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آموزش به بیمار و های گذشته بر اساس روال کارآموزیضمن آرزوی موفقیت و سالمتی، 

کان این راز ا (self-care)خودمراقبتیبا هدف ارتقا  خانواده و ارائه مراقبت در منزل

های پرستاری را از رود مراقبتآید. به عالوه از دانشجو انتظار میکارآموزی به شمار می

 مد نظر داشته باشد.نوتوانی پیشگیری تا 

 هدف کلی : 

با تدریس دروس تئوری  2سالمندان -کارآموزی حاضر واحد عملی درس پرستاری بزرگساالن

باشد. انتظار میکلیه و مجاری ادراری ودستگاه تناسلی ،قلب و عروق،اختالالت تنفس

های علمی و عملی در مراقبت از نظری و مهارتهای رود دانشجویان گرامی آموختهمی

های ها و مداخالت پرستاری در بیماریمددجویان بزرگسال و یا سالمند نیازمند به درمان

 داخلی و جراحی را بکار بگیرند.

 وزشی:ـررات آمـط و مقـضواب

  باشد. می 033:7الی  0:3:7و عصرها 0:3:7الی  03:7ساعت کارآموزی در بخش از ساعت

 قابل اغماض نیست. از بخش هیچ گونه تاخیر و تعجیل در ورود و خروج

 باشد.خروج از بیمارستان ممنوع می 

 .خروج از بخش با هماهنگی و کسب اجازه از استاد مربوطه امکان پذیر است 

 ی صفر است.هر گونه غیبت غیر موجه معادل نمره 

 بایست به تایید سرکار ندات الزم( میغیبت موجه )مانند بستری در بیمارستان و با ارائه مست

روز معادل با حذف  یکآموزش بالین( برسد. غیبت بیش از  مسئول)خانم ذوالنوری

 کارآموزی و تجدید دوره است.

  پوشیدن یونیفرم برای دانشجویان خانم شامل3 روپوش سفید بلند و راحت، اتیکت )حرف اول

 مشکی یا ، کفش سفیدساده سرمه ای نام دانشکده و نام رشته(، شلوار نام، نام خانوادگی،

) استفاده از دمپایی و صندل بسته که هنگام راه رفتن صدا نداشته باشد راحت و جلو ساده

  .(باشدممنوع می ICU، لیبر، سوختگی و بجز اتاق عمل و بالینی های آموزشیدر محیط
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 سیستم تنفسیحد اقل های آموزشی بخش داخلی با محوریت 

 نحوه انجام کار

 ضعیف
متوس

 ط
 خوب

خیلی 

 خوب
 عالی
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بیمار با اختالالت ریه شرح حال می گیرد و بررسی وضعیت بیمار با تمرکز بر سیستم از 

 .)یک مورد(دهد تنفس انجام می

     

با انواع تست ها واقدامات پاراکلینیکی ) برونکوسکوپی ، بیوپسی ریوی ، نوراسنتزو..( 

)حد اقل یک دکنمی  و تفسیر  ن را انجامآآشنایی دارد و اقدامات پرستاری   قبل و بعد از 

 . مورد تست یا اقدام پاراکلینیک(

     

فرایند مراقبت پرستاری از بیماران مبتال به اختالالت سیستم تنفسی فوقانی)رینیت، 

 .و اجرا می کند  فارنژیت، الرنژیت، و...( را می داند

     

تحتانی )آتلکتازی، فرایند مراقبت پرستاری از بیماران مبتال به اختالالت راههای تنفسی 

 .اجرا می کند  آسپیراسیون، سندرم حاد تنفسی شدیدو ...( را می داند

     

مور وفرایند مراقبت پرستاری از بیماران مبتال به انواع سرطانهای  های سیستم تنفس و ت

 .و اجرا می کند های مدیاستن  را می داند

     

انواع صدمات به قفسه سینه )صدمات بسته، فرایند مراقبت پرستاری از بیماران مبتال به 

 ..و اجرا می کند  ،شکستگی دنده هاو...( را می داند-صدمات نفوذی 

     

عفونت های مراقبت پرستاری از بیماران مبتال به انواع  احتیاط های استاندارد را  در 

 ..و اجرا می کند  را می داند و ... سل ریه، آبسه ریه سیستم تنفسی )پنومونی ،

     

      با داروهای استنشاقی آشنایی دارد و از ماسک مخصوص جهت دارو استفاده می کند.

