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 آموخت فکرتبه نام آن که جان را 
 

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهاند

 دانشکده پرستاری و مامایی

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مـديريت پرستـاري يكـي از اركان مهم ارتقاء كيفيت خدمات در نظام بهداشت و درمان جـامعه مي باشد،بدين   :شرح درس

 منظور كسب مهارتهاي مديريتي الزمه اشتغال به حرفه پرستاري است.
اري درنظام پرستكارآموزي مديريت جهت كاربرد اصول برنامه ريزي ، سازماندهي،كارگزيني، هدايت وكنترل : ف کلی درساهدا

براي ايجاد مهارت درفرآيند مشكل گشايي، توجه به اصول سازمان، نظارت ، تأمين و بهسازي نيروي انساني، ، بررسي استانداردها 

و فعاليتهاي پرستاري، ارزشيابي عملكرد، مديريت زمان، برقراري ارتباطات،مسئوليت پذيري درمواقع بحراني واعمال انضباط 

 ه است.برنامه ريزي شد

 اين كارآموزي ازطريق مشاركت فعال بايستي قادرباشند:دانشجويان پس از پايان :اهداف رفتاری

 عوامل درون داد نظام مديريت پرستاري را شناسايي نمايند.-۱

 تعيين كنند. نيازهاي اساسي را بررسي و بيمارستان را محيط بخش و-۲

 ي بكارگيرند.درمورد فعاليتهاي پرستار اصول برنامه ريزي را-۳

 دررابطه با مشكالت موجود بكارگرفثه جهت يک مشكل با نظر مربي بصورت مكتوب ارائه نمايد. فرآيند مشكل گشايي را-۴

 مسئولين پرستاري همكاري نمايند. غيررسمي كاركنان با درسازماندهي فعاليتهاي رسمي و-۵

 منابع نظارت نمايند. برفعاليتهاي كاركنان و-۶

 رعايت نمايند. اختيار را اصول تفويض-۷

 اجرانمايند. برنامه ريزي نموده و بيماران را براساس نيازهاي موجود، آموزش به كاركنان و-۸

 را رهبري نمايند. آنها درمواردالزم گروههاي كاري را تشكيل داده و-۹

 برقرارنمايند.ساير قسمتها  همچنين كاركنان بخش و افراد مافوق و ارتباطات مناسب با-۱۱

 سالمت جامعه ،مدیریت وسالمندی :گروه آموزشی

 Course Syllabusشناسنامه درس 

 ۵۸۵۳۱۷  شماره درس:                                         كارآموزي مديريت پرستاريعنوان  درس :  

                                            مديريت پرستاري تئوريپیش نیاز :  دروس                                واحد 2نوع و تعداد واحد :

 ۱۴۱۱-۱۴۱۱ دومسال تحصیلی :نیم          ۸كارشناسي پرستاري،ترم  :)رشته، مقطع، ترم(فراگیران 

 /نور/ الزهرا)س(/كاشاني بيمارستان بخشهاي مختلف: تشکیل کالس مکان   شنبه تاپنجشنبه )طبق شيفتهاي تعيين شده(  زمان کالس:

       ۱۴۸طبق برنامه نصب شده پشت در اتاق حضور در دفتر کار: زمان                                آقاي حسيني مسئول درس :

                         h_hoseini@nm.mui.ac.ir : Email    09132703518:  شماره تماس 

   و اساتيد گروه آقاي حسيني خانم شيرازي وخانم زماني ، اساتید درس:

 www.nm.mui.ac.ir آدرس گروه اینترنتی درس:

 c.health@nm.mui.ac.ir  :اینترنتی ایمیل گروه
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 تجربه نمايند. پرخطر را مسئوليت پذيري درمواقع بحراني و-۱۱

 ديگران فراهم سازند. درخودو اداري را امكان رعايت انضباط حرفه اي و-۱۲

 ياري نمايند. را سوپروايزر و سرپرستار،بيمارستان بخش و اداره امور به منظور كسب مهارت در-۱۳

 تجربه نمايند. دريافت گزارش را يتها وفرآيند گزارش دهي،ثبت فعال-۱۴

 فعاليتهاي پرستاري در بخش را با استفاده از چک ليستهاي استاندارد مقايسه نمايد.-۱۵
اين كارآموزي بصورت اينترشيپ برگزار مي گردد و دانشجويان زير نظر سرپرستار و با  نظارت استاد شیوه تدریس:

در اولين جلسه كه در مربوطه  در بخش مربوطه نسبت به انجام وظايف براساس طرح درس  اقدام خواهد نمود. 

