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 ثٝ ٘بْ خذا

 

 دا٘ؾىذٜ پزعتبری ٚ ٔبٔبیی دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی ٚ خذٔبت ثٟذاؽتی درٔب٘ی ایزاٖ

:(Clinical Social Accountability  Approach Course Plan) 

ثب رٚیىزد پبعخٍٛیی ؼزح دٚرٜ ثبِیٙی   

 

 دریب دخت ٔغزٚر رٚدعزی: ٔغئَٛ درط

 1396سٔبٖ ثبسٍ٘زی: ثٟٕٗ 

  )ثخؼ لّت ٚ ػزٚق ٚ تٙفظ( 2پزعتبری ثشرٌغبَ ٚ عبِٕٙذی  ٘بْ درط:

 رؽتٝ ٚ ٔمؽغ تحصیّی: وبرؽٙبعی پزعتبری 

 ٘فز 10تؼذاد دا٘ؾدٛ در ٞز ٌزٜٚ: حذاوثز 

 : عبػت( 51تؼذاد ٚاحذ )ٞز ٚاحذ ٔؼبدَ 

 رٚس  10: ثٝ اسای ٞز یه ٚاحذ ؼَٛ ٔذت دٚرٜ

 1پزعتبری ثشرٌغبالٖ ٚ عبِٕٙذاٖ  ٚوبرآٔٛسی اصَٛ ٚ فٖٙٛ  :ٕٞشٔبٖدرٚط پیؼ ٘یبس یب 

 : ثخؾٟبی داخّی ٚ خزاحی ٔحُ ثزٌشاری ٚاحذ

  ظٕٗ ٕٞبٍٞٙی ثب اعبتیذ دٚرٜ، ٔؾبٚرٜ صٛرت ٔی ٌیزد سٔبٖ ٚ ٔىبٖ ٔؾبٚرٜ ثب اعبتیذ در دا٘ؾىذٜ:

 : ٔغئَٛ أٛر ثبِیٙی دا٘ؾىذٜ

                                                                                              ٔذیز ٌزٜٚ ٔزثٛؼٝ:    دوتز ٔٙصٛرٜ اؽمّی فزاٞب٘ی

 : دوتز ؼبٞزٜ ٘دفیٔؼبٖٚ آٔٛسؽی دا٘ؾىذٜ
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 اعبتیذ دٚرٜ:

عبثمٝ فؼبِیتٟبی ٚ  ادرط ایٕیُ

 آٔٛسؽی تٛعؼٝ

ٔزتجٝ 

 ػّٕی

 ردیف ٘بْ ٚ ٘بْ خب٘ٛادٌی ٌزٜٚ آٔٛسؽی

alicekhachian@hotmail.com  1 دوتز اِیظ خبچیبٖ داخّی خزاحی اعتبدیبر 

Zarei_1343@yahoo.com  2 ٔحٕذ رظب سارػی داخّی خزاحی ٔزثی 

Daryadokht_masror@yahoo.com 26 َدریب دخت ٔغزٚر  داخّی خزاحی ٔزثی عب

 رٚدعزی
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 ؽزح درط:

( ٔی وٛؽذ تب 2)  یعبِٕٙذ /ثشرٌغبالٖ پزعتبریا٘غبٖ ٕٞٛارٜ در ٌغتزٜ عالٔت ٚ ثیٕبری در حزوت اعت ثز ٕٞیٗ اعبط درط 

ٞبی وّیٛی، ادراری ٚ دفؼی، تِٛیذ ٔثُ س٘بٖ ٚ  فزاٌیزاٖ را ثب ٘حٜٛ ارائٝ ٔزالجت اس ٔذدخٛیبٖ ثشرٌغبَ ٔجتال ثٝ اختالالت عیغتٓ

ٞبی پغتبٖ، اختالالت عیغتٓ لّت ٚ ػزٚق ٚ تٙفغی آؽٙب عبسد. ٚ ثٝ دا٘ؾدٛ وٕه ٔیؾٛد آٔٛختٝ ٞبی خٛد را  ٔزداٖ ٚ ثیٕبری

