
  بسمه تعالي

  دانشگاه علوم پزشكي بابل

  دانشكده پرستاري و مامايي فاطمه الزهرا (س) رامسر

  موضوع: اهداف و گامهاي آموزشي

   IVو  IIIفراگيران:دانشجويان ترم هشتم واحد عرصه 

  واحد: بخش جراحي

  روز ) 9واحد (  1تعداد واحد: 

  

روز 

  اول

  : هدف

  IVو  IIIآشنايي 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 گامهاي آموزشي

ن بر اساس فرايند پرستاري از ، آشنايي و اجراي عملي مراقبت پرستاري در بالي IVو  IIIجراحي  –تأكيد بر دروس داخلي 

 بيمار و تعيين تكاليف مورد نياز در اين واحد 5حداقل 

روز 

  دوم

  : هدف

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

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

روز 

  سوم

  :  هدف

  تعيين ميزان آگاهي و آشنايي دانشجويان در مورد داروهاي چشمي (پيلوكارپين، بتامتازون و ...)

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

روز 

  چهارم

  :  هدف

  ي و آشنايي دانشجويان در مورد داروهاي ضد سوختگي ( سيلور سولفاديازين ، استات مافنات و ...)تعيين ميزان آگاه

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

روز 

  پنجم

  :  هدف

  تعيين ميزان آگاهي و آشنايي دانشجويان در مورد داروهاي آنتي بيوتيك

  : اجراي عملي و مراقبت كلي پرستاري در رابطه با مصرف انواع آنتي بيوتيك و بحث گروهي در اين زمينهگامهاي آموزشي

روز 

  ششم

  : هدف

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

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

  پمفلت آموزشي يا پوستر در رابطه با آن نياز آموزشي بخش

روز 

  هفتم

  : هدف

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

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

  تهيه پمفلت آموزشي يا پوستر در رابطه با آن و نياز  آموزشي بخش

روز 

هشتم 

  و نهم

  :      هدف 

  ارزيابي علمي و عملي دانشجو

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

  انجام پس آزمون–ارائه كتبي يك فرايند پرستاري  –پرستاري 

  

  

 

  
  


