداد دکتر -4

 میزان یک به نهایتا مختلف بیمارستانهای در دانشجوها که گردد ارزیابی دوره اتمام در آن اساس بر دانشجو و گردد

 برسند. یکسان صالحیت

 است. انجام حال در کمابیش موارد بقیه وگرنه است دانشجو برای حقوق پرداخت : مهمکاشان پرستاری -5

   

پیشنهادا

      و ت

 تبادل

         نظر

          

 کنندگان 



 

3 
 

 استاندارد care یک داشتن جهت یادگیری ضروریات برنامه لطفا کل نه اما باشد باید پذیری : انعطاف رضائیان عاطفه -6

 باشد. رویه وحدت تا شود مطرح رو آینده در عالی و

 لحاظ به یکسان خروجی مختلف سطوح با حتی ها دانشگاه رود می انتظار علوی: موسی شهسواری دکتر هومن -7

 علوی دکتر جناب سالم.است ضروری واحد صدای داشتن بعد این از. باشند داشته آموخته دانش پرستاران صالحیت

. شود گرفته نظر در مستقال باید کیفیت سنجش. نیست همسان آموزشی طراحی اجبارا واحد خروجی الزمه  عزیز

 دهند. می تحویل را کیفیت با آموخته دانش اما کنند می طراحی متفاوتی کامال برنامه دنیا مختلف های دانشگاه

 آموزشی طراحی اجبارا واحد خروجی الزمه  عزیز علوی دکتر جناب سالم شهسواری: علوی هومن موسی دکتر -8

 طراحی متفاوتی کامال برنامه دنیا مختلف های دانشگاه. شود گرفته نظر در مستقال باید کیفیت سنجش. نیست همسان
 صدای. گرانقدر شهسواری دکتر  جناب توضیحات از دهندسپاس می تحویل را کیفیت با آموخته دانش اما کنند می

 می باعث این. است مطلوب دستیابی مسیرهای بودن متفاوت علیرغم اجرا در مشترک اصول به پایبندی معنای به واحد

 .گردد اجتناب ای جزیره عملکرد از و باشد داشته بیشتری کاربرد قابلیت مشترک تجارب شود

 بیمارستان در پرستار همکاران روی بینیم می ها بخش در که آن از بیش مقداری طرح این در کاشان: پرستاری -9

 دانشجو آموزش در آنها شدن درگیر روی خیلی نشود شاید انگیزه بی و خسته پرستاران این با و است شده حساب

 کنند. می استفاده پادو عنوان به دانشجو از اوقات از خیلی. الزحمه حق ناچیز میزان این پرداخت با حتی کرد حساب

 های چالش از...(  سرپرستار مثل) بالینی مسئولیتهای در ویژه به خبره پرستاران کارگیری :به علوی موسی دکتر -11

 .بود خواهد گذار تاثیر نیز طرح این اجرای کیفیت بر قاعدتا که است کنونی

 نمی را طرح این اجرای برای بالین مناسب همکاری اجازه قطعا زیاد کاری بار و پرسنل کمبود بهزادی: سودابه -11

 دهد.

 و پرستاری دفاتر به مجدد طرح این اجرای جهت بیمارستانها همکاری به مبرم نیاز به توجه با پیامی: میترا دکتر -12

  بیمارستانها تمام در پرستاری اینترشیپ طرح صحیح نمودن اجرایی برای.شود اعالم همکاری لزوم محترم مترونهای

 و پرستاری دفاتر به مجدد طرح این اجرای جهت بیمارستانها همکاری به مبرم نیاز به توجه : باپیامی میترا دکتر -13

 به ، فرایندها اصالح کنار بر محترم مسئولین و همکاران  فوق رده سه با.شود اعالم همکاری لزوم محترم مترونهای
 ، حقوقی و قانونی های نظام تکمیل با و نموده توجه نیز آموزش تا بالین های جایگاه و ضروری و مرتبط ساختارهای