ٞبی لجّی تّفیك ٕ٘ٛدٜ ٚ اس ٘ظزیٝ ٞب ٚ ٔفبٞیٓ پزعتبری ٚ ٟٔبرت ٞبی تفىز خالق ٍٞٙبْ وبرثزد فزایٙذ پزعتبری در  ثب آٔٛختٝ

فؼبَ در ٔزالجت اس تىبِیف ٘ٛؽتبری ٚ ٔؾبروت وبر آٔٛسی ثبِیٙی ٔزالجت اس ٔذدخٛیبٖ ثشرٌغبَ ٚ عبِٕٙذ ثٟزٜ ٌیزد. ا٘دبْ 

 ُ ٚ ثٝ یبدٌیزی ثٟتز فزاٌیزاٖ وٕه ٔی وٙذ.دعتیبثی ثٝ اٞذاف آٔٛسؽی را تغٟی ٔذدخٛ،

 

 اٞذاف وّی:

فزاٌیز تب ثز اعبط آٔٛختٝ ٞبی ٘ظزی ٚ ػّٕی ٚ اصَٛ فزایٙذ پزعتبری اس ٔذدخٛیبٖ ٔجتال ثٝ ٔؾىالت لّجی ٚ ایدبد تٛا٘بیی در 

ٔزالجتٟبی  ٚ تذاثیز پزعتبری  ٚ ثٟزٜ ٌیزی اس ٟٔبرت تفىز خالق، اصَٛ اخاللی ٚ ٔٛاسیٗ ؽزػی در ارائٝ خذٔبتػزٚلی ٚ تٙفغی 

 السْ را ثؼُٕ آٚرد.

 ثخؾٟبی لّت ٚ ػزٚق ٚ تٙفظ: در اختصبصیاٞذاف 

  ُٕاس ٔٙبثغ ٔختّف ) ٔذدخٛ، خب٘ٛادٜ، پزٚ٘ذٜ ٚ ....( ثزرعی دلیك اس ٚظؼیت خغٕی، رٚا٘ی ٚ اختٕبػی ٔذدخٛ ثٝ ػ

 آٚرد ؽبُٔ:

 ػالئٓ ٚ ٘ؾب٘ٝ ٞبی ثبِیٙی اختالالت عیغتٓ ٌزدػ لّت ٚ ػزٚق: –اِف 

 تغییز در ػالئٓ حیبتی، تپؼ لّت، تٍٙی ٘فظ وٛؽؾی ٚ ٚرْ ا٘ذأٟب -

 ػالئٓ ٚ ٘ؾب٘ٝ ٞبی ثبِیٙی اختالالت عیغتٓ تٙفظ: –ة 
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 تٍٙی ٘فظ، عزفٝ، خّػ، دردعیٙٝ ٚ ..... -

 ػزٚق: ٚ لّت یبفتٝ ٞبی آسٔبیؾٍبٞی در عیغتٓ –ج 

   (ASOT , CPR)ؼ خٖٛ در راثؽٝ ثب آ٘شیٓ ٞبی لّجی، ؽٕبرػ خٖٛ، عزِٚٛصیآسٔبی -

 :تٙفظ عیغتٓ در آسٔبیؾٍبٞی ٞبی یبفتٝ –د

 ؽٕبرػ عِّٟٛبی خٖٛ، ثیٛپغی اس ریٝ، آسٔبیؼ خّػ ٚ ..... -

 ػزٚق: ٚ لّت عیغتٓ در یبفتٝ ٞبی رادیِٛٛصیىی ٚ دیٍز آسٟٔٛ٘بی تؾخیصی –ٜ 

 آ٘ضیٌٛزافی، اوٛوبردیٌٛزافی، تغت ٚرسػ، تبِیْٛ اعىٗ ٚ .... رادیٛ ٌزافی اس لفغٝ عیٙٝ، -

 عیغتٓ تٙفظ: در تؾخیصی آسٟٔٛ٘بی دیٍز ٚ رادیِٛٛصیىی ٞبی یبفتٝ -س

 ثزٚ٘ىٛعىپی، رادیٌٛزافی اس لفغٝ عیٙٝ، اعىٗ ریٝ ٚ ..... -

 2- .ثز اعبط ثزرعی ٞبی ا٘دبْ ؽذٜ، تؾخیصٟبی صحیح پزعتبری را تٙظیٓ وٙذ 

 3- ٜاس ٕٞىبری ٔذدخٛ، خب٘ٛادٜ ٚ اػعبی تیٓ ثٟذاؽتی درٔب٘ی اٞذاف ٔزالجتی لبثُ دعتیبثی ثز اعبط  ثب اعتفبد

 تؾخیصٟبی پزعتبری را تٙظیٓ وٙذ.

