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:)اساتید و دانشجویان( رشد و بالندگی
دانشکدهنیاز سنجی کارگاه هاي آموزشی اعضاي هیات علمی-

مامایی درخصوص آموزش-نیاز سنجی کارگاه هاي آموزشی دانشجویان پرستاري-

EDCبه کمیته رشد و بالندگی اعالم لیست کارگاه هاي موردنیاز دانشکده-

همکاري  با کمیته آموزش دانشجویی مرکز مطالعات جهت راه اندازي  کارگاه اصول  نگارش پایان نامه مخصوص دانشجویان -
تحصیالت تکمیلی  

مخصوص اعضاي هیات علمیهمکاري در برگزاري کارگاه هاي آموزشی-

مشارکت در طراحی کارگاه الکترونیکی طرح درس وطرح دوره -
EDCکمیته رشد وبالندگی اعضا هیات علمی شرکت درجلسات -

:پژوهش در آموزش 
شرکت درجلسات شوراي آموزشی دانشکده به طور منظم ومطرح نمودن اهمیت طرح هاي مرتبط با آموزش  و اعالم در نظر -

گرفتن امتیاز ویژه این گونه تحقیقات  جهت  اعضا هیات علمی

EDCش به شوراي پژوهش درآموزش شناسایی وارسال طرح هاي مرتبط با آموز-

مستقر در مرکز توسعهاساتید دانشکده به دبیرخانه شهید مطهريآموزشیجمع آوري وارسال فرایندهاي-
:92- 93درسال اعضاي هیات علمی  دانشکده پرستاري و ماماییپژوهش در آموزشومقاالت منتشر شده طرح ها

 میزان بستري مجدد بیماران مبتال به نارسایی قلبی در آموزشی برنرم افراز بررسی تاثیر استفاده از
)طرح پژوهشی(1392بیمارستان واسعی سبزوار در سال

 طرح (بررسی تاثیر آموزش راهبرد هاي یادگیري خود گردان در کاهش افت تحصیلی  دانشجویان
)پژوهشی

فرم قبل از (ترس از زایمان ویجما ترجمه و اعتباریابی مقیاس هاي نگرانی کمبریج، اضطراب بارداري و
)طرح پژوهشی()و بعد از زایمانزایمان

 پرستاري در قالب کارآموزي 5ترویج زایمان طبیعی در راستاي پاسخ به نیاز جامعه توسط دانشجویان ترم
)طرح پژوهشی(بهداشت جامعه

 درنیمسال اول تحصیلی بررسی عالقه مندي دانشجویان علوم پزشکی سبزوار به رشته تحصیلی خود
)طرح پژوهشی(1393

 بررسی عوامل موثر در برقراري ارتباط موثر بین دانشجو و استاد از دیدگاه دانشجویان پرستاریدانشگاه

)طرح پژوهشی(1392علوم پزشکی سبزوارسال 

ن بررسی مشکالت آموزش بالینی  وراهکارهاي بهبود کیفیت آن از دیدگاه مربیان بالینی  ودانشجویا
)مقاله(پرستاري ومامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 مقاله(ارزیابی درونی گروه پرستاري دانشگاه علوم پزشکیسبزوار(
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پذیرش، حین (ارزیابی عملکرد آموزش به بیمار  دربیمارستان هاي شهر سبزوار درسه حیطه زمانی
)مقاله(1392از دیدگاه بیماران و پرستاران در سال ) بستري، ترخیص

 Comparing the Effects of “Hands-on” and “Hands-off” EducationalTechniques on
Exclusive Breastfeeding among Primiparous Mothers )مقاله(

:فرایندهاي برتر دانشگاهی اعضا هیات علمی

راقبت در بخش اورژانس اصالح آموزش بالینی دانشجویان پرستاري در آشنایی با روند پذیرش، انتقال و م
مربی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی (*مهدي گل افروز: صاحبان فرایند و همکاران

