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 توصیف کلی درس  

  یمجار کبد، مبتال به اختالالت گوارش،  ان یو آموزش به مددجو شرفتهیپ   یخود، مراقبتها یقبل ی با اتکا به آموخته ها رانیفراگ

به    یپرستارمنتخب    یالگو  کیرا فرا گرفته و بر اساس    یو تناسل  یادرار  یو مجار  هیکل  ز،یو پانکراس، غدد درون ر  یصفراو

پ  نهیکسب مهارت در زم پرداخت.    یمراکز مراقبت  ریو سا   مارستانیدر ب  انیاز مددجو  شرفتهیمراقبت    ی مبنامربوطه خواهند 

ها مراقبت  تشخ  یپرستار  ند یفرا  ،یپرستار  یتخصص  ی ارائه  استخراج  بند  یپرستار  ی ها  صیو  دسته  ناندا    د ی جد  ی طبق 

     باشد.  ی م ماریب تیبا وضع متناسب

 : (Expected Learning Outcomes)پیامدهای یادگیری مورد انتظار  

 : (Must Know and Must Do)یادگیری متناظر با پیامدهای یادگیری  -فعالیت های یاددهیاهم  

مبتال به اختالالت    انیدر خصوص مراقبت از مددجو  یپرستار  شرفتهیدر خصوص مراقبت پ   رانیو کسب مهارت فراگ  ییآشنا

  ند یهمراه با آموزش نحوه مراقبت از خود بر اساس فرا  یمیو خود تنظ  یتناسل   ،ی دفع  ،ی جذب  ، یهضم  یها  ستمیس  مزمنحاد و  

 یو اجرا  یزینموده و قادر به برنامه ر  یی را شناسا  انیگروه از مددجو  نیا  یمراقبت  یازهایکه ن  یبه نحو  یپرستار  یها  هیو نظر

بر    یو خانواده مبتن  انیبه مددجو  "مراقبت از خود"و آموزش نحوه    ی منزل، بازتوان  مارستان،یدر ب  یتخصص  یپرستارمراقبت  

 شواهد باشد. 

   :(Competency)اهداف کلی/ محورهای توانمندی  

 حیطه شناختی: کسب دانش الزم در حیطه مراقبت از بیماریهای مزمن  -1

،  درک تفاوتهای بین فردی و احترام به نگرش ها و باورهای فردی بیمارانبرقراری ارتباط صحیح با بیماران،    حیطه عاطفی:  -2

همکاری با اساتید بالینی و دیگر اعضای تیم مراقبتی،رعایت اخالق حرفه ای)) صداقت، راستگویی، حفظ خلوت و اسرار، احترام به  

 عقاید مددجو و....(. 

سب توانمندی الزم در تشخیص مشکالت مراقبتی و پرستاری بیماران مزمن بر اساس فرایند پرستاری و  حیطه روانی حرکتی: ک-3

،  توانایی طراحی یک برنامه مراقبتی برای بیماری مزمن  با تاکید بر تغذیه و داروها و اصالح سبک  بکارگیری الگوهای نوین پرستاری

     زندگی

 شامل :    یتوانمند  یمحورها 

   ینیبال  یمهارت ها  -1

 ارتباط    یبرقرار   یمهارت ها  -2

   (یدرمان، بازتوان  ص،یتشخ)  ماریمراقبت ب  -3

 در نظام سالمت و نقش پزشک در آن   یری شگیسالمت و پ  یارتقا  -٤

 مستمر    یر یو فراگ  یفرد  شرفتیپ  -5

   یاخالق و حقوق پزشک  ،یتعهد حرفه ا    -6

 استدالل و حل مسأله   ،یریگ  میتصم  یمهارت ها  -7

 



 

 

  
 

     :(Core Competency)  اهداف اختصاصی/ زیرمحورهای هر توانمندی 

 فعالیت یادگیری حیطه  شماره

 نگرشی و اخالق حرفه ای: - 1

 

 حیطه عاطفی و رعایت اصول اخالق حرفه ای ) باورها و نگرشها(: 

 به تفاوتهای فردی مددجویان اعتقاد داشته باشد. -1

فردی هر مددجو با وجود تفاوتهای فردی و نیازهای فرد، خانواده و  آموزش -2

 جامعه آنها متفاوت خواهد بود. 

