
 سمه تعالیب

 

و شماره بازنگری مدرك كد  
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 ي طرح دوره بالین

(clinical course plan) 

 توسعه آموزش فتر د
 97-98 تحصیلي اولنیمسال 

 رشته پرستاری

 ارشد مقطع

 
 تهران درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

مامايی و پرستاري دانشكده  

 94 ماه مهر: تدوين تاريخ

 98 مهر: بازنگري تاريخ 

 كارآموزی مدیریت پرستاری در بخش های بالیني: دوره بالینی عنوان

 T.Aبه شیوه  كارآموزی مدیریت پرستاری :بالینی عنوان درس

 5/0میزان واحد: 

 مدیریت پرستاری در بخش های بالین نظریواحد  پیش نیاز:

 آموزش مدیریتگروه آموزشی: 

 كودكان ارشد: مقطع تحصیلی

 پرستاری )به مدت چهار روز(روزه مدیریت در مقطع كارشناسي  16كارآموزی  همزمان بادوره بالینی: زمان

  بخش های بستری مجتمع بیمارستاني امام: دوره بالینیمحل 

  دانشجو در هر دوره كارآموزی 6حداكثر  تعداد دانشجويان:

 

  استاد ايمیل، ساعات مالقات حضوري

، با هماهنگي 13تا  15و سه شنبه ساعت  یكشنبهروز های 

 قبلي

 f.hajibabaee@sina.tums.ac.ir 

  فاطمه حاجي بابایيدكتر 

 

 

 شرح دوره: 

بیمارستاني در جهت هدایت، راهنمایي، بستری فعالیت های دانشجویان ارشد پرستاری در كارآموزی های مدیریت در بخش های 

كنترل و ارزشیابي دانشجویان مدیریت مقطع كارشناسي بوده و عمدتاً در جهت حل مشكالت و بررسي فرآیندهای مدیریتي موجود در 

 بخش مي باشد.

 

 :کلی دفه

مطلوب در مراقبت های پرستاری و آموزش تسلط بر دانش مدیریت پرستاری و كسب مهارتهای  رهبری به منظور دستیابي به كیفیت 

اثربخش در یكي از رده های مدیریتي در پرستاری و یا نقش مربي دانشجویان،  یآن، بنحوی كه در آینده قادر باشند به عنوان مدیر

 برعهده داشته باشد. مطلوبهماهنگي و هدایت امور را به نحو 

 

شمثو   EO-FR-013/01 

EO-FR-013/01 اره

 بازنگری:

EO-FR-002/00 

mailto:f.hajibabaee@sina.tums.ac.ir


 :اهداف ويژه

رود دانشجویان بتوانند با هدایت دانشجویان كارشناسي مدیریت، حداقل به یكیي از اهیداذ لییل يدر انتهای این دوره آموزشي انتظار م

 دست یابند:

 اجرای اصول مشگل گشایي و تصمیم گیری برای حل یكي از مشكالت موجود در بخش. .1

ان انجام مراقبیت هیای محاسبه تعداد پرسنل پرستاری مورد نیاز بخش، با توجه به سطح مراقبتي بیماران بستری و مدت زم  .2

 مستقیم و غیر مستقیم پرستاری.

 نظارت بر حسن اجرای برنامه های مراقبتي و آموزشي بیماران و خانواده های آنان.  .3

 بررسي نیازهای آموزشي پرسنل پرستاری بخش و برنامه ریزی آموزشي مبتني بر نیازها.  .4

 

 تدريس بالینی: روش

  T.Aاستفاده از روش آموزشي با به همراه دانشجویان كارآموزی مدیریت پرستاری مقطع كارشناسي  و   حضور در محیط های بالیني

 (Teacher Assistant)  

 

 :يادگیري هاي فعالیت

  ایام كارآموزی هر یک از دانشجویان ارشد، مطابق با واحد موظفي آنان، تنها چهار روز كاری از برنامه كارآموزی دانشجویان

 كارشناسي مدیریت خواهد بود. 

  روز اول كارآموزی حضور تمامي دانشجویان ارشد، جهت آشنایي با دانشجویان كارشناسي و طرح درس ها و برنامه های كاری

قطع ضروری است و سه روز بعدی از ایام كارآموزی مدیریت دانشجویان ارشد به انتخاب دانشجو و با برنامه ریزی هر دو م

 آنان در جهت دستیابي به اهداذ خواهد بود.

 

 وظايف دانشجويان:

a. .گزارش كتبي روزانه، در ارتباط با عملكرد بالیني دانشجویان كارشناسي مدیریت 

b.  حداقل یكي از اهداذ ویژهمیزان دستیابي به ، در ارتباط با پایان دورهگزارش كتبي.  

 

 : )تكوينی و پايانی( بالینی ارزشیابی روش

 نحوه ارزشیابی  درصد نمره

03%  حضور فعال در محیط بالین 

03%  گزارشات كتبي روزانه 

40%  كار از میزان دستیابي به اهداذ ویژهگزارش  
 

 االجرا:قوانین و مقررات بالینی الزم 

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

 رعایت موازین اخالقي در راستای اجرای نقش الگویي برای دانشجویان كارشناسي.  -2

 حضور منظم و برنامه ریزی شده در محیط بالین )با هماهنگي مدرس مربوطه(. -3

 انجام تكالیف و وظایف در موعد مقرر. -4



 

  در مقطع ارشد پرستاري T.Aآموزش مديريت به شیوه جدول زمانبندي فعالیتهاي روزانه دوره بالینی 

 1398-99 اولنیمسال 

 

 روزهای دوره تاریخ و ساعت فعالیت های آموزشي

 .شركت در جلسه معارفه دانشجویان كارآموزی مدیریت مقطع كارشناسي 

   دو مقطع آشنایي با اهداذ، قوانین و مقررات كارآموزی مدیریت پرستاری در هر

 كارشناسي و ارشد.

 12تا  8
 لروز او

 كنترل و نظارت بر عمكلرد دانشجویان مقطع كارشناسي در كارآموزی مدیریت 

  همراهي با مدرس بالیني و آشنایي با شیوه ها و مهارت های آموزش بالیني مدیریت

 و هدایت و كنترل دانشجویان. پرستاری

 14تا  7
 روز دوم

 در  كنترل و نظارت بر عمكلرد دانشجویان مقطع كارشناسي در كارآموزی مدیریت

 .آنان راستای اهداذ كارآموزیجهت هدایت و راهنمایي آنان در 

  همراهي با مدرس بالیني و آشنایي با شیوه ها و مهارت های آموزش بالیني مدیریت

 .پرستاریو شیوه های كنترلي در آموزش و بالین  پرستاری

 

 14تا  7

 روز سوم

 و  كنترل و نظارت بر عمكلرد دانشجویان مقطع كارشناسي در كارآموزی مدیریت

 در مسیر اهداذ. آنان پیگیری حركت صحیح

  همراهي با مدرس بالیني و آشنایي با شیوه ها و مهارت های آموزش بالیني مدیریت

 دانشجویان. های تكویني و پایاني و و ارزشیابي  پرستاری

 14تا  7

 چهارمروز 

 


