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 مقدمه: 

برگزار خواهد  و امین وکاشانی ان فوق تخصصی آلزهرامارستتنفس بیارتوپدی و بخش  دودر  2داخلی جراحی پرستاری کارآموزی 

.در این بخش  است بوده 2پرستاری بیماریهای داخلی جراحی انتخاب این بخش ها مبتنی بر مباحث تدریس شده در درس نظریشد. 

توپدی را بر اساس و ار تنفسها دانشجویان تحت نظارت مستقیم اساتید مراقبت از بیماران با اختالالت در هریک از سیستم های 

، و با به مشارکت گذاشتن تجارب یادگیری با یکدیگر و با نظارت وهدایت استاد  بر دانش عملی خود  را فرا گرفتهفرایند پرستاری 

 در راستای اهداف کارآموزی می افزایند.

 

 اهداف کلی:

 ،عضالنی اسکلتال تنفسیدر سیستم های ایجاد و تقویت توانمندی  دانشجویان در مراقبت از بیماران با اختالالت شایع 

 

با دریافت آموزش و استفاده از ساخت شناختی کسب کرده انتظار می رود دانشجو در طول مدت برگزاری کارآموزی :اهداف رفتاری 

 .،ارتوپدی به قابلیت های زیر دست یابدتنفس در هر یک از بخش های، 2در کارآموزی داخلی جراحی 

را و عضالنی اسکلتی  تنفسیبیماران بستری با اختالالت دستگاههای برای  ند مداخالت پرستارینیازم مشکالت سالمتی -4

 شناسایی و فهرست نماید.

 .تشخیص های پرستاری بیمار را الویت بندی و دسته بندی نماید -2

 نماید. و عضالنی اسکلتی را شناسایی و فهرست تنفسینیازهای آموزشی بیماران بستری با اختالالت دستگاههای  -2

 .اهداف مددجو محور کوتاه مدت برای تشخیص های پرستاری بیماران تدوین نماید -1

 .مبتنی بر اهداف کوتاه مدت برای بیمار برنامه مراقبتی تدوین نماید -9

 .برنامه مراقبتی را با نظارت استاد به روش ایمن برای بیمار اجرا نماید -6

 .وپدی را  در برنامه ریزی مراقبتی برای بیماران  بکار ببردارتتنفس وهای اصطالحات و اختصارات رایج در بخش  -0

 اصول آسپتیک و بهداشت فردی را بر بالین بیمار رعایت نماید و بتواند از انتشار عفونت جلوگیری نماید. - -8

 انجام دهد. روشهای نمونه گیری خون و ادرار و مقادیر طبیعی آن را بداند و مراقبتهای قبل و بعد از انجام نمونه گیری را -5

 ، به روش مستقیم، اضافه کردن به سرم، میکروست( را به نحو صحیح انجام دهد.IV, S.C, IMانواع تزریقات ) -40
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                                                     دستگا ه تنفس                                                                                                 بیماریهای رایجبررسی عالئم و نشانه های  -44

 در بیمار انجام دهد. سیستم عضالنی اسکلتال )انواع شکستگی ها،دررفتگی ها، درمان هاو...(

 

 آزمایشات رایج بخش  را بشناسد و مراقبتهای قبل و بعد از آنها را انجام دهد. -42        

 را بشناسد و روشهای صحیح دارو دادن را انجام دهد.ارتوپدی تنفس وبخش های  هر یک ازداروهای رایج در  -42     

 و گزارش نویسی را به نحو صحیح انجام دهد. Case Reportتحویل و تحول بیمار و  - 41   

 روشهای اکسیژن درمانی را بشناسد و به نحوصحیح آن را بکار گیرد.-49

 بیماران تنفسی به نحو صحیح انجام  دهد.روشهای فیزیوتراپی قفسه سینه را  برای -46

 مراقبت صحیح از چست تیوپ  و هموواگ را بداند وانجام دهد.-40

 

 روش های تدریس بالینی:

برای پوشش اهداف این کارآموزی از تنوعی از روش های آموزشی استفاده خواهد شد برای آموزش مهارات های روانی حرکتی از 

دیگر استراتژی های   از clinical teaching roundsده خواهد شد.راندهای آموزشی بالینی روش آموزش مستقیم فردی استفا

آموزشی در این کارآموزی خواهد بود در این روش دانشجویان به صورت گروهی همراه با استاد بالینی خود بر بالین بیماران حاضر 

رنامه مراقبتی آن روز صحبت می کند )مبتنی بر اهداف خواهند شد سپس هر دانشجو بیمار خودش را معرفی کرده ودر مورد ب

کارآموزی(.در این روش عالوه بر اینکه دانشجویان در تجارب یادگیری یکدیگر سهیم می شوند بیمار و خانواده تشویق به مشارکت 

 در بحث و طرح سواالتشان می شوند..

