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 سمه تعالیب

 

و شماره بازنگری مدرك كد  

EO- FR-039/00 

 ي طرح دوره بالین

(clinical course plan) 

 توسعه آموزش فتر د
 98-99تحصیلي اولنیمسال 

 پرستاری رشته

 كارشناسي مقطع

 
 تهران درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

مامايی و پرستاري دانشكده  

 

 79 ماه مهر: تدوين تاريخ

 98 مهر: بازنگري تاريخ 

 كارآموزی مدیریت خدمات پرستاری در عرصه: دوره بالینی عنوان

 كارآموزی مدیریت خدمات پرستاری در عرصه :بالینی عنوان درس

  واحد 2میزان واحد: 

 جراحي و عرصه یک-وزی های داخليتمامي كارآم پیش نیاز:

 مدیریت و ویژهگروه آموزشی: 

 كارشناسي مقطع تحصیلی:

 13:30تا  7:30)شنبه تا چهارشنبه(، ساعت  روز هفته 5 دوره بالینی: زمان

 مجتمع بیمارستاني امام: دوره بالینیمحل 

 دانشجو در هر دوره كاراموزی 7حداكثر  تعداد دانشجويان:

 

  استاد ايمیل، ساعات مالقات حضوري

، با 13تا  15و سه شنبه ساعت  یكشنبهروز های 

 هماهنگي قبلي

 f.hajibabaee@sina.tums.ac.ir 

 دكتر فاطمه حاجي بابایي

 

 رح دوره: ش

مختلف پرستاری و نحوه بكارگیری آن در بالین خصوصا در رده و رهبری در این كارآموزی دانشجویان با اصول مدیریت 

 آشنا مي شوند. مدیریت پرستاری

 

 :کلی دفه

خدمات پرستاری بنحوی كه در آینده قادر باشند تا بعنوان و رهبری های مدیریت آشنا نمودن دانشجویان پرستاری با مهارت

را به عهده گرفته و در جهت تامین نیازهای ها هماهنگي و هدایت امور بخش  و سوپروایزر سرپرستار ،پرستار مسئول بخش

 های بیمارستان اقدامات الزم بعمل آورند.ارتباط اثر بخش با سایر قسمتمددجویان و كاركنان و نیز برقراری 
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 :اهداف ويژه

 

 رود:از دانشجو انتظار مي

، اطالعات مربوط به موقعیت بیمارستان و بخش )واحدها، پرسنل و بیماران....( را كسب 1شماره ضمیمه با استفاده از فرم  -1

 .)تكلیف هفته اول كارآموزی( موجود آگاه شوند نموده و از امكانات و محدویتها و روتین های

روزانه در ابتدای شیفت، با شركت در راند بالیني بخش )تحویل شبكار به صبحكار( و بررسي گزارشات كتبي و كاردكس  -2

 بیماران، اطالعات الزم در مورد بیماران را كسب نماید.

ي تحویل گرفته و به شیفت بعد نیز تحویل دهد )با  به هنگام تغییر شیفت بخش، بیماران را به طور شفاهي و بالین -3

 استفاده از كاردكس و راند بالیني بیماران(. 

با هماهنگي سرپرستار، جهت كاركنان پرستاری و خدماتي بخش تقسیم كار روزانه انجام دهد و بر انجام كار آنان نظارت  -4

 .باشد داشته

ا توجه به نیازهای بیماران، تقسیم كار روزانه انجام دهد و هدایت و و ب سایر دانشجویان پرستاری بخش با هماهنگي مربي -5

 راهنمایي آنان را برعهده گیرد.

روزانه وسائل بخش، داروهای ناركوتیک و ترالي اورژانس را از شیفت قبل تحویل گرفته و به شیفت بعد تحویل دهد )این  -6

اقالم از نقطه نظر تاریخ انقضاء، به تعدادكافي و سالم بودن بررسي شده و در صورت نقص باید به اطالع سر پرستار رسانده 

 د. شده و اقدامات الزم جهت رفع آن بعمل آی

ها از جمله قادر به تنظیم آمار روزانه بیماران، تهیه لیست غذایي و نظارت بر حسن انجام آن، تهیه انواع درخواست -7

