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 ، در وقت اداریسه شنبه و چهارشنبه هر هفته ول دوره:ئبا مس تماس یساعت و روزها

 
  دوره: کلی هدف

بتواند ضمن ارتباط با بیمار، بر اساس فرایند پرستاری و با استقالل و افزایش مهارت دانشجویان تا با استفاده از دروس تئوری آموخته شده، عمال در بالین بیمار 
 ایفای نقش نمایند. فس در انجام وظایف مختلف در بخش مراقبت های ویژه اعتماد به ن

 دانشجو پس از طی این دوره باید بتواند:
 ) حیطه عاطفی(با پرسنل بخش و بیمار ارتباط مناسب برقرار نماید. .1

 ) حیطه روانی حرکتی(بیمار را در بخش پذیرش و اقدامات پرستاری اولیه انجام دهد.بطور مستقل  .2

 ) حیطه شناختی(مقادیر طبیعی و غیر طبیعی آزمایشات را از یکدیگر افتراق دهد. .3

 )حیطه شناختی(مشکالت بیمار را تعیین و اولویت بندی کند. .4

 ) حیطه روانی حرکتی(را اجرا نماید. سطح هوشیاری کاهشو در بیمار دچار  نورولوژیمراقبت پرستاری در صدمات  .5

 ) حیطه روانی حرکتی( انجام دهد. را  بیماران دارای راه هوایی مصنوعیمراقبت های پرستاری در  .6

 مراقبت های پرستاری در بیماران دارای لوله تغذیه دهانی معده ای و یا بینی معده ای انجام دهد. ) حیطه روانی حرکتی( .7

 ) حیطه روانی حرکتی( وایی مصنوعی را با دقت و با رعایت نکات الزم به روش استریل انجام دهد.ساکشن راه ه .8

 ) حیطه شناختی، حیطه روانی حرکتی(دستورات دارویی را با رعایت اصول صحیح اجرا و عوارض دارویی را توضیح دهد. .9

 ) حیطه روانی حرکتی( پانسمان را به روش صحیح و استریل تعویض نماید. .10

 ) حیطه شناختی، حیطه روانی حرکتی( اندیکاسیون های تعبیه چست تیوب را بیان کند و نحوه مراقبت صحیح از پست تیوب را انجام دهد. .11

 ) حیطه روانی حرکتی( روش های پیشگیری، مراقبت و درمان از زخم های فشاری را هنگام مراقبت از مددجو بکار ببندد. .12

 رد کاردکس نماید و موارد غیر طبیعی را به پزشک گزارش یا پرستار مسئول گزارش نماید.) حیطه روانی حرکتی(دستورات پزشک را به طور دقیق وا .13

 اقدامات مراقبتی انجام شده و نتایج آن ها را به طور کامل در انتهای شیفت در برگه گزارش پرستاری ثبت نماید.) حیطه روانی( .14

 مراقبت، پیشگیری از عوارض یا عود مجدد را به بیمار ارایه نماید.) حیطه شناختی(آموزش های الزم درباره بیماری، نحوه  .15

 

 

 )مبتنی بر حیطه روانی حرکتی( :و مهارت های عملیاهداف 

 دانشجو قادر باشد:
 امکانات بازدید داشته باشد. و تجهیزات بخش، فیزیکی از محیط (1

 داده و جدا کند. صیرا تشخدر بخش  گذشته خیتار یداروها (2

 .طراحی کندرا  پرسنل کاری شیفت ماهانه برنامه (3

 بدحال را  بررسی و گزارش دهد. بیماران بخصوص بیماران به مراقبت ارائه وضعیت (4

 موجود در هر بخش را تهیه نماید. اشکاالت لیست (5
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 کاری تهیه کند شیفت هر در آنها از هرکدام تعداد و دانشجویان  و مامایی و پرستاری پرسنل اسامی لیست (6

