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 :شرح درس

در این درس فراگیران با اتکا به آموخته های قبلی خود، مراقبتهای پیشرفته و آموزش به مددجویان مبتال به اختالالت سیستمهای 

صفراوی و پانکراس، غدد درون ریز، کلیه، مجاری ادراری و تناسلی را فراگرفته و بر اساس یک الگوی منتخب گوارش، کبد، مجاری 

پرستاری به کسب مهارت در زمینه مراقبت پیشرفته از مددجویان در بیمارستان و سایر مراکز مراقبتی مربوطه خواهند پرداخت. 

ستاری و استخراج تشخیصهای پرستاری طبق دسته بندی جدید ناندا متناسب با مبنای ارائه مراقبتهای تخصصی پرستاری، فرایند پر

 وضعیت بیمار می باشد.

 

 اهداف کلی:

 در بالینی علوم و علوم پایه زمینه در خود هایآموخته تلفیق برای او در توانایی ایجاد و دانشجو برای مناسب شناختی ساخت تقویت و ایجاد

، ادراری سیستم گوارشی، غدد درون ریز اختالالت به مبتال پرستاری مبتنی بر فرایند پرستاری و الگوهای پرستاری به افراد  مراقبت جهت ارائه

 تناسلی

 اهداف رفتاری:

 : باشند قادر دانشجویان است امید کلی هدف به توجه با درس این پایان در
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 :شیوه کارآموزی

  های آموزشی استفاده خواهد شد:برای پوشش اهداف این کارآموزی از تنوعی از روش

سپس  در این روش دانشجویان به صورت گروهی همراه با استاد خود بر بالین بیماران حاضر خواهند شد. راندهای آموزشی بالینی:

بر  کند) مبتنیهر دانشجو بیمار خودش را معرفی کرده و در مورد برنامه مراقبتی آن روز با تاکید بر فرایند پرستاری صحبت می

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

  شوند.سواالتشان میمشارکت در بحث و طرح 

هایی که برای بیمارش مبتنی بر اهداف ای از پیش تعیین شده، در مورد مراقبتدر این روش آموزشی دانشجو با برنامهمعرفی کیس: 

 دهد. دقیقه ای برای جمع دانشجویان شرح می15-20انجام داده، در یک محدوده زمانی 



دانشجو با هماهنگی با اساتید کاراموزی یکی از بیماران محیط بالین را انتخاب نموده و تمامی مراحل فرایند پرستاری  ارائه رساله:

 را برای بیمار مورد نظر انجام داده و برای سایر دانشجویان گروه ارائه خواهد کرد.

 

 ابزار مورد نیاز تدریس

ای شامل کتب و مقاالتکتابخانهمحیط بالینی، منابع   

 

 :نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی

ارزشیابی دانشجویان در طول و پایان دوره بر اساس محتوای آموزشی به صورت عملی، شفاهی و کتبی و بر اساس لوگ بوک 

های بالینی بر بالین بیمار مشاهده و است. مهارتخواهد بود. ارزشیابی دانشجویان بر اساس فرم اهداف رفتاری و فرم عمومی 
شود. اطالعات دانشجو در زمینه بیماری، آزمایشات، داروها و اقدامات در زمان برگزاری راند بالینی سنجیده گذاری مینمره

 .شودمی
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 :سیاستها و قوانین دوره
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ممانعت به  ،شونددقیقه تاخیر وارد محیط کارآموزی می 10استاد درس مجاز است از حضور دانشجویانی که با بیش از  -4

 .محسوب نماید عمل آورد و برای ایشان غیبت مجاز

شیوه نامه اجرایی آیین نامه رفتار و پوشش  دانشجویان موظف هستند قبل از شروع کارآموزی ضوابط و مقررات آموزشی، -5

ق حرفه ای را مطالعه نموده و در تمام های علوم پزشکی کشور و کدهای اخالها و دانشکدهای دانشجویان دانشگاهحرفه
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جبران کارآموزی به میزان برابر با طول مدت غیبت می دانشجو موظف به ( کمتر از یک دهم واحد)به ازاء هر غیبت مجاز -8
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