 .درخواست دارو، وسایل و تجهیزات از انبار و ...  گردد

استفاده آنان،  های پرستاری موردنیاز، تشخیص، درمان وداروهای موردبا انجام راند مكرر دربخش، از بیماران، مراقبت -8

 . اطالعات كافي و جامع بدست آورد

های پرستاری بیماران داشته و بر حسب نیاز به بیماران در مورد بر انجام مراقبت و كنترل نظارتبا كمک فرایند كنترل،  -9

 های ارائه شده را در گزارش پرستاری و در فرم مخصوص ثبت نماید. نحوه مراقبت از خود آموزش داده و آموزش

ر اساس گزارشات شیفت قبل و ویزیت روزانه بیمار، موارد مورد نیاز نظیر انجام آزمایشات، رادیوگرافي، مشاوره و ... را ب -10

 پیگیری نماید. 

گزارش پرستاری را به صورت صحیح   3بر اساس مشاهدات و راند مكرر و پیگیری مشكالت و مسائل بیمار، روزانه حداقل  -11

 ت نماید. و كامل در پرونده بیمار ثب

با انجام راندهای مكرر بر انجام كار پرسنل و دانشجویان، بهداشت ونظافت بخش و چگونگي ارائه مراقبت از بیماران،  -12

 كنترل و نظارت داشته باشد. 

اشكاالت و موارد نقص مشاهده شده در راندهای بالین را  به سرپرستار یا مسئول بخش گزارش نموده و جهت برطرف   -13

 . پیگیری الزم را انجام دهد نمودن نواقص

 فعالیتهای كنترل عفونت در بخش را بررسي كرده و پیشنهادات كاربردی جهت اجرای بهینه امور ارائه نماید. -14

ارائه  3با سوپروایزر/ مربي در راند سوپروایزری شركت فعال داشته و گزارش مربوطه را كتبًا مطابق با راهنمای شماره  -15

 . نماید

 ن در ویزیت بیماران شركت كنند و دستورات پرونده را در كاردكس و گزارش پرستاری منعكس نماید. همراه با پزشكا -16



3 
 

 های بیمارستان از جمله مددكاری، داروخانه، آزمایشگاه و حسابداری ارتباط اثربخش برقرار نماید. با سایر قسمت -17

بیماران را شناسایي نموده و برنامه های آموزشي با هماهنگي سرپرستار بخش، نیازهای آموزشي كاركنان پرستاری /  -18

 مناسب بصورت كنفرانس بالیني، پمفلت، پوستر و... را طراحي و اجرا نماید.

 باشد.درانجام پروسیجرهای خاص برحسب نیاز بخش همكاری الزم داشته -19

 

 تدريس بالینی: روش

به همراه دانشجویان كارآموزی مدیریت پرستاری مقطع كارشناسي ارشد در رشته های مختلف   حضور در محیط های بالیني

 T.A (Teacher Assistant)پرستاری و آموزش به روش 

 

 :يادگیري هاي فعالیت

،  بصورت مشترك و هماهنگ، جهت معارفه با اساتید و Sectionبرگزاری جلسه آشناسازی تمامي دانشجویان در یک  -1

طي دانشجویان ارشد، آشنایي با قوانین و اهداف كارآموزی و نیز توضیح در خصوص خط مشي ها و وظایف دانشجویان در 

 كارآموزی.

 دانشجو در محیط بالین و اثربخش برنامه ریزی جهت حضور فعال  -2

 و راند بخش ها و بیمارستان به همراه سوپروایزران بالین. شركت در راندهای بخش به همراه سرپرستار -3

برگزاری كالس های هفتگي جهت جمع بندی فعالیت ها و آموزش های انجام شده در یک هفته و برنامه ریزی بهینه امور  -4

 هر دوره كارآموزی.در در هفته آینده 

 در طي دوران كارآموزی.انجام تكالیف برنامه ریزی شده هفتگي و ارائه بازخوردهای مربوطه  -5

 .2انجام ارزشیابي های تكویني در طي دوره كارآموزی مطابق با فرم ضمیمه شماره  -6

 

 وظايف دانشجويان:

  :بررسي كامل بخش و جمع آوری اطالعات مربوطه با تكمیل فرم شامل )به صورت گروهي(، تكلیف هفته اول

 .1شماره ضمیمه 

   :طراحي فرآیند حل مشكل درمورد یكي از مشكالت موجود در   گروهي(،)به صورت فردی یا تكلیف هفته دوم

 : با انجام مراحل ذیلبخش 

 تهیه لیستي از مشكالت موجود در بخش (1

 انتخاب یكي از مشكالت بخش با توجه به اولویت  (2

چه كسي ( و  چگونه، كجا، چه زماني، بیان مساله بصورت واضح و روشن )با پاسخگویي به پنج عامل چرا، (3

 دالیل شكل گیری آن.