 آن داشته باشد. اجرای حسن بر نظارت و کنترل را تهیه کند  و  بیماران غذایی لیست (7

 را بداند. بیماران روزانه آمار (8

 بربالین را انجام دهد. بیماران تحویل (9

 دربالین بیمار داشته باشد. تیم اعضا سایر یا و پزشک همراهی با (10

 کند و نظارت بر حسن اجرای آن نیز داشته باشد. وارد دارویی کارتهای و کاردکس در دستورات (11

 را انجام دهد. ..(و درخواستها ها، مشاوره پیگیری جمله از)  دستورات دنبال به مناسب اقدامات (12

 را ثبت کند. نویسی ( گزارش صحیح اصول به توجه با )بیماران به مربوط گزارشات کلیه (13

 کند چک وکنترل ترالی در موجود تجهیزات و وسایل (14

 

 : درس  اصلی منابع
Marino, P. L. (2017). Marino's the ICU book. 
Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2018). Brunner and Suddarth’s textbook of medical-surgical 

nursing. Wolters kluwer india Pvt Ltd. 

 

 نحوه ارزشیابی فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشیابی
 درصد 10                                       ارزشیابی عمومی بر اساس فرم ارزشیابی عمومی

 درصد 50  ارزشیابی پیشرفت مهارت های بالینی بر اساس فرم ارزشیابی اختصاصی منطبق با اهداف ویژه
 درصد 20                           امتحان پایانی) به صورت بالینی جهت ارزیابی شایستگی بالینی(

 درصد 10                                      ارائه پمفلت آموزش به بیمار و ترجمه خالصه مقاله
 درصد 10                                                               امادگی در کنفرانس های گروهی

  نمره( 20درصد) 100                                                            جمع
 قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 . دانشجویان بایستی به طور منظم و به موقع در بخش حضور یافته و پس از اتمام ساعت کارآموزی آنجا را ترک کنند.1

 الت استفاده نکنند.. دارای یونیفرم و کارت شناسایی بوده و از زیور آ2

 . کنفرانس بالینی خود را به موقع ارایه نمایند.3

 . در بحث های گروهی و کنفرانس ها شرکت فعال داشته باشند.4

 . برای هر یک از بیماران خود در طول شیفت برنامه پرستاری بر اساس فرآیند پرستاری تدوین نمایند.5

 ش یک پمفلت آموزشی تهیه کنند.. با توجه به بیماری های شایع موجود در بخ6

جویان . هر دانشجو موظف است پس از پایان جلسه گزارش کاملی از بیمار خود را تهیه نماید و در جلسه بعد به صورت راند بالینی برای سایر دانش7

 ارائه کند.

 نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی و درمانی:ل دوره در مورد ئوسیاست مس
 دانشجو باید:

 رآس ساعت در بخش حضور داشته باشد.  (1

 ظاهری آراسته و مرتب داشته باشد. (2

 لباس فرم طبق دستورالعمل دانشگاه برای هر بخش، استفاده شود. (3

 اتیکت شناسایی داشته باشد. (4

 رفتاری باوقار و مودب داشته باشد. (5

 را رعایت نماید. دانشجوییشئونات  (6

 نماید.ارتباط محترمانه ای با پرسنل بخش برقرار  (7
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 هر گونه تاخیر و یا عدم حضور در کاراموزی را سریعا اطالع دهد. (8

 از وسایل تزئینی از جمله دستبند و .... به هیچ وجه در بخش استفاده ننماید. (9

 :بخش در فراگیران تکالیف
 مطالب مشخص شده برای کنفرانس ها را مطالعه نماید. (1

 توضیحات مربی دقت نموده و تمام تالش خویش را به کار گیرد.برای افزایش مهارت و دقت در انجام امور به  (2