 ي مركز درماني توجيه شده و بابيمارستان تشكيل خواهد شد دانشجويان توسط مربي پرستاري و سوپروايزر آموزش

نحوة انجام اين كارآموزي آشنا خواهند گرديد. سپس برنامه دانشجويان در بخشها تعيين شده و به آنها ابالغ خواهد 

 شد. دانشجويان به بخشهاي مربوطه معرفي گرديده و زير نظر سرپرستار و مربي مشغول كار خواهند شد.

 اگیران:مسئولیتها و فعالیتهای فر،تکالیف

 بهداشت فردي رعايت اخالق اسالمي و 

 بر اساس كتابچه راهنماي پرسنل جديد الورود )بخش قوانين و مقررات مركز( بخش يانضباط نيبا قوان يآشنائ 

 كادر پرستاري موجود در بخش بر اساس شرح وظايف نزد سرپرستار فيبا شرح وظا ييآشنا 

 بااستفاده ازنمودار چارت سازماني مركز يمركزدرمان يبا چارت سازمان ييآشنا 

 ي بر اساس سيستم كادر پرستار ابيبر حضور و غ نظارتHIS  

 ستميدر كاردكس، دفتر گزارش، س ثبت HISو ثبت گزارش پرستاري بخش، 

 طبق مقررات بخش و تحول بخش ليدر تحو شركت 

 روزانه بخش يهاتيفعال تيهدا 

 و درست كردن حداقل يه پمفلت آموزشي در اين راستا رمايو مشاركت در آموزش به ب يزيربرنامه 

 يكادر درمان ريارتباط و تعامل با سا يبرقرار 

 كارانه و... ميو تنظ)مصرفي و غير مصرفي ( بخش  ازيمورد ن ليدرخواست وسا يبا نحوه  يآشنائ  

 كارو ثبت در دفتر تقسيم كار با توجه به نكات مهم در تقسيم كار روزانه  ميتقس انجام 

 اس مشكل بر اس کيو حل  ارزيابي بخش از نظر ساختار،تجهيزات، نيروي انساني و نحوه ارائه مراقبتهاي پرستاري

 يهاراقبتم تيفيو ك موجود  يندهايفرا يابيارزيي طبق اصول مشكل گشايي در درس تئوري )مشكل گشا نديفرا

حداقل يک مورد از پروسيجرهاي ود در بخش )بر اساس كتابچه خط مشي هاي اختصاصي موج ماريارائه شده به ب

 و نظارت )كنترل ، پرستاري متداول انجام شده در بخش را با چک ليست استاندارد در سه توبت مقايسه نمايد.

 ارزشيابي كمي وكيفي خدمات پرستاري(،يا بررسي ميزان رضايت بيماران و ارائه گزارش به سرپرستار، يا

ي ويا بيماران و درست كردن حداقل يک پمفلت آموزشي وزش مداوم كادر پرستارو مشاركت در آم يزيربرنامه

در اين راستا. محتواي پمفلت بايستي از رفرنسهاي معتبر باشد و دانشجو حتما قبل از تهيه پمفلت محتوا را به 

 ارائه کتبی(تاييد استاد برساند. )
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  ی(ارائه کتببر اساس نيروي محاسبه شده. ) برنامه استاندارد کيارائه برآورد نيروي انساني مورد نياز بخش و 

 رفع مشكالت بخش شركت درتحويل وتحول بخش و به موقع وتمام وقت دربخش ، حضور 

 (ارائه گزارش از يكي از شيفتهاي دفتر سوپروايزر)ارائه کتبی 

 سرپرستارنوشتن گزارش شيفت زيرنظر  ها و رفع نارسائي هاي قبل و اطالع از گزارش شيفت 

  و)يک شيفت صبح يا عصر در دفتر سوپروايزر باليني(عصر شيفت ۴شيفت صبح ، ۱۲شيفت كامل) ۲۱گذراندن 

  (.بخش و دفترسوپروايزر طبق برنامه تنظيمي توسط استاد مربوطهشب در شيفت  ۲

 
 :مربوط به کارآموزیهای  سیاست

 يابيوعامل مهم در ارز يالزام زريصبح و عصر  وشب در بخش ودفتر سوپروا يفتهايحضور به موقع وتمام وقت در ش 

،نمره  رموجهيغ بتيحذف و در صورت غ يموجه كارآموز بتياست. در صورت غ تيريمد يدانشجو در كارآموز

