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 آموخت فکرتبه نام آن که جان را 
 

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهاند

 دانشکده پرستاری و مامایی

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :شرح درس

با انواع  مارانیاست که ب و سرطان قلب  های بخش یکارآموز نیدر ا یجراح یداخل یهامنظور از بخش

 طیمح نیدر ا ی. کارآموزشوندیم یبخش بستر نیدرمان و مراقبت هستند در ا ازمندیکه ن ییهایماریب

 .کندیرا فراهم م انیو ارائه مراقبت توسط دانشجو مارانیب یازهایمشکالت و ن یبررس یبرا یاسببستر من
 :اهداف كلي

در مادران باردار و نحوه اداره  یو جراح یداخل یهایماریب صیتشخ یمهارت در دانشجو برا جادیا .1

نوزاد و نحوه  ن،یبر مادر باردار، جن هایماریب نیا یعوارض احتمال ییشناسا نیها و هم چنو درمان آن

 مربوطه. مارانیب یالزم برا یهاو مشاوره ارائه آموزش زیعوارض و ن نیو کاهش ا یریشگیپ

 یدر مادران باردار بستر یبرنامه مراقبت تیو شناخت و اهم یبررس یدر دانشجو برا تیحساس جادیا .2

 .و سرطاندر بخش قلب 
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 اهداف رفتاري :

 در پایان این دوره انتظار می رود دانشجو بتواند:    
 رود دانشجو بتواند:در پایان این دوره انتظار می 1

 ها را رعایت نماید.با مقررات آموزشی و روتین بخش مربوطه آشنا شده و آن .1

 دهد. های داخلی و جراحی را به طور دقیق انجاماصول صحیح برقراری ارتباط با بیماران بستری در بخش .2

 با فرایند پذیرش بیماران در بخش آشنا شود و بر اساس مقررات بخش بیماران را پذیرش نماید. .3

 از بیماران بستری در بخش های داخلی جراحی شرح حال کامل بگیرد و معاینه فیزیکی انجام دهد. .4

اساس نیازهای تعیین  را بر و سرطان قلب های  مراقبت از بیماران بستری در بخش شامل بیماران بستری در بخش .5
 شده در مرحله بررسی و شناخت انجام دهد.

 های جراحی انجام دهد.های قبل و بعد از اعمال جراحی را برای بیماران بستری در بخشمراقبت .6

 های الزم برای بیماران مبتال را انجام دهد.های شایع در هر بخش آشنایی پیدا کند و مراقبتبا بیماری .7

 های قبل و بعد از هر اقدام تشخیصی را انجام دهد.ات تشخیصی رایج در هر بخش را بشناسد. مراقبتآزمایشات و اقدام .8

 نتایج آزمایشات و اقدامات تشخیصی را تفسیر نماید و بر اساس نتایج مراقبت الزمه را از بیمار به عمل آورد. .9

های الزم را بر داروها را بداند و مراقبت داروهای رایج در هر بخش را بشناسد. موارد مصرف، مکانیسم اثر و عوارض .10
 های الزم در مورد نحوه مصرف داروها را به بیمار ارائه کند. ها انجام دهد و آموزشاساس آن

 های الزم به بیماران در مورد رژیم غذایی متناسب با بیماری را ارائه کند.آموزش .11

 نحوه مراقبت از خود را به بیماران آموزش دهد. .12

 :و ابزار مورد نیاز یسشیوه تدر

 یو گروه یآموزش فرد  

   بر بالین بیمار  استادانجام راند همراه با 

 پرسش و پاسخ 

   مشاهده 

 case report 

   نوتمری تکرار  

 

 

 

 
 

 تکالیف: 
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  حضور به موقع در بخش 

 رعایت مقررات بخش 

 حفظ شئونات اسالمی 

 مربوطه  استاد تحویل و تحول بیمار و راند بیمار همراه با 

  رفتاریانجام مراقبت ها و آموزش به بیمار در چارچوب اهداف 
 
 

 :يدانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیاب ارزشیابي نحوه

 

و  یشفاه ،یبه صورت عمل یآموزش یدوره بر اساس محتوا انیدر طول و پا انیدانشجو یابیارزش

بر اساس فرم اهداف  انیدانشجو یابینحو که ارزش نیخواهد بود. بد شیو بر اساس دفترچه پا یکتب

. شودیم یگذارمشاهده و نمره ماریب نیبر بال ینیبال یهاانجام خواهد شد. مهارت یو فرم عموم یرفتار

 دهیسنج ینیراند بال یداروها و اقدامات در زمان برگزار شات،یآزما ،یماریب نهیاطالعات دانشجو در زم

 .هفته پس از اتمام دوره کارآموزی اعالم خواهد شد 2نمره ارزشیابی دوره حداکثر .شودیم

 :دوره و قوانین هااستیس

مجاز است از حضور  استاددر محل کاراموزی حضور یابند.  13:30تا  07:30دانشجویان موظف هستند از ساعت  .1

 شوند جلوگیری به عمل آورد. حاضر می ورزیدقیقه در کار 10خیر بیش از أدانشجویانی که با ت

 ، نمره کارورزی برای دانشجو صفر منظور خواهد شد.غیر مجاز بیش از یک روزدر صورت غیبت  .2

 نمره کسر و جبرانی خواهد داشت. 2یک روز غیبت غیرمجاز  .3

توسط  استعالجی باید به بیماری ءنمره کسر و در صورت ابتال 1 ،یک روز غیبت مجاز )بیماری، فوت بستگان درجه یک( .4
 یید شود.تأ پزشک معتمد دانشگاه

در فهرست اعالم شده از طرف گروه نوشته نشده باشد قبل از   اسامی آن هادانشجویان موظف هستند در صورتی که  .5
 شروع کارورزی جهت کسب تکلیف به مدیر گروه مربوطه مراجعه نمایند.
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