 تکلیف های محول شده را در وقت معین انجام دهد. (3

 الگ بوک ها را به صورت روزانه تکمیل نمایند. (4

 در انجام امور روحیه همکاری را افزایش داده و به دوستان خود کمک کنند. (5

 تالش کنند تا از تکرار خطاها جلوگیری نمایند. (6

 را گزارش کنند. ات غیر عادی یافت شده در شرح حال و یا عالیم حیاتی بیماراناطالع (7

 ندارد :در اورژانس رانیفراگ تکالیف

 ندارد :در درمانگاه رانیفراگ تکالیف

 ندارد :در کشیک عصر و شب رانیفراگ تکالیف

 ندارد: در اتاق عمل رانیفراگ تکالیف

  :در گزارش صبحگاهی رانیفراگ تکالیف
ند پرستاری هر یک از فراگیران موظف است در طول هر یک از جلسات کارورزی گزارش کاملی از بیماری که در حال مراقبت از ان می باشد را بر اساس فرای

 کامل نماید و در جلسه بعدی به صورت گزارش صبحگاهی ارایه نماید.

 :هادر کنفرانس رانیفراگ تکالیف
 مطالعه نمایند. شده برای کنفرانس را  مشخصمطلب  (1

 در ارائه کنفرانس ها مشارکت داشته باشند. (2

 در جمع آوری مطالب جدید و به روز کوشا باشند. (3

 ندارد :در ژورنال کالب رانیفراگ تکالیف

 ندارد: های بالینیدر مرکز مهارت رانیفراگ تکالیف

 دورهبندی ارائه جدول زمان

 ساعت

12:30-10:30 

 ساعت

10:30-10 

 ساعت

10-7:30 

 

 ردیف روز

و  مارانیکامل ب یبررس مارانشان،یبا ب انیدانشجو ییآشنا
 گرفتن شرح حال و مطالعه پرونده آنان

به تصادف و بحث درباره داروها  ماریپرونده ب کیانتخاب 
 نوشته شده یو گزارشات پرستار ماریب شاتیو آزما

خود در  ماریانجام داده بر ب یبررسگزارش هر دانشجو از 
 یکارآموز انیپا

معارفه و توضیح اهداف و قوانین کارورزی و  استراحت
 بخش مراقبت های ویژه

برای هریک از  ینیبالمباحث آموزشی   نییتع
 جلسات

ارائه برگه مقررات شامل پوشش و ساعات 
فرم  زیو ن انیورود و خروج و ... به دانشجو

 یابیارزش
به سرپرستار و پرسنل  انیدانشجو یمعرف

بخش)تعداد  طیبخش و آشنا کردن آنان با مح

 1 جلسه اول
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 رشیکه در بخش پذ ییها یماریتخت ها، ب
 شود و ...( یم

 میتقستعیین یکی از دانشجویان به منظور 
 انیدانشجو نیدر بخش ب مارانیب

بکارگیری آموزش های تئوری داده شده در بالین و ایجاد 
 انتقادی در دانشجویانتفکر 

توسط از دانشجو بیمار درباره  یگرفتن گزارش شفاه
الزم در مورد  یو سپس دادن آموزش ها دانشجو مسئول 

بر  یذکر شده به آنها به صورت حضور انیمددجو یازهاین
با انجام نظارت بر نحوه  انیتوسط دانشجو مارانیب نیبال

 آن.  یآموزش و محتوا
خود را اعم از  ماریمربوط به ب ینیامور بال هیهر دانشجو کل
دارو و ... انجام داده و پس از ارائه  ،یاتیچک عالئم ح

 گزارش به پرسنل از بخش خارج شدند

 شرکت در راند تحویل بخش  استراحت
ارائه گزارش صبحگاهی توسط یکی از 

 دانشجویان
انتخاب یکی از دانشجویان به عنوان مسئول 

 تحویل بیمارانتقسیم بیماران و 
انتخاب یک بیمار و ارائه مراقبت های 

 پرستاری
در بخش با توجه به  ماریپرونده ب یمطالعه 

نکات پرونده اعم  یموضوع کنفرانس و بررس
 یپرستار یمراقبت ها شات،یاز داروها، آزما

 و...
به صورت بحث گروهی  ینیارائه کنفرانس بال

و تمرین عملی در خصوص اکسیژن تراپی و 
 فسیر گازهای خون شریانیت

 