 4-  ٚ ٖتذاثیز ٔزالجتی ٔٙبعت خٟت دعتیبثی ثٝ اٞذاف، ٔٙؽجك ثز ثز٘بٔٝ ٞبی درٔب٘ی ٔذدخٛ ٚ ٔتٙبعت ثب سٔب

 أىب٘بت، ؼزح ریشی ٚ اخزا ٕ٘بیذ. ؽبُٔ:

ٔزالجتٟبی لجُ اس ا٘دبْ ٞز یه اس رٚؽٟبی تؾخیصی ٔزثٛغ ثٝ عیغتٓ لّت ٚ ػزٚق، تٙفظ ٚ اختالالت ٘ئٛپالعتیه ) لزار  -ِفا

 دادٖ ٔذدخٛ در ٚظؼیت راحت ٚ ٔٙبعت، آٔبدٜ ٕ٘ٛدٖ ٔحُ، ٘حٜٛ ثزداؽتٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ.......(

 ٔزالجتٟبی ثؼذ اس ا٘دبْ ٞز یه اس رٚؽٟبی تؾخیصی:  -ة

ّت ٚ ػزٚق ٚ تٙفظ: وٙتزَ ٔٛظغ ٚرٚد وبتتز اس ٘ظز خٛ٘زیشی، ٕٞبتْٛ ٚ ٌشارػ تغییزات ٘بٌٟب٘ی ػالئٓ حیبتی ) عیغتٓ ٌزدػ ل

 ٚ وٙتزَ خٛ٘زیشی در ٔحُ ثزداؽتٗ ٕ٘ٛ٘ٝ، وٙتزَ درد ٚ ثزلزاری آعبیؼ ٚ راحتی ٔذدخٛ(، 

 ٍی ٘فظ ٚ ػفٛ٘ت ٚ ....( ) عیغتٓ تٙفغی: ثزلزاری آعبیؼ ٚ راحتی، وٙتزَ ػٛارض ٔتؼبلت آسٔبیؾبت اس خّٕٝ تٙ

 اختالالت ٘ئٛپالعتیه ٚ ٔزالجتٟبی ثؼذ اس اػٕبَ خزاحی عیغتٓ لّت ٚ ػزٚق ٚ تٙفظ 

دیٍز ٔزالجتٟبی ٔذدخٛی ٔجتال ثٝ اختالالت عیغتٓ لّت ٚ ػزٚق ٚ تٙفظ ٘ظیز آ٘ضیٗ صذری، ٘برعبیی احتمب٘ی لّت ٚ فؾبر  -ج

ػبیت رصیٓ غذایی ٔٙبعت، داؽتٗ فؼبِیت ٚ اعتزاحت در حذ تحُٕ(، عیغتٓ خٖٛ ثبال) ثزرعی ػالئٓ غیز ؼجیؼی لّت ٚ ػزٚق، ر
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تٙفغی، ثیٕبریٟبی ٔشٔٗ ا٘غذادی ریٝ، ػفٛ٘تٟبی لغٕت تحتب٘ی ریٝ ٔثُ ثزٚ٘ؾیت ٚ پٙٛٔٛ٘ی ٚ ػفٛ٘تٟبی فٛلب٘ی ٔثُ الر٘ضیت، 

حت ٚ ثبس ٍٟ٘ذاؽتٗ راٟٞبی ٞٛایی فبر٘ضیت ٚ تٛٔٛرٞب ٚ ظزثٝ ٞبی لفغٝ عیٙٝ ٚ غیزٜ) ثزرعی ٚظؼیت تٙفظ، داؽتٗ تٙفظ را

)........ ٚ 

 5-  ٓارائٝ آٔٛسؽٟبی السْ در حیٗ ثغتزی ٚ تزخیص در ٔٛرد فؼبِیتٟبی ٔزالجت اس خٛد در اختالالت ٔزثٛغ ثٝ عیغت