 تعیین اهداف قابل اندازه گیری )مشخص نمودن معیار سنجش ( . (4

 های ممكن .ارائه راه حل (5

 های .ارزشیابي هریک از راه حل (6

 انتخاب بهترین راه حل با توجه به شرایط و امكانات موجود در بخش . (7



4 
 

  :به صورت فردی یا گروهي(.تكلیف هفته سوم( 

I.  فرآیند حل مشكل )بكارگیری فرآیند مشكل گشایي در بخش (.راه حل انتخابي منتج از اجرای 

II.   در فرآیند طراحي شدهارزشیابي از اجرای فرآیند حل مشكل بر مبنای میزان دستیابي به اهداف. 

III.  جاری و روتین بخش در نحوه برنامه  كسب اطالعات از وضعبا ؛ تهیه برنامه ماهانه برای شیفت كاری پرسنل پرستاری

   .1و استفاده از راهنمای شماره نویسي ماهانه 

 :تكالیف حین دوره کارورزي 

 -  2شماره ارائه یک گزارش كتبي از شیفت سوپروایزری بر اساس راهنمای. 

 ، پمفلت و یا  ارائه یک برنامه آموزشي بر اساس نیاز آموزشي پرسنل بخش یا بیماران و همراهان بصورت پوستر

 آموزشي )به شكل فردی یا گروهي(. كالس

 پرستاريراهنماي تنظیم برنامه ماهانه پرسنل : 2راهنمای شماره 

عوامل موثر برحجم كار بخش خودتان )روزهای پركار بخش نظیر روزهایي كه عمل جراحي بیشتر است، روزهای درمانگاه و  -1

 روزهای ترخیص وگراند راند و......( را پشت برنامه قید نمایید.پذیرش، روزهای شیمي درماني، آندوسكوپي، 

 مشخص كردن نام بخش، تاریخ و ایام هر روز، تعطیالت هفتگي و ماهانه. -2

 طبق سمت وسلسله مراتب سازماني آنها.پرسنل بر نوشتن اسامي  -3

بدنبال آن اجتناب  offو عدم لحاظ شیفتهای طوالني مانند ص/ع های پشت سرهم ویا ع/ش از برنامه نوسي بصورت  -4

 .نمایید

 طوالني توصیه نمي شود.  offشیفتهای فاصله دار و -6

 درهفته داده شود.  offبه هر پرسنل حداقل یک روز  -7

برای گیرد كه مي بایست بصورت برنامه ریزی شده در طي ماه تعلق مي  offبه تمامي پرسنلبه تعداد تعطیالت رسمي  -8

در برنامه ریزی لحاظ گردد )مگر افرادی كه درخواست اضافه كاری دارند و یا بخش به جهت محدودیت ها تمامي پرسنل 

 مي باشد(.  شیفت به پرسنلاضافه  برنامه ریزیو كمبودهای پرسنلي مجبور به 

 درتوزیع نیروها، به حجم كار روزها وشیفتهای مختلف و روزهای تعطیل در ماه توجه شود. -8

 توجه شود.در شیفت های مختلف بیماران و لزوم مختلط بودن پرسنل  به جنسیت -9

 كاری یا كمبود ساعت كاری را در انتهای ردیف نام پرسنل ثبت نمایید. ساعت اضافه-10

 .   25/7لغایت  16/7شروع و پایان مرخصي ها واستعالجي ها را با تاریخ مشخص نمایید مثال: مرخصي از -11

12-off .جمعه ها وتعطیالت رسمي را مشخص تر نموده )ماركه ( وآنها را نوبت گذاری كنید 

 برای تسهیل كنترل، پرسنل هر شیفت را در پایین برنامه شمارش كنید)جمع كل (. -14

 

