
 

 ي و خدمات بهداشتي درماني گنابادکه علوم پزشگادانش

 

 كارآموزي در عرصه مديريت پرستاري عنوان درس :

 8دانشجويان پرستاري ترم گروه فراگير : 

 ساعت 102واحد كارآموزي معادل  2 تعداد واحد :

 دفتر پرستاري و بخشهاي مختلف بيمارستانها محل برگزاري :

 اعضاي هيات علمی گروه پرستاري سالمت جامعه و مديريتو مربيان: مدرسان 

 
  هدف كلي:

توسعه دانش ، كسب بينش و مهارت الزم بصورت مستقل و تقويت اعتماد بنفس در اداره بخشها و مديريت پرستاري 

 بيمارستان و ايفاي نقش مديران  در سطوح مختلف پرستاري 

 اهداف اختصاصي :

 در پايان دوره آموزشی از دانشجو انتظار می رود كه :

ستاري را درك كرده يكی از روشهاي برنامـه ريـزي در پرسـتاري را بـراي تـدويا برنامـه كـارآموزي        ـ اصول برنامه ريزي در پر  1

 دانشجويان بكار گيرد .

 . دنماي ليست ـ محيط فيزيكی تحت مديريت خود را تحليل نموده نقاط ضعف و قوت و تهديدها و فرصتهاي آنرا 2

 . دهد حدهاي پرستاري پيشنهادـ با توجه به تحليل محيط روش مناسبی براي اداره وا 3

 ـ ارتباط مناسبی با ساير دانشجويان ، همكاران ، مربيان  ، مددجويان و همراهان برقرارنمايد . 4

 ـ  مشكالت و مسـالل واحـدهاي مختلـف پرسـتاري را شناسـايی و راه حـل مناسـبی بـراي آن پيشـنهاد و بـراي حـل آنهـا              5

 نمايد .  و اقدام برنامه ريزي

 نجام رساند.ه اقش مدير پرستاري بخش فعاليتهاي مربوطه را برا اساس شرح وظايف سرپرستار بـ در ن 6

 ـ در نقش سوپروايزر آموزشی بيمارستان فعاليتهاي مربوطه را بر اساس شرح وظايف مدون سوپروايزر آموزشی به انجام رسانيده و7

 اتی اتخاذ نمايد.درجهت ارتقاء خدمات آموزشی بيمارستان و بخشهاي مختلف تمهيد

 انجام دهد.ـ در نقش سوپروايزردرمانی بيمارستان فعاليتهاي محوله را بر اساس شرح وظايف مدون مربوطه به نحو مطلوب  8

ـ  به عنوان مترون بيمارستان بتواند كليه فعاليتهاي مربوطه را انجام  داده و نسبت به مديريت پرستاري بيمارستان وفق مقررات و  9

 را اجرا نمايد . ي اصول نظري اقدام و براي ارتقاء مديريت واحدها پيشنهاداتی اراله و تاحد امكان آنهابكارگير

و سپس آنرا نقد نموده همچنـيا   داده ـ بر اساس روشهاي علمی آموزش با بهره گيري از الگوهاي تدريس به يك مددجو آموزش   10

 . دكنآموزش به مددجويان ساير دانشجويان را نيز نقد 

ـ در يك كار گروهی شركت نموده و نسبت به برگزاري كنفرانس علمی آزاد مسئوليتی را بپذيرد و بـا سـاير دانشـجويان گـروه        11

 همكاري كند .

بـراي برطـر    مناسب ـ اشكاالت مديريت پرستاري يك بخش و يك بيمارستان را شناسايی نموده . پيشنهادات علمی و عملی   12

 ايد .كردن آنها اراله نم

ـ فعاليتهاي روزانه و دوره اي خود و ساير دانشجويان را شناسايی نموده و با نظر به مبانی علمی روشی براي بهبـود عملكردهـا     13

 اراله نمايد. 

 



 

 .دهمكاران و ساير دانشجويان برسان ـ مطالب علمی جديد را جستجو و آنرا بطور خالصه به روشی مناسب به اطالع 14

 ،روشنی از بكارگيري فراگردهاي مديريت نظير تصميم گيري ، برنامه ريزي  ، هماهنگی ، فرماندهی ، كنترل ، نظـارت  ـ نمودهاي  15

 راهنمايی و هدايت ، پايش و ارزشيابی را نشان دهد .

 .را اداره نمايدـ با لحاظ اصول و مبانی نظري مديريت قادر باشدامور روزمره و مشكالت پيش آمده در واحدهاي مختلف پرستاري  16

 براي خودارزيابی كارپوشه )پورت فوليو( مناسبی تشكيل داده ودرجهت پايش و ارزشيابی مستمرخويش اقدام نمايد. -17

و بارويكرد روايی به روش بارش افكار نسبت به روايت و نقـد كـار    Zدر پايان هر بخش و دوره با استفاده از تكنينك  -18

 را نيز ارزيابی نمايد.خود اقدام و فعاليت ديگران 

 
 وظابف دانشجويان :

واحد را ترك  و اتمام ساعت كارآموزي ـ بطور مرتب و بموقع وفق برنامه در محل تعييا شده حضور يافته پس از انجام امور محوله  1

 اضطرار با هماهنگی مربی و با رعايت مقررات محيط كار آموزي را ترك نمايند . ودر صورت نيازو ودهنم

در ابتداي دوره و نيز بطور روزانه از برنامه كارآموزي و كار روزانه فردي و گروهی مطلع شده و با هماهنگی مربـی و بـر اسـاس    ـ   2

 اولويت نسبت به انجام كارآموزي اقدام نمايند .

تبـاط بـا دانشـجويان ،    در ار، ـ ملبس به يونيفرم تعييا شده بوده ، شرايط و شئونات دانشجويی را در زمان حضور رعايت كرده   3 

 حسا سلوك داشته باشند .  همكاران و مددجويان و همراهان مبانی اخالقی را رعايت نموده ،

نها در آو همواره در جستجوي مطالب و داده هاي جديدعلمی باشند و نسبت به نشر  بوده ـ مسئوليت يادگيري فردي را عهده دار  4

 لزوم مددجويان اقدام نمايند . بيا ساير دانشجويان ، همكاران و در صورت

 ـ در مباحث  و كنفرانسها ي علمی حضور بموقع و فعال داشته و نقش خود را نيز بخوبی ايفا نمايند . 5

 ـ كليه فعاليتهاي مديريتی را با لحاظ اصول علمی انجام داده براي هر فعاليت توجيه علمی مناسب اراله نمايند . 6

 يزي ، اجراء و ارزشيابی را بطور مستمر و با عنايت به مميزي منابع با نجام رسانند . برنامه ر بررسی ، ـ مراحل 7

 و بموقع گزارش نمايند .  مستند ـ در آزمون پايان دوره و ساير ارزشيابی ها شركت و تكاليف خود را بصورت  8

 

 ارزشيابي تکاليف دانشجويان

 % 20 اهنگی گروهی و ارتباط موثردانشجويی ، هماسالمی و حضور منظم ،رعايت شئونات 

 % 40 ابتكار ،پيشنهاد اصالحات ، انتقادپذيري ...(و انجام وظايف تخصصی )آمادگی علمی و عملی ،مهارت 

مميزي منابع انسانی ، برگزاري كنفرانس علمی ، آموزش به مددجو ، اراله مقاالت ، ، انجام تكاليف )برنامه ريزي 

 دات و اطالع رسانیشناسايی اشكاالت و پيشنها

25 % 

 % 15 امتحان پايان ترم 

 %100 نمره ( 20جمع ) 

 

 

 
 