 مددجو در تصمیم گیری در مورد موقعیت خود نقش بسیار مهمی دارد. -3

 مددجو بعنوان یک انسان دارای حقوق قانونی و اخالقی است. -٤

 

 حیطه روان حرکتی:- 2

 مراقبتی:  -

 آموزشی:  -

 تفکر انتقادی و حل مشکل  -

 

 

از وضعیت -1 بررسی دقیق   ).... و  پرونده  از منابع مختلف ) مددجو، خانواده، 

اجتماعی مددجو و  روانی  اختالالت س  ی  جسمی،  به  به   یگوارش  ستمیمبتال 

 عمل آورد. 

از منابع مختلف ) مددجو، خانواده، پرونده و ....( بررسی دقیق از وضعیت    -2

مددجو   اجتماعی  و  روانی  به    یجسمی،  تغذ امبتال  دفع  یا   هیختالالت    یو 

 به عمل آورد.  ی و چاق یگوارش  ونی رزکس یاز اعمال جراح یناش

از وضعی-3 بررسی دقیق   ).... و  پرونده  ت از منابع مختلف ) مددجو، خانواده، 

و    یویمبتال به اختالالت حاد و مزمن کل  یجسمی، روانی و اجتماعی مددجو  

 به عمل آورد. یتناسل-یادرار یمجار

از وضعیت -٤ بررسی دقیق   ).... و  پرونده  از منابع مختلف ) مددجو، خانواده، 

مددجو   اجتماعی  و  روانی  به    یجسمی،  رمبتال  درون  غدد  به    زیاختالالت 

 عمل آورد. 

از وضعیت -5 بررسی دقیق   ).... و  پرونده  از منابع مختلف ) مددجو، خانواده، 

اجتماعی   و  روانی  عضو    کننده  افت یدر  انیمددجوجسمی،  کننده  اهدا  به  و 

 عمل آورد. 

 

اساس-6 از    بر  پرستاری  هایالگو  یکی  مراقبت  مراقبتی  نوین  از   ، یک طرح 

 ارایه دهد.  یگوارش ستمیاختالالت سمددجویان مبتال به 

از  -7 مراقبتی   پرستاری، یک طرح  مراقبت  نوین  الگوهای  از   یکی  اساس  بر 

به   مبتال  تغذامددجویان  دفع   یا  هیختالالت  جراح  ی ناش  ی و  اعمال   ی از 

 ارایه دهد.  یو چاق  یگوارش ونی رزکس

از  -8 مراقبتی   پرستاری، یک طرح  مراقبت  نوین  الگوهای  از   یکی  اساس  بر 

به   مبتال  کلاختالالت  مددجویان  مزمن  و  مجار  یویحاد    یتناسل-یادرار  یو 

 ارایه دهد. 



 

 

  
از  -9 مراقبتی   پرستاری، یک طرح  مراقبت  نوین  الگوهای  از   یکی  اساس  بر 

 ارایه دهد.  زیاختالالت غدد درون رمددجویان مبتال به 

بر اساس یکی از  الگوهای نوین مراقبت پرستاری، یک طرح مراقبتی  از -10

 ارایه دهد. و اهدا کننده عضو کننده  افتیدرمددجویان 

مورد  -11 داروئی    در  عوارض  و  مزمن  اثرات  س)بیماریهای   ستم یاختالالت 

تغذ  ،  یگوارش دفع  یا  هیاختالالت  جراح  یناش   ی و  اعمال    ون یرزکس  یاز 

چاق  یگوارش کل  ،  یو  مزمن  و  حاد  مجار  یویاختالالت    ی، تناسل-یادرار   یو 

ر درون  غدد  و    افتیدر  انیمددجو  ،زیاختالالت  عضو  کننده  اهدا  و  کننده 

های الزم    آموزشمددجویان    به    (عضو  وندیمرتبط با پ  یموارد اخالق  نیهمچن

 را بدهد. 