 راهنماي گزارش راند سوپروايزري : 3راهنمای شماره 

كلیه مطالب بصورت عیني و قابل اندازه همچون گزارشات پرستاری در بخش ها، در تهیه گزارش راند سوپروایزری، مي بایست 

 : باشد.به شرح ذیل  رعایت طبق بندی مطالبو و با ذكر نقاط قوت و ضعف  بیان شودگیری 
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به عنوان مثال: تاریخ گزارش، نام بخش، تعدادكل بیماران، تعداد بیماران  بیان زمان و محل راند انجام شده، .1

پذیرفته شده، ترخیص و تعداد تخت خالي، بیماران ایزوله با ذكرنوع آن، آنتي ژن مثبت، بیماران دارای زخم بستر و 

 یا مستعد با ذكر محل، ابعاد و درجه آن.

خش با ذكرتعداد و مقطع، پرسنل باذكر سمت، اسامي آنها ؛ از جمله: دانشجویان بگزارش وضعیت پرسنلی بخش .2

 و پزشكان مقیم

شامل گزارش مشاهده عملكرد مراقبتي پرسنل و نیز روابط و رفتارهای وضعیت عملكرد بالینی پرسنل بخش؛  .3

 حرفه ایي آنان مي باشد. در نوشتن مشاهدات موارد به صورت خوب یا بد است گزارش نشود. 

رعایت اصول گزارش نویسي در گزارشات پرستاری، رعایت اصول و مقررات وضعیت ثبت و گزارشات پرستاري؛  .4

در تنظیم و تكمیل كاردكس و تطابق آن با پرونده بیماران، كنترل و مقایسه گزارشات پرستاری و موارد ثبت شده با 

 وضعیت بالیني بیمار. 

جمله: بررسي بهداشت و نحوه كنترل عفونت وسایل و اتاقها،  ازوضعیت محیط فیزيكی و وسايل و تجهیزات؛  .5

ها و ... همچنین كنترل ترالي سرویس های بهداشتي وسطل های زباله )درب آنها (، وجود مایع صابون در دستشویي

اورژانس براساس چک لیست موجود در بخش ،كنترل تاریخ مصرف داروها، كنترل تعداد داروها ، كنترل كارآیي 

 لي مثل: چراغ قوه، آمبوبگ، اتوسكوپ و افتالموسكوپ، مانومتراكسیژن، ساكشن و........ وسای

ها از جمله: وضعیت نظافت بیماران، كنترل تاریخ و محل تزریق آنژیوكت وضعیت ارائه مراقبت به بیماران بخش؛ .6

ه تخت بیماران، دهان ب CBRو  NPOنصب كارت  ،I&Oاز نظر فلبیت، اتیک سرم و تنظیم قطرات، كنترل اوراق 

شویه، تغییر پوزیشن بیماران، قرمزی پوست و شروع زخم بستر و توجه به ابعاد و محل آن، وجود وسایل موردنیاز 

و كنترل كارآیي  Chest bottle، دستگاه بخور و ... مراقبت از  O₂كنار تخت بیماران نظیر ست تراكیاستومي، 

جهت بیماران   Bedsideمناسب بیماران بعدازعمل یا بیوپسي، گذاشتن آن، فیزیوترابي تنفس بیماران، پوزیشن 

بیقرار و بیهوش، انفوزیون هپارین و پروتكل های درماني مانند انسولین و ... همچنین گزارش و پیگیری بیماران حاد 

اند، گرفتهو بدحال، بیماراني كه همان روز تحت هرگونه عمل جراحي یا پروسیجرهای تهاجمي نظیر بیوپسي قرار

اند. بررسي تمیز بودن ساكشن و وسایل بخش، اند وگزارش بیماراني كه كد خوردهبیماراني كه جدید بستری شده

وضعیت سرم و آنژیوكت بیماران، كنترل آموزشهای انجام شده به بیمار توسط پرستاران مانند: نحوه تزریق انسولین ، 

 آموزش به بیماران قبل و بعد از عمل جراحي و سایر موارد الزم. چگونگي مراقبت از خود هنگام ترخیص بیماران،

 توجه: 

 راه ، كند( مي بایستدر بیان نقاط ضعف و مشكالت موجود )كه در طي راند با آن مواجه بوده اید و یا مسئول بخش ابراز مي