      .و اجرا می کند را می دانددارای چست تیوپ فرایند مراقبت پرستاری از بیماران 

      اصول صحیح ساکشن کردن را می داند و در صورت لزوم انجام می دهد

      بندد.می اصول اکسیژن تراپی را می داند و در صورت لزوم بکار 

ارایه می  در منزل  به بیمار و خانواده در هنگام ترخیص آموزشهای الزم در زمینه مراقبت

 دهد. 
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  سر، نواحی زیر گردن پوشیده بایست تمامی پوشش کامل موها )میبا لند بسرمه ای مقنعه

 .باشد

های روپوش باید در پوشیدن یونیفرم برای دانشجویان آقا شامل3 روپوش سفید )تمامی دکمه

های آموزشی بطور کامل بسته باشد(، اتیکت )حرف اول نام، نام تمام مدت حضور در محیط

مشکی ساده، راحت و جلو  ساده، کفشدانشکده و نام رشته(، شلوار سرمه ای  خانوادگی، نام

 ICU، سوختگی و های آموزشی بجز اتاق عملاستفاده از دمپایی و صندل در محیط) بسته

 باشد(، آرایش موها بصورت متعارف.ممنوع می

  باشد.می 02حداقل نمره قبولی در کارآموزی 

 در ه انگشتر طال )بجز حلقه ازدواج( استفاده از زیور آالت و در معرض دید قرار دادن هر گون

 باشد. آموزشی ممنوع میهای محیط

 های ناخن در هر شکلی ها با الک و برچسبها باید کوتاه و تمیز باشد آرایش ناخنناخن

 .ممنوع است

  های نامرتبط به حرفه و آویختن آن به روپوش، شلوار و کفش ممنوع است. استفاده از نشانه 

 ست خاموش بوده و در بایدر زمان حضور در بخش، کالس و راند بیماران تلفن همراه می

 ها، استفاده از آن به حد ضرورت کاهش یابد.سایر زمان

 های آموزشی باید به آرامی و با ادب همراه باشد. و هر گونه ایجاد صحبت کردن در محیط

 سرو صدا و یا بر زبان راندن کلمات که در شأن حرفه نیست، ممنوع است. 

  کنفرانس، راند بیماران و در حضور اساتید، سالن بخش، نظایر آن در جویدن آدامس و

 باشد.کارکنان و بیماران ممنوع می

 های آموزشی و بالینی استفاده از ادکلن و عطرهای با بوی تند و حساسیت زا در محیط

 ممنوع است.

  ممنوع است. دور از شئون حرفه پرستاریسر و صورت به صورت غیر متعارف و آرایش 

 ست.ا رخورد با بیماران، همراهان و همکاران کادر درمانی ضروریرعایت اصول اخالقی در ب 

بایست با هماهنگی و نظارت گردد انجام هر گونه اقدام درمانی و غیر درمانی میخاطر نشان می

 مربی صورت پذیرد.

 وزشی و بالینی ممنوع است.ماستعمال دخانیات در محیطهای آ 

دانشکده و کمیته انضباطی برخورد  هر گونه تخلف از موارد فوق بر اساس قوانین

 3   خواهد شد.

 

 

 حداقل های آموزشی بخش داخلی با محوریت کلیه و مجاری ادراری

 نحوه انجام کار

خو متوسط ضعیف

 ب

خیلی 

 خوب

 عالی
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از بیمار مبتال به اختالالت سیستم اداری شرحال می گیردو بررسی وضعیت  

 سیستم ادراری را انجام می دهد.

     

      اصطالحات و اختصارات معمول در بخش اورولوژی ونفرولوژی را می داند.

...( و اقدامات پاراکلینیک  U/A ،U/Cبا  اصول تست های تشخیص)

 به کلیه و مجاری ادراری آشناست . و...(مربوطKUB)سونوگرافی ،

     

علت ، تظاهرات بالینی، درمان و مراقبت در انواع احتباس و بی اختیاری ادراری 

را توضیح می دهد و مراقبت پرستاری از این بیماران را در موقعیت بالینی انجام 

 می دهد.

     

      فرایند پرستاری از بیمار با اختالالت مثانه را می داند و انجام میدهد.  

مربوط به  انواع سرطان های سیستم کلیه ومجاری ادراری و فرایند پرستاری 

 مثانه را می داند.

     

      علل و عالئم بیماری کلیه ی پلی کیستیک را می داند.

کلیه)دیالیز خونی، صفاقی( و تدابیر پرستاری مربوط انواع درمان های جایگزین 

 به هر کدام را می داند.

     

      فرایند  پرستاری از بیمار تحت پیوند کلیه را میداند وانجام می دهد.

