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   :مقدمه   

دانشجویان با حضور در یکی از شیفتهای درگردش بخش مامایی بیمارستانهای آموزشی، تحت نظارت اساتید و  سدر این در

با حضور مداوم در بخش مراقبتی و در کنار  همکاران آموزشی مراقبت از مادران و نوزادان بستری در بیمارستان را می آموزند.

در این بخش آماده  ی خود پرداخته و برای ارائه خدمتپرسنل بیمارستان دانشجویان به تثبیت مهارتهای عملی و دانش علم

الل در در کنار این هدف، مهارت ارتباط بین فردی و همکاری تیمی در دانشجویان ارتقا یافته و مسئولیت پذیری و استق میشوند.

 ها نیز بهبود می یابد.آنعمل 

 :کلی هدف

فراهم نمودن فرصت بکارگیری دانش و مهارت آموزش داده شده به دانشجویان به منظور تثبیت مهارت و ایجاد استقالل در -1  

 عملکرد

 تسهیل آموزش نقشهای حرفه ای-2

     :رفتاری اهداف  

  :  انتظار میروددر طی کارورزی در عرصه بهداشت مادر و نوزاد 



 مورد اجتماعی روانی، جسمی، های جنبه تمام در بیماررا اختصاصی و عمومی شناخت و بررسی ابزارهای بر نیمبت .1

 دهد قرار شناخت و بررسی

 سازماندهی سپس بندی و والویت تدوین شناخت و بررسی از حاصل های داده بر مبتنی را بیمار پرستاری های تشخیص .2

 نماید ومدیریت

 نماید تنظیم پرستاری های تشخیص پوشش برای را محور مددجو انتظار مورد برآیندهای برهدف مبتنی .3

 بیماران از مراقبت برای  بیماران امکانات و ترجیحات و بخش امکانات دادن قرار توجه مورد و معتبر منابع به استناد با .4

 نماید اجرا و ریزی برنامه

 دهد قرار ارزشیابی مورد انتظار مورد برآیندهای به دستیابی نظر از را بیمار مستمراً .5

 باشد پایبند آنها به متعهدانه و شده آشنا بیمارستان و بخش مقررات و ها مشی خط و ها سیاست با .6

 پرستاران با مشارکت یا و مستقل طور به شده تعیین استانداردهای بر مبتنی پرستاری ی پروسیجرها انجام در فعاالنه .7

 نماید ،شرکت بخش

 بکارگیرد بالینی های محیط در را خود نظری دانش .8

 دهد افزایش وهمکاران بیماران،خانواده را خود اثربخش ارتباط های مهارت و توانایی .9

 نماید ( برقرار ،تغذیه و ... پزشکی مراقبت)مانند تیم با سایر افراد اثربخش ای حرفه ارتباطات .11

 ارائه مادران باردار و مادران واقع در دوره پس از زایمان به شده دهی سازمان ومداوم کامل صحیح، کیفیت با مراقبت .11

  نماید ثبت وسپس

 در زمان بروز عالئم خطر در بیماران بستری در بخش مامایی باشد نگامه قادر به شناسایی و انجام اقدامات  به .12

  :کارآموزی استراتژی  

 و همکاران آموزشی مامایی گروه اعضای توسط که است  آموزشی بیمارستانهای مامایی بخش کارورزی برگزاری محل 

 شود می هدایت

 شرایط نموده و ارائه دانشجویان به را ارزشیابی های فرم و عملی درس طرح کارورزی، اهداف اساتید، کارورزی اول روز در 

 کنند. می تشریح دانشجویان برای مامایی را  بخش در کار

 کارورزی با هماهنگی استاد ناظر خود را به سوپروتیزر آموزشی بیمارستان و مسئول بخش  دانشجویان موظف اند روز اول

 معرفی کرده و با هماهنگی مسئول بخش برنامه شیفتهای حضور در بالین را تنظیم کنند.

 عرصه: در کارورزی دوره های سیاست و قوانین

 به جاییکه در) لباس روی بر اتیکت نصب و اسالمی و ای حرفه پوشش و اخالق به مربوط قوانین تمام است موظف دانشجو -1

 جلوگیری بخش به ننماید رعایت را فوق موارد که دانشجویی ازورود کند رعایت را( باشد خواندن قابل متری 2 فاصله از راحتی

 .شد خواهد

 .باشند متعهد آنها به دستیابی برای تالش به نسبت و مطلع کارآموزی اهداف از هستند موظف دانشجویان -2

 اساس بر است شده محول ایشان به آنها از مراقبت که بیمارانی از بیمار یك برای حداقل روز هر هستند موظف دانشجویان -3

 .کنند ارائه مراقبت پرستاری فرایند

 بخش در 19:31ساعت راس شب و 13:31 ساعت راس عصر 7:31 ساعت راس صبح درشیفت هستند موظف کارورزان تمام -4

 نمایند بکار شروع

 از بعد روز7:31 ساعت از قبل شب و 19:31 ساعت از قبل عصر ، 13:31 ساعت از قبل صبح شیفت در نیستند مجاز کارورزان -5