 نمود. خواهد کمک اینترشیپ طرح تکمیل به مناسب وظایف شرح با فوق رده سه در افراد حقیقی جایگاه

.. ندارند را بالین در  الزم اتوریتی و جایگاه پرستاری علمی هیات اعضای که است این واقعیت :آبادی حسین رضا -14

 پرستاری علمی هیات جایگاه بایستی هستیم دانشجویان موثر آموزش و پرستاری مراقبت ارایه کیفیت دنبال به ما اگر

 برنامه و. دارد تفاوت بالین موجود  های واقعیت با دهیم می دنشجویان به ما که آموزش هایی.  کنه پیدا ارتقا

 د.ندار را الزم آموزشی بازدهی باشد علمی هیات اعضای نظارت و کمک بدون اگر اینترنشیب

 را آن خود بضاعت حد در دانشکده یا دانشگاه هر و نمود ابالغ دانشگاهها به را طرح میتوان :نیشابور-شوریابی -15

 . بردارد قدم تصحیح راه در گام به گام و اجرا

 .شود گذاشته وبینار هم بالینی های علمی هیات با ارتباط در :محمدی هیوا -16

 قرار درخواست و  3111مرداد  31با سالم و احترام ضمن تشکر از برگزاری وبینار اینترشیپ  :خراسانی پروانه -17

   یا لینک پیوست مقاله متن گیری

https://applications.emro.who.int/imemrf/J_Nurs_Educ/J_Nurs_Educ_4132_1_4_86_57.pdf  
   ادامه آمده در که پیشنهادی ارائه و  توسعه کارگروه سایت در 

https://applications.emro.who.int/imemrf/J_Nurs_Educ/J_Nurs_Educ_2014_3_2_68_75.pdf
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 آن تعدیل و اصالح و بالین در مستقر علمی هیات طرح اصالح خصوص به و اجرا درحال های ایده اکثر  بخاطر ارتباط آن با
 و( بالین در باال به ارشد کارشناسی مدرک با پرستاری شدگان استخدام بین از) بالین های رده های استخدامی در

جوی ارشد و دکترا( و اساتید )طرح اتندینگ اساتید متخصص دانشکده در بالین و دانش رزیدنتی طرح)دکترا دانشجویان

   (  دانشجویانشانواحدهای بهداشتی درمانی مرتبط با تخصص و فیلد آموزشی 

انتخاب  -1شیپ را پر کند اینترن بر نظارت خالی های زنجیره تواند می بالین در آموزش برای علمی مرتبه/ رده سه  پیشنهاد
و انتصاب هیات علمی بالین از بین نیروهای استخدامی پرستاری کارشناسان بسیار با تجربه و کارشناسان ارشد بالینی که 

همکار آموزشی هستند )بجای جدا کردن آن در دانشکده ها که به نظرم بخاطر نداشتن جایگاه مناسب سرآمد در آموزش و 

 -3  موفق آموزش و بالین تجارب با دکترا و ارشد دانشجویان رزیدنتی -2  نبوده موفق بعضا دانشکده در نه و  نه در بالین
 ، فرایندها اصالح کنار در محترم مسئولن و همکاران  فوق رده سه و تر کامل ساختار ایجاد با*****    پرستاران اتندینگ

میل نظام های قانونی و حقوقی ، تک با و نموده توجه نیز آموزش تا بالین های جایگاه و ضروری و مرتبط ساختارهای به

 ق با شرح وظایف مناسب به تکمیل طرح اینترشیپ کمک خواهد نمودوجایگاه حقیقی افراد در سه رده ف

 میرزا دکتر آقای که همانطوری  :سبزوار واحد اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیات عضو نژاد محقق الرضا موسی-81

