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   دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار    

 

  

  كارآموزي در عرصه مديريت پرستاري :عنوان درس  

  8دانشجويان پرستاري ترم  :گروه فراگير 

  ساعت 102واحد كارآموزي معادل  2 :تعداد واحد 

  دفتر پرستاري و بخشهاي مختلف بيمارستانها :محل برگزاري 

  شهري  مهدي گل افروز  :مربي 

  

توسعه دانش ، كسب بينش و مهارت الزم بصورت مستقل و تقويت اعتماد بنفس در اداره  :هدف كلي 

  بخشها و مديريت پرستاري بيمارستان و ايفاي نقش مديران در سطوح مختلف پرستاري

  : در پايان دوره آموزشي از دانشجويان انتظار مي رود كه : اهداف اختصاصي 

ر پرستاري را درك كرده يكي از روشهاي برنامه ريزي در پرستاري را براي اصول برنامه ريزي د .1

 .تدوين برنامه كارآموزي دانشجويان بكار گيرند

محيط فيزيكي تحت مديريت خود را تحليل نموده نقاط ضعف و قوت و تهديد ها و فرصتهاي آنرا  .2

 .شناسايي نمايند

 .حدهاي پرستاري پيشنهاد نمايندبا توجه به تحليل محيط روش مناسبي براي اداره وا .3

 .ارتباط مناسبي با سايردانشجويان ، همكاران ، مربيان ، مددجويان و همراهان برقرار نمايند .4

مشكالت و مسائل واحدهاي مختلف پرستاري را شناسايي و راه حل مناسبي براي آن پيشنهاد وبراي  .5

 .حل آنها برنامه ريزي نمايند

 .اليتهاي مربوطه را بر اساس شرح وظايف سرپرستار به انجام رساننددر نقش مدير پرستاري بخش فع .6

در نقش سوپروايزر آموزشي بيمارستان فعاليتهاي مربوطه را براساس شرح وظايف مدون سوپروايزر  .7

آموزشي به انجام رسانيده و در جهت ارتقاء خدمات آموزشي بيمارستان و بخشهاي مختلف تمهيداتي 

 .اتخاذ نمايند

سوپروايزر درماني بيمارستان فعاليتهاي محوله را بر اساس شرح وظايف مدون مربوطه به نحو در نقش  .8

 .مطلوب انجام دهند

به عنوان مترون بيمارستان بتواند كليه فعاليتهاي مربوطه را انجام داده و نسبت به مديريت پرستاري  .9

ديريت واحدها پيشنهاداتي ارائه بيمارستان وفق مقررات وبكارگيري اصول نظري اقدام و براي ارتقاء م

 .وتا حد امكان آنها را اجرا نمايند



 ٢

بر اساس روشهاي علمي آموزش با بهره گيري از الگوهاي تدريس به يك مددجو آموزش بدهند  .10

 .وسپس آنرا نقد نموده همچنين آموزش به مددجويان ساير دانشجويان را نيز نقد كنند

برگزاري كنفراسهاي علمي آزاد مسئوليتي را بپذيرند و با  دريك كار گروهي شركت نموده و نسبت به .11

 .ساير دانشجويان گروه همكاري كنند

پيشنهادات علمي و عملي . اشكاالت مديريت پرستاري يك بخش و يك بيمارستان را شناسايي نموده .12

 .مناسب براي برطرف كردن آنها ارائه نمايند

فعاليتهاي روزانه و دوره اي خود و ساير دانشجويان را شناسايي نموده وبا نظر به مباني علمي روشي  .13

 .براي بهبود عملكردها ارائه نمايند

مطالب علمي جديد را جستجو و آنرا بطور خالصه به روشي مناسب به اطالع همكاران و ساير  .14

 .دانشجويان برسانند

ردهاي مديريت نظير تصميم گيري ، برنامه ريزي ، هماهنگي ، نمودهاي روشني از بكارگيري فراگ .15

 .فرماندهي ، كنترل ، نظارت ، راهنمايي و هدايت ، پايش و ارزشيابي را نشان دهند

با لحاظ اصول و مباني نظري مديريت قادر باشد امور روزمره و مشكالت پيش آمده در واحدهاي  .16

 . مختلف پرستاري را اداره نمايند

 

  : نشجويان وظايف دا

بطور مرتب و بموقع وفق برنامه در محل تعيين شده حضور يافته پس از انجام امور محوله و اتمام  .1

ساعت كارآموزي واحد را ترك نموده ودر صورت نياز و اضطرار با هماهنگي مربي وبا رعايت 

 .مقررات محيط كارآموزي را ترك نمايند

مه كار آموزي و كار روزانه فردي و گروهي مطلع شده وبا در ابتداي دوره و نيز بطور روزانه از برنا .2

 .هماهنگي مربي وبراساس اولويت نسبت به انجام كارآموزي اقدام نمايند

ملبس به يونيفرم تعيين شده بوده ، شرايط و شئونات دانشجويي را در زمان حضور رعايت كرده ،  .3

باني اخالقي را رعايت نموده ، حسن در ارتباط با دانشجويان ،همكاران و مددجويان وهمراهان م

 .سلوك داشته باشند

مسئوليت يادگيري فردي را عهده دار بوده و همواره در جستجوي مطالب و داده هاي جديد علمي  .4

و در صورت لزوم مددجويان اقدام باشند و نسبت به نشر آنها در بين ساير دانشجويان ، همكاران 

 .نمايند

 .حضور بموقع و فعال داشته و نقش خود را نيز بخوبي ايفا نمايند در مباحث و كنفرانسهاي علمي .5

كليه فعاليتهاي مديريتي را با لحاظ اصول علمي انجام داده براي هر فعاليت توجيه علمي مناسب  .6

 .ارائه نمايند
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مراحل بررسي ، برنامه ريزي ، اجراء و ارزشيابي را بطور مستمر و باعنايت به مميزي منابع بانجام  .7

 . نندرسا

در آزمون پايان دوره و ساير ارزشيابي ها شركت و تكاليف خود را بصورت مستند و بموقع  .8

  .گزارش نمايند

  

 

  ارزشيابي  تكاليف دانشجويان

  %20  حضور منظم ، رعايت شئونات دانشجويي ، هماهنگي گروهي و ارتباط موثر

پيشنهاد اصالحات ، انتقاد آمادگي علمي و عملي ، مهارت و ابتكار ، ( انجام وظايف تخصصي 

  .......)پذيري 

40%  

برنامه ريزي ، مميزي منابع انساني ، برگزاري كنفرانس علمي ، آموزش به ( انجام تكاليف 

  مددجو ، ارائه مقاالت ، شناسايي اشكاالت و پيشنهادات و اطالع رساني

25%  

  %15  امتحان پايان ترم

  


