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 دانشکده پرستاری بروجرد

 اهداف کارآموزی در عرصه مدیریت خدمات پرستاری

 2تعداد واحد 

 دانشجو در پایان دوره قادر باشد:هدف کلی درس: 

 کاربرد مهارتهای مدیریت را در خدمات پرستاری بشناسد.

 اهداف ویژه درس:

 پرستاری رهبری و هدایت کند.مراقبت های درمانی بیماران را بر اساس اصول مدیریت 

 کارکنان واحد پرستاری را بر اساس اصول مدیریت پرستاری رهبری و هدایت کند.

 اهداف رفتاری درس: دانشجو در پایان دوره قادر باشد:

 تشخیص دهد و متناسب با آن رفتار نماید.. موقعیت حرفه ای خود را 1

 های مختلف کارآموزی شنان دهد. . وقت شناسی و احساس مسؤولیت خود را در موقعیت2

 . روحیه همکاری خود را با توجه به حیطه وظایف به نمایش بگذارد.3

 . در موقعیت های مختلف ابتکار و نوآوری خود را به نمایش بگذارد.4

 نماید.. متناسب با رده های مختلف کارکنان بیمارستانی به طور مؤثر در جهت اهداف سازمانی با آنان ارتباط برقرار 5

 . با بیماران و خانواده آنان به طور مؤثر ارتباط درمانی آموزشی برقرار نماید.6

 . با توجه به امکانات و محدودیت ها و در نظر گرفتن اولویت اهداف جهت انجام کارها برنامه ریزی مشخص ارائه دهد.7

 اندهی کند.. وظایف موجود در بخش را با توجه به مهارتها و شرح وظایف افراد سازم8

 . فعالیت های موجود در بخش را نظم و ترتیب داده و هدایت و هماهنگی را در جریان امور بخش به عمل آورد.9

 . اجرای امور مراقبت از بیماران را تا رسیدن به هدف بر اساس معیارهای علمی نظارت و کنترل نماید.11

 ارزشیابی کرده و در صورت نیاز تغییرات الزم را در آن به وجود آورد.. برنامه های درمانی و مراقبت از بیماران را 11

 . مراقبت های درمانی جامع و ایمن را برای بیماران فراهم آورد.12

 . نیازهای آموزشی کارکنان بخش را تشخیص دهد و در برنامه های آموزش کارکنان شرکت نماید.13

 ا تشخیص دهد و در برنامه های آموزشی به بیماران و خانواده آنان مشارکت نماید.. نیازهای آموزشی بیماران و خانواده آنان ر14



 . مشکالت بخش را تشخیص دهد و راه حل های مناسب ارائه دهد.15

 . در موارد اورژانسی سریعاً تصمیم گیری های صحیح داشته و دقیقاً آن را عمل نماید.16

 صحیح و گزارشات کامل در ارتباط با امور بیماران و بخش داشته باشد. . مشاهدات17

 . به نظافت بخش و بیماران نظارت کند.18

 . در حفظ و نگهداری وسایل بخش دقت و صرفه جویی الزم را به عمل آورد.19

 ی وظایف مدیریتی را به اجرا گذارد.. در انجام وظایف تا رسیدن به هدف احساس مسؤولیت کرده و با اعتماد به نفس و وظیفه شناس21

 . وظایف مدیریتی را با صداقت و عادالنه به اجرا بگذارد.21

 . در جهت اصالح فعالیت ها پذیرای راهنمایی ها و انتقادات باشد.22

 تکالیف کارآموزی

 . در طی هفته اول کارآموزی گزارش مبسوطی از فعالیت های موجود در بخش ارائه دهد.1

 مشکالت بخش را بر اساس فرآیند حل مشکل تجزیه و تحلیل نماید. . یکی از2

 . یکی از روش های مراقبت پرستاری را بر اساس فرآیند کنترل تجزیه و تحلیل نماید.3

 . نیروی انسانی مورد نیاز بخش مربوطه را بر اساس یکی از فرمول های محاسبه نیروی انسانی محاسبه نماید.4

 محاسبه شده برنامه ماهیانه طراحی و ارائه نماید.. جهت نیروی انسانی 5

 . در هفته آخر کارآموزی یک کنفرانس گروهی راجع به یکی از مباحث مدیریتی و با یک برنامه آموزشی برای کارکنان بخش ارائه نماید.6

 


