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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

قبل (  در بخش  یو ترم ها یخود )در مقطع کارشناس یقبل یبا اتکاء به آموخته ها رانیدرس فراگ نیدر ا

به  نیو هم چن یمقطع کارشناس انیو دانشجو دیهمراه با اسات یبه صورت کمک مرب  یو جراح یداخل یها

 ندیبا کاربرد فرآ وانندبت نیبال طیتا در مح ابندی یمختلف حضور م یکارورز  در بخش ها یصورت دانشجو

حاد  را  یها یماریبا ب مارانیمراقبت از ب یخود را با انجام کار  توسعه بدهند و از طرف یدانش نظر یپرستار

 کنند. تیخود را تقو یحرفه ا تیمهارت و صالح لهیوس نیو بد رندیفرابگ
 :اهداف كلي

مبتال به  مارانیدرس قادر باشند مراقبت جامع از ب دیو نظارت اسات دیبا کمک اسات انیاست دانشجو دیام

 یابیاجرا و ارزش ،یزیقلب و عروق، اعصاب را برنامه ر ستمیمختلف از جمله س یها ستمیاختالالت حاد س

توسط همکاران پرستار  بتمراق یها ندیعملکرد  و فرآ یو با حضور فعال در بخش ها و مشاهده  ندینما

 یفراهم شده برا یخود را ارتقاء بخشند. به عالوه از فرصت ها یحرفه ا یها یشاغل در بخش ها توانمند

 .ندیشده در الگ بوک استفاده نما نییتع یانجام و ثبت مهارت ها
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 اهداف رفتاري :

 در پایان این دوره انتظار می رود دانشجو بتواند:    

 آشنا شود. مارستانیب یها هیها و رو ی. با خط مش1

 .ردیبه کارگ ینیبال یها طیخود را در مح ی. دانش نظر2

 .ابدی شیافزا ینیبال یو شناخت و مهارت ها یبررس ی. مهارت ها3

 .ابدی شیافزا یمداخالت مناسب پرستار یریعملکرد مستقل و به کارگ یی. توانا4

 .دیحرف مرتبط برقرار نما ریسا  یو اعضا ماریبا ب ی. ارتباطات حرفه ا5

 ارائه دهد. ماریشده به ب یو سازمان ده تیفی. مراقبت با ک6

مندرج در الگ  یحرکت یروان یمهارت ها نهیخود را در زم تیصالح یریادگی ی. با استفاده/خلق فرصت ها7

  دهد. شیبوک افزا

 

 باشد: مي زیر صورت به و روز 33 كارآموزي مدت طول

 بالین در روز  به عنوان کمک مربی همراه با اساتید  20-25حضور فعال  . 1

 شیفت در واحد پانسمان های نوین  3-6.  حضور 2

 شیفت در بخش اورژانس 3-6. حضور 3

 روز 2.  شرکت در کارگاه آموزش بالین به مدت 4

 

 كارآموزي دوره هاي سیاست و قوانین

لباس  روی بر اتیکت نصب و اسالمی و ای حرفه پوشش به مربوط قوانین تمام موظفند یان دانشجو .1

 جلوگیری بخش در حضور دانشجو ذکرشده از موارد از هریک رعایت عدم صورت در .کنند رعایت را

 .شد خواهد منظور غیبت دانشجو برای و آمده عمل به

در  مقرر زمان پایان تا فعاالنه و حضوریابند بخش در مقرر ساعت رأس هستند موظف دانشجویان  .2

 . باشند داشته حضور کارآموزی محل

 خواهد داده شفاهی تذکر باشد داشته دیرآمدگی دقیقه 15 حداکثر بار اولین برای که دانشجویی به .3

 معادل جبرانی کارآموزی باید و شد خواهد محسوب غایب دیرآمدگی، دانشجو درصورت تکرار .شد

 دهد. انجام آمدگی دیر از ناشی غیبت هر ازاء به روز یک

 .شد خواهد منظور صفر دانشجو برای کارورزی نمره ، رو یک از بیش مجاز غیر غیبت صورت در  .4

 .داشت خواهد به دنبال جبرانی کارآموزی روز دو و نمره کسر نمره 2 مجاز غیر غیبت روز یک .5

 بیماری ابتالء به صورت در) یک درجه بستگان فوت دانشجو، بیماری به ابتالء مجاز) روزغیبت یک .6

 .داشت خواهد جبرانی کارآموزی روز یک
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