 شوند خارج بخش



 دادن صبحگاهی،دارو های مراقبت مثال رای)هستند بخش های فعالیت و بیمار از مراقبت در مشارکت به موظف کارورزان -6

 (پانسمان ،تعویض

 دهند انجام بیمارستان قوانین بر منطبق و وی های الویت بیمارو نیازهای حسب بر را بیمار برای مراقبت برنامه -7

 کمك و راهنمایی درخواست آموزشی همکار از نیاز مورد تخصصی پرستاری مداخالت انجام در هستند موظف دانشجویان -8

 .نمایند

 رسانی اطالع شیفت مسئول یا آموزشی همکار/بخش مسئول به را خود حضور کارورزی شروع هنگام هستند موظف دانشجویان -9

 .بود خواهد پرسنلی تایمکس زمان طبق بر خروج و ورود وساعت کرده

 با تاخیر محسوب شده و  دانشجو برای دقیقه از آغاز شیفت کاری، 5پس از گذشت  بخش به ورود شد خواهد محسوب-11

 بود خواهد همراه نمره کسر با تاخیر یك از بیش و بودهمراه خواهد تذکر

 می حاضر کارورزی در دقیقه 15 از تاخیربیش با که دانشجویانی حضور از است سرپرستارمجاز یا آموزشی ،همکار استاد - 11

 .آورد بعمل شوندجلوگیری

 محوله امور از منظور)نیست آموزشی همکار یا بخش مسئول طرف از محوله امور انجام برای جز به بخش ترك به مجاز دانشجو-12

 (شود می انجام بخش از خارج در و گردد می محسوب پرستاری وظابف جزو که است هایی فعالیت

 این با( استراحت برای شده گرفته نظر در زمان دقیقه 21 جز به) استراحت اتاق یا روز اتاق در نشستن به مجاز دانشجو - 13

 فعالیتهای یا و بیماران سایر های مراقبت انجام در باید صورت این در بلکه.نیست داده انجام را بیمارانش مراقبتهای که استدالل

 نماید مشارکت بخش مسئول یا آموزشی همکار طرف از شده ارجاع

 کافی اطالعات و کرده مطالعه آنها پرستاری های مراقبت و بیمارانش های ،دارو بیماری مورد در روزانه است موظف دانشجو - 14

 .باشد داشته

 مسولین بیمارستان از وی خروج بر مبنی اتفاقی هر وقوع صورت ،در بیمارستان به ورود صورت در استف موظ دانشجو - 15

 .سازد مطلع را ودانشکده بیمارستان

 .شد خواهد منظور صفر دانشجو برای کارورزی نمره مجاز، غیر روز یك از بیش غیبت صورت در - 16

 .داشت خواهد جبرانی کارورزی روز دو و کسر نمره 2 مجاز غیر غیبت روز یك - 17

 بیماری،مرخصی به ابتال صورت در و .داشت خواهد جبرانی روز1 ( یك درجه بستگان فوت بیماری،) مجاز روزغیبت یك - 18

 .شود تایید دانشگاه معتمد پزشك توسط بایستی دانشجو استعالجی

 شروع از قبل باشد، نشده نوشته گروه طرف از شده اعالم اسامی فهرست در نامشان که صورتی در هستند موظف دانشجویان - 19

 .نمایند مراجعه مربوطه گروه مدیر به تکلیف کسب جهت کارورزی

 .شود انجام آموزشی سوپروایزر بانظارت بایستی جبرانی کارورزی انجام جهت هماهنگی - 21

 بود نخواهند بخش مسئول و مربوطه استاد توسط آن امضاء و ریزی برنامه از پس ها کاری نوبت جابجایی به مجاز دانشجویان - 21

 باشد می صالحدید صورت در دانشجو کاری شیف 1 جابجایی به مجاز بخش مسئول صرفا - 22

     :ارزشیابی روش  

 گرفت خواهند قرار و نظارت و هدایت تحت اول روز از کارورزان تمام -1

 گرفت خواهند قرار نظر مد دوره پایان ارزشیابی در کارورزی دوره طول در دانشجو ورفتارهای ها فعالیت تمام -2

 :کارورزی در دانشجو نهایی ارزشیابی جدول بندی امتیاز

 سرپرستار ارزشیابی جدول طبق ( نمره5 )عمومی صالحیت ارزشیابی :سرپرستار نمره -1

 ناظر استاد/آموزشی همکار ارزشیابی جدول طبق ( نمره 6)اختصاصی صالحیت ارزشیابی :آموزشی همکار نمره -2



 گزارش نقدنمره( ، 2)شده حاصل ویادگیریهای اندیشی باز نوشتن ،(نمره 4 ) اختصاصی صالحیت ارزشیابی:ناظر استاد نمره -3

 (نمره 2 ) بازدید های گزارش ،بررسی( نمره 1 )همکاران پرستاری
 

 :دانشجو وظایف

    کارورزی محل در موقع به حضور 

 تکمیل الگ بوك مربوط به کارورزی و اخذ تایید برای انجام پروسیجرهای مد نظر از همکار آموزشی و اساتید ناظر
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