دانشجويان زير نظر سرپرستار محترم بخش و استاف مربوطه و نظارت و سركشي صفر منظورخواهد شد. يكارآموز

 اد مربوطه و در راستاي اهداف كارآموزي بايد نسبت به انجام وظايف مديريتي اقدام نمايند.است

 .نظر سرپرستاران و سوپروايزرها در نمره دهي به دانشجويان موثر خواهد بود 

  تا  ۱۵/۱۳،شيفت عصر از ساعت ۱۴صبح تا  ۱۵/۷ساعات كارآموزي بصورت يک شيفت كامل)شيفت صبح از ساعت

صبح (تبوده و دانشجويان بايد نسبت به زدن كارت حضور  ۸بعداز ظهر تا  ۱۵/۱۹بعدازظهر و شيفت شب از ساعت  ۲۱

 و غياب نيز اقدام نمايند. 

 واهد گذاشت.عدم انجام تکالیف کاراموزی را ناتمام خ 

 ويژه اي خواهدداشت.  بخش مربوطه امتياز خالقيت در هرگونه نوآوري و 
 طبق فرم ارزشيابي مربوطه: نحوه ارزشیابی دانشجو

 :منابع

 حسيني،مير محمد،اصول مديريت خدمات پرستاري انتشارات بشري،تهران .آخرين چاپ.-۱

 پرستاري و مامايي. دانشگاه علوم پزشكي ايران،تهران،آخرين چاپ.هرو آبادي، شفيقه. مرباغي، اكرم. مديريت خدمات -۲

 د.نشر ديباگران تهران. آخرين چاپ. جلد اول.علي محمد مصدق را، درسنامه سازمان و مديريت تخصصي بيمارستان -۳

 ساير منابع درس تئوري. -۴
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 بنام خدا

 در کارورزی مدیریت /استادارزشیابی  دانشجو توسط سرپرستار فرم
 شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی دانشجو

 تاریخ کارآموزی بخش ومرکز پزشکی

 عالی  موارد ارزشیابی                          ردیف

1 

 خوب

57/0 

 متوسط 

7/0 

 ضعیف

57/0  

     رعايت اخالق حرفه اي وپوشش مناسب  ۱

حضور به موقع وتمام وقت در بخش وشركت در تحويل وتحول شيفت  ۲

 در ابتدا وانتهاي شيفت 

    

     برقراري ارتباط مناسب و موثر با همكاران وبيماران بخش ۳

     انجام كليه وظايف محوله از طرف سرپرستار واستاف بخش ۴

ارزيابي روزانه بخش از نظر ايمني بيمار، محيط فيزيكي واتاقها و وسايل  ۵

 بخش پيگيري جهت رفع  نقايص موجود 

    

ارزيابي روزانه اتاق دارو ، باكس هاي دارويي وبررسي وضعيت داروهاي  ۶

 برگشتي

    

     چک روزانه ترالي احيا ودي سي شوک وجايگزين نمودن كمبودها  ۷

     روزانه يخچال دارويي،داروهاي مخدر و... وفيد بک دادن به سرپرستارچک  ۸

     شركت فعال در ويزيتهاي بيماران وچک پرونده ها وثبت در كاركس ۹

نظارت مستمر وروزانه فعاليتهاي پرسنل بخش وبررسي مشكالت موجود  ۱۱

 وارجاع به سرپرستار

    

بررسي روزانه گزارشهاي پرستاري بخش ونقد دو مورد از گزارشات در طول  ۱۱

 دوره 

    

ارزيابي نيازهاي آموزشي بخش وتهيه دو عنوان آموزشي وثبت بر روي برد  ۱۲

 آموزشي 

    

     Hisثبت داروها وتجهيزات مورد نياز بيماران در سيستم  ۱۳

وبررسي مشكالت موجود نظارت برآموزش بيماران بخش توسط پرسنل  ۱۴

 وارجاع به سرپرستار

    

آگاهي از تشخيصهاي بيماران بخش وشناخت بيماران بدحال وپيگيري  ۱۵

 مراقبتهاي مورد نياز

    

نگارش روزانه دفتر گزارش بخش وثبت نكات الزم وانجام تقسيم كار روزانه  ۱۶

 بين پرسنل

    

ارزيابي كيفيت مراقبتهاي ارائه شده در بخش ووبرنامه ريزي براي ارتقائ  ۱۷

 كيفيت مراقبتها درغالب روش حل مسئله 

    