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم (،هاجر صادقی )سبزوار معاون آموزشی دانشکده پرستاري و مامایی
، حمید )کتابخانه بیمارستانکارشناس پرستاري، مسئول واحد(پویا عبد اله زاده :  همکاران) پزشکی اراك

)سوپروایزر بالینی بیمارستان واسعی و ریاست نظام پرستاري شهرستان سبزوار(ثقینی کاخکی 
پرستاري یک و دو رشته کارشناسی تألیف کتب روان پرستاري یک و دو مطابق سر فصل دروس روان

محسن کوشان و  سعید واقعی: پرستاري صاحبان فرآیند
 صاحبان فرایندرویکردي  نوین در اولین تجربه مواجهه بالینی دانشجویان پرستاري صاحبان فرایند و :

طاهره توفیقیان
راهبردي جهت ارتقائ برنامه آموزش کارشناسی پرستاري در :توسعه کوریکولوم آموزشی رشته پرستاري

آموزش پرستاري،،عضوهیئت علمی کارشناس ارشد (طاهره توفیقیان: ایران  صاحبان فرایند و همکاران
کارشناس ارشد آموزش پرستاري،،عضوهیئت علمی (, موسی الرضا تدین فر, )دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
باهمکاري کمیته بازنگري مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه , )دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

علوم پزشکی سبزوار
جواد گنجلو: موزشی بی سیم در آموزش گروه پزشکیصاحب فرآیندکاربرد گوشی پزشکی آ: فرآیند

:برنامه ریزي درسی 
رشته پرستاري درخصوص درس جامعه شناسی پرستاري  بازنگري انجام شده توسط اساتید اجراي-
ارسال فرمت جدید طراحی درس وطرح دوره مصوب مرکز مطالعات دانشگاه به اعضاي هیات علمی دانشکده-
اطالع رسانی به اساتید به طور اختصاصی جهت ثبت نام درکارگاه الکترونیکی طرح درس وطرح دوره  -
مشاوره در خصوص نحوه تکمیل طرح درس وطرح دوره اساتید دانشکده-
مشاوره درخصوص اجراي شیوه هاي نوین آموزشی-

:الگ بوك هاي بازنگري شده در دانشکده مامایی
 کودکان و کارورزيکارآموزي
 2و 1بلوك زایمانو کارورزيکارآموزي
 معاینه زنانو کارورزي کارآموزي
 بهداشت مادر و کودكو کارورزي کارآموزي
 درمانگاه زنانو کارورزيکارآموزي
 مدیریتو کارورزیکارآموزي
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 3و 2و 1بلوك زایمان و کارورزيکارآموزي
 نوزادان طبیعی و ویژه و کارورزیکارآموزي
 درمانگاهو کارورزيکارآموزي
 قبتها امرو طبیعی زادان نوو کارورزيکارآموزي
 و کارورزیجراحیکارآموزي

:الگ بوك هاي بازنگري شده در دانشکده پرستاري
)کارشناسی(الگ بوك داخلی جراحی
)کارشناسی ارشد(الگ بوك داخلی جراحی

:ارزشیابی 
EDCشرکت درجلسات بازنگري فرم ارزشیابی اساتید در -
رشته پرستاري وماماییهايآنان و به مدیر گروهبازخورد ارزشیابی اساتید به-
مشاوره درخصوص برگزاري روش نوین ارزشیابی دانشجویان-
ارسال سواالت پایان ترم تعدادي از اساتید به کمیته ارزیابی آزمون-
جهت تصمیم گیري در خصوص نحوه بازخورد به اساتیدحضور درجلسه مرکز توسعه -
دانشجویانشهاي نوین ارزشیابیاستفاده از رو-

 و  الگ بوك  براي ارزشیابی دانشجویان) چک لیست/ مقیاس درجه بندي شده(استفاده از روش مشاهده اي
پرستاري

 چک لیست/ مقیاس درجه بندي شده(استفاده از روش مشاهده اي (  و  الگ بوك وCbD/ CSR) بحث در
براي ارزشیابی دانشجویان مامایی ) مورد بیمار

