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  آموخت فكرتبه نام آن كه جان را 
 

  انشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهاند
  دانشكده پرستاري و مامايي

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

در اين درس دانشجويان اهداف كارورزي در عرصه، در بخش هاي داخلي يا جراحي يك بيمارستان آموزشي را  :شرح درس
مراقبت از بيماران بستري را بر عهده مي گيرند.  فرا گرفته و درهر نوبت كاري  صبح و عصر تحت نظارت همكاران آموزشي 

سپس  مبتني بر الگوي فرايند پرستاري بيمار را مورد بررسي و شناخت قرار داده ،مشكالت وي را در قالب تشخيص هاي 
مورد  پرستاري  تدوين و الويت بندي مي نمايندآنگاه با استفاده از منابع معتبر و به روز پرستاري براي پوشش برآيندهاي

انتظار منتج از تشخيص هاي پرستاري،مداخالت مناسب را برنامه ريزي  و اجرا مي كنند و مستمراً ميزان دستيابي بيمار به 
برآيندها را مورد ارزشيابي قرار مي دهند.در اين درس دانشجويان در مشاركت با همكاران آموزشي و ساير تيم مراقبت دانش 

د را در زمينه كار گروهي، اخالق حرفه اي ،و آشنايي با مقررات بخش افزايش مي دهند تا نظري و توانمندي هاي عملي  خو
ضمن افزايش مهارت و دانش پرستاري چگونگي  انتقال از نقش دانشجوي پرستاري به پرستار حرفه اي را  تجربه 

،يك تجربه  مبتال به بيماريهاي مزمننمايند.همچنين در اين درس براي آشنايي دانشجويان با مراقبت جامعه نگراز بيماران 
  يادگيري در قالب سه روز بازديد منزل از بيماران مبتال به ديابت فراهم شده است.
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فراهم نمودن فرصتي براي دانشجويان براي تقويت مهارت هاي پرستاري و  - الف: اهداف كلي دوره كارورزي در عرصه
  دن شايستگي در پروسيجرها و مهارت هاي عملي كاربرد دانش در اعمال باليني متنوع و نشان دا

  تسهيل انتقال به نقش حرفه اي -ب

  :اهداف رفتاري
   ١ جراحي - در طي دوره كارورزي در عرصه درس داخلي           

  انتظار مي رود دانشجو:
 از بيمار  مهارت بيشتري كسب نمايد صحيح وايمندر كاربرد الگوي فرايند پرستاري در مراقبت  - ١

  مبتني بر ابزارهاي بررسي و شناخت عمومي و اختصاصي بيماررا در تمام جنبه هاي
 جسمي،رواني،اجتماعي مورد بررسي و شناخت قرار دهد

 الويت و تشخيص هاي پرستاري بيمار را مبتني بر داده هاي حاصل از بررسي و شناخت تدوين
 نمايد و سپس سازماندهي ومديريتبندي

  مورد انتظار مددجو محور را براي پوشش تشخيص هاي پرستاري مبتني برهدف برآيندهاي
 تنظيم نمايد

  با استناد به منابع معتبر و مورد توجه قرار دادن امكانات بخش و ترجيحات و امكانات بيماران
 براي مراقبت از بيماران برنامه ريزي و اجرا نمايد

 ر مورد ارزشيابي قرار دهد مستمراً بيمار را از نظر دستيابي به برآيندهاي مورد انتظا  
 و خط مشي ها و مقررات بخش و بيمارستان آشنا شده و متعهدانه به آنها پايبند باشد  با سياست ها  - ٢

فعاالنه در انجام پروسيجرها ي پرستاري مبتني بر استانداردهاي تعيين شده به طور مستقل و يا مشاركت با  - ٣
 پرستاران بخش ،شركت نمايد 

 در محيط هاي باليني بكارگيرد دانش نظري خود را - ٤

 افزايش دهد  بيماران،خانواده وهمكارانتوانايي و مهارت هاي ارتباط اثربخش خود را  - ٥

 مانند پزشكي ،تغذيه و....)برقرار نمايداثربخش تيم مراقبت ( ارتباطات حرفه اي  - ٦

    وسپس ثبت نمايد دهي شده به بيمار ارائه سازمانصحيح، كامل ومداوم مراقبت با كيفيت  - ٧

  
 روز) ٢٠(بمدت ١ بزرگساالن/سالمندان شرح دوره كارورزي در عرصه

 :در اولين روز كارورزي  -١

  اهداف و برنامه توسط استاد باليني توضيح داده خواهد شد و به دانشجويان فرصت داده مي شود تا پرسش
 جواب دريافت نمايند.هاي خود را در مورد فرايند اجرايي و ارزشيابي كارورزي مطرح و 

