داَطگبِ عهٕو پسضکی ضٓرکرد
داَطکدِ پرستبری يبيبيی
طرح درش آيٕزش ببنيُی کبسآهْصی دس ػشصَ هذیشیت درمامایی
تعدادٔاحدٔ1:احد
درٔش پيطتبز  :اصْل هذیشیت دس هبهبیی
حميط ببنيُی  :بيًبرستبٌ ْبی ٔابستّ بّ داَطگبِ عهٕو پسضکی
ضٓرکرد
گرِٔ ْدف  :داَطجٕيبٌ يبيبيی ،يقطع کبرضُبسی
يقررات درٌٔ خبص :

-1داَطچٕيبٌ ببيد راش سبعت  7/30در خبص حبضر ببضُد.
-2رعبيت يَٕيفرو يُبسب ٔ حفظ ضئَٕبت حرفّ ای ٔ اساليی يطببق
يقررات داَطگبِ ٔ داضنت  Tagبرای متبو داَطجٕيبٌ انسايی است.
 Log Book -3کبرآيٕزی ببيد در طٕل کبرآيٕزی تکًيم ٔ درپبيبٌ
تٕسط يربی يربٕطّ ارزيببی گردد.
ْدف کهی درش:آضُبيي داَطجٕ بباصٕل عًهکرد ٔٔظبيف يديريت در
يبيبيي ٔ كسب يٓبرهتبي يربٕطّ داَطجٕ ببکسب ايٍ يٓبرهتب
ببيدبتٕاَد يٓبرت الزو در كبربرد اصٕل يديريت ٔ ادارِ آيٕزش
ٔ خديبت يبيبيي ٔاستفبدِ از يراحم خمتهف تصًيى گريي جٓت رفع
يطكالت يٕجٕد در يبيبيي را بكبر بربد.
کبرآيٕزی در عرصّ
اْداف جسيی

يديريت دريبيبيي

فعبنيت يربی

ضٕاْد يبدگريی

حداقم اَتظبراز
داَطجٕ

هِبرت گشارش ًْبت ُبی
کبری ّ رفغ ًبرسبيی
ُبی آى در ًْبت کبر
فؼلی

-تْضيح ًْبت ُبی کبری

 گشارش ًْبت ُبیکبری ّ رفغ هطکالت
آى در ًْبت کبری
فؼلی بب ًظبرت
هستقين هزبی

هِبرت تْاًبيی تقسين
کبر رّساًَ بب تْجَ بَ
ًْع بيوبراى ّ تؼداد
آى ُب
هِبرت ضٌبخت کبهل اس
بيوبراى ّ اػوبل اجنبم
ضدٍ يب در حبل اجنبم

تْضيح هسئْليتِبی تينجزاحی ّ تقسين کبر
رّساًَ

-تقسين کبر رّساًَ بب  5ببر

هِبرت تْاًبيی بزًبهَ
ريشی جِت فؼبليت ُبی
رّساًَ خبص
هِبرت تْاًبيی اجيبد
ارتببط جِت رفغ
ًيبسُبی خبص بب رػبيت
سلسَ هزاتب
هِبرت تْاًبيی تؼييي
ًيبسُبی رّساًَ خبص اس
قبيل ليست دارّ ّ ...
هِبرت تْاًبيی مهکبری
بب سبيز خبص ُبی
بيوبرستبى

 5ببر

ًظبرت غري هستقين

ًظبرت بز کبر داًطجْضٌبخت کبهل اساس ًظز ضٌبخت بيوبراى ّ
بيوبراى ّ کٌرتل اػوبل
کٌرتل اػوبل اجنبم ضدٍ يب
اجنبم ضدٍ يب در حبل
درحبل اجنبم
اجنبم بطْر هستقل
بزًبهَ ريشی جِتفؼبليتِبی رّساًَ خبص  5ببر
بب ًظبرت غري هستقين
هزبی
بزقزاری اصْل ارتببطجِت رفغ ًيبسُبی خبص
بب رػبيت سلسَ هزاتب
بطْر هستقل

 5ببر

تؼيني ًيبسُبی خبص اسقبيل ليست دارّ ،
دستکص ً ،خ ُبی جزاحی
و ...
با نظارت مربی
هزّری بز ّاحدُبی خمتلف -مهکبری بب سبيز خبطِبیبيوبرستبى ّ،ظبيف آهنب ّ بيوبرستبى بب ًظبرت
غري هستقين هزبی
ارتببط آهنب بب اتبق ػول

