بسمه تعالي
دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان ( خوراسگان)
دانشكده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی پرستاری

طرح درس
عنوان درس  :کارورزی

نیمسال :دوم 99-00

تعداد واحد 6 :واحد
فراگیران :دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری ترم  ( 4رشته داخلی جراحی)
مكان تدريس :دانشکده پرستاری و مامایی ،مراکز درمانی
مدرس :گروه مدرسان
مسئول درس :دکتر مرضیه ضیایی راد
Email: m.ziaeirad@yahoo.com
هدف كلي:
تسلط دانشجویان بر عملکرد نظام سالمت در عرصه های مختلف رشته پرستاری سالمت بزرگساالن.

بخش اول :اورژانس
هدف :کسب مهارت در تریاژ بیماران
مكان :مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مدت 3 :شیفت
بخش دوم :بخش ویژه جراحی قلب باز
هدف :کسب مهارت در مراقبت از بیمار با جراحی قلب باز
مكان :بیمارستان شهید دکتر چمران
مدت 3 :شیفت
بخش سوم :مرکز بهداشت استان
هدف :کسب مهارت در پیشگیری و غربالگری بیماری های مزمن و عفونی
مكان :مرکز بهداشت استان
مدت 6 :شیفت
بخش چهارم :کمک مربی
هدف :کسب مهارت در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری
مكان :مراکز درمانی به صورت همراهی با اساتید و مربیان بالینی دانشکده

مدت 6 :شیفت
تكالیف :ارائه گزارش کار
بخش پنجم :کار در عرصه
هدف :کسب مهارت در ارائه مراقبت پرستاری در بالین
مكان :بیمارستان های انتخابی دانشجو
مدت 6 :شیفت
تكالیف  :ارائه گزارش کار روزانه ،مراقبت از دو بیمار در طی شش روز بر اساس فرآیند پرستاری و ارائه گزارش فرآیند مربوطه
بخش ششم :کارگاه پیشرفته احیا
هدف :کسب مهارت در زمینه احیا بیمار با جدیدترین پروتکل
مكان :دانشکده پرستاری و مامایی
مدت 4 :ساعت
تكالیف :ارائه گزارش کار
بخش هفتم :پروژه چالش های مراقبتی
هدف :مدیریت مسائل و چالش های پرستاری بالینی
مكان :بیمارستان های انتخابی دانشجو
تكالیف  :ارائه گزارش مربوط به چالش پرستاری بالینی و راه حل های پیشنهادی در قالب مقاله
بخش هشتم :کارگاه نقد مقاالت
هدف  :کسب مهارت در زمینه نقد مقاالت علمی
مكان :دانشکده پرستاری و مامایی
مدت 4 :ساعت
تكالیف :نقد یک عدد مقاله علمی
بخش نهم :آزمون آسکی
هدف :ارزشیابی مهارت در انجام مراقبت های پرستاری
مكان :دانشکده پرستاری و مامایی
مدت 4 :ساعت

خط مشي و سیاست ها:
در موارد غیبت و تخلف از قوانین و مقررات آموزشی و عدم انجام تکالیف محوله طبق مقررات دانشگاه رفتار خواهد شد.
تكالیف:
-1شرکت فعال در عرصه و مطالعه

-2ارائه پروژه و گزارش کار در تمامی موارد فوق
روش تدريس :مشارکتی و تسلط یاب
روش ارزشیابي :عملی (آزمون آسکی) و تکمیل وارائه پورت فولیو