12-  ( مزمن  مزمن  بیماریهای  در  مناسب  غذایی  سرژیم   ستم یاختالالت 

تغذ  ،  یگوارش دفع  یا  هیاختالالت  جراح  یناش  یو  اعمال    ون ی رزکس  یاز 

چاق   یگوارش کل  ،  یو  مزمن  و  حاد  مجار  یویاختالالت    ی، تناسل-یادرار  یو 

ر درون  غدد  و    افت یدر  انیمددجو  ،زیاختالالت  عضو  کننده  اهدا  و  کننده 

 را به مددجویان آموزش دهد.  (عضو وندیمرتبط با پ یموارد اخالق نیهمچن

 ستم یاختالالت سیماری مزمن )به مددجویان سبک زندگی متناسب با ب  -13

تغذ  ،  یگوارش دفع  یا  هیاختالالت  جراح  یناش   ی و  اعمال    ون یرزکس  یاز 

چاق  یگوارش کل  ،  یو  مزمن  و  حاد  مجار  یویاختالالت    ی، تناسل-یادرار   یو 

ر درون  غدد  و    افتیدر  انیمددجو  ،زیاختالالت  عضو  کننده  اهدا  و  کننده 

 را آموزش دهد.  (عضو وندیمرتبط با پ یموارد اخالق نیهمچن

 

    یادگیری از نظر رویکرد آموزشی انتخاب شده:-روش های یاددهی  

 رویکرد مجازی  

   کالس وارونه 

   یادگیری مبتنی بر بازی دیجیتال 

    یادگیری مبتنی بر محتوای الکترونیکی تعاملی 

   (PBL) یادگیری مبتنی بر حل مسئله*

  یادگیری مبتنی بر سناریوی متنی 

 ..:سایر موارد    نام ببرید   

 رویکرد حضوری    

 



 

 

  
    ...( پرسش و پاسخ، کوئیز، بحث گروهی  و)  سخنرانی تعاملی*

    ایفای نقش 

   ( TBL)یادگیری مبتنی بر تیم *

   (PBL) یادگیری مبتنی بر حل مسئله*

    یادگیری مبتنی بر سناریو 

 ن( تدریس توسط همتایا) استفاده از دانشجویان در تدریس*

                    آموزش در عرصه با حضور بیمار واقعی سایر موارد 

  

 رویکرد ترکیبی 

 رود.   های زیرمجموعه رویکردهای آموزشی مجازی و حضوری، به کار میترکیبی از روش

   ....................  لطفا نام ببرید

  

  وظایف و مسوولیت های کارآموزان /کارورزان در دوره های بالینی

 ژورنال کالب   ،یبخش شامل گزارش صبحگاه یآموزش یها ش یشرکت در هما •

   انیدانشجو یحضور فعال در مباحث آموزش •

  ماریب یبرا یریگ میتوسط دانشجو و تصم ماریب  یمعرف  د،یحضور فعال در راند بخش با اسات •

 کارآموزان/ کارورزان:روش ارزیابی  

مورد  3ار زشیابی دانشجویان بصورت تکوینی و نراکمی صورت خواهد گرفت. دانشجویان موظف هستند در طول دوره حداقل  

مراقبت تدوین شده برای هر کدام از اختالالت بصورت  ارایه بالینی داشته باشند. در انتهای دوره همه دانشجویان باید طرح  

 مزمن را بصورت کتبی ارایه دهند.
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 برنامه زمان بندی هفتگی دوره كارآموزی/ كارورزی:

 در صورت نیاز تعداد ردیف ها و ستون ها افزایش یابد.(. )تواند تکمیل گرددجدول زیر به دقت و طبق برنامه کلی دوره یا تفکیک هر یک از مدرسین می           

 

 پنج شنبه  چهارشنبه سه شنبه  دوشنبه  یکشنبه  شنبه  روزهای هفته

 صبحگاهی گزارش   حضور در راند بالینی  گزارش صبحگاهی  حضور در راند بالینی  گزارش صبحگاهی  حضور در راند بالینی   فعالیت های یادگیری 

 بررسی بالینی و   تکالیف و وظایف کارآموز/کارورز 

 کسب شرح حال 

 

 بررسی آزمایشات و تستهای 

 تشخیصی بیمار   

 اجرای برنامه مراقبتی طراحی برنامه مراقبتی

 آموزش در مورد داروهای  

 مصرفی 

 اجرای برنامه مراقبتی

 آموزش در مورد رژِیم

 غذایی 

 اجرای برنامه مراقبتی

 آموزش در مورد  

 سبک زندگی

 اساتید هیات علمی  اساتید هیات علمی  اساتید هیات علمی  اساتید هیات علمی  اساتید هیات علمی  اساتید هیات علمی   مسئول آموزش فعالیت