و انجام شده توسط اعضاي هیات علمی دانشکدهصول مهارتهاي پرستاري و مامایی اآزمون هاي اسکیبرگزاري -
:ذیل مهارت هاي بالینی آزمون 
 فشارخون - درجه حرارت-تنفس-نبض( عالئم حیاتی(
 بیماربهداشت فردي
مرتب کردن تخت اشغال شده و اشغال نشده
 وفعالیتهاposition ها
 سونداژ معده
سونداژ ادراري
 تنقیه تخلیه اي(انما(
هاساکشن
 اکسیژن تراپی
 تزریقات
هاپانسمان
زخمها وهابانداژ
 بخیه انواع زدن و کشیدن
نوزاد و بالغینانتوباسیون
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CPRنوزاد و بالغین
شوك دادنو طریقه آشنایی با دستگاه الکتروشوك
مانورهاي خارج کردن جسم خارجی
گرما و سرما درمانی
شستن دستها
پوشیدن گان و ماسک و دستکش استریل

:آموزش پاسخگو 
وتهیه ي گزارشبازدید از مرکز آموزش پاسخگو دانشگاه علوم پزشکی مشهد = 
بازدید وتصمیم گیري در خصوص نحوه اجراي آموزش پاسخگو با توجه ارائه گزارشآموزش پاسخگو جهت شرکت درجلسه-

به اجراي طرح نظام سالمت 
مطالعات دانشگاه به مدیران گروهشرکت درشوراي آموزشی دانشکده واطالع رسانی مصوبات  جلسات مرکز-

طبق مصوبه  با رشته هاي تحصیالت تکمیلی وآینده شغلی خودتهیه  کتابچه آشنایی دانشجویان رشته پرستاري و مامایی-
EDC

چاپ و توزیع کتابچه مذکور بین دانشجویان  این دانشکده-

:مرکز مهارتهاي بالینی 
مورد نیازتجهیزاتاساتید جهت خرید موالژ ونیار سنجی از - 

تجهیزات مورد اساتید دانشکدهموالژ و ارسال لیست تهیه شده به مرکز مهارت هاي بالینی جهت تهیه ي - 

همکاري با مرکز مهارت هاي بالینی در خصوص تهیه گایدالین پرستاري ومامایی-
:در مرکز مهارت هاي بالینیپرستاري وماماییآموزش در زمینه هاي زیر به دانشجویان 

تزریق لیدوکائین قبل و بعد از اپی زیوتومی و ترمیم اپی زیوتومی-
معاینه لگن ،تعیین دیالتاسیون و افاسمان،آشنایی با پگ زایمان و احیاءنوزاد  -
آموزش زایمان  طبیعی با موالژ-
به دانشجویان IUDموزش تعبیه آ-
ومعاینات زنانبارداري و زایمان -
اصول و فنون مامایی و پرستاريسودرتکنیکهايآموزش -
سمع قلب و ریه-
نوزاد و بالغین)CPR(احیاي قلبی و ریوي -
انتوباسیون-
آشنایی با دستگاه الکتروشوك-
مانورهاي خارج کردن جسم خارجی-
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مشورتی دانشجویی
جهت شرکت در کمیته با هماهنگی ریاست محترم دانشکدهمعرفی  نمایندگان دانشجویان  رشته پرستاري ومامایی -

EDCدانشجوییمشورتی 

پیگیري مصوبا ت کمیته مشورتی دانشجویی درخصوص دانشجویان پرستاري و مامایی-
EDCبازخورد رفع یا عدم رفع مشکالت دانشجویان به -

استعداد درخشان والمپیاد دانشجویی

کمیته استعداد درخشان استعدادهاي درخشان بهشناسایی ومعرفی دانشجویان -
همکاري با مسئول کمیته استعداد درخشان جهت معرفی این کمیته و تسهیالت آن به دانشجویان استعدادهاي درخشان -

درمراسم روز دانشجو
EDCشناسایی ومعرفی دانشجویان متقاضی المپیاد دانشجویی به-

دانشجویی  در مرکز توسعه دانشگاهشرکت در جلسات کمیته المپیاد -