   .نمایید خویش را در برخورد با آن گزارشیا اقدام  حل پیشنهادی

 

 

 : )تكوينی و پايانی( بالینی ارزشیابی روش

 نحوه ارزشیابی  درصد نمره

 (2)ضمیمه شماره  مدرس ارزشیابي تكویني 40%

 ( 3)ضمیمه شماره  مدرس ارزشیابي پایاني 20%

 ارزشیابي پایاني سرپرستار 40%
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 قوانین و مقررات بالینی الزم االجرا:

مدیران پرستاری در ارتقاء حرفه و اثربخشي خدمات پرستاری، از در كارآموزی مدیریت با توجه به فلسفه و اهمیت نقش 

د و باعث نباش پرستاریحرفه  برای مناسبالگوی  تا كنندای رفتار همواره به گونهانتظار مي رود كه  دانشجویان این كارآموزی

به منظور تأكید بر  ،استلذا قوانین ذیل كه عمدتًا قوانین عمومي در سایر كارآموزی ها  د.نهای این حرفه گردارتقاء ارزش

 : عبارتند ازاهمیت رعایت دقیق آنها، به همراه قوانین اختصاصي این كارآموزی 

 13-7ب(عصركار                        30/7-30/13الف(صبح كار  حضور به موقع درمحل كار آموزی:  .1

 وضوابط اسالمي الزامي است.رعایت حجاب  .2

 پوشیدن یونیفرم ضوابط ومقرات تعیین شده از جانب دانشكده  .3

 دانشجوی خانم: روپوش سفید؛ مقنعه سرمه ای، شلوار وكفش مناسب كارآموزی )پاشنه كوتاه(

 دانشجوی آقا: روپوش سفید، شلوارساده پارچه ای رنگ تیره، كفش مناسب كارآموزی .

 همراه نداشتن زیور آالت الزامي است. نصب كارت دانشجویي و .4

كن، كاغذ جهت نوشتن برنامه تقسیم كار روزانه همراه داشتن وسائلي مانند خودكار آبي وقرمز، مداد، مداد پاك .5

 الزامي است.

 )از اوراق داخل پرونده به هیچ عنوان استفاده نشود(. 

ت عالوه برانجام كار در آن روز یک روز گردد و دانشجو موظف استأخیربیش از نیم ساعت غیبت محسوب مي .6

 جبراني كارآموزی برود. 

غیبت غیر موجه و موجه در صورت عدم جبران در ارزشیابي دخالت داده مي شود )جبران غیبت ها به صورت  .7

 دو روز برای غیر موجه و یک روز برای موجه مي باشد(. 

ضاء پزشک و تائید مربي مسئول و مدیر گروه برسد و ها باید درمحل كارآموزی داده شود و به امكلیه استعالجي .8

ها باید گردد. جبران غیبتدارای مشخصات كامل با ذكر نوع بیماری باشد درغیر این صورت موجه محسوب نمي

 تا پایان همان دوره كارآموزی و تحت نظارت مربي مربوطه انجام شود. 

شود، بعد از اتمام كارآموزی تكالیف پذیرفته تحویل داده تكالیف مرتبط با كارآموزی نیز باید در طول كارآموزی .9

 نخواهد شد.

دقیقه و برای ناهار و نماز یک ساعت است. 20زمان در نظر گرفته شده برای صرف چای در محل كارآموزی  .10

ای تنظیم نمایند كه بخش هیچگاه خالي از گونهدانشجویان باید زمان رفتن به محل چای و صرف غذا را به

مسئولین بخش و مربی  جو نباشد. دانشجویاني كه به هر منظوری از بخش خارج مي شوند الزم استدانش

 را در جریان قرار دهند والزم است بیماران خود را موقت به دانشجوی دیگر مدیریت بسپارند. مربوطه

عهده گیرد ودر الزم است دانشجو در محل كار آموزی كلیه وظایف محوله را كه مجاز به انجام آنهاست به  .11

صورت داشتن مشكل در رابطه با پرسنل بیمارستان وسایرین تنها با مربي خود گفتگو و مشورت نماید و 

 بخودی خود اقدامي انجام ندهد.
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 مي باشد. شامل كلیه منابع معرفي شده مدیریت پرستاری مندرج در طرح درس نظری

 