 لّت ٚ ػزٚق ٚ تٙفظ 

 ٚ.....()رػبیت رصیٓ غذایی ٔٙبعت، ػالئٓ اختالالت، ؼزس ٔصزف دارٚ ٚ پیٍیزی درٔبٖ ٚ آسٔبیؾبت دٚرٜ ای 

 6-  تبثیز ثز٘بٔٝ ٔزالجتی ٚ عیز پیؾزفت ٔذدخٛ در خٟت دعتیبثی ثٝ اٞذاف تؼییٗ ؽذٜ را ارسؽیبثی وزدٜ ٚ ثز

 اعبط تغییز در ٚظؼیت ٔذدخٛ، در ٞز یه اس ٔزاحُ تدذیذ ٘ظز ثٝ ػُٕ آٚرد.

 ٘تبیح ٔزالجتٟبی ثٝ ػُٕ آٔذٜ را ثٝ ؼٛر ؽفبٞی ٌشارػ ٚ ثجت ٕ٘بیذ. -7

 :ٌیزفزا ٚظبیف ػٕٛٔی

 اس ٘ظز ٚظغ ظبٞز ؽؼبئز اعالٔی ٚ ظٛاثػ دا٘ؾىذٜ را رػبیت وٙذ. -1

٘ىبت اخاللی ) صذالت، راعتٍٛیی، حفظ خّٛت ٚ اعزار، احتزاْ ثٝ ػمبیذ ٔذدخٛ ٚ....( را ٔٛرد تٛخٝ لزار دادٜ ٚ رػبیت  -2

 ٕ٘بیذ.

 ثٟذاؽت فزدی خٛد را رػبیت ٕ٘بیذ. -3

 ٔغئٛال٘ٝ ٚ ثب ػاللٝ ا٘دبْ ٚظیفٝ وٙذ. در ٔحذٚدٜ لٛا٘یٗ ٚ ٔمزرات حزفٝ ای ػُٕ وزدٜ ٚ -4

 سٔبٖ تؼییٗ ؽذٜ ثزای ٚرٚد ٚ خزٚج ثٝ ٔٛلغ اس ثخؼ ٚ حعٛر در ثز٘بٔٝ ٞبی آٔٛسؽی، صزف چبی، غذا ٚ ... را رػبیت وٙذ. -5

 ثب اعبتیذ ثبِیٙی ٚ دیٍز اػعبی تیٓ ثٟذاؽتی درٔب٘ی ثٝ ؼٛر صحیح ارتجبغ ثزلزار وزدٜ ٚ ٕٞىبری ٕ٘بیذ. -6

 را ثٕٛلغ ا٘دبْ ٚ تحٛیُ دٞذ.تىبِیف ٔحِٛٝ  -7

 در ٌشارػ رٚسا٘ٝ تؼٛیط ٘ٛثت وبری ؽزوت وزدٜ ثز٘بٔٝ وّی تؼییٗ ؽذٜ رٚسا٘ٝ خٛد را ثؽٛر وتجی یبدداؽت وٙذ. -8

 ثب ٔؼزفی خٛد ثٝ ٔذدخٛ، ارتجبغ صحیح ثزلزار وٙذ. -9

 اصَٛ صحیح صزفٝ خٛیی را در اعتفبدٜ اس ٚعبیُ ٔصزفی ٚ غیز ٔصزفی ثٝ وبر ٌیزد. -10

 ثٛغ ثٝ پیؾٍیزی اس ا٘تؾبر ػفٛ٘ت را در ٔٛرد خٛد، ٔذدخٛ ٚ عبیزیٗ رػبیت وٙذ.اصَٛ ٔز -11

 اصَٛ ٔزثٛغ ثٝ حفظ ایٕٙی ٔذدخٛ) ٘زدٜ وٙبر تخت ٚ .....( رػبیت وٙذ. -12



یی اجتماعی                  طرح دوره بالینی با رویکرد پاسخگو -دفتر مطالعات و توسعو آموزش  -

  5 
 

 ثٙذد. اصَٛ ٔزثٛغ ثٝ پذیزػ، ا٘تمبَ ٚ تزخیص ٔذدخٛ را ثىبر -13

 