 9-12 9-12 9-12 9-12 9-12 9-12 زمان انجام فعالیت )تاریخ و ساعت(

 کامپیوتر  امکانات آموزشی مورد نیاز 

 کتابخانه 

 کامپیوتر 

 کتابخانه 

 کامپیوتر 

 کتابخانه 

 کامپیوتر 

 کتابخانه 

 کامپیوتر 

 کتابخانه 

 کامپیوتر 

 کتابخانه 

 جراحی -بخش های داخلی جراحی -داخلیبخش های   جراحی -بخش های داخلی جراحی -بخش های داخلی جراحی -بخش های داخلی جراحی -بخش های داخلی محل انجام فعالیت  

 

 

 و سایر موارد می باشند.    (CPC)آموزش درمانگاهی، گزارش صبحگاهی، ارائه مورد بیماری  فعالیت های یادگیری مانند راند بالینی،   نکته:         

 

 

 



 

 

 

 
 

 طرح دوره های بالینی ویژه کارآموزی/کارورزی ی کاربردنکات 

 ی ریادگی  ی امدهایپ

ما در    انیدانشجو  میهستند کـه میخواه  ییها  ژگییها و به طور کلی و  از دانش، نگرش، مهارت  بییترک  ،یریادگی   یامدهایپ 

لحاظ ساختار  دوره  یانتها به  واقع  در  باشند.  توص  جمالتی  یریادگی  یامدهایپ   ،یداشته  انتها  می  فیهستند که  در    یکنند 

بداند، درک کند و قادر به انجام    دیرا با  یزیدوره چه چ  یدانشجو در انتها   گریو به عبارت د  م یدانشجو دار  از  یدوره چه انتظار

، اصول اخالقیبتواند ضمن آگاهی بر ضوابط پژوهش    د یدوره ... با   انیتخصصی .... در پا   یدکترا  یمثال دانشجو  یبرا  .آن باشد

 . به کار بندد کییمنتشر شده، منتشر نشده و الکترون  اطالعاتیاز منابع  استفادهرا در  مرتبط

 یادگیری  -فعالیتهای یاددهی

به    ،ینقش استاد  یفایارشد در هنگام ا  ارانیاست که استادان و دست  ییها   تیمجموعه فعال  ،اددهیی  ی ها  تیفعالمنظور از  

متمرکز بر   یریادگی   -اددهیی  یاستفاده از راهبردها  ان،یم  نیکارآموزان/ کارورزان بر عهده دارند. در ا  نهیبه  آموزش  منظور

کوچک، آموزش   یبحث در گروهها  ریخواهد شد. نظ  رندگانیادگی  تیو محور  زهیانگ  تیموجب تقو  تعاملی،فعال و  یها  روش

 .کییو آموزش الکترون یخودآموز ی ها و روش میبر ت مبتنی مبتنی بر مسأله، آموزش

دانش و مهارت در هر   یاست که کارآموزان/ کارورزان به منظور ارتقا ی یها تیمجموعه فعال  ،یریادگی  یها ت یفعالو منظور از 

 ها، موظف به انجام آنها هستند.   چرخش از کی

 و سایر موارد ....  ٤ آموزشی یهاکنفرانس  هیارا ، 3ژورنال کالب  و 2گراند راند  ، 1راند به عنوان مثال: شرکت فعال در 

 کارآموزان/ کارورزان   یابیارز  یها  روش

  با  ایو    ریح عملکرد فراگالدر طول دوره آموزشی و با هدف ارائه بازخورد و اص )  نییصورت تکوکارآموزان/ کارورزان به    ابییارز

 م یدوره آموزشی به منظور تصم  انی در پا)  انییپاو    (دانشجو  انی ی پا  ابی یدر ارز  رگذاریبه آن، تأث  ی یسهمی از نمره نها   اختصاص

 :ردیپذ  صورت می ابییارز  یها  روشاز انواع  یمند و با بهره ( ریفراگ یریادگی زان یدر خصوص م قضاوت و یریگ

آزمون  با   یدانش نظر   یابیرزا  - انواع  از  از تشر  یها  استفاده  اعم  غلط، چند گز  حیصح  حی، یکتبی  جور کردنی،    ،یا  نهیو 

 انجام می گردد.    ... و محور استدالل

____________ 

1. Round 

2. Grand Round 

3. Journal Club 

4. Didactic Conferences 



 

 

 

 

  به     2 (OSCE)نییع  ساختارمند نییمثال با استفاده از آزمون بال یشده برا یساز هیشب یها  طیدر مح 1یعملکرد  یابیارز  -