ری طبق فرایند  پرستاری  از بیمار مبتال به  انواع سنگ های سیستم ادرا

 می کند.مراقبت 

     

      را طبق فرایند پرستاری مراقبت   می کند. BPHاز بیمار مبتال به 

اقدامات پرستاری مورد نیاز قبل وبعد از اعمال جراحی بیماران با مشکالت کلیه 

 را می داندو انجام میدهد. اورولیتیاز و نفرولیتیاز و...( و مجاری ادراری )

     

      می دهد.آموزش های الزم هنگام ترخیص را به بیمار و خانواده ارائه 
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 های روزانه :معرفی دفترچه ثبت فعالیت

 های روزانه سندی در دست دانشجو است که جهت تاکید بر خود دفترچه ثبت فعالیت

 ( و دانشجو محوری طراحی شده است.self- learningیادگیری)

 های روزانه :فعالیت اهداف دفترچه ثبت 

 هدفمند کردن کارآموزی 

 افزایش انگیزه و صالحیت بالینی دانشجویان 

 تحقق اهداف ویژه بالینی در کارآموزی دانشجویان 

 بررسی صالحیت بالینی دانشجویان پرستاری جهت اعالم فارغ التحصیلی 

 ارتقای عملکرد دانشجویان توسط اساتید بالین 

 کارآموزی بالین )کمک به اساتید در ارزیابی روند آموزش هر  ارزیابی صحیح دانشجویان در

 دانشجو(

  ثبت دقیق و کامل تجربیات عملی که منجر به مستند سازی تجربیات، نمایان شدن

 ها کمبودها و تالش در جهت رفع آن

 اصول کلی  تکمیل دفترچه:

 ده فایل بایست با به مراجعه سایت دانشکقبل از ورود به بخش محل کارآموزی می

PDF  دفترچه مربوط به واحد کارآموزی و بخش مورد نظر را پرینت گرفته و در روز

 ل کارآموزی به همراه داشته باشند.او

 بالفاصله پس از انجام  مامی اوقات به همراه داشته باشند.دفترچه ثبت فعالیت را در ت

سط مربی اقدام ها و پروسیجرها نسبت به ثبت مشخصات عملکرد و تایید آن توفعالیت

 نمایید.

 خود را در الگ بوک ثبت نمایید )و یا پیوست کنید(. وعلمی عملی کلیه تجربیات 

 ها گذشته یا خود مربی مشاهده نکرده هایی که مدت زیادی از انجام آناز تایید فعالیت

 1                         گردد.خودداری می
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 حداقل های آموزشی بخش داخلی با محوریت بخش قلب

 نحوه انجام کار

 متوسط ضعیف
خو

 ب

 خیلی

 خوب

عال

 ی
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و بررسی وضعیت سالمت بیمارباتمرکز برسیستم قلب و عروق را توانایی اخذ شرح حال

 دارد.

     

های اختصاصی بخش قلب آشنایی دارد و نمونه الزم جهت ارسال را در با آزمایش 

 صورت نیاز تهیه می کند.

     

تست ورزش، الکتروکاردیوگرافی، با  اصول پروسیجرهای تشخیصی بخش قلب )

 آنژیوگرافی و اکوکاردیوگرافی از طریق مری...(آشنایی دارد.

     

 

 مانیتورینگ قلب و...( )دستگاه الکتروکاردیوگراف، قلببا  اصول کاردستگاه های بخش 

 آشنایی دارد .

     

      و نحوه مصرف ومحاسبه داروها را می داند. با داروهای اختصاصی  بخش  آشنایی دارد

      براساس فرایند پرستاری مراقبت به عمل می آورد. MIاز بیمار مبتال به آنژین و 

سندرم حاد کرونری براساس فرایند پرستاری مراقبت به عمل می از بیماران مبتال به 

 آورد.

     

از  بیمار مبتال به هایپرتانسیون و حمالت فشار خون باال طبق فرایند پرستاری مرافبت 

 به عمل می آورد.

     

      از  بیمار با اختالالت دریچه ای قلب  طبق فرایند پرستاری مرافبت به عمل می آورد.

      از  بیمار مبتال به ادم ریه طبق فرایند پرستاری مرافبت به عمل می آورد. 

 استرس  و  ی زندگی) فعالیت، تغذیه،به بیمار و خانوداه در زمینه تعدیل شیوه

 آموزش می دهد. ...(

     

      به بیمار و خانواده آموزش های الزم در هنگام ترخیص ارایه می دهد. 

مبتال به سندرم حاد کرونری براساس فرایند پرستاری مراقبت به عمل می از بیماران 

 آورد.
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 جدول اقدامات انجام شده

 تاریخ امضا و تایید مربی  اقدامنوع  ردیف
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انجام کلیه موارد موجود در دفترچه ثبت فعالیت روزانه الزامی است و در صورت عدم انجام 

بایست موارد فوق را و تکمیل یک مهارت موضوع را به اطالع مربی خود برسانید )مربی می 

های بعد همان پروسیجر با دانشجو به اطالع مسئول بالین دانشکده رسانده تا در کارآموزی

 کار شده و دفترچه وی تکمیل گردد(.