 (:اٞذاف ثیٙبثیٙی ٚ خشیی )اٞذاف رفتبری

 پیبٔذٞب، تٛإ٘ٙذیٟب ٚ ٟٔبرتٟب ٚ ا٘تظبرات پبیبٖ دٚرٜ اس فزاٌیز: 

 رٚػ ارسؽیبثی فؼبِیت یبدٌیزی حیؽٝ ؽٕبرٜ

 ٍ٘زؽی ٚ اخالق حزفٝ ای: - 1

 

حیؽٝ ػبؼفی ٚ رػبیت اصَٛ اخالق حزفٝ 

 ای ) ثبٚرٞب ٚ ٍ٘زؽٟب(:

ثٝ تفبٚتٟبی فزدی ٔذدخٛیبٖ اػتمبد -1

 داؽتٝ ثبؽذ.

آٔٛسػ فزدی ٞز ٔذدخٛ ثب ٚخٛد -2

فزد، خب٘ٛادٜ ٚ تفبٚتٟبی فزدی ٚ ٘یبسٞبی 

 آٟ٘ب ٔتفبٚت خٛاٞذ ثٛد.خبٔؼٝ 

ٔذدخٛ در تصٕیٓ ٌیزی در ٔٛرد -3

 ٔٛلؼیت خٛد ٘مؼ ثغیبر ٟٕٔی دارد.

ٔذدخٛ ثؼٙٛاٖ یه ا٘غبٖ دارای حمٛق -4

 لب٘ٛ٘ی ٚ اخاللی اعت.

 

 ٔؾبٞذٜ ػّٕىزد -1

 پٛرت فِٛیٛ -2

 الي ثٛن تىٕیُ -3

 فزٟٔبی ارسؽیبثی -4

 حیؽٝ رٚاٖ حزوتی:- 2

 ٔزالجتی: -          

 آٔٛسؽی: -          

تفىز ا٘تمبدی ٚ حُ -         

 ٔؾىُ ٚ تصٕیٓ ٌیزی:

در  تٛإ٘ٙذیٟبی ٟٔبرتی-          

خٟت ایفبی ٘مؼ ثؼٙٛاٖ یه 

 :پزعتبر حزفٝ ای ٚ ػعٛی اس تیٓ

 

 حیؽٝ رٚاٖ حزوتی )ٟٔبرتٟب(:

تىبِیف ٔحِٛٝ را ثٝ ٔٛلغ ثصٛرت -1

 ا٘فزادی ٚ ٌزٚٞی ارائٝ ٕ٘بیذ.

ثب اعتفبدٜ اس ٟٔبرت ٌٛػ دادٖ ٚ -2

ثبسخٛرد در ثزلزاری ارتجبغ ثب ٔذدخٛیبٖ 

 فؼبِیت ٕ٘بیذ.

٘ىبت آٔٛسؽی ارائٝ ؽذٜ را ثزای -3

در ٌزٟٚٞبی وٛچه ٔٛرد ٘ظز ٔذدخٛیبٖ

ثز اعبط عؽح دا٘ؼ ٚ اٌبٞی ا٘بٖ ارائٝ 

  ٕ٘بیذ.

ثب عبیز ٕٞىالعبٖ ٚ پزعُٙ ثخؼ ٚ -4

 تیٓ ٔزالجتی ٔؾبروت فؼبَ داؽتٝ ثبؽذ.

لبدر ثٝ حُ ٔغئّٝ ٚ تصٕیٓ ٌیزی -5

 ثبؽذ.

 

 

ٔؾبٞذٜ -

 ػّٕىزد 

تىٕیُ الي  -2

 ثٛن

 ارائٝ ثبسخٛرد  -3

 فزٟٔبی ارسؽیبثی -4
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 راٞجزدٞب ٚ رٚؽٟبی آٔٛسؽی:

ػّٕی در ثخؾٟبی تئٛری ارائٝ ؽذٜ اعت ٚ عپظ خٟت یبدٌیزی ٔٛارد ٔزالجتی ثصٛرت ثٝ صٛرت  اثتذا  ایٗ درط

 ٔی ؽٛد. تفبدٜ اس ٚعبیُ وٕه آٔٛسؽی ارائٝ، تٕزیٗ ٚ تىزار ٔزثٛؼٝ ٚ ثب اع

 