 2 دومجلسه 

بکارگیری آموزش های تئوری داده شده در بالین و ایجاد 
 تفکر انتقادی در دانشجویان

توسط از دانشجو بیمار درباره  یگرفتن گزارش شفاه
الزم در مورد  یو سپس دادن آموزش ها دانشجو مسئول 

بر  یذکر شده به آنها به صورت حضور انیمددجو یازهاین
با انجام نظارت بر نحوه  انیتوسط دانشجو مارانیب نیبال

 آن.  یآموزش و محتوا
خود را اعم از  ماریمربوط به ب ینیامور بال هیهر دانشجو کل
دارو و ... انجام داده و پس از ارائه  ،یاتیچک عالئم ح

 گزارش به پرسنل از بخش خارج شدند

 شرکت در راند تحویل بخش  استراحت
ارش صبحگاهی توسط یکی از ارائه گز

 دانشجویان
انتخاب یکی از دانشجویان به عنوان مسئول 

 تقسیم بیماران و تحویل بیماران
انتخاب یک بیمار و ارائه مراقبت های 

 پرستاری
در بخش با توجه به  ماریپرونده ب یمطالعه 

نکات پرونده اعم  یموضوع کنفرانس و بررس
 یپرستار یمراقبت ها شات،یاز داروها، آزما

 و...
به صورت بحث گروهی  ینیارائه کنفرانس بال

و تمرین عملی در خصوص اموزش ونتیالتور 
 و انواع مد های ان

 

 3 جلسه سوم

بکارگیری آموزش های تئوری داده شده در بالین و ایجاد 
 تفکر انتقادی در دانشجویان

توسط از دانشجو بیمار درباره  یگرفتن گزارش شفاه
الزم در مورد  یو سپس دادن آموزش ها دانشجو مسئول 

بر  یذکر شده به آنها به صورت حضور انیمددجو یازهاین
با انجام نظارت بر نحوه  انیتوسط دانشجو مارانیب نیبال

 آن.  یآموزش و محتوا

 شرکت در راند تحویل بخش  استراحت
ارائه گزارش صبحگاهی توسط یکی از 

 دانشجویان
انتخاب یکی از دانشجویان به عنوان مسئول 

 تقسیم بیماران و تحویل بیماران
انتخاب یک بیمار و ارائه مراقبت های 

 پرستاری
در بخش با توجه به  ماریپرونده ب یمطالعه 

نکات پرونده اعم  یموضوع کنفرانس و بررس

 چهارمجلسه 

4 
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خود را اعم از  ماریمربوط به ب ینیامور بال هیهر دانشجو کل
. انجام داده و پس از ارائه دارو و .. ،یاتیچک عالئم ح

 گزارش به پرسنل از بخش خارج شدند

 یپرستار یمراقبت ها شات،یاز داروها، آزما
 و...

به صورت بحث گروهی  ینیارائه کنفرانس بال
و تمرین عملی در خصوص روش های 

 جداسازی و عوارض ونتیالتور
 

شده در بالین و ایجاد بکارگیری آموزش های تئوری داده 
 تفکر انتقادی در دانشجویان

توسط از دانشجو بیمار درباره  یگرفتن گزارش شفاه
الزم در مورد  یو سپس دادن آموزش ها دانشجو مسئول 

بر  یذکر شده به آنها به صورت حضور انیمددجو یازهاین
با انجام نظارت بر نحوه  انیتوسط دانشجو مارانیب نیبال

