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 عاطفه واعظي، وحيده کریمي، اکبر پور رحيمي : یناسامي مدرس

 عملي :واحد  شرح درس

 ستاری، تحت نظارت مستقيم مربي.  یا سالمند با کاربرد فرایند پر کارگيری آموخته های نظری و مهارت های عملي در مراقبت از مددجویان بزرگسال و به

 و بزرگسال انیمددجو سالمت تيوضع شناخت و يبررس به یپرستار یيربنایز یالگوها و ها هینظر م،يمفاه از استفاده با دانشجو درس نیا در :يكل دفھ

 از استفاده با شود يم کمک دانشجو به عالوه به. گذاشت خواهد يابيارزش و اجرا به را مناسب ريتداب ،یپرستار یها صيتشخ براساس و پرداخته سالمند

 از منزل در مراقبت ادامه و خانواده و ماريب به آموزش. دینما يابیارز و اجرا م،يتنظ ينوتوان تا یريشگيپ از را یپرستار مراقبت برنامه ،خالق تفکر یها مهارت

 .باشد يم یموزآکار نیا ارکان

 :ژهیو دافھا

 :رود يم انتظار انیدانشجو از یکارآموز انیپا در 

 مددجو را ارزیابي کرده و تشخيص های پرستاری صحيحي بنویسد. ،دانشجو بتواند با استفاده از فرم بررسي و شناخت -1

 دانشجو بتواند با توجه به تشخيص های پرستاری و اهداف،  اقدامات پرستاری مناسب را برنامه ریزی نماید. -2

 شجو بتواند اقدامات پرستاری را با رعایت اصول صحيح اجرا نماید.دان -3

 دانشجو بتواند اقدامات پرستاری را براساس اهداف ارزشيابي نماید. -4

 دانشجو بتواند مراقبت های پرستاری عمومي پس از جراحي را آموخته و  تحت نظارت مربي به طور صحيح به اجرا دراورد. -2

با رعایت اصول استریل و  ني)دارودرماني، کنترل عالئم حياتي، پانسمان، انجام تزریقات و.......( با کمک و نظارت مربي ودانشجو بتواند اقدامات بالي -1

 انجام دهد. صحيح

 دانشجو بتواند آزمایشات معمول بخش را تفسير نماید. -9

ش روزانه و گزارش قبل و بعد از تحویل گرفتن بيمار از دانشجو بتواند روزانه برای بيمار تحت مراقبت  خویش گزارش پرستاری صحيح)اعم از گزار -8



 

 

 اتاق عمل( بنویسد.

 دانشجو بتواند با توجه به تشخيص، آموزشهای صحيح در رابطه با مراقبت در منزل به بيمار ارائه دهد. -0

 بيمار، پرونده بيمار، تجهيزات بخش، ویدئوپروژکتور :ابزار كمک آموزشي

 یپرستار اقدامات بر ديتاک با متداول یدرمانها شرح ،يصبحگاه گزارشي، سخنراني، بحث گروهشیوه تدریس:

 تكالیف دانشجو:

رعایت فرم طبق مقررات دانشکده)مقنعه و شلوار سرمه ای، روپوش سفيد، کفش اسپرت متعارف، داشتن اتيکت،  نداشتن جواهرآالت، نداشتن   -

م رعایت هر کدام از اصول فوق از ورود دانشجو به بخش جلوگيری شده و آن روز آرایش غير متعارف مو و چهره(. شایان ذکر است در صورت عد

 برای دانشجو غيبت در نظر گرفته خواهد شد.

-  

  و هر مورد تاخير منجر به کسر نيم نمره از نمره کارآموزی خواهد شد.( حذف کارآموزینداشتن غيبت و تاخير)داشتن یک روز غيبت به منزله   -

 ثر با بيمار، پرسنل بخش و سایر اعضای گروهبرقراری ارتباط مو -

 بررسي و شناخت مددجو و تهيه و تنظيم برنامه مراقبتي طبق فرایند پرستاری -

 انجام کار باليني طبق اصول صحيح و استریل)داشتن دقت، نظم، سرعت عمل و مدیریت صحيح زمان( -

 آموزش به بيمار در رابطه با مراقبت از خود   -

 تهيه و تنظيم گزارش پرستاری صحيح)اعم از گزارش روزانه و گزارش قبل و بعد از تحویل گرفتن بيمار از اتاق عمل( -

 

 شیوه ی ارزشیابي دانشجویان:

 نمره  19                                                                               ينيبال امور انجام( 1

 نمره 3                                                                  يگروه بحث در فعال شرکت( 2

 ره   نم 3                فرم بررسي و شناخت                          با استفاده ازگزارش شفاهي ( 3

 نمره 2                                       همراهان و ماريب پرسنل،مربي،  با  مناسب ارتباط یبرقرار( 4

 نمره 2     ( رعایت لباس فرم و حضور به موقع                                                      2

 ملیعواحد  جدول زمانبندی

يل فرم مار و تکبرگزاری معارفه و آشنایي با بخش مربوطه و قوانين آن، آشنایي با قوانين کارآموزی،توضيح طرح درس،انتخاب بيم اولروز

 بررسي و شناخت

انتخاب بيمار، تکميل فرم بررسي و شناخت و آشنایي با پرونده بيمار، نوشتن تشخيص های پرستاری و طراحي برنامه مراقبتي براساس  روز دوم 

 بيماران انتخابي برایفرآیند پرستاری و اجرای برنامه مراقبتي 

و شناخت و آشنایي با پرونده بيمار، نوشتن تشخيص های پرستاری و طراحي برنامه مراقبتي براساس انتخاب بيمار، تکميل فرم بررسي  روز سوم 

 بيماران انتخابي برایفرآیند پرستاری و اجرای برنامه مراقبتي 

روز 

 چهارم 

رنامه مراقبتي براساس انتخاب بيمار، تکميل فرم بررسي و شناخت و آشنایي با پرونده بيمار، نوشتن تشخيص های پرستاری و طراحي ب

 بيماران انتخابيبرای  فرآیند پرستاری و اجرای برنامه مراقبتي

روز 

 پنجم

انتخاب بيمار، تکميل فرم بررسي و شناخت و آشنایي با پرونده بيمار، نوشتن تشخيص های پرستاری و طراحي برنامه مراقبتي براساس 

 ان انتخابيبيمار برایفرآیند پرستاری و اجرای برنامه مراقبتي 

روز 

 ششم 

انتخاب بيمار، تکميل فرم بررسي و شناخت و آشنایي با پرونده بيمار، نوشتن تشخيص های پرستاری و طراحي برنامه مراقبتي براساس 

 بيماران انتخابي برایفرآیند پرستاری و اجرای برنامه مراقبتي 

ا پرونده بيمار، نوشتن تشخيص های پرستاری و طراحي برنامه مراقبتي براساس انتخاب بيمار، تکميل فرم بررسي و شناخت و آشنایي بروز 



 

 

 بيماران انتخابي برایفرآیند پرستاری و اجرای برنامه مراقبتي  هفتم

روز 

 هشتم

انتخاب بيمار، تکميل فرم بررسي و شناخت و آشنایي با پرونده بيمار، نوشتن تشخيص های پرستاری و طراحي برنامه مراقبتي 

 بيماران انتخابي برایپرستاری و اجرای برنامه مراقبتي فرآیند  براساس

انتخاب بيمار، تکميل فرم بررسي و شناخت و آشنایي با پرونده بيمار، نوشتن تشخيص های پرستاری و طراحي برنامه مراقبتي  روز نهم

 بيماران انتخابي برایبراساس فرآیند پرستاری و اجرای برنامه مراقبتي 
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