     پيگيري مشاوره هاآزمايشات ، راديو لوژي و...واطالع به پزشک مربوطه ۱۸

     )تحويل استاد مربوطه(نوشتن يک برنامه ماهيانه استاندارد براي بخش  ۱۹

     )گزارش به استاد مربوطه(اشنايي با شرح وظايف رده هاي مختلف پرستاري ۲۱

 نمره   مهر وامضاي مربي مهر وامضاي سرپرستار
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 گذراندن نوبت کاری عصر در دفتر سوپروایزر 

 حضور دانشجو از ساعت.............لغايت.................. .تاريخ شيفت عصر...................................

                                          مورد تائيد است.    )نمره به حروف( ......................                                                           

 مهروامضا  سوپروايزر محترم

 گذراندن نوبت کاری صبح در دفتر سوپروایزر   

 حضور دانشجو از ساعت...................لغايت................... .تاريخ شيفت صبح..............................

 .....................مورد تائيد است.    )نمره به حروف(

 مهروامضا سوپروايزر محترم                       

 گذراندن نوبت کاری عصر در بخش مربوطه

 حضور دانشجو از ساعت.................لغايت.................. ..تاريخ شيفت عصر...........................

 .....................مورد تائيد است.    )نمره به حروف(

    مهرو امضا مسئول محترم شيفت                        

   ن نوبت کاری عصر در بخش مربوطهگذراند

 حضور دانشجو از ساعت................لغايت..................... ..تاريخ شيفت شب..............................

 .....................مورد تائيد است.    )نمره به حروف(

 مهرو امضا مسئول محترم شيفت       

   ش مربوطهگذراندن نوبت کاری شب در بخ

 حضور دانشجو از ساعت..................لغايت..................... ..تاريخ شيفت شب............................

 .....................مورد تائيد است.    )نمره به حروف(

 مهرو امضا مسئول محترم شيفت       

   گذراندن نوبت کاری شب در بخش مربوطه

 حضور دانشجو از ساعت....................لغايت..................... ..شب............................ تاريخ شيفت

 .....................مورد تائيد است.    )نمره به حروف(

 مهرو امضا مسئول محترم شيفت       
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 به نام خدا

 ارزشیابی  دانشجو توسط سرپرستار در کارورزی مدیریت  فرم

 شماره دانشجويي:     نام و نام خانوادگي دانشجو :

 :كارآموزي تاريخ     بخش و مركز پزشكي:

 عالی موارد مورد ارزشیابی ردیف

 نمره 1

 خوب

57/0 

 متوسط

7/0 

 ضعیف

57/0 
     رعايت اخالق حرفه اي و شئونات 1

     حضور به موقع و منظم در شيفت كاري بخش   5

     با پرسنل بخش برقراري ارتباط مؤثر 3

     برقراري ارتباط مؤثر با بيماران و همراهان 4

     داشتن عالقمندي به كار و پيشگام بودن در انجام وظائف محوله 5

     انجام با دقت وظائف محول شده از طرف سرپرستار/ استاف 6

     شركت در تغيير و تحول بخش در ابتدا و پايان شيفت 5

     ارزيابي روزانه بيماران بستري در بخش با چک ليست ايمني  8

     بيمار در هر شيفت ۲دادن آموزش به حداقل  9

     HISوارد كردن صحيح و با دقت داروها و خدمات موردنياز بيمار در سيستم  10

     وارد كردن صحيح دستورات پزشک در كاردكس 11

     محتواي آموزشي درهر هفته روي بردآموزشي بخشنگارش يا نصب حداقل يک  15

     تهيه پم فلت آموزشي و تحويل يک نسخه به سرپرستار/استاف 13

     چک روزانه ترالي احيا و تجهيزات بخش و گزارش به سرپرستار درباره نقايص  14

     تالش براي برطرف كردن نقايص ترالي احيا و تجهيزات بخش 15

     فعاالنه و با دقت در ويزيت بيمارانشركت  16

     تكميل روزانه دفتر تقسيم كار پرسنل 15

     پيگيري جواب آزمايشات و راديولوژي و ... بيماران 18

     نگارش روزانه گزارش بخش در دفتر گزارش با دقت 19

رستار/ سرپتهيه و تحويل يک نسخه از گزارش پرستاري استاندارد تهيه شده به  50

 استاف

    

  نمره 50 جمع

                                                                مهر و امضاء سرپرستار:


