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 و پیراپزشکی جهرمپرستاری   دانشکده

 کاراموزیواحد  1تعداد واحد : پرستاری مهارتهایاصول و  نام درس :

 یک نيم سال تحصيلي مدت زمان ارائه درس :  49پرستاری   :رشته و مقطع تحصيلي 

 :  مسئول درس و اساتيد همکار

 -راضيه پرنيان -جهرمي خانمها: زهره بادیه پيمای

 ينه رمضانليسک – فاطمه فروزان -زهرا کرمي

 آقای دکتر اسالمي اکبر

 14/3/49-11/11/49 زمان شروع و پایان :

بيمارستان شهيد مطهری و  محل آموزش: ندارد پيشنياز :

 پيمانيه
 

 :کارآموزیهدف کلي 
تدارک موقعیت مناسب و واقعی برای دانشجو جهت انجام روش های مراقبتی متناسب با نیاز بیماران در عرصه های 

 تحت نظارت مستقیم مربی بالینی

 

 شرح کارآموزی:
مددجو و بر اساس نیاز وی و تشخیص های پرستاری تعییین دید ، روش هیای در این کاراموزی، دانشجو در بالین 

پرستاری را به مرحله اجرا در می آورد و به این ترتیب در محیط واقعی آموخته های نظیری و عملیی خیود را ب یار 

  اجرای روش های پرستاری دامل پیشگیری از انتقیا  عوونیت، بررسیی ع ییم حییاتی، خواهد گرفت. در این دور

پذیرش، انتقا  و ترخیص بیمار، حرکت دادن و تامین آسایش و بهدادت فردی بیمار مد نظر است. در کلیه عرصیه 

نواد  در طیی های کارآموزی توجه خاص به مددجو، خانواد  و جامعه ضروری است. لذا بر آمیوزش بیه بیمیار و خیا

 بستری و در زمان ترخیص و نحو  مراقبت در منز  تأکید می گردد.

 

 دوره : اختصاصي اهداف 

 

 اهداف اختصاصي دوره ردیف

 اصول اخالق پرستاری را در بالین رعایت نماید. 1

 را بشناسد و رعایت کند., همراه بیمار, پرسنل, پزشک و مربی اصول ارتباط با بیمار  2

 صحیح از بیماران شرح حال بگیرد. به روش 3

 عالئم حیاتی را به صورت صحیح چک کرده و در پرونده ثبت نماید. 9



 3 

 انواع سرم ها  و کاربرد آنها را شرح دهد. 9

 قطرات سرم را به طور صحیح شمارش و تنظیم نماید.  6

 بتواند به طریق صحیح جذب و دفع بیمار را چک و ثبت نماید.  7

 صحیح محدوده نرمال آزمایشات روتین را بداند و شرح دهد. به روش  8

 اصول صحیح نمونه گیری و نحوه نگهداری و ارسال به آزمایشگاه را بداند و انجام دهد. 4

 نحوه استفاده از پرونده و کاردکس بیمار را شرح دهد.  11

 اصول مربوط به پذیرش، انتقال و ترخیص مددجو را به کار بندد. 11

 بیمارانی که در معرض خطر ابتال به عفونت بیمارستانی هستند را تشخیص دهد. 12

 اصول کنترل عفونت در بخش را بشناسد و توضیح دهد. 13

 دستها را به روش صحیح شستشو دهد. 19

 تكنیک استریل را در برخورد با بیماران رعایت کند. 19

 با اصطالحات پزشكی رایج را نام ببرد. 16

 وزش به بیمار و همراه وی را انجام دهد.آم 17

 

 :نحوه ارزشيابي 
پیوست می فرم خ صه دد  صوات عمومی  .صورت می گیرد نمر  6الف( ارزدیابی عمومی دانشجویان در قالب 

  بادد.

می بادد که با توجه به بخش مربوطه و فرم اختصاصی موجود در طرح درس صورت  نمر  8ب( ارزدیابی اختصاصی 

 ردد.می گ

 گیرد. انجام می و در بیمارستان در پایان هر دور  تنها امضای لوگ بوک نمر log book (2:)ج( 

(  ای طرح و Case Question(: سواالت امتحانی به صورت تشریحی و موردی)نمر 4 امتحان کتبی پایان ترم ) د(

الت مطرح دد  حتما نمر  گذاری دوند و ضمنا سوا تا دو هوته قبل از پایان ترم به مسئو  درس تحویل داد  دوند.

 نور می بادند.( 6سوا  مطرح دوند)با توجه به زیاد بودن تعداد اساتید که  4حداکثر در قالب 

 یبت دانشجویان در پایان هر دوره به مسئول درس تحویل داده می شود.غ -2
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وای مطالب آموزشی مربوط جهت هماهنگی در ارائه مطالب برای دانشجویان و جلوگیری از تكرار ، محت 

 به هر دوره کارآموزی به شرح زیر اعالم می گردد. 

 محتوای آموزشی نام دوره

گرفتن درح  –اصو  ارتباط با بیمار  –آدنایی با محیط بیمارستان و بخش های آن دور  او 

صوحه او   -پیشگیری از کنتر  عوونت- ئم حیاتی*گرفتن و ترسیم ع –از بیمار  حا 

 اصط حات پزد یو دوم 

انتقا  و  آدنایی با نحو  پذیرش، -آدنایی با پروند ، کارت دارویی و کاردکس بیمار دور  دوم

 صوحه سوم و چهارم اصط حات پزد ی -ترخیص بیماران

صوحه  -پانسمان -اکسیژن درمانی –آزمایشات  -آدنایی با سرمها و تنظیم قطرات سرم دور  سوم

 د یپنجم و دشم اصط حات پز

 

*جهت ترسیم ع ئم حیاتی می توان از فرم خام ثبت ع ئم حیاتی موجود در بخش به جای پروند  بیماران استواد  

 نمود.

  منابع درسی :

 

 ملیحه السادات موسوی, مریم عالیخانی, انتشارات پژواک اندیشه: و تإلیف ترجمه ،روش های پرستاری بالینی -

2882. 

 .2888 ،نشر سالمی. ترجمه: داهرخ علی نیا, ویرایش: صدیقه سالمی ، مولوین:رثمواهیم پایه برونر سودا-

،انتشارات 2881مهارت های بالینی پرستاری و مامایی، تالیف و گردآوری: ریحانه ایوان بقاء و فهیمه صحتی دوایی،-

 بشری.

مایی دانشگا  تهران،انتشارات ،مترجمین: اساتید دانش د  پرستاری و ما2008اصو  و مهارت های پرستاری،تایلور -

 .2881اندیشه رفیع،
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 :مقررات مربوط به نحوه فعالیت دانشجو در محیط کارآموزی

 ی حضور منظم و به موقع در محیط کارآموزی الزامی است.

 .ی رعایت حجاب و دئونات اس می الزامی است

د توجه قرار داد  و عقاید مددجو و....( را مورن ات اخ قی ) صداقت ، راستگویی، حوظ خلوت و اسرار، احترام به  -

 رعایت نماید.

 ی پودیدن یونیورم طبق ضوابط و مقررات تبیین دد  از جانب دانشگا  الزامی است.

 ی در صورت دادتن غیبت غیرموجه ) حتی یك جلسه( نمر  صور منظور می گردد.

مارستان ، زایمان، فوت اقوام درجه یك ، حج ی در صورت دادتن غیبت موجه ) بیماری ددید ، بستری ددن در بی

تمتع، ازدواج با ارائه فتوکپی سند ازدواج و.....( دانشجو می بایست به ازاء هر جلسه غیبت موجه و با هماهنگی استاد 

مربوطه حداقل یك جلسه کارآموزی جبرانی سپری کند، تشخیص موجه بودن غیبت به عهد  مربی و نهایتاً مدیر 

 ری دانش د  پرستاری می بادد.گرو  پرستا

 ی هرگونه فاش کردن اط عات بیمار در خارج از محیط بیمارستان اکیداً ممنوع می بادد.

 ی استواد  از تلون همرا  در جلسات کارآموزی ممنوع می بادد.

 ی استواد  از اتی ت دناسایی تأیید دد  از سوی دانشگا  و نصب آن روی لباس الزامی می بادد.

 ی دادتن زیورآالت، ناخن بلند ، جویدن آدامس ممنوع می بادد.