 دانشجويان به انجام به همراه  سپس استاد با دانشجويان بر بالين تعدادي از بيماران حضور يافته و استاد
بررسي و شناخت و استخراج وتدوين تشخيص هاي پرستاري مبتني بر اطالعات  ذهني و عيني بدست 

تباط با بيمار  و چگونگي بكارگيري مراحل فرايند آمده،اقدام مي نمايند هدف از اين برنامه تمرين برقراري ار
پرستاري بر بالين بيمار مي باشد.و دانشجويان فرصت دارند اشكاالت و سواالت خود در زمينه كاربرد فرايند 

 پرستاري را با  استاد مطرح نمايند 

  يكه در نوبت كاري بخش رامعرفي و دانشجويان را با اين همكاران (در صورتوپرسنل استاد همكاران آموزشي
 بخش حضور داشته باشند)آشنا مي نمايد



 ٣

  تدوين مي شود برنامه نهايي به  بخشبرنامه نوبت كاريهاي طول مدت كارورزي با توجه به برنامه ماهيانه
امضاء سرپرستاربخش و استاد باليني مسئول كارورزي مي رسد و به دانشجويان و همكاران آموزشي جهت 

 اجرا ابالغ مي گردد

  دانشجويان بايستي برنامه شيفت هاي خود را قبل از آنكه سرپرستار اقدام به تنظيم شيف آنها بنمايد، در
 اختيار سرپرستاربخش مربوطه قرار دهند 

 .دانشجويان طبق جدول زمانبندي شده كارورزي خود را در بخش آغاز خواهند نمود  -٢

 به شرايط و وخامت حال بيمار)به دانشجوواگذار مي گردد بيمار(با توجه ٢در هفته اول  ورود به بخش مراقبت از  -٣

بيمار بر عهده دانشجو ٤و در هفته چهارم مراقبت از  ٤بيمار در هفته سوم مراقبت از ٣در هفته دوم مراقبت از  -٤
گذاشته مي شود تا دانشجو به تدريج تجربه ، مهارت و آمادگي بيشتري براي انتقال از نقش دانشجو به نقش 

 رفه اي را كسب نمايد. پرستارح

تحت نظارت  قرار خواهند گرفت.بخشي از نمره و پرسنل /همكار آموزشي سرپرستار /دانشجويان از روز اول توسط استاد
دانشجو به ارزشيابي پايان دوره اختصاص خواهد يافت كه ارزشيابي عيني بوده و يادگيري دانشجو در طول دوره را مورد 

                                                                                                                                                                                   سنجش قرار خواهد داد.   
 قوانين و سياست هاي دوره كارورزي در عرصه 

پوشش حرفه اي و اسالمي و نصب اتيكت بر روي لباس  (در اخالق و دانشجو موظف است تمام قوانين مربوط به  -١
متري قابل خواندن باشد )را رعايت كند ازورود دانشجويي كه موارد فوق را رعايت  ٢جاييكه به راحتي از فاصله 

 ننمايد به بخش جلوگيري خواهد شد.

  ي دستيابي به آنها متعهد باشند.ااف كارآموزي مطلع و نسبت به تالش بردانشجويان موظف هستند از اهد -٢

ل شده است محو بيماراني كه مراقبت از آنها به ايشانبيمار از  يكهر روز حداقل براي  هستندموظف  ياندانشجو -٣
 د.نبر اساس فرايند پرستاري مراقبت ارائه كن

و شب راس ساعت  ١٣,٣٠عصر راس ساعت  ٧,٣٠تمام كارورزان موظف هستند درشيفت صبح راس ساعت ، -٤
  در بخش شروع بكار نمايند ١٩,٣٠

و شب  قبل از ساعت  ١٩,٣٠، عصر قبل از ساعت ١٣,٣٠كارورزان مجاز نيستند در شيفت صبح قبل از ساعت -٥
  روز بعد از بخش خارج شوند ٧,٣٠

هستند(براي مثال مراقبت هاي كارورزان موظف به مشاركت در مراقبت از بيمار و فعاليت هاي بخش  -٦
  صبحگاهي،دارو دادن ،تعويض پانسمان)

 برنامه مراقبت براي بيمار را بر حسب نيازهاي بيمارو الويت هاي وي و منطبق بر قوانين بيمارستان انجام دهند -٧

يي دانشجويان موظف هستند در انجام مداخالت پرستاري تخصصي مورد  نياز از همكار آموزشي درخواست راهنما -٨
 و كمك نمايند.

دانشجويان موظف هستند هنگام شروع كارورزي حضور خود را به مسئول بخش/همكار آموزشي يا مسئول شيفت  -٩
  اطالع رساني كرده وساعت ورود و خروج بر طبق زمان تايمكس پرسنلي خواهد بود. 