 آن.  یآموزش و محتوا
خود را اعم از  ماریمربوط به ب ینیامور بال هیهر دانشجو کل
دارو و ... انجام داده و پس از ارائه  ،یاتیچک عالئم ح

 گزارش به پرسنل از بخش خارج شدند

 شرکت در راند تحویل بخش  استراحت
ارائه گزارش صبحگاهی توسط یکی از 

 دانشجویان
مسئول انتخاب یکی از دانشجویان به عنوان 

 تقسیم بیماران و تحویل بیماران
انتخاب یک بیمار و ارائه مراقبت های 

 پرستاری
در بخش با توجه به  ماریپرونده ب یمطالعه 

نکات پرونده اعم  یموضوع کنفرانس و بررس
 یپرستار یمراقبت ها شات،یاز داروها، آزما

 و...
به صورت بحث گروهی  ینیارائه کنفرانس بال

خصوص روش های  و تمرین عملی در
 دسترسی عروقی و داخل استخوانی

 

 پنجمجلسه 

5 

بکارگیری آموزش های تئوری داده شده در بالین و ایجاد 
 تفکر انتقادی در دانشجویان

توسط از دانشجو بیمار درباره  یگرفتن گزارش شفاه
الزم در مورد  یو سپس دادن آموزش ها دانشجو مسئول 

بر  یذکر شده به آنها به صورت حضور انیمددجو یازهاین
با انجام نظارت بر نحوه  انیتوسط دانشجو مارانیب نیبال

 آن.  یآموزش و محتوا
خود را اعم از  ماریمربوط به ب ینیامور بال هیهر دانشجو کل
دارو و ... انجام داده و پس از ارائه  ،یاتیچک عالئم ح

 گزارش به پرسنل از بخش خارج شدند

 شرکت در راند تحویل بخش  استراحت
ارائه گزارش صبحگاهی توسط یکی از 

 دانشجویان
انتخاب یکی از دانشجویان به عنوان مسئول 

 تقسیم بیماران و تحویل بیماران
انتخاب یک بیمار و ارائه مراقبت های 

 پرستاری
در بخش با توجه به  ماریپرونده ب یمطالعه 

نکات پرونده اعم  یموضوع کنفرانس و بررس
 یپرستار یمراقبت ها شات،یاز داروها، آزما

 و...
به صورت بحث گروهی  ینیارائه کنفرانس بال

و تمرین عملی در خصوص آسیب تروماتیک 
مغزی و انواع خونریزی های مغزی و مراقبت 

 های ان
 

 ششمجلسه 

6 

بکارگیری آموزش های تئوری داده شده در بالین و ایجاد 
 تفکر انتقادی در دانشجویان

توسط از دانشجو بیمار درباره  یگرفتن گزارش شفاه
الزم در مورد  یو سپس دادن آموزش ها دانشجو مسئول 

بر  یذکر شده به آنها به صورت حضور انیمددجو یازهاین

 شرکت در راند تحویل بخش  استراحت
ارائه گزارش صبحگاهی توسط یکی از 

 دانشجویان
انتخاب یکی از دانشجویان به عنوان مسئول 

 تقسیم بیماران و تحویل بیماران

 هفتمجلسه 
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با انجام نظارت بر نحوه  انیتوسط دانشجو مارانیب نیبال
 آن.  یآموزش و محتوا

خود را اعم از  ماریمربوط به ب ینیامور بال هیهر دانشجو کل
دارو و ... انجام داده و پس از ارائه  ،یاتیچک عالئم ح

 گزارش به پرسنل از بخش خارج شدند

یمار و ارائه مراقبت های انتخاب یک ب
 پرستاری
در بخش با توجه به  ماریپرونده ب یمطالعه 