ی استواد  خودسرانه از وسایل و تجهیزات بخش ممنوع می بادد. در مدت استواد  با مربی خود یا پرسنل بخش 

 هماهنگی کنید و بعد از استواد  آنها را مرتب کرد  و تحویل دهید.

 موزی الزامی است.همرا  دادتن دفترچه یاددادت در محیط کارآ-

 با مطالعه کتابخانه ای سعی در کسب زیربنای علمی الزم برای مراقبت از بیماران نماید. -

در صورت مواجهه با هرگونه مشكل در بخش اعم از  مسائل کاری و اخالقی با پرسنل و همكاران و ن ته : 

 ونه اقدام فردی خودداری نمایید .هرگام ابتدا مراتب را با مربی خود در میان گذاشته و از انج، یا بیماران 
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 صفات عمومی فرم ارزشیابی

  

 صفات عمومی

 عالی

1 

 خوب

57/0 

 متوسط

7/0 

 ضعیف

57/0 

 غیر قابل قبول

0 

 مشاهده نشد

- 

       وقت شناسی 1

       وضعیت ظاهر 5

       صداقت در گفتار ، درستكاری، امانتداری 3

       اعتماد به نفس 4

       و ترتیب در کارنظم  7

       دقت و صحت در کار 6

       انتقاد پذیری 5

       توانایی حل مشكالت در محیط کار 8

       احساس مسئولیت در وظایف محوله 9

       عالقه به کار 10

 –قدرت برقراری ارتباط صحیح با مربی  11

 پرسنل و همكاران

      

       یمارقدرت برقراری صحیح با ب 15

همكاری با مربی، دیگر دانشجویان و  14

 پرسنل

      

       قدرت ابتكار و پیش بینی 17

       صرفه جویی و مراقبت از وسایل  16

قدرت تصمیم گیری مناسب در انتخاب  15

 اولویت ها
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 صفات اختصاصی)دوره اول( فرم ارزشیابی

 صفات اختصاصی
 

 عالی

(5 

 نمره(
 

 بخو

(7/1 

 نمره(
 

 متوسط

 نمره( 1)

 ضعیف

 نمره 7/0

مشاهده 

 نشد

 ــ
 

 غیر

قابل 

 0قبول

 ـ برقراري ارتباط و گرفتن شرح حال 1
 ح با بيمار ارتباط برقرار نمايد.ـ به روش صحي

 شرح حال بگيرد. به روش صحيح از بيمار-

      

ـ روش هـاي يشگـرشري اا اقتلـال نت قـر و رنا ـر 2

 ا زوالسش ن
ــد ــ ب  ــ  اي  را  ـ ــار دي ــاش بيم ــي ه ه ــا وي ــار ي ــا بيم ــا  ب ــر تم  از ه

 مي شويد.
ـ قبل و ب د از انجام پروييجرها اصول صحيح شس ن ديـ  ا را بـه ااـرا در 

 آورد
ـ اصول صحيح كن رل عفونت در مورد بيماران ايزوله را به طور صـحيح بـه 

 اارا در آورد.
را بـه نحـو صـحيح رعايـت ـ موارد اي فاده از دي ك  ، مايك، گان و ..... 

 كند.
ـ ويايل مصرف شده ) يرنگ، دي ك  و غيره ( را به طريق صحيح م دوم 

 كند
 ـ در انجام دي ورال مل هاش پري ارش نكات آيپ يك را رعايت كند.

 ـ روش اش پيشگيرانه از عفونت ها را اارا كند.

      

 ـ نال م حشاتي 3
 ـ عاليم حياتي را به نحو صحيح چك كند

 عاليم حياتي را به نحو صحيح در پرونده ثبت نمايد. ـ
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 صفات اختصاصی)دوره دوم( فرم ارزشیابی

 اختصاصی صفات
 

 عالی
 نمره( 2)

 

 خوب
 نمره( 5/1)

 

 متوسط
 نمره( 1)

 ضعیف
 نمره 5/0

مشاهده 

 نشد

 ــ

 غیر

 0قابل قبول

 ـ جمع آوري اطالنات اا يروقده و كاردكس 1
كاردكس بيمار ا ـت امـآ آورش اطالعـات بـه نحـو  ـ از پرونده و

 صحيح اي فاده نمايد.
ـ دي ورات و يا مراقب  اش پري ارش مواود در پرونده يا كـاردكس را 

 به نحو صحيح اارا نمايد.

