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 دوره كلی ساختار

این واحد كاراموزی دانشجویان با اصول مدیریت خدمات پرستاری در بیمارستان و بالین اشنا خواهند شد و توانایی های در : تعریف دوره

 مالی در محیط درمانی را به دست خواهند اورد. -الزم در زمینه مدیریت منابع انسانی

 داردنپیش نیاز دوره: 

 شنبه الی چهارشنبه صبح )روزهای شنبه و سه شنبه شیفت عصر هم برگزار می گردد( روز 21ساعت،  012: (/ روز)به ساعت مدت دوره

بیمارستان امام خمینی )ره(  دفتر پرستاری-دیالیز-اعصاب و روان-زنان-كودكان-اورژانس-بخش های داخلی و جراحی دوره: / بخشحیطم

 سنقر

 ششمجویان ترم دانشفراگیران: 

 ی آموزشیامحتو

 بر اساس سر فصل دروس

 

 

 :از دانشجویان و مهارت های مورد انتظاراهداف ویژه 

 د:نقادر باش در پایان دوره یانانتظار می رود دانشجو

 نمایند تهیه بخش از كروكی یک و دهند انجام را بخش كامل شناخت و بررسی .0

 نماید ریزی برنامه آنها رفع جهت و جاستخرا را كاركنان آموزشی نیازهای .2

 كلی اهداف و بیمارستان دورنمای و ماموریت .باشد آشنا بیمارستان استراتژیک برنامه با .3
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 باشد آشنا بخش عملیاتی برنامه با .0

 نماید گزارش را نواقص و نماید كنترل بخشی اعتبار استانداردهای به دستیابی نظر از را بخش وضعیت .5

 آورد بعمل را الزم هماهنگی بیماران ارجاع خصوص در بیمارستانها یا بخشها سایر با .6

 نماید كنترل را اعزام زمان در بیمار ایمنی و اعزام شرایط .7

 نماید مشاركت بخش پرسنل ماهانه نویسی برنامه در .8

 نماید رعایت را پرسنلی نویسی برنامه در الزم نكات .9

 نماید نظارت بخش كار تقسیم نحوه به .01

 نماید پیگیری را بخش جهیزاتت كالیبراسیون .00

 نماید ریزی برنامه بخش نیازهای تامین جهت .02

 باشد داشته فعال شركت بخش تحول و تحویل در .03

 دهد گزارش سرپرستار به را احتمالی نواقص و نماید كنترل را بخش پرسنل پرستاری گزارشات .00

 دهد انجام بیمار به آموزش بر تاكید با را ترخیص و ، مراقبت ، پذیرش كامل فرایند .05

 دهد ارائه را مربوطه گزارشهای و نموده همراهی را پزشک بیماران ویزیت در .06

 . دهد گزارش بخش سرپرستار به را بخش در داده رخ احتمالی خطاهای .07

 .دهند انجام گشایی مشكل ایند فر بخش مشكالت از یكی برای .08

 نماید بررسی مربوطه بخش در را بیمار ایمنی اساسی استانداردهای .09

 نماید پیگیری را درمانی و تشخیصی اقدامات نتایج و نجاما .21

 بیمار خانواده ، همكاران ، بیمار مندی رضایت ارزیابی .20

 بخش نظافت جهت ریزی برنامه یا نظارت .22
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 قسمتها سایر با هماهنگ یا مستقل بطور كاركنان آموزش جهت ریزی برنامه و آموزشی نیازهای تعیین .23

 خشیب درون جلسات جهت ریزی برنامه .20

 نماید نظارت صحیح بطور خاص تجهیزات و ، داروها مصرف بر .25

 نماید بررسی را همكاران سالیانه و ای دوره ارزشیابی های شیوه .26

 تجهیزات و دارو انقضا تاریخ و نقص نظر از احیا ترالی بررسی .27

 سوپروایزر شیفت از جامع گزارش ارائه .28

 خانواده بیمار،و به آموزش جهت ریزی برنامه .29

 .نماید استخراج را بیمارستان عملكرد با مرتبط و ممه آمار .03

 

 برنامه كاری دانشجویان به تفكیک بخش/روز

در ابتدای دوره دانشجویان هر گروه در بخش های مختلف بیمارستان بر اساس یک برنامه منظم و چرخشی تقسیم خواهند شد به نحوی كه 

 های بیمارستان حضور موثر و فعال داشت باشد. روز كاراموزی بتواند در همه بخش 21هر دانشجو در طول 

 در بخش های: هر دانشجو شرح وظایف

شیفت كاراموزی پیگیری كلیه امور مرتبط با مبحث مدیریت خدمات پرستاری و هماهنگی با سپرستار و استف  3به مدت : داخلی جراحی

 بخش و كمک در انجام امورات بخش

ستار و استف بخش و یت خدمات پرستاری و هماهنگی با سرپرری كلیه امور مرتبط با مبحث مدیرشیفت كاراموزی پیگی 3به مدت  كودكان:

 كمک در انجام امورات بخش

شیفت كاراموزی پیگیری كلیه امور مرتبط با مبحث مدیریت خدمات پرستاری و هماهنگی با  3به مدت  زنان و زایشگاه )دانشجویان خانم(:

 انجام امورات بخش سرپرستار و استف بخش و كمک در

شیفت كاراموزی پیگیری كلیه امور مرتبط با مبحث مدیریت خدمات پرستاری و هماهنگی با سرپرستار و استف بخش و  3به مدت  اورژانس:

 كمک در انجام امورات بخش
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سرپرستار و استف بخش و  شیفت كاراموزی پیگیری كلیه امور مرتبط با مبحث مدیریت خدمات پرستاری و هماهنگی با 3به مدت  دیالیز:

 كمک در انجام امورات بخش

سوپروایزر اموزشی و شیفت كاراموزی پیگیری كلیه امور مرتبط با مبحث مدیریت خدمات پرستاری و هماهنگی با  3به مدت  دفتر پرستاری:

 بالینی و كمک در انجام امورات روزانه 

 :و وظایف دانشجویان  مقرراتو  قوانین

 (03الی  8از ساعت  رنامهدر ساعات مشخص شده طبق ب)نظم در كارآموزی حضور مرتب و م-0

جهت در صورت داشتن غیبت مجاز دانشجو موظف به شركت در جلسات جبرانی و در صورت داشتن غیبت غیرمجاز به آموزش دانشكده  -2

 معرفی می گرددتصمیم گیری 

 های بالینی و ارائه تكالیف خواسته شده انجام مهارت  -3

 پایان كارآموزیمتحان اشركت در   -0

 كارآموزان:وظایف حرفه ای و اخالقی 

 از وی به عمل آورد توانایی برقراری ارتباط موثر با بیمار را در بدو پذیرش داشته و حمایت جسمی و روحی را -

 همكاری الزم را داشته باشد نو پذیرش نظارت و راهنمایی های ایشا و در انجام وظایفارتباط مفید و مناسب با مربی داشته  - 

 با پرسنل بیمارستان ارتباط مناسب برقرار كرده و در انجام وظایف با آنها همكاری الزم را داشته باشد -

 انجام وظایف با آنها همكاری الزم را داشته باشد رعایت نظم و ارتباط مناسب برقرار كرده و در خودهمگروهی های با  -

 ت دانشجویی را رعایت كندحجاب اسالمی و شئونا  -

 وقت شناس بوده و در طول دوره به طور منظم و مرتب حضور یابد  -

 احساس مسئولیت داشته باشد و در انجام دادن وظایف تمایل و عالقه نشان دهد -

 :نحوه ارزشیابی دوره

 ارزیابی انجام و ارائه تكالیف بالینی )ارائه كنفرانس دارویی و گزارش موردی(

 ی بر اساس چک لیست تدوین شده مهارت های مدیریتیارزشیاب

 

 آیتم های مورد ارزشیابی: 

)ارائه یک برنامه استاندارد شیفت ماهانه پرسنل()ارائه سه مورد گزارش عملكرد روزانه از سه بخش مجزا()طراحی یک بخش نمره 3: تكالیف

 تانی()ارائه یک مورد پمفلت اموزش به بیمار(بیمارستانی با رعایت اصول()ارائه كنفرانس پیرامون مدیریت بیمارس
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 نمره 00 )چک لیست(:ارزشیابی مهارتی

 نمره 2 آزمون پایان دوره:

 نمره 0 و حضور و غیاب: رعایت معیارهای اخالقی و رفتاری

 كارآموزیچک لیست ارزشیابی در 

 3 57/3 7/3 57/3 1 عنوان مهارت ردیف

      یت اصول بهره وریتدوین برنامه ماهانه شیفت بخش با رعا 0

      محاسبه ساعت موظفی پرسنل  2

      اضافه كار و كسر موظف پرسنل -محاسبه مرخصی 3

      تهیه گزارش روزانه از بخش و پیگیری های روتین 0

      چک و بررسی اموال و امكانات بخش طبق دستور العمل ها 5

      چک و بررسی ترالی اورژانس  6

      یک بخش بستری با رعایت اصول  طراحی 7

      انجام امورات مربوط به پذیرش بیمار در بخش 8

      بخش از  بیمار ترخیص انجام امورات مربوط به 9

      HISكار با سامانه  01

      نگارش گزارش پرستاری مطابق اصول 00

      چک و بررسی پرونده بیمار از نظر مدارک مختلف پزشكی 02

      ارائه یک برنامه اموزش ضمن خدمت با توجه به نیاز پرسنل 03

00 
ثبت نكات مهم بخش در ابتدای هر شیفت و طراحی برنامه مراقبتی 

 برای بیماران در ان روز
     

  منابع آموزشی

 1393 سال انتشار انتشارات : اطمینان نویسنده : میرمحمد حسینی کتاب اصول مدیریت پرستاری-0
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 دانشكده: EDOنام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئول            سروش معاذی نژادنام و امضای مدرس: 

https://www.gisoom.com/book/11109019/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-338934/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B5%D9%84/
https://www.gisoom.com/search/book/author-338935/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%87/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-9003/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%B1/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-2852/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%8C/
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