نکات پرونده اعم  یموضوع کنفرانس و بررس
 یپرستار یمراقبت ها شات،یاز داروها، آزما

 و...
به صورت بحث گروهی  ینیارائه کنفرانس بال

و تمرین عملی در خصوص تفسیر گرافی قفسه 
مراقبت های سینه در مشکالت شایع بخش 

 ویژه
 

بکارگیری آموزش های تئوری داده شده در بالین و ایجاد 
 تفکر انتقادی در دانشجویان

توسط از دانشجو بیمار درباره  یگرفتن گزارش شفاه
الزم در مورد  یو سپس دادن آموزش ها دانشجو مسئول 

بر  یذکر شده به آنها به صورت حضور انیمددجو یازهاین
با انجام نظارت بر نحوه  انیتوسط دانشجو مارانیب نیبال

 آن.  یآموزش و محتوا
خود را اعم از  ماریمربوط به ب ینیامور بال هیهر دانشجو کل
دارو و ... انجام داده و پس از ارائه  ،یاتیچک عالئم ح

 گزارش به پرسنل از بخش خارج شدند

 شرکت در راند تحویل بخش  استراحت
هی توسط یکی از ارائه گزارش صبحگا

 دانشجویان
انتخاب یکی از دانشجویان به عنوان مسئول 

 تقسیم بیماران و تحویل بیماران
انتخاب یک بیمار و ارائه مراقبت های 

 پرستاری
در بخش با توجه به  ماریپرونده ب یمطالعه 

نکات پرونده اعم  یموضوع کنفرانس و بررس
 یپرستار یمراقبت ها شات،یاز داروها، آزما

 و...
به صورت بحث گروهی  ینیارائه کنفرانس بال

و تمرین عملی در خصوص انواع راه های 
 هوایی پیشرفته و مراقبت های مربوط به ان

 

 هشتمجلسه 

8 

بکارگیری آموزش های تئوری داده شده در بالین و ایجاد 
 تفکر انتقادی در دانشجویان

توسط از دانشجو بیمار درباره  یگرفتن گزارش شفاه
الزم در مورد  یو سپس دادن آموزش ها دانشجو مسئول 

بر  یذکر شده به آنها به صورت حضور انیمددجو یازهاین
با انجام نظارت بر نحوه  انیتوسط دانشجو مارانیب نیبال

 آن.  یآموزش و محتوا
خود را اعم از  ماریمربوط به ب ینیامور بال هیهر دانشجو کل
دارو و ... انجام داده و پس از ارائه  ،یاتیچک عالئم ح

 گزارش به پرسنل از بخش خارج شدند

 شرکت در راند تحویل بخش  استراحت
ارائه گزارش صبحگاهی توسط یکی از 

 دانشجویان
انتخاب یکی از دانشجویان به عنوان مسئول 

 تقسیم بیماران و تحویل بیماران
انتخاب یک بیمار و ارائه مراقبت های 

 پرستاری
در بخش با توجه به  ماریپرونده ب یمطالعه 

نکات پرونده اعم  یموضوع کنفرانس و بررس
 یپرستار یمراقبت ها شات،یاز داروها، آزما

 و...
به صورت بحث گروهی  ینیارائه کنفرانس بال

و تمرین عملی در خصوص روش هایت غذیه 
 در بخش مراقبت های ویژه

 

 نهمجلسه 

9 

تئوری داده شده در بالین و ایجاد بکارگیری آموزش های 
 تفکر انتقادی در دانشجویان

 دهمجلسه  شرکت در راند تحویل بخش  استراحت
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توسط از دانشجو بیمار درباره  یگرفتن گزارش شفاه
الزم در مورد  یو سپس دادن آموزش ها دانشجو مسئول 

بر  یذکر شده به آنها به صورت حضور انیمددجو یازهاین
با انجام نظارت بر نحوه  انیتوسط دانشجو مارانیب نیبال

 آن.  یآموزش و محتوا
خود را اعم از  ماریمربوط به ب ینیامور بال هیهر دانشجو کل
دارو و ... انجام داده و پس از ارائه  ،یاتیچک عالئم ح