 می باشد.   عملکرد  ابییارز ژه یو یها  بارز آزمون قیمصاد از کییعنوان 

  ابی یدوره پزشکی عمومی، سهم ارز  یزیر  برنامه  تهیمصوب کم  یو کارورز  یکارآموز  یها  بر طبق برنامه آموزشی دوره  نکته:

کارآموز  ینظر نها  59از    شیب  دینبا  یدر دوره  نمره  و در دوره کارورز  ابییارز  ییدرصد  بوده   25از    شیب  دینبا  یکارآموزان 

 .را به خود اختصاص دهد  ابی یارز یی درصد نمره نها

 طیاستاد در مح  ییبا راهنما  ایکه کارآموزان/ کارورزان به طور مستقل و    است  یی ها  تیفعال  شامل   3کار  طیدر مح  یابیارز  -

 :کار مانند طیدر مح ابییارزش یها مختلف و با استفاده از انواع روش یجرهایانجام پروس ریدهند. نظ  انجام می  واقعی کار یها

 ٤درجه 360ارزشیابی  ➢

 6والگ بوک  5بررسی پورت فولیو  ➢

با هدف ارزیابی در طول دوره )ارزیابی  سایر موارد    و  Global rating form،  DOPS  ،  CEX-Miniاستفاده از   ➢

 تکوینی(

Global rating form  علمی مربوط، در خصوص ابعاد مختلف    ت أ یتوسط عضو ه  نی، یهر چرخش بال  انی در پا: این روش

آموزشی مصوب دوره پزشکی عمومی،    یها  برنامه  طبقشود و بر  مورد انتظار دانشجو به صورت کلی، انجام می  یها  یتوانمند

حداقل    ،یدوره کارورز  در  کارآموز و  یی نها  ابییارز  50حداکثر %  ابی،یروش ارز  نیبه ا  افتهیسهم اختصاص    ،یدر دوره کارآموز

ا  کارورز می  یی نها   ابییارز  75و حداکثر %  ٤0% ارز  نیباشد.  از    یعملکردی  ها  به مجموعه روشنی از شاخص  ازین  ابییشکل 

  نی. در امی باشند   برخور  یا  ژهیو  تیدارند، از اهم  رانیفراگ  یمورد انتظار برا  یها  یبه ارتباطی که با توانمند  توجه  دارد که با

قرار گرفته و به او    ابییمورد ارز  ،یتوانمند  یها  از حوزه  کی در هر    ،یبند  درجه  اسیمق  کیبا استفاده از    ریروش، عملکرد فراگ

 .شود داده می  ازیامت

Direct Observation Procedural of Skill :ژه، یکه به طور و استروشی به عنوان  نییبال یمهارتها میمشاهده مستق  

مورد مشاهده    جر،یانجام پروس  نیدر ح  ریروش فراگ  نیطراحی شده است. در ا  پروسیجرها()  عملی  یها  مهارت  ابییارز  یبرا

روش، بعد از هر بار انجام آزمون،    نیشود. با ا  می  ابییارز  ساختارمند،  ستیچک ل  کیبر اساس    یو عملکرد و  ردیگ  قرار می

  قه یدق  5حدود    یبه و  بازخورد  و ارائه  قهیدق  15در حدود    ریمشاهده فراگ  ندیمی شوند. فرا  یی شناسا  رینقاط قوت و ضعف فراگ

 .  انجامد به طول می

_____________________ 
1-Performance Based Assessment  
2. Objective Structured Clinical Examination (OSCE) 

3. Work place Based Assessment 

4. Multi Source Feedback (MSF) 

5. Portfolio 

6. Logbook 



 

 

 

 

: Mini Clinical Evaluation Exercise را در مواجهه با  ریعلمی، عملکرد فراگ  أتیه  یاز اعضا کیینوع آزمون،  نیا در

  نیدر فرمی که به هم  ر،یفراگ  یها  یبه هرکدام از توانمند  یبند  درجه  اسیاز مق  استفاده  کند و سپس با   مشاهده می  ماریب

ته نمره می  هیمنظور  است،  ا  شده  در  انتظار می  نیدهد.  آزمون  با   ریفراگ  عملکرد  رود  نوع  و  مواجهه  ترم در چند  در طول 

 د. گرد ابییمتفاوت، ارز ابانیاستفاده از ارز

 

 