 ؽزح ٚظبیف فزاٌیزاٖ:

 :٘ظز ٔٛرد دٚرٜ در فزاٌیز ٌزٚٞی ٚ فزدی فؼبِیتٟبی-اِف

 :ٕ٘بیذ الذاْ سیز ٔٛارد ثٝ ٘غجت اعت فزاٌیزٔٛظف

 ثٕٛلغ ٚ در سٔبٟ٘بی تؼییٗ ؽذٜ در ثخؼ ٚ اعتزاحت حعٛر داؽتٝ ثبؽذ.  -1

 سیز ثٙبی ػّٕی ٔٙبعت خٟت فزاٌیزی ٔؽبِت را وغت ٕ٘بیذ. -2

 ثب اعتفبدٜ اس ثحث ٞبی ٔؽزح ؽذٜ، ٔؼّٛٔبت خٛد را اس ؼزیك ٔؽبِؼبت وتبثخب٘ٝ ای ٌغتزػ دٞٙذ. -3

پضٚٞؾی را ٔٛرد اعتفبدٜ لزار دادٜ ٚ اعتٙبد صحیح ثٝ ایٗ  در تٟیٝ تىبِیف خٛد ٔٙبثغ خذیذ ػّٕی ٚ یبفتٝ ٞبی -4

  ثیٕبرعتبٖ در ثبِیٙی ارائٝ یه ؽذٜ ٔؾخص ٔٛظٛػبت اس یه ٞز ثزای ٔٛظفٙذ فزاٌیزاٖ ٔٙبثغ داؽتٝ ثبؽٙذ.

 .ثبؽٙذ داؽتٝ

خٛد را ٔغئِٛیت یبدٌیزی ٞز چٝ ثیؾتز خٛد را ثٝ ػٟذٜ ٌزفتٝ ٚ تحت ٘ظز اعتبداٖ ٔزثٛؼٝ ثز٘بٔٝ ٞبی آٔٛسؽی  -5

 د٘جبَ ٕ٘بیٙذ.

 ثٝ ؼٛر ٔذاْٚ، ٔٙظٓ ٚ ٔزتت ثذٖٚ غیجت در فیّذ ثبِیٙی حعٛر یبثٙذ. -6

 در سٔبٖ ؽزٚع عبػبت وبرأٛسی ٚ وبرٚرسی اس تّفٗ ٕٞزاٜ ٚ ٞذفٖٛ اعتفبدٜ ٕ٘ٙٛدٜ ٚ سً٘ آٖ را خبٔٛػ ٕ٘بیٙذ. -7

 تىبِیف خٛد را ثب آٔبدٌی وبُٔ در سٔبٖ ٞبی تؼییٗ ؽذٜ ارائٝ ٕ٘بیٙذ.  -8

 رت غیجت ثیؼ اس یه رٚس دا٘ؾدٛ ٔٛظف ثٝ خجزاٖ وبر أٛسی خٛد ٔی ثبؽذ.در صٛ -9

  چٙب٘چٝ غیجتٟب ثیؼ اس یه رٚس ٚ غیز ٔٛخٝ ثبؽذ ٕ٘زٜ صفز ثزای آٖ ٔٙظٛر خٛاٞذ ؽذ.  -10

 

 خٛد یبدٌیزی: - ة

٘غجت ثٝ یبدٌیزی ٔؽبِت دٚرٜ ثب ػاللٕٙذی ٚ احغبط ٔغئِٛیت پیٍیزی ٕ٘بیذ. ٚ لبدر ثٝ پبعخٍٛیی عٛاالت ٚ 

 فؼبِیتٟبی ٔزثٛؼٝ تٛعػ اعتبد ثبِیٙی ثبؽذ.

 

 تىٕیُ الي ثٛن: - ج

 ٘غجت ثٝ تىٕیُ الي ثٛن اٞتٕبْ ٚرسیذٜ ٚ ثٝ تبییذ اعتبد ٔزثٛؼٝ ثزعب٘ذ.

 

 فؼبِیتٟبی ٌزٚٞی: - د
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 ثب عبیز دا٘ؾدٛیبٖ ٚ پزعُٙ ٚ اعتبد ثبِیٙی خٛد ٔؾبروت داؽتٝ ٚ در فؼبِیتٟبی ٌزٚٞی حعٛر فؼبَ داؽتٝ ثبؽذ.