 گزارش به پرسنل از بخش خارج شدند

ارائه گزارش صبحگاهی توسط یکی از 
 دانشجویان

انتخاب یکی از دانشجویان به عنوان مسئول 
 تقسیم بیماران و تحویل بیماران

انتخاب یک بیمار و ارائه مراقبت های 
 پرستاری
در بخش با توجه به  ماریپرونده ب یمطالعه 

نکات پرونده اعم  یموضوع کنفرانس و بررس
 یپرستار یمراقبت ها شات،یاز داروها، آزما

 و...
به صورت بحث گروهی  ینیکنفرانس بالارائه 

و تمرین عملی در خصوص مراقبت از پوست، 
 پیشگیری و درمان زخم های فشاری

 

بکارگیری آموزش های تئوری داده شده در بالین و ایجاد 
 تفکر انتقادی در دانشجویان

توسط از دانشجو بیمار درباره  یگرفتن گزارش شفاه
الزم در مورد  یو سپس دادن آموزش ها دانشجو مسئول 

بر  یذکر شده به آنها به صورت حضور انیمددجو یازهاین
با انجام نظارت بر نحوه  انیتوسط دانشجو مارانیب نیبال

 آن.  یآموزش و محتوا
خود را اعم از  ماریمربوط به ب ینیامور بال هیهر دانشجو کل
دارو و ... انجام داده و پس از ارائه  ،یاتیچک عالئم ح

 گزارش به پرسنل از بخش خارج شدند

 شرکت در راند تحویل بخش  استراحت
ارائه گزارش صبحگاهی توسط یکی از 

 دانشجویان
انتخاب یکی از دانشجویان به عنوان مسئول 

 تقسیم بیماران و تحویل بیماران
انتخاب یک بیمار و ارائه مراقبت های 

 پرستاری
در بخش با توجه به  ماریپرونده ب یطالعه م

نکات پرونده اعم  یموضوع کنفرانس و بررس
 یپرستار یمراقبت ها شات،یاز داروها، آزما

 و...
به صورت بحث گروهی  ینیارائه کنفرانس بال

و تمرین عملی در خصوص اصول صحیح 
 گزارش نویسی در بخش مراقبت های ویژه

 

 یازدهمجلسه 

11 

آموزش های تئوری داده شده در بالین و ایجاد بکارگیری 
 تفکر انتقادی در دانشجویان

توسط از دانشجو بیمار درباره  یگرفتن گزارش شفاه
الزم در مورد  یو سپس دادن آموزش ها دانشجو مسئول 

بر  یذکر شده به آنها به صورت حضور انیمددجو یازهاین
بر نحوه با انجام نظارت  انیتوسط دانشجو مارانیب نیبال

 آن.  یآموزش و محتوا
خود را اعم از  ماریمربوط به ب ینیامور بال هیهر دانشجو کل
دارو و ... انجام داده و پس از ارائه  ،یاتیچک عالئم ح

 گزارش به پرسنل از بخش خارج شدند

 شرکت در راند تحویل بخش  استراحت
ارائه گزارش صبحگاهی توسط یکی از 

 دانشجویان
دانشجویان به عنوان مسئول انتخاب یکی از 

 تقسیم بیماران و تحویل بیماران
انتخاب یک بیمار و ارائه مراقبت های 

 پرستاری
در بخش با توجه به  ماریپرونده ب یمطالعه 

نکات پرونده اعم  یموضوع کنفرانس و بررس
 یپرستار یمراقبت ها شات،یاز داروها، آزما

 و...
گروهی به صورت بحث  ینیارائه کنفرانس بال

 و تمرین عملی در خصوص فیزیوتراپی تنفسی
 

 دوازدهمجلسه 
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بکارگیری آموزش های تئوری داده شده در بالین و ایجاد 
 تفکر انتقادی در دانشجویان