هِبرت تْاًبيی کٌرتل ّ
ًظبرت ارسضيببی کوی ّ
کيفی فؼبليتِب
هِبرت تْاًبيی ًْضنت
گشارضبت رّساًَ ّ حتْيل
خبص
هِبرت گذراًدى ًْبت
کبری صبح ّ ػصز بب دفرت
پزستبری ّ گشارش
هزبْطَ
هِبرت تْاًبيی بزرسی
ّضؼيت خبص  ،تؼيني هطکالت
ّ اقدام بزای رفغ
حداقل يک هطکل بزاسبص
فزآيٌد هطکل گطبيی
هِبرت تْاًبيی آهْسش
بَ کبرکٌبى ّ هتيَ جشٍّ
السم
هِبرت تْاًبيی بزًبهَ
ريشی فؼبليت کبرکٌبى
خبص بزای يک هبٍ بب
تْجَ بَ ضزايط ّ
استبًداردُب

ًظبرت بز کبر داًطجْيی -تْاًبيی کٌرتل ًّظبرت ّ ارسضيببی کوی
اس ًظز چگًْگی کٌرتل ّ
ّ کيفی فؼبليتِبی
ارسضيببی کوی ّ کيفی
خمتلف اتبق ػول بطْر
فؼبليتِب
هستقل
تْاًبيی ًْضنت صحيحگشارضبت رّساًَ ّ
حتْيل خبص ً ،ظبرت غري
هستقين هزبی

ًْ-ضنت يک بزًبهَ کبهل  1ببر

تْضيح بزًبهَ ريشیاس فؼبليت کبرکٌبى
فؼبليت کبکٌبى بزای
بزای يکوبٍ بطْر
يکوبٍ بب تْجَ بَ ضزايط هستقل
بکبر گريی دربٌبهَ
هبُيبًَ پزسٌل

فرم ارزشیابی کبسآهْصی دس ػشصَ هذیشیت دس هبهبیینام و نام خانوادگی دانشجو:
هْاسد

اًضجبط حشفَ ای

داًص ػوْهی

اصال 0

تب حذّدی
1

کبهال 2

سػبیت یًْیفشم هٌبست
ّسّد ّ خشّج ثوْلغ اص ثخص
ﭘریشش هسئْلیت هحْلَ
ﭘریشش هسئْلیت الذاهبت اًجبم ضذٍ
استفبدٍ هْثش اص هٌبثغ هْجْد
استفبدٍ هْثش اص صهبى
تؼِذ دس جِت استمبء داًص حشفَ ای خْد
هْاسد
داًص دس صهیٌَ اخالق ّ لْاًیي حشفَ اي
داًص دس خصْظ ًمص ُبی هختلف هبهب دس سیستن اسائَ
هشالجت ثِذاضتی
داًص دس صهیٌَ استبًذاسدُبی اّلیَ هبهبیي

ضؼیف 1

هتْسظ 2

خْة 3

داًص تخصصی

هِبستِبی ثشسسی ّ
ضٌبخت

هْاسد
آضٌبیی ثب ّاحذُبی هختلف ثیوبسستبى ّ ،ظبیف آًِب ّ استجبط
آًِب ثب ّاحذُبي هبهبیي
آضٌبیی ثب سّضِبی هذیشیتی ّثشًبهَ سیضی
تْاًبیی ثشًبهَ سیضی جِت فؼبلیت ُبی سّصاًَ ثخص
ًظبست ّاسصضیبثی
هْاسد
اًجبم ثشسسی ّ ضٌبخت کل ًگش
کٌتشل ّ ًظبست اسصضیبثی کوی ّ کیفی فؼبلیتِب
آگبُی اص ّضؼیت ثیوبساى تحت هشالجت ّی
ضٌبخت ثیوبساى ّ کٌتشل اػوبل اًجبم ضذٍ یب دسحبل اًجبم
هْاسد
هِبست گضاسش ًْثت ُبی کبسی ّ سفغ ًبسسبیی ُبی آى دس
ًْثت کبس فؼلی

ضؼیف 1

ضؼیف 1

ضؼیف 1

هتْسظ 2

هتْسظ 2

هتْسظ 2

خْة 3

خْة 3

خْة 3

هِبست تْاًبیی تمسین کبس سّصاًَ ثب تْجَ ثَ ًْع ثیوبساى ّ
تؼذاد آى ُب
هِبستِبی هذاخلَ ای