 

 :ٚ دا٘ؾدٛیبٖ در ٔحیػ وبر آٔٛسی ٚ وبرٚرسی اعبتیذؽزح ٚظبیف 

 فزآیٙذ آٔٛسؽی ٔحیػ ٞبی ثبِیٙی )خٟت دا٘ؾدٛ(

 

 لجُ اس وبرآٔٛسی

 ٔزاخؼٝ ثٝ دفتز آٔٛسػ ثبِیٙی خٟت رٚیت ثز٘بٔٝ وبرآٔٛسی ٞب -1

 حعٛر ثٝ ٔٛلغ ٚ راط عبػت تؼییٗ ؽذٜ اس عٛی دا٘ؾىذٜ در دفتز پزعتبری ثیٕبرعتبٖ -2

 اعتبد ثبِیٙی ٔزثٛؼٝ خٟت اػالْ حعٛر در ثیٕبرعتبٖٔؼزفی خٛد ثٝ  -3

 ٔؼزفی دا٘ؾدٛیبٖ ثٝ ٔتزٖٚ ٚ عٛپزٚایشر آٔٛسؽی تٛعػ اعتبد ثبِیٙی -4

 دریبفت وٕذ یب وّیذ آٖ اس ٔغئَٛ ٔزثٛؼٝ خٟت تؼٛیط ِجبط ٚ حفظ ٚ ٍٟ٘ذاری آٖ در ؼَٛ وبرآٔٛسی -5

 

 حیٗ وبرآٔٛسی

 دا٘ؾىذٜ حعٛر ثٝ ٔٛلغ در ٔحیػ وبرآٔٛسی ثز اعبط لٛا٘یٗ -1

 رػبیت ؽئٛ٘بت اخاللی ٚ ظبٞز ٔٙبعت ثٝ ٕٞزاٜ وبرت ؽٙبعبیی ٘صت ؽذٜ رٚی ِجبط -2

 ٔزاخؼٝ ثٝ ثٛرد ثخؼ خٟت رٚیت ثز٘بٔٝ رٚسا٘ٝ تمغیٓ وبر تٙظیٓ ؽذٜ تٛعػ اعتبد ثبِیٙی  -3

 پیزٚی اس ٔمزرات ثخؼ ٚ ثز٘بٔٝ تٙظیٓ ؽذٜ -4

 بُٕٔٞىبری ٚ ثزلزاری ارتجبغ ٔٙبعت ثب پزعُٙ ثخؼ خٟت ایدبد تؼ -5

 رػبیت ٘ظٓ ٚ تزتیت ٚ اعتفبدٜ اس عبػت اعتزاحت ٔیبٖ رٚس -6

 ٌشارػ ػّٕىزد رٚسا٘ٝ ثٝ ٔغئَٛ ٔزثٛؼٝ ٚ تزن ثخؼ ثز اعبط عبػت تؼییٗ ؽذٜ -7

رٚیت ٕ٘زٜ ارسؽیبثی ثٝ ػُٕ آٔذٜ تٛعػ اعتبد ثبِیٙی ٔتؾىُ اس آسٖٔٛ ثبِیٙی ٚ ارسؽیبثی ػیٙی ٚ تبییذ ٚ أعبی ثزٌٝ  -8

 ارسؽیبثی

 وٕذ ثٝ ٔغئَٛ ٔزثٛؼٝ تحٛیُ وّیذ یب -9

10-  

 (اعتبد ثبِیٙی فزآیٙذ آٔٛسؽی ٔحیػ ٞبی ثبِیٙی )خٟت

 

 لجُ اس وبرآٔٛسی

 دریبفت پٛؽٝ ٚ وبرت ؽٙبعبیی اس ٔذیز ٌزٜٚ -1

 ارائٝ ٔؼزفی ٘بٔٝ دا٘ؾىذٜ ثٝ عٛپزٚایشر آٔٛسؽی ٔزوش درٔب٘ی رٚس لجُ اس آغبس وبرآٔٛسی -2

 ٔتزٖٚ ٚ عٛپزٚایشر آٔٛسؽی ثیٕبرعتبٖحعٛر در دفتز پزعتبری خٟت ٔؼزفی دا٘ؾدٛیبٖ ثٝ  -3

