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 توسعه آموزش فتر د
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 ارشدكارشناسي  مقطع

 
 تهران درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

مامايی و پرستاري دانشكده  

 96 مهر: تدوين تاريخ 

 98 مهر: بازنگري تاريخ 

 كارآموزی مدیریت پرستاریعنوان دوره بالینی: 

 واحد 5/0میزان واحد: 

 اتمام واحد تئوری مدیریت پیش نیاز:

  آموزش مدیریتگروه آموزشی: 

 ارشدمقطع تحصیلی: 

 روز كاری( 5)به مدت  16/10/98لغایت  9/10/98از تاریخ  -سه شنبهبه تا شن اززمان دوره بالینی:

 سالمندان كهریزكمركز محل دوره بالینی: 

  تعداد دانشجويان:

 

  استاد ايمیل، ساعات مالقات حضوري

 )با هماهنگي قبلي(15تا  9شنبه، یک شنبه و دوشنبه هر هفته، ساعت 

hajibabaeefateme@yahoo.com 

 خانم دكتر حاجي بابایي

 

 شرح دوره: 

مدیریت مراقبت های روش های بررسي شامل  پرستاري مديريتدر كارآموزی  سالمندیرشته فعالیت های دانشجویان ارشد 

بهبود در زمینه پیشنهادات كاربردی جهت حل مشكالت  وارائه راهكارهای عملیاتي منجر به  پرستاری در مراكز سالمندی بوده كه

 . خواهد شددر این مراكز كیفیت مراقبت های پرستاری عملكردها و نهایتاً بهبود 

 

 :کلی دفه

 مراقبت هایدر جهت ارتقاء كیفیت  مدیریت پرستاری، به نحوی كه قادر باشندبر دانش دانشجویان ارشد رشته سالمندی تسلط 

 اقدام نمایند.  مراكز نگهداری سالمنداندر و بهبود عملكرد پرسنل پرستاری  پرستاری

 

 



 :اهداف ويژه

مشگل گشایي، تصمیم گیرری و سازماندهي، برنامه ریزی، با استفاده از اصول رود دانشجویان در انتهای این دوره آموزشي انتظار مي

 :پیشنهادات كاربردی ارائه دهد ،در مراكز نگهداری و خدمات سالمندان ،ذیلدر راستای مسائل مدیریت تغییر، 

بیمراران بسرتری و  با توجه به سطح مراقبتري، كز نگهداری سالمندانامردر پرسنل پرستاری مورد نیاز  محاسبه و تأمین  .1

 مدت زمان انجام مراقبت های مستقیم و غیر مستقیم پرستاری.

 جهت بهینه سازی برنامه ها.  درنظارت بر اجرای برنامه های مراقبتي و آموزشي سالمندان و خانواده های آنان،  نحوه .2

 ، "كنترل فرایند"با كمک  در مراكز سالمندان كیفیت مراقبت های پرستاریاثربخش كنترل چگونگي  .3

 .و یا مركز نگهداری سالمندان در یک بخش از بیمارستانحسابرسي مراقبت های پرستاری  .4

 Problem solvingحل حداقل یک مشكل در مركز نگهداری سالمندان با استفاده از یكي از رویكردهای  .5

 

 تدريس بالینی: روش

پرستاری و روش های اعتباربخشي خدمات پرستاری در كیفیت مراقبت های به منظور بررسي  بالینيدر محیط های موثر حضور 

  جهت بهینه سازی اقدامات آتي و یا در حال اجرا.

 

 

 :يادگیري هاي فعالیت

  حضور فعال در عرصه های خدمات ساعت  26شامل ، واحدی 5/0در كارآموزی ایام كارآموزی مطابق با واحد موظفي

هماهنگي اساتید و مسئولین هدایت و با برنامه ریزی و خواهد بود كه به منظور دستیابي به اهداف كارآموزی پرستاری، 

 در شیفت صبح انجام خواهد گرفت.  مركز سالمندان كهریزكپرستاری 

 

 

 وظايف دانشجويان:

a. فعالیت های انجام شده در محیط بالیني.   در جهت دستیابي به اهداف تعیین شده و گزارش كتبي روزانه 

b.  اهداف ویژه هدف از یکگزارش كتبي پایان دوره، در ارتباط با میزان دستیابي به حداقل.  

 

 : )تكوينی و پايانی( بالینی ارزشیابی روش

 نحوه ارزشیابی  درصد نمره

03%  (روزانه)ارائه گزارش كتبي از اقدامات  حضور فعال در محیط بالین 

07%  )پروژه های عملیاتي( اهداف ویژهیكي از از میزان دستیابي به نهایي گزارش كار  
 



 قوانین و مقررات بالینی الزم االجرا:

 .رعایت كامل اصول پوشش حرفه ایي دانشجویي و پرستاری -1

 دانشجویان پرستاری.سایر پرسنل و رعایت موازین اخالقي در راستای اجرای نقش الگویي برای  -2

 (.و مسئولین پرستاری بیمارستان هماهنگي مدرس مربوطهدر محیط بالین )با جهت حضور منظم برنامه ریزی  -3

 انجام تكالیف و وظایف در موعد مقرر. -4

 

 آموزشی: منابع

 شامل كلیه منابع معرفي شده مدیریت پرستاری مندرج در طرح درس نظری
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-99نیمسال اول  يسالمند،  مقطع ارشد جدول زمانبندي فعالیتهاي روزانه دوره بالینی آموزش مديريت پرستاري

1398 

 

 روزهاي دوره مدرس تاريخ و ساعت فعالیت هاي آموزشی

  بازدید از مركز سالمندان كهریزك، معارفه با مسئولین مركز و

 آشنایي با ساختار فیزیكي، بخش های مختلف و فعالیت ها.

 لروز او دكتر حاجي بابایي 12تا  8

9/10/98 

  ،حضور در بخش ها، مطابق با جدول تقسیم بندی اساتید

جهت ارائه مراقبت های مطلوب پرستاری به سالمندان و نیز 

دقیق تر در راستای دستیابي به یكي از جمع آوری اطالعات 

 اهداف ویژه

 

12تا  8  

 روز دوم دكتر حاجي بابایي

10/10/98 

 جمع آوری اطالعات دقیق تر و  ادامه فعالیت های روز گذشته

 . هر یک از دانشجویاندر جهت دستیابي به اهداف تعیین شده 

12تا  8  روز سوم دكتر حاجي بابایي 

14/10//98 

   به  دستیابي به اهداف تعیین شدهارائه پیشنهادات جهت

مسئولین مركز و جمع آوری اطالعات بیشتر در جهت اجرایي 

 كردن پیشنهادات

12تا  8  
 چهارمروز  حاجي بابایيدكتر 

15/10/98 

 ارائه پیشنهادات كاربردی و تا حدامكان اجرای آن 
12تا  8  روز پنجم دكتر حاجي بابایي 

16/10/98 

 