هِبست ضٌبخت کبهل اص ثیوبساى ّ اػوبل اًجبم ضذٍ یب دس حبل
اًجبم جِت آًبى
هِبست تْاًبیی ثشًبهَ سیضی جِت فؼبلیت ُبی سّصاًَ ثخص
هِبست تْاًبیی ایجبد استجبط جِت سفغ ًیبصُبی ثخص ثب سػبیت
سلسَ هشاتت
هِبست تْاًبیی تؼییي ًیبصُبی سّصاًَ ثخص اص لجیل لیست داسّ
ّ ...
هِبست تْاًبیی ُوکبسی ثب سبیش ثخص ُبی ثیوبسستبى
هِبست تْاًبیی کٌتشل ّ ًظبست اسصضیبثی کوی ّ کیفی فؼبلیتِب
هِبست تْاًبیی ًْضتي گضاسضبت سّصاًَ ّ تحْیل ثخص
هِبست گزساًذى ًْثت کبسی صجح ّ ػصش ثب دفتش ﭘشستبسی ّ
گضاسش هشثْعَ
هِبست تْاًبیی ثشسسی ّضؼیت ثخص  ،تؼیغي هطکالت ّ الذام
ثشای سفغ حذالل یک هطکل ثشاسبط فشآیٌذ هطکل گطبیی
هِبست تْاًبیی آهْصش ثَ کبسکٌبى ّ تِیَ جضٍّ الصم
هِبست تْاًبیی ثشًبهَ سیضی فؼبلیت کبسکٌبى ثخص ثشای یک
هبٍ ثب تْجَ ثَ ضشایظ ّ استبًذاسدُب

هْاسد

ضؼیف 1

هتْسظ 2

خْة 3

هِبست دس ثشلشاسی استجبط ثب هذدجْ ّ خبًْادٍ ثب سػبیت
اصْل اخالق حشفَ اي ّ حمْق ثیوبس
هِبست دس تطْیك خبًْادٍ ثَ هطبسکت دس هشالجت
هِبست دس ثشلشاسی استجبط صحیح ثب داًطجْیبى
هِبست دس ثشلشاسی استجبط صحیح ثب هشثی
هِبستِبی استجبط حشفَ
ای

هِبست دس ثشلشاسی استجبط صحیح ثب اػضبی تین هشالجت
ثِذاضتی
ًحٍْ اًتمبل اعالػبت ضشّسی دس خصْظ هذدجْ ثَ
سبیشاػضبی تین ثِذاضتی دس چِبسچْة لْاًیي ّ اخالق حشفَ
اي
هِبست تْاًبیی ایجبد استجبط جِت سفغ ًیبصُبی ثخص ثب سػبیت
سلسَ هشاتت

ارزشیابی:
اًضجبط حشفَ ای2/6=14 :
داًص ػوْهی1/7=9= :

ّ تخصصی1/7 =9 :

هِبستِبی ثشسسی ّ ضٌبخت2/3=12 :
هِبستِبی هذاخلَ ﭘشستبسی7/5= 39:
هِبستِبی استجبط حشفَ ای4 = 21:
جوغً 104 :وشٍ = ( 20اًضجبط حشفَ ایً 2.6 :وشٍ ،داًصً 3/4 :وشٍ ،هِبست ثشسسی ّ ضٌبختً/3 :وشٍ،
هِبستِبی هذاخلَ ﭘشستبسیً 7/5 :وشٍ،هِبستِبی استجبعی)4:

کبرآيٕزی در عرصّ يديريت (ٔ1احد)
ايبو
کبرآيٕزی
سّص اّل

فعبنيت
آشنبیی بب روشهبی هذیریتی و برنبهه ریسی

سّص دّم

هروری بر واحذهبی هختلف بيوبرستبى  ،وظبیف آنهب و ارتببط آنهب بب واحذهبی زنبى و .زایوبى

سّص سْم

توضيح نوبت هبی کبری

سّص چِبسم
سّص ﭘٌجن

برنبهه ریسی فعبليت کبکنبى برای یکوبه
 -توضيح هسئوليتهبی حرفه هبهبیی و تقسين کبر روزانه

سّص ضطن

شنبخت بيوبراى و کنترل اعوبل انجبم شذه یب درحبل انجبم

سّص ُفتن

تکشاس ّتوشیي هْاسد ثبال

سّصُطتن

تکشاس ّتوشیي هْاسد ثبال

سّص ًِن

تکشاس ّتوشیي هْاسد ثبال

سّصدُن

تکشاس ّتوشیي هْاسد ثبال ّاسصضیبثی ﭘبیبى دّسٍ