 وزارت در کلیدی های پست االن دانشجویان اون از بسیاری.کردن هفتاد دهه در طرح موفق نا اجرای به ای اشاره بیگی
 فکر.نیست ممکن غیر اما داره زحمت کردنشون پیدا.میرزابیگی آقای خود جمله از.دارن بیمارستان یا دانشگاهها  یا خانه

 .خطاست آزمودن را آزموده.کرد استفاده تجربیاتشون از میشه کنم می

 گیرد. قرار سایت در شده ارسال وزارت محترم معاون از که هایی نامه تصویر : نصیریانی خدیجه دکتر-81

 البته دارد ادامه هم حاضر حال در و کردیم اجرا خرم آباد در رو اینترنشیپ طرح 19 سال از ما  :آبادی حسین رضا-02

 نداشتیم. آنها به پراختی

 پرستاران صالحیت لحاظ به یکسان ،خروجی مختلف سطوح با حتی ها دانشگاه رود می : انتظارعلوی موسی دکتر-08

 است. ضروری واحد صدای داشتن بعد این از. باشند داشته آموخته دانش

 و دارد تقدیر جای اصفهان پیشنهادی عملیاتی طرح  الگوی ولی  کرده اشاره حدی تا البته کوریکولوم نوحی : عصمت-00

 دارد. وجود پذیری انعطاف ناخواه خواه البته کند می بیشتر را کار بخشی اثر و گیری جهت کار جامع طرح

 این ظاهرا! خورد شکست گفت توان می متاسفانه و شد اجرا نیز 6776 سال در نکنم اشتباه اگر طرح این : دکتر امینی-02

 نیز دانشکده خود توسط و شده پیشنهاد اصفهان مامایی و پرستاری دانشکده همکاران توسط حاضر حال در طرح

 می انجام مستقل ای کمیته را برنامه ارزشیابی بود بهتر و نشده طی درستی مسیر بنده منظر از که است شده ارزشیابی
 .داد

 منتهی است عرصه ای آموزش نظام و ساختار ایجاد جهت نهایی حل راه اتندینگ :طرح تبریز دانشکده زمانزاده-02

 هزینه بالین در استقرار اینکه ضمن در. شد خواهد بحث مربوطه وبینار در... انشا که  دارد تعریف  بالین در استقرار

 .پرداخت آن اثربخش های مولفه به باید که. دارد بحث جای نبوده اثربخش

 و مشکالت کرد گیری تصمیم ها دانشگاه همه برای نباید متمرکز بصورت که است این مشکل :شهسواری هومن-02

 باشد. ها دانشگاه شرایط و امکانات با متناسب باید آموزشی های متفاوت است. برنامه کامال هم با ها دانشگاه مسائل

 علوم کنند دانشجویان بیمه را خودشان که کردیم مجبور را دانشجویان ما :ساالری  آذربرزین، دکتر مهرداد دکتر-02

 .می کنند بیمه را خودشان شخصا نداردودانشجویان را امکان این آزاد دانشگاه ولی میکند بیمه دانشگاه را پزشکی

 این .با میرود باال اینترنشیپ دانشجویان : خطاهایشهرکرد هاجر بیمارستان پرستاری مدیریت مرجانیان ژیال-02

 وقت درمانی کادر و است شلوغ ها بیمارستان  . میکند پیدا  ارتقا تجربی کار فقط و کاهش پرستاران علمی سواد شرایط
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        . میکند پیدا کاهش  درمان کادر به کنندگان مراجعه اعتماد و میرود باال آموزش ندارند،نارضایتی

 ها . بالین در مستقر فقط نه نمایند مشارکت باید اساتید :همهعلیرضا نیکبخت-01

 متاسفانه اند شده اعتباربخشی سازی مستند درگیر بیشتر بالین پرستاران بهزادی: سودابه-01

 و ای حرفه زمینه در هم است کننده کمک بسیار نواقص رفع ضمن طرح این تداوم : معتقدم   صفازاده شیما دکتر-22

 نظری. عملی و عملی نظری گسست کاهش هم

 

 