 .دفترچه خود را در پایان دوره به مربی مربوطه تحویل دهید 

 شود قبل از تحویل دفترچه یک کپی از آن نزد خود نگه دارید.توصیه می
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 تکالیف کارآموزی)به صورت پیوست(

 گزارش پرستاری: (1

 از گزارش پرستاری بیماری که مراقبت آنرا به عهده داشته اید.یک نمونه 

2 )Case Report3 

 معرفی یک مورد آموزشی 

-مراقبت از یک بیمار را بر اساس فرآیند پرستاری شامل )بررسی،تشخیص، برنامه 

 بر عهده گرفته و به مربی مربوطه تحویل دهید.ریزی، اجرا و ارزشیابی( 

 3( مطالعه دارویی در بخش محل کارآموزی:

داروهایی را که در طول مدت کارآموزی خود با آن سر و کار داشته اید لیست نموده و در مورد 

 هر یک به سواالت زیر پاسخ دهید.

 این دارو به کدام دسته دارویی تعلق دارد؟ 

 بیمار مربوطه تجویز شده است؟به چه علت در  

 چه عوارضی در بیمار مشاهده گردید؟ 

جهت برطرف کردن این عوارض پزشک معالج و شما چه راهکارهایی را اعمال  

 نمودید؟

 ( ارایه یک مورد طرح مراقبتی از بیمار1

تهیه گزارش مراقبت از بیمار بر اساس فرایند پرستاری )برای بیماری که از ان 

 نموده اید (مراقبت 

 

1 

 جدول اقدامات انجام نشده

 تاریخ امضا و تایید مربی  نوع اقدام ردیف

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

منظور اقدام یا پروسیجری است که انتظار می رود در طول دوره انجام شود اما بنا به هر دلیلی 

 66            مورد نظر(انجام نشده است.)مثل نبودن کیس 
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 گزارش یک موردباز اندیشی -1

منظور از باز اندیشی در اینجا تفسیر و تامل براموری است که در محیط بالینی رخ می دهد 

 درباره آن فکر کردید و برای شما سوال پیش آمد..رویدادهایی که شما 

  (ثبت یک مورد از مشکالت مرتبط با اخالق حرفه ای1

بطور مثال برخورد نامناسب با بیمار،عدم گرفتن رضایت نامه از بیمار ،عدم رعایت حریم 

 خصوصی بیمار و...

 

 نکته: 

 

و برای کارآموزی هر  گردد که هر کدام از تکالیف باال بصورت جداگانهخاطر نشان می .0

 بخش بصورت جداگانه به مربی مربوطه تحویل نمایید.

باشند در پایان کارآموزی هر بخش، کلیه تکالیف خود را به مربی دانشجویان موظف می .2

 باشد(.مربوطه تحویل نمایند. )مورد مذکور بر اساس صالحدید استاد محترم متغیر می

 ها و فرایند ها قابل دانلود می باشد. فرم های ارزشیابی دانشجو در فسمت فرم .:
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 تاریخ  تجربه روز  جلسه 
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 عنـاوین  پیشنهادی بحث گـروهی:

 بخش: قلب

  آنژین و انواع آن و مراقبت پرستاری 

 MI و سطوح آن و مراقبت پرستاری 

  آریتمی با منشا گرهSAهای دهلیزیو آریتمی 

 های جانکشنال و پیس میکرآریتمی 

 های بطنی آریتمی 

  هابلوک 

 ها....(داروهای قلبی)گلیگوزیدهای قلبی، بتابلوکرها، دیورتیک 

 ... 

 بخش تنفس

 

 های عفونی شایع و غیرشایع بخش )پنومونی،سل ریه و ...بحث در ارتباط با بیماری 

  انجام فیزیوتراپی تنفسی. 

 اکسیژن تراپی و کنترل عوارض. 

 نحوه استفاده ازداروها و اسپری و  دم بار. 

 ... 

 

 و مجاری ادراری وسیستم تناسلیبخش کلیه 
 

  بحث در ارتباط با بیماری های شایع مثلUTI..... نارسایی حاد و مزمن کلیه و ، 

 کشت و آنالیز ادرار و زمان مصرف آنتی بیوتیک  نحوه گرفتن نمونه. 

  بررسی بیمار مبتال بهBPH و مراقبت پرستاری قبل و بعد عمل. 
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 طرح درس روزانه
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