
   

  بسمه تعالي  

  رستاري و مامايي فاطمه زهرا (س) رامسرپدانشكده  - دانشگاه علوم پزشكي بابل

  موضوع: اهداف و گامهاي آموزشي كارآموزي مديريت

  فراگيران: دانشجويان ترم هشتم پرستاري

  روز) 14واحد( 2تعداد واحد: 

  هيد رجايي تنكابن مختلف بيمارستان امام سجاد(ع) رامسر و شمحل كارآموزي: بخشهاي 

  اهداف و گامهاي آموزشي  روزها

  اول

ابي ) مـديريت ، اسـتاندارهاي حرفـه    ، مولفـه هـاي ( برنامـه ريـزي ، همـاهنگي ، سـازماندهي ، كنتـرل و ارزيـ         آشنايي با اهداف كارآموزي مديريتهدف : 

  پرستاري  

  تعيين ميزان آگاهي دانشجويان

در قالب  ، مولفه هاي مديريت و استانداردهاي حرفه پرستاري  بخش ها و بيمارستان و قوانين و مقررات نايي بابيان تكاليف دوره ، آشگامهاي آموزشي: 

  بحث گروهي

  دوم
  آشنايي با چارت تشكيالتي بيمارستان هدف:

  بحث گروهي در زمينه چارت تشكيالتي بيمارستان، ترسيم چارت تشكيالتي بيمارستانگامهاي آموزشي: 

  سوم
  يه كروكي و فهرست وسايل بخشتههدف: 

  بخش و تهيه ليست كامل از لوازم و تجهيزات موجود در بخش همراه با رسم نماي كلي بخش با ذكر جزئيات راندگامهاي آموزشي: 

  چهارم
              موجود در بخش فرمهايآشنايي با هدف: 

  برد و نوع استفاده در قالب بحث گروهي همراه با تمرين عمليموجود در بخش با ذكر كار فرمهاي ليست نمودن كليه گامهاي آموزشي: 

  پنجم
  آشنايي با شرح وظايف سر پرستار و پرستارهدف: 

  بحث گروهي در زمينه شرح وظايف سرپرستار و پرستار همراه با اجراي عملي وظايف در كنار سرپرستار و پرستار در بخشگامهاي آموزشي: 

  ششم

  ل گرفتن بخش از شيفت قبل و تحويل دادن بخش به شيفت بعدآشنايي با نحوه تحويهدف: 

بخش، شركت در تحويل و تحول بخش همراه با پرسنل بخش و مربي،  تحويل و تحولبحث گروهي در زمينه نكات قابل توجه در هنگام گامهاي آموزشي: 

  به شيفت بعد با حضور مربي و تحويل مستقل از شيفت قبل

  هفتم

  ويزيت كردن با پزشكان و وارد كردن دستورات از پرونده به كاردكس و كارت دارويي هآشنايي با نحوهدف: 

مسئول ، اجراي مستقل ويزيت با پزشك با نكات قابل توجه در حين ويزيت ، حضور در هنگام ويزيت با پرستار بحث گروهي در زمينه  گامهاي آموزشي:

  حضور پرستار مسئول يا مربي و اجراي عملي ثبت دستورات از پرونده به كاردكس و كارت دارويي با نظارت

  هشتم
  آشنايي با نحوه درخواست آزمايشات و گرافي هاي مختلف و مشاورههدف: 

  وتر)ي، گرافي ها و مشاوره همراه با اجراي عملي (با استفاده از اوراق مربو طه و كامپبحث گروهي در زمينه نحوه درخواست آزمايشاتگامهاي آموزشي: 

  نهم

  آشنايي با نحوه پذيرش ، ترخيص و انتقال بيمارانهدف: 

از  بحث گروهي در زمينه اصول و شيوه هاي پذيرش بيماران، نحوه ترخيص و انتقال بيماران از يك بخش به بخش ديگر و ياگامهاي آموزشي: 

  بيمارستان به بيمارستان ديگر همراه با تمرين عملي

  دهم
  آشنايي با نحوه نوشتن برنامه روزانه و ماهانه و برنامه آموزشي براي پرسنلهدف: 

  ذكر نكات قابل توجه در حين نوشتن برنامه روزانه ، ماهانه و آموزشي در قالب بحث گروهي همراه با تمرين عمليگامهاي آموزشي: 

  ميازده
  آشنايي با وظايف مترون(مدير بخش پرستاري)هدف: 

  آشنايي با مدير بخش پرستاري بيمارستان به صورت حضوري -بحث گروهي در زمينه شرح وظايف مدير بخش پرستاريگامهاي آموزشي: 

  دوازدهم

  آشنايي با وظايف سوپروايزر بالينيهدف: 

ايزر باليني ، راند بخشها همراه با سوپروايزر باليني ، آشنايي با چك ليستهاي كنترل بحث گروهي در زمينه شرح وظايف سوپروگامهاي آموزشي: 

  مراقبتهاي پرستاري و باليني

  سيزدهم
  آشنايي با وظايف سوپروايزر آموزشيهدف: 

  بحث گروهي در زمينه شرح وظايف سوپروايزر آموزشي، راند بخشها همراه با سوپروايزر آموزشيگامهاي آموزشي: 

  ردهمچها

   آشنايي با وظايف سوپروايزر كنترل عفونتهدف: 

بحث گروهي در زمينه شرح وظايف سوپروايزر كنترل عفونت، آشنايي با چك ليستهاي كنترل عفونت، راند بخشها همراه با سوپروايزر گامهاي آموزشي: 

  كنترل عفونت

  شيوه ارزشيابي:        

 نمره   54   ارزشيابي باليني بر اساس فرم ارزشيابي      -

 نمره   6         تكاليف                                                        -

  نمره  60  : جمع                                                                       

  

  


