
  دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

  دانشكده پرستاري و مامايي سبزوار

   كارورزي در عرصه: موضوع

   كليه دروس تئوري: پيشنياز                     ------------ ترمدانشجويان : فراگيران

                                             --------- بيمارستان :  محل كارآموزي

  

  : هدف كلي 
بررسي نيازهاي آموزشي و مراقبتي و تصميم گيري مناسب در انتخاب اولويتها در زمينه ارائـه مراقبتهـاي پرسـتاري     �

 –رواني  –از نظر جسمي ( موثر به مددجويان بستري و چگونگي كاربرد داده هاي باليني در تعيين مشكالت مددجو 

 براساس فرآيند پرستاري) مذهبي  –اجتماعي 

  :اهداف آموزشي

  :در پايان كارآموزي از دانشجو انتظار مي رود �

با آگاهي از فارماكولوژي داروهاي مصرفي مددجويان ، نكات احتياطي و آموزشي الزم و متناسب را هنگام دارو دادن  �

  .به كار برند

سـتاري در  تستهاي پاراكلينيكي را توضيح دهد و قادر به تفسير يافته هاي آزمايشگاهي باشد و بتوانـد مراقبتهـاي پر   �

  .مورد آنها را توضيح دهد

  .براساس فرآيند پرستاري در امر درمانهاي طبي و مراقبت از بيماران شركت فعال داشته باشد �

براسـاس فرآينـد آمـوزش بـه     .( قادر به آموزش دادن مددجويان در مورد مراقبت از خود پس از تـرخيص باشـند   �

  .)ئه دهدبيماران وخانواده هاي آنها آموزشهاي الزم را ارا

  .درمان هاي طبي و مراقبت هاي پرستاري را در مورد يك بيماردر هر بخش گزارش نمايد �

 نمره :فعاليت هاي دانشجويان در عرصه و ارزشيابي 

 %5 )ميالدي 2005 – 2010(ترجمه يك مقاله از ژورنالهاي  )١

 %15 ارائه يك فرآيند آموزش به بيماري به صورت تئوري و عملي  )٢

 %25 تنظيم و اجرا طرح مراقبت پرستاري در گروه  )٣

٤( bib card دارويي براي هر بخش )5 )دارو 2% 

  %50 مراقبت از بيمار )٥

  .تكاليف در پايان هر دوره كارآموزي بايد ارائه شود �

  .طرح مراقبت پرستاري در روز ارائه بايد تحويل داده شود �

   :تذكر 

گروه كارآموزي در عرصه پس از بررسـي و جمـع بنـدي نهـايي بـه صـورت       نمره ارزشيابي پايان ترم توسط مربيان  �

  .مشترك اعالم مي گردد

  :يادآوري

  رعايت مقررات و قوانين آموزشي  �



  .ورود و خروج دانشجويان با سرپرستار بخش مربوطه خواهد بود و موارد خاص را مربي مربوطه تعيين خواهد كرد �

شده توسط مدير گروه بوده و هيچگونه تغيير و جابجايي از نظـر مربيـان    اجراي كارآموزي براساس برنامه هاي اعالم �

 .گروه پرستاري در عرصه قابل قبول نمي باشد

 