توسط از دانشجو بیمار درباره  یگرفتن گزارش شفاه
الزم در مورد  یو سپس دادن آموزش ها دانشجو مسئول 

بر  یذکر شده به آنها به صورت حضور انیمددجو یازهاین
با انجام نظارت بر نحوه  انیتوسط دانشجو مارانیب نیبال

 آن.  یآموزش و محتوا
خود را اعم از  ماریمربوط به ب ینیامور بال هیهر دانشجو کل
دارو و ... انجام داده و پس از ارائه  ،یاتیچک عالئم ح

 گزارش به پرسنل از بخش خارج شدند

 شرکت در راند تحویل بخش  استراحت
ارائه گزارش صبحگاهی توسط یکی از 

 دانشجویان
انتخاب یکی از دانشجویان به عنوان مسئول 

 تقسیم بیماران و تحویل بیماران
انتخاب یک بیمار و ارائه مراقبت های 

 پرستاری
در بخش با توجه به  ماریپرونده ب یمطالعه 

نکات پرونده اعم  یموضوع کنفرانس و بررس
 یپرستار یمراقبت ها شات،یاز داروها، آزما

 و...
به صورت بحث گروهی  ینیارائه کنفرانس بال

و تمرین عملی در خصوص احیای قلبی ریوی 
 پایه 

 

 سیزدهمجلسه 

13 

بکارگیری آموزش های تئوری داده شده در بالین و ایجاد 
 تفکر انتقادی در دانشجویان

توسط از دانشجو بیمار درباره  یگرفتن گزارش شفاه
الزم در مورد  یو سپس دادن آموزش ها دانشجو مسئول 

بر  یذکر شده به آنها به صورت حضور انیمددجو یازهاین
با انجام نظارت بر نحوه  انیتوسط دانشجو مارانیب نیبال

 آن.  یآموزش و محتوا
خود را اعم از  ماریمربوط به ب ینیامور بال هیهر دانشجو کل
دارو و ... انجام داده و پس از ارائه  ،یاتیچک عالئم ح

 گزارش به پرسنل از بخش خارج شدند

 شرکت در راند تحویل بخش  استراحت
ارائه گزارش صبحگاهی توسط یکی از 

 دانشجویان
انتخاب یکی از دانشجویان به عنوان مسئول 

 تقسیم بیماران و تحویل بیماران
انتخاب یک بیمار و ارائه مراقبت های 

 پرستاری
در بخش با توجه به  ماریپرونده ب یطالعه م

نکات پرونده اعم  یموضوع کنفرانس و بررس
 یپرستار یمراقبت ها شات،یاز داروها، آزما

 و...
به صورت بحث گروهی  ینیارائه کنفرانس بال

و تمرین عملی در خصوص احیای قلبی ریوی 
 پیشرفته

 

 چهاردهمجلسه 
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شده در بالین و ایجاد بکارگیری آموزش های تئوری داده 
 تفکر انتقادی در دانشجویان

توسط از دانشجو بیمار درباره  یگرفتن گزارش شفاه
الزم در مورد  یو سپس دادن آموزش ها دانشجو مسئول 

بر  یذکر شده به آنها به صورت حضور انیمددجو یازهاین
با انجام نظارت بر نحوه  انیتوسط دانشجو مارانیب نیبال

 آن.  یآموزش و محتوا
خود را اعم از  ماریمربوط به ب ینیامور بال هیهر دانشجو کل
دارو و ... انجام داده و پس از ارائه  ،یاتیچک عالئم ح

 گزارش به پرسنل از بخش خارج شدند

 توضیح در خصوص امتحان صالحیت بالینی  استراحت
 شرکت در راند تحویل بخش 

ارائه گزارش صبحگاهی توسط یکی از 
 دانشجویان

اقبت های انتخاب یک بیمار و ارائه مر
پرستاری توسط دانشجو و مشاهده دانشجو 

 جهت ارزشیابی
 

 پانزدهمجلسه 
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