
  بسمه تعالي

  دانشكده پرستاري و مامايي فاطمه الزهرا (س) رامسر - دانشگاه علوم پزشكي بابل

  موضوع: اهداف و گامهاي آموزشي

   IIو  Iفراگيران:دانشجويان ترم هفتم واحد عرصه 

  واحد: بخش داخلي

  روز ) 9واحد (  1تعداد واحد: 

  

روز 

  اول

  :هدف 

  IIو  Iآشنايي با اهداف كارورزي عرصه     -

 تعيين ميزان آگاهي دانشجويان -

 تعيين ميزان عملكرد دانشجويان -

: انجام پيش آزمون در زمينه ميزان آگاهي و عملي مراقبت پرستاري در بالين بر اساس فرايند پرستاري با تأكيد بر گامهاي آموزشي

بيمار و تعيين  5اساس فرايند پرستاري از حداقل  ، آشنايي و اجراي عملي مراقبت پرستاري در بالين بر IIو  Iجراحي  –دروس داخلي 

 تكاليف مورد نياز در اين واحد

روز 

  دوم

  :هدف

  آناليز ادرار) –هماتولوژي  –تعيين ميزان آگاهي دانشجويان در مورد كليه آزمايشات (بيوشيمي  -

  اين زمينه : تفسير آزمايشات مربوط به پرونده بيماران تحت مراقبت و بحث گروهي در گامهاي آموزشي

روز 

  سوم

  :هدف

 تعيين ميزان آگاهي و آشنايي دانشجويان در مورد داروهاي سيستم گوارش -

  گامهاي آموزشي:اجراي عملي و مراقبت كلي پرستاري در رابطه با مصرف داروهاي سيستم گوارش و بحث گروهي در اين زمينه

روز 

  چهارم

  :هدف

  تزريقي و خوراكي )  –تنفسي (اسپري رد داروهاي تعيين ميزان آگاهي و آشنايي دانشجويان در مو -

  : اجراي عملي و مراقبت كلي پرستاري در رابطه با مصرف داروهاي شيمي درماني و بحث گروهي در اين زمينهگامهاي آموزشي

روز 

  پنجم

  :هدف

   پيراستام وآرامبخش) –(سيتوكولين داروهاي تاثير گذار روي سيستم اعصابتعيين ميزان آگاهي و آشنايي دانشجويان در مورد -    

: اجراي عملي و مراقبت كلي در رابطه با مصرف داروهاي امينوگليكوزيد و بحث گروهي در اين زمينه و بررسي گامهاي آموزشي

  مطالعات آزمايشگاهي در اين رابطه

روز 

  ششم

  :هدف

  بيماران بخش )آشنايي دانشجويان با نيازهاي آموزشي خود و بخش ( با توجه به شرايط و  -

ارائه كنفرانس گروهي و تهيه پمفلت آموزشي يا  –: اجراي عملي و مراقبت كلي پرستاري بر اساس فرايند پرستاري گامهاي آموزشي

  پوستر در رابطه با آن و نياز آموزشي بخش

روز 

  هفتم

  :هدف

  بخش ) آشنايي دانشجويان با نيازهاي آموزشي خود و بخش ( با توجه به شرايط و بيماران -

ارائه كنفرانس به صورت گروهي و تهيه پمفلت  –: اجراي عملي و مراقبت كلي پرستاري بر اساس فرايند پرستاري گامهاي آموزشي

  آموزشي يا پوستر در رابطه با آن و نياز  آموزشي بخش

روز 

هشتم 

  و نهم

     : هدف 

  ارزيابي علمي و عملي دانشجو  

شجو از طريق مشاهده كارهاي وي از نظر نحوه اجراي فرايند پرستاري بر اساس فرايند پرستاري : ارزيابي عملي دانگامهاي آموزشي

  انجام پس آزمون–ارائه كتبي يك فرايند پرستاري  –

 

  
  


