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هدف آموزش پرستاري تربیت پرستارانی است که توان 

یادگیري . مراقبت از مددجویان را در محیط بالینی داشته باشند

باشد بالینی به عنوان بخش مهم و اساسی آموزش پرستاري می

اینترشیپ دانشجویان پرستاري، آموزش حین  يدوره. )1(

خدمت است و یادگیري دانشجویان از طریق تمرین مکرر در 

 ،این دوره. شودبالین و کاربرد در عمل محقق می يعرصه

. باشدمی پرستارشدن وي به  و تبدیلدانشجویی دوران گذر از 

آموزشی،  يعالوه بر این علی رغم مطرح نشدن در برنامه

بالین تا  يدانشجویان انترشیپ کمبود نیروي انسانی درعرصه

انترشیپ  يبرگزاري دوره. )2(شود حدي برطرف می

؛ به جهت حضور طوالنی دانشجو در محیط بالینی ،پرستاري

براي تعامل و ارتباط با بیماران و اعضاي  وي فرصت کافی

هاي فردي و شایستگی کند تا قابلیتتیم مراقبت، پیدا می

اي الزم را کسب کند و باکسب صالحیت الزم پذیرش حرفه

در این . شوددانشجو از سوي اعضاي تیم مراقبت تسهیل می

میان، این دوره دانشجو را به سمت استقالل از استادان و 

 دانشجو آماده سازي. )3(کند می آماده کار، واقعی محیط رد حضور

  برخورداراثر بخشی کافی  هزینه و در دوره اینترشیپ بایستی از

  

  

  

. )2(طی شود  خوبی به پرستار تازه کار گذر نقش يباشد و دوره

اند که تازه فارغ التحصیل شده اند پرستارانیمطالعات نشان داده

کنند که صالحیت، اعتماد و می شوند احساسو وارد کار می

د که ها نگران خطاهایی هستنآن ؛مهارت بالینی الزم را ندارند

ال حاضر ـدر ح. )4(ممکن است از ایشان سر بزند 

اي هاي حرفهولیتوهاي اینترشیپ پرستاري با مسيکارآموز

 يبرنامهو فلسفه شفاف بودن با وجود . فاصله دارندبخش 

کردن دانشجویان با بخش کارآموزي اینترشیپ براي کار 

دانشجویان مورد پذیرش پرسنل  ز مربیان،جهت استقالل ا

باشند؛ و با وجود واگذار کردن قسمتی از کارهاي بخش نمی

گیرند در نتیجه اولیه به دانشجویان، پرسنل ایشان را نادیده می

توانند به شوند و ارتباط مناسبی نمیدانشجویان ایزوله می

داشته  شوند،محسوب میي آنان ه همکاران آیندهپرسنل ک

پ واگذار ـکارهاي تخصصی به دانشجویان اینترشی. باشند

 شود و در این صورت دانشجویان به قابلیت و صالحیتنمی

. )3( وندـشل نمییاي ناتخصصی و حرفهانجام امور الزم در

طور که گفته شده از اهداف دیگر دوره اینترشیپ اتصال همان

  و تالش براي استقالل و پویایی  ،شکاف بین تئوري و عمل
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 ،پذیرش دانشجو از نظر علمی. )5(بالین است دانشجو در 

عملی و ارتباطی از سوي پرستاران و قبول کردن او به عنوان 

باشد که عمال محقق داف دیگر این دوره میـهمکار از اه

 ولیتودن براي کسب مسـاي شتمرین حرفه .شودنمی

اي، نگاه انسانی به مددجو، کسب نقش پذیري، تعهد حرفه

اي و تبیین هویت از دستاوردهاي دیگر اینترشیپ باید حرفه

آید چرا که مراقبت که عمال این مهم نیز بدست نمی )3(باشد 

ها شود و مراقبتمستقیم از بیمار بر عهده دانشجو گذاشته نمی

خاص و موردي مانند گرفتن  در حد انجام پروسیجرهاي

شود واگذار می ويعالیم حیاتی و تعویض پانسمان بیمار به 

ق ـان از طریـولیت پذیري دانشجویوتعهد و مس. )2(

عنوان عضوي از تیم مراقبتی توسعه پیدا م بهـت مستقیـمشارک

ولیت پذیري دانشجو وبا رویه حاضر تعهد و مس. )6(کند می

در حال حاضر از مشکالت دوره . کندرشد و توسعه پیدا نمی

و خروج منظم به بخش  ورود این است که دانشجویان نترشیپیا

  . باشندکاري پرسنل را دارا نمی و نظم دنموزي را ندارآکار

  .)7(باشند میل به کار می بی انگیزه و بی هستند گریزان از بخش

 يل دورهآایده يشود با وجود فلسفهه دیده میطور کهمان

اینترشیپ پرستاري براي دانشجویان؛ در این دوره دانشجویان 

به استقالل کاري و افزایش تجربیات مفید براي گذر به نقش 

وسرگردانی و کاهش هزینه اثر  یابندنمیپرستاري دست 

نظران  شود صاحبمی پیشنهاد. )6( بخشی را در پی دارد

ن فع کردـمرت تـجهدر  ،پرستاري در ایران يرشته

صورت گیرد  هاي موجود تحقیق کنند و اقداماتیمحدودیت

، هاولین بخشومس با برنامه ریزيکه دانشجویان پرستاري 

و واگذاري مراقبت کامل موزي خود را انجام دهند آکار

تحقیق و اقدام در مورد . انجام شودبیماران به دانشجویان 

بازنگري مجدد در رسالت و اهداف برنامه کارآموزي 

 يانگیزه بخشی به دانشجویان دوره. صورت گیرد شیپاینتر

اعم از  ان خدمتی و با دادن حقوق و مزایابا جبر شیپاینتر

تواند انجام شود، امکانات و خدمات رفاهی معادل پرسنل می

  . تا هدف اصلی این دوره محقق گردد
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