      

 ـ دست رات دارو ي 2
 ـ قوانين مربوط به كن رل و آماده كردن دارو را اارا كند.

ز، روش و زمان صـحيح( داروش تجـويز اصل ) دارو، دو 5ـ با رعايت 
 شده را آماده كند.

  .را به خوبي انجام دهد IMـ تزريق 

 .را به خوبي انجام دهد SQـ تزريق 

      

 ـ اص ل يذ رش ، اقتلال و ترخشص 3
 ـ اقدامات الزم در مورد پذيرش بيمار را انجام دهد.
 ـ اقدامات الزم در مورد ترخيص بيمار را انجام دهد.

 اقدامات الزم در مورد ان قال بيمار را انجام دهد.ـ 

      

 ـ تغذ ه 4
 ـ انواع رژيم غذايي را بشنايد

 ـ رژيم غذايي بيمار را كن رل كند
 ـ در صورت نياز در صرف غذا به بيمار كمك كند

 ـ اصول صحيح تغذيه از طريق يوند م ده را رعايت كند
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 صی)دوره سوم(صفات اختصا فرم ارزشیابی

 اختصاصی صفات
 

 عالی
 نمره( 5)

 

 خوب
 نمره( 7/1)

 

 متوسط
 نمره( 1)

 ضعیف
 نمره 7/0

مشاهده 

 نشد

 ــ

 غیر

 0قابل قبول

ـ شــخاخر اقــ ام ســرا و  ساســبه ســرا  1

 در افتي
ـ انواع يرم اش مواود در بخ  را بشنايد و در مـورد كـاربرد 

 هر يك توضيح دهد
 تنظيم كندـ قطرات يرم را به نحو صحيح 

 .ـ حجم صحيح از يرم را به بيماران انفوزيون كند

      

 ـ كخترل  ا عات در افتي و خروجي 2
ـ مقدار ماي ات خورده شده را دقيقاً ثبت مي كند و موارد غيرطبي ـي 

 را گزارش دهد.
ـ دفآ ادرارش ) مقدار، رنگ و غ ظت آن( بيمار را مورد برريـي قـرار 

  ي را گزارش دهد.مي دهد و موارد غيرطبي
 ـ ميزان ترشحات را دقيقاً ثبت نمايد.

 ـ در صورت نياز با رعايت اصول صحيح يونداژ مثانه را اارا كند
 ـ در صورت لزوم يوند ادرارش را به نحو صحيح بيرون آورد
 ـ مراقبت هاش الزم از بيمار داراش يوند مثانه را انجام دهد.

      

 گات تگخشصيـ جمع آوري قم قه و آا ا  3
 ـ انواع ظروف و لوله هاش نمونه هاش آزمايشات مخ  ف را بشنايد.

ـ اصول صحيح در امآ آورش و نگ دارش نمونه هاش مخ  ف ) ادرار، 
مدفوع ، خ ط و خون و.....( را رعايـت كنـد و نمونـه هـا را بـه نحـو 

 صحيح به آزمايشگاه اريال نمايد.
 اندـ محدوده طبي ي آزمايشات نرمال را بد

 ـ ن ايج آزمايشگاهي را مورد پيگيرش و تفسير قرار دهد

      

 ـ اكسشژن رساقي 4
ـ ويايل مخ  ف اكسيژن رياني ) كات ر، يوند، مايك، كـانوال و ....( 

 به بيمار را بشنايد.
 ـ عاليم نياز به اكسيژن در بيمار را شنايايي كند.

 مايد.ـ اصول صحيح اكسيژن رياني را به طور دقيق اارا ن
ـ دي ور اكسيژن درماني را با ويي ه منايب و مقدار صحيح بـه ااـرا 

 در آورد
ـ به روش صحيح براش بيمار انواع روش اش اكسـيژن درمـاني را بـه 

 اارا در آورد.

      

 ياقسمانـ  5
 ـ با انواع زخم ا آشنايي دارد 

 ـ ويايل را به روش اي ريل باز كند 
 ت، زخم را شس شو دهدـ با رعايت پيشگيرش از عفون

 ـ قادر به كن رل خونريزش باشد.
 ـ پانسمان بيمار را ت ويض نمايد.

      

 