ین شده ،تاریخچه ای از بیماری و مراقبت بیمارش را مشتمل بر معرفی کیس:در این روش آموزشی  دانشجو با برنامه ای از پیش تعی

 دقیقه ای برای جمع دانشجویان شرح می دهد 49-20درمان واداره بیماری و  میزان تحقق اهداف را در یک محدوده زمانی 

Clinical Focus      برای هر روز/هفته کارآموزی یک موضوع برای  مطالعه همه دانشجویان)مشترک(تعیین می گردد.تمام:

دانشجوان ملزم هستند مطالعه و بررسی بر روی موضوع )از اخذ تاریخچه تا نتایج آزمایشات ( انجام دهند. سپس نتایج تالششان را 

می نماید .سپس بر بالین بیمار  راند گروهی با تمرکز بر موضوع خاص  با با استاد درمیان گذاشته  و در صورت لزوم تکمیل تر

 صورت خواهد گرفت.

Evidence rounds راندهای مبتنی بر شواهد .در این روش آموزشی دانشجویان به صورت گروهی بر بالین بیماران حاضر شده::

دسپس وضعیت مراقبت موجود را با استانداردهای مراقبتی  هر دانشجو تمام برنامه مراقبتی انجام شده برای بیمار را  توضیح می ده

 می  نماید.  مقایسه

 روش ارزشیابی:

 log  ارزشیابی شایستگی های بالینی بر اساس مشاهده رفتار و عملکرد دانشجو در رابطه با شاخص های ارزشیابی تعیین شده در

book .و در طول مدت کارآموزی  انجام خواهد شد 

 به شرح زیر خواهد بود: Log Bookکارآموزی مطابق با ساختار نمره دهی  سیستم نمره دهی

 خواهد بود 42و حداقل نمره قابل قبول   20حداکثر نمره بخش شایستگی های پایه 



 خواهد بود  40و حداقل نمره قابل قبول  20حداکثر نمره بخش شایستگی های اختصاصی 

 از شایستگی های پایه خواهد بود 42سی کسب حداقل نمره شرط ارزشیابی دانشجو در بخش شایستگی ها اسا

 سیاست ها و قوانین درس:

 دقیقه(در بخش حضور یابند 0320دانشجویان موظف و متعهد خواهند بود که  به موقع)راس ساعت  -4

 باشند دقیقه(در بخش  حضور فعال داشته 42320دانشجویان موظف و متعهد خواهند بود تا پایان ساعت موظف کارآموزی ) -2

دقیقه تاخیر وارد محیط کارآموزی می شوند ممانعت به عمل  40استاد درس مجاز است از حضور دانشجویانی که با بیش از  -2

 آورد و برای ایشان غیبت )مجاز(محسوب نماید.

 دانشجویان مجاز به همراه داشتن تلفن همراه روشن در بخش نخواهند بود -1

رآموزی ضوابط و مقررات آموزشی،شیوه نامه اجرایی آیین نامه رفتار و پوشش دانشجویان موظف هستند قبل از شروع کا -9

حرفه ای دانشجویان دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور و کدهای اخالق حرفه ای در پرستاری را که 

دت کارآموزی کتاب گزارش کار دانشجویان پرستاری منعکس شده است را مطالعه نموده و در تمام م 28تا  44درصفحات

 آنها را رعایت نمایند.

 غیبت مجازیک دهم واحد با احتساب نمره صفر برای دانشجو همراه خواهد بود.در صورت  40/4بیش از  غیبت غیر مجاز -6

 واحد،دانشجو موظف است در موعد حذف اضطراری واحد را حذف نماید . 40/4بیش از  

کسر خواهد شد و دانشجو موظف  20نمره از نمره دانشجو بر مبنای  2()کمتر از یک دهم واحدبه ازای هر غیبت غیر مجاز  -0

 به جبران کارآموزی به میزان دو برابر مدت غیبت می باشد.

)کمتر از یک دهم واحد(  دانشجو موظف به جبران کارآموزی به میزان برابر با طول مدت غیبت می به ازاء هر غیبت مجاز -8
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