 ارائٝ ثز٘بٔٝ تمغیٓ وبر دا٘ؾدٛیبٖ در ؼَٛ ٔذت وبرآٔٛسی ثٝ عٛپزٚایشر آٔٛسؽی -4
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 حیٗ وبرآٔٛسی

 ٔؼزفی دا٘ؾدٛیبٖ ثٝ ٔغئَٛ ثخؼ تٛعػ اعتبد ثبِیٙی -1

 ارائٝ ثز٘بٔٝ رٚسا٘ٝ تمغیٓ وبر دا٘ؾدٛیبٖ ثٝ عٛپزٚایشر آٔٛسؽی خٟت اؼالع -2

 تمغیٓ وبر دا٘ؾدٛیبٖ در ثٛرد ثخؼ ٘صت ثز٘بٔٝ رٚسا٘ٝ -3

 ٕٞىبری ثب پزعُٙ ثخؼ ٚ عٛپزٚایشر آٔٛسؽی ثٝ ٔٙظٛر اعتحىبْ تؼبُٔ ثیٗ دٚ ؼزف -4

 ا٘دبْ آسٖٔٛ ثبِیٙی پزٚعیدزٞبی آٔٛختٝ ؽذٜ در ؼَٛ ٔذت وبرآٔٛسی -5

 ا٘دبْ ارسؽیبثی ثبِیٙی دا٘ؾدٛ ٚ رٚیت ٚ أعبی ٕ٘زٜ تٛعػ دا٘ؾدٛ در رٚس آخز وبرآٔٛسی -6

7-  

 وبرآٔٛسیپظ اس 

 ٔذیز ٌزٜٚ ٔزثٛؼٝ بثی وبرآٔٛسی ثٝارائٝ ٕ٘زٜ ٟ٘بیی ارسؽی -1

 

 حذالُ تدٟیشات ٔٛرد ٘یبس دٚرٜ:

 ثز اعبط ٔحُ وبرأٛسی تدٟیشات ٔٛرد ٘ظز در ثخؼ ٚخٛد دارد.

 

 خذَٚ سٔب٘جٙذی دٚرٜ

 

ٚظبیف دا٘ؾدٛ  ٚ ثخؼ ٔٛرد  تبریخ ٚ رٚس ٞفتٝ 

 ٘ظز

 تىبِیف دا٘ؾدٛ

    ٞفتٝ اَٚ

   

   

    ٞفتٝ دْٚ

   

   

    ٞفتٝ عْٛ
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 رٚػ ارسؽیبثی ٚ ٘حٜٛ ٕ٘زٜ دٞی:

 مقررات مربوط به نحوه فعالیت دانشجو در محیط کارآموزی:

 حضور منظم و به موقع در محیط کاراموزی الزامی است. -1

مجاز می باشد. در صورت غیبت )حتی یک ( روزه دانشجو الزامی و غیبت غیر 11به ازا یک واحد کار اموزی حضور )  -2

 روز ( نمره صفر محسوب خواهد شد.

 نمره دانشجو به صورت ذیل محاسبه می گردد. -3

 نمره کارآموزی:

کاربرد فرایند پرستاری در مراقبت از بیماران اساس فعالیتهای بالینی دانشجورا تشکیل خواهد داد. لذا دانشجو موظف است روزانه 

ا بر اساس فرایند پرستاری تنظیم و به مرحله اجرا در اورد و سپس نتایج حاصله را ارزیابی نماید. بدین لحاظ برنامه کاری خود ر

ارزشیابی کار بالینی بر اساس نحوه فعالیت دانشجو منطبق بر فرایند پرستاری تعیین میشود. بعالوه هر دانشجو موظف است در طی 

 ئه دهد و با استفاده از فرم تدوین شده ارزیابی عملکرد دانشجو صورت می گیرد.دوره کاراموزی خود یک کنفرانس بالینی ارا

 نحوه نمره گذاری:

 براساس ابزار ارزشیابی ارائه شده:

 درصد 121ارزشیابی کار بالینی: 

 درصد 11: )همتا( ارائه کنفرانس بالینی

 

    21تبدیل به مقیاس  5/6درصد تقسیم بر  131جمع کل :              
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