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  سال تحصیلي        دوم    *نیمسال   اول     

 

 :شروع کالستاریخ 

 6936مهرماه 82 تاریخ شروع کارآموزي:

 :    پایان کالستاریخ 

     6936اول دي ماه   ي:کارآموز پایانتاریخ 

    محل برگزاري کالس:

 بیمارستان حضرت ولیعصر عج ي:محل برگزاري کار عمل
 - تاریخ و ساعت امتحان:

 محل برگزاري امتحان:

 

 (درس مسوول)...اسامي مدرسین: 

 نحوه ي تماس با مدرسین

 شرح درس:

  کوریکولومطبق شرح درس 

 های چشم و گوش: آشنایي دانشجویان با مراقبتهای بالیني بیماری اهداف کلي 

  نظریاهداف اختصاصي: - 

 بالیني: اهداف اختصاصي 

 دینما يم رشیپذ حیصح طور به را ماریب-1

 چشم یيسرپا عمل اتاق و يسنج یيشنوا ، يسنج یينایب:  یبخشها يآموزش یها دوره يط از پس را یيشنوا و  یينایب ستمیس يمقدمات و عیسر يبررس-2

 دهد يم مانجا(  چشم يوگرافیآنژ و اکو و

 (  الزم  يعمل یمهارتها کسب و يهمراه از پس)  دهدیم انجام حیصح طور به را عمل اتاق به مارانیب لیتحو-3

 (  الزم  يعمل یمهارتها کسب و بخش مسئول با يهمراه از پس)  دهدیم انجام حیصح طور به را عمل اتاق از مارانیب لیتحو-4

 دهد يم انجام را گوش و چشم يجراح الاعم از بعد مارانیب به مربوط توجهات-5

 دهد يم انجام حیصح طور به را مارانیب پانسمان به مربوط اقدامات-6

 دهد يم انجام کاردکس طبق را مارانیب يداروئ دستورات-7

 دهدیم انجام را صیترخ زمان  یها آموزش-8

 شیوه تدریس

 -نظری:

 

 آموزش در کالس با استفاده از فیلم و اسالید عملي / تدریس و آموزش بر بالین / تدریس و : بالیني

 ابزار آموزشي 

 ویدئو پروژکتور / وایت برد

 نوظایف دانشجویا : 

  آموزش و رشیپذ فرم کردن پر



  یيشنوا و یينایب ستمیس يبررس

  عمل اتاق ستیل چک پرکردن

 ،باز ها لوله کاتترها، ها، درن ی کلیه چک ، ریکاوری فرم ،کنترل پرونده با بیمار اسم ،تطابق هوشیاری و جسمي وضعیت ، تحویل زمان در

 مایعات میزان ،کنترل)قلب ایست  -وسیع خونریزی  -شوك) عمل حین در حاد مشکل هر مورد در کردن ،سوال حیاتي عالیم و هوایي راه بودن

  بیمار   پوشاندن .خون اتالف شده، تجویز

  یدیور راه حفظ و يبررس – دادن شنیپوز – پانسمان انجام – ياتیح عالئم ثبت

  الزم مهارت کسب و يهمراه از پس دستور طبق پانسمان ضیتعو

 کاردکس طبق یيدارو دستورات اجراء

 داروها مصرف– تیفعال زانیم– هیتغذ– شنیپوز آموزش و  آموزش فرم لیتکم– صیترخ گزارش

 ارزشیابی 

 - واحد نظری

 شهای داده شده بر اساس نحوه عملکرد و اجرای آموز واحد عملي

 موقع به خروج و ورود

 مقررات طبق یظاهر پوشش و فورمیونی تیرعا

 يارتباط اصول تیرعا

 ياخالق اصول تیرعا

 یریپذ انتقاد

 یریپذ تیمسئول

 یپرستار حرفه به زهیانگ و عالقه

پرستار و همکاران بخش در مورد نحوه ارتباطات بین فردی نظر خواهي از سر /با نظرخواهي از خود دانشجو مبني بر خود ارزیابي در مورد آموخته های فردی 

 و انتقادپذیری و تعامل و...

 منابع 

 برونر و کتاب دکتر جوادی طبق کوریکولوم و سرفصل مربوطه 

 سایر منابع مرتبط منابع دیگر برای مطالعه بیشتر : 

 تنظیم جلسات بر عهده استاد مسول مي باشد. :واحد نظري جدول زمانبندي 

 هجلس
ساع تاريخ روز

 ت

 مدرسين جلسه موضوع

1.  

 یيشنوا و یينایب ستمیس عیسر يبررس   اولین روز 

 شناسدیم را یيشنوا و مشکالت /دهد انجام را

 نظر تبادل و بحث آنها مورد در تواندیم و

 باشد داشته

 

2.  

دومین و سومین 

 روز 

 : گوش و چشم یبخشها در حضور  

 بطور ار عمل اتاق واز به مارانیب لیتحو

 دهد انجام حیصح

  عمل از بعد مارانیب به مربوط توجهات

 دهد انجام را

 به را مارانیب پانسمان به مربوط اقدامات

 يداروئ دستورات دهد انجام حیصح طور

  دهد انجام کاردکس طبق را مارانیب

 دهد انجام را صیترخ نیح یها آموزش

 



  چشم یيسرپا عمل اتاق در حضور   چهارمین روز   .3

4.  

 چشم يوگرافیآنژ و اکو در حضور   پنجمین روز 

 یيشنوا و یينایب درمانتگاه در حضور

 يشنج
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  طبق برنامه اعالم شده امور بالیني واحد عملی:جدول زمان بندي 

 توضیحات الزم:

 