براي دانشجو تاخير محسوب خواهد شد. يك  ١٩,٣٥-٢٠و  ١٣,٣٥- ١٤و  ٧,٣٥- ٨ورود به بخش بين ساعت هاي  -١٠
 تاخير با تذكر و بيش از يك تاخير با كسر نمره همراه خواهد بود 

دقيقه در  ١٥استاد ،همكار آموزشي يا سرپرستارمجاز است از حضور دانشجوياني كه با تاخيربيش از  -١١

  شوندجلوگيري بعمل آورد.  كارورزي حاضر مي



 ٤

دانشجو مجاز به ترك بخش به جز براي انجام امور محوله از طرف مسئول بخش يا همكار آموزشي نيست(منظور  -١٢
 از امور محوله فعاليت هايي است كه جزو وظابف پرستاري محسوب مي گردد و در خارج از بخش انجام مي شود)

دقيقه زمان در نظر گرفته شده براي استراحت)با  ٢٠استراحت (به جز  دانشجو مجاز به نشستن در اتاق روز يا اتاق -١٣
اين استدالل كه مراقبتهاي بيمارانش را انجام داده نيست.بلكه در اين صورت بايد در انجام مراقبت هاي ساير 

 بيماران و يا فعاليتهاي ارجاع شده از طرف همكار آموزشي يا مسئول بخش مشاركت نمايد 

است روزانه در مورد بيماري ،دارو هاي بيمارانش و مراقبت  هاي پرستاري آنها مطالعه كرده و دانشجو  موظف  -١٤
 اطالعات كافي داشته باشد.

است در صورت كارت زدن  و ورود به بيمارستان ،در صورت وقوع هر اتفاقي مبني بر خروج وي .دانشجو موظف   -١٥
  زد.از بيمارستان مسولين بيمارستان ودانشكده را مطلع سا

 در صورت غيبت بيش از يك روز غير مجاز، نمره كارورزي براي دانشجو صفر منظور خواهد شد. -١٦

 نمره كسر و دو روز كارورزي جبراني خواهد داشت. ٢يك روز غيبت غير مجاز  -١٧

روز جبراني خواهد داشت. و در صورت ابتال به بيماري ١يك روزغيبت مجاز (بيماري، فوت بستگان درجه يك )  -١٨
 ي استعالجي دانشجو بايستي توسط پزشك معتمد دانشگاه تاييد شود.،مرخص

دانشجويان موظف هستند در صورتي كه نامشان در فهرست اسامي اعالم شده از طرف گروه نوشته نشده باشد،  -١٩
 قبل از شروع كارورزي جهت كسب تكليف به مدير گروه مربوطه مراجعه نمايند.

  بايستي بانظارت سوپروايزر آموزشي انجام شود.هماهنگي جهت انجام كارورزي جبراني  -٢٠

دانشجويان مجاز به جابجايي نوبت كاري ها پس از برنامه ريزي و امضاء آن توسط استاد مربوطه و مسئول بخش  -٢١
 نخواهند بود

 شيف كاري دانشجو در صورت صالحديد مي باشد ١صرفا مسئول بخش مجاز به جابجايي  -٢٢

  

  ارزشيابي
 روز اول تحت هدايت و نظارت و قرار خواهند گرفتتمام كارورزان  از  -١

 تمام فعاليت ها ورفتارهاي دانشجو در طول دوره كارورزي در ارزشيابي پايان دوره مد نظر قرار خواهند گرفت -٢

 
 جدول ارزشيابي نهايي دانشجو در كارورزي امتياز بندي

  شيابي سرپرستارنمره ) طبق جدول ارز٥نمره سرپرستار: ارزشيابي صالحيت عمومي ( - ١
نمره ) طبق جدول ارزشيابي همكار آموزشي/  ٦نمره همكار آموزشي: ارزشيابي صالحيت اختصاصي: ( - ٢

  استاد ناظر
نمره)، نوشتن باز انديشي ويادگيريهاي حاصل شده (  ٤نمره استاد ناظر:ارزشيابي صالحيت اختصاصي (- ٣
  نمره) ٢سي گزارش هاي بازديد ( نمره )،برر ١نمره) ، نقد گزارش پرستاري همكاران ( ٢
  

  

 
 
 
 
 

  توجه:
** دانشجو موظف است آيتم را بطور كامل انجام و از استاد/ همكار آموزشي 
  مربوطه امضاء بگيرد.
*در صورت وجود مهارت مربوطه دانشجو موظف به انجام و اخذ امضاء 

  است



 ٥
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