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در اين واحد کارآموزی دانشجو با بهره گيری از مهارت های تفکر خالق و حل مسأله بر پايه آموخته های نظری و  مقدمه:

در چارچوب فرآيند پرستاری به بررسی و شناخت وضعيت سالمت مددجويان بزرگسال و سالمند پرداخته و بر اساس 

تشخيص های پرستاری ،تدابير پرستاری مناسب را تعيين و پس از اجرا ارزيابی می نمايد. به عالوه از دانشجو انتظار می 

رود مراقبت های پرستاری را از پيشگيری تا نوتوانی در نظر داشته باشد. آموزش به بيمار و خانواده و ارائه مراقبت در 

 آيد. منزل از ارکان اين کارآموزی به شمار می

 :هدف کلی

به کارگيری آموخته های نظری و مهارت های علمی و عملی در مراقبت از مددجويان بزرگسال و يا سالمند مبتال به 

 اختالالت گوارشی،حرکتی،دفعی بر اساس فرآيند پرستاری، تحت نظارت مستقيم مربی
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 طالحات بخش ارتوپدی را بشناسد و با نحوه نگارش گزارش پرستاری در بخش ارتوپدی آشنا شود.اص -27
 

 روش تدريس بالينی:

با حضور دانشجو در بخش و آشنايی با بيماران و بررسی و شناخت بيمار به همراه مربی مربوطه، انجام مراقبتها با نظارت 

 مربی، راند بيماران، تحويل و تحول بيماران. 

–برای پوشش اهداف اين کارآموزی از تنوعی از روش های آموزشی استفاده خواهد شد. برای آموزش مهارت های روانی 

از   rounds clinical theachingحرکتی از روش آموزش مستقيم فردی استفاده خواهد شد. راندهای آموزشی بالينی

اين روش دانشجويان بهه صورت گروهی همراه با استاد  ديگر استراتژی های آموزشی در اين کارآموزی خواهد بود.در

ود بر بالين بيماران حاضر خواهند شد.سپس هر دانشجو به معرفی بيمار خود پرداخته و در مورد برنامه مراقبتی آن بالينی خ

يکديگر روز صحبت می کند)مبتنی بر اهداف کارآموزی(. در اين روش عالوه بر اينکه دانشجويان در تجارب يادگيری 

 سهيم می شوند بيمار و خانواده تشويق به مشارکت در بحث و طرح سواالتشان می شوند.

Case report در اين روش آموزشی دانشجو با برنامه ای از پيش تعيين شده تاريخچه ای از بيماری و مراقبت بيمارش :

دقيقه ای برای جمع دانشجويان  15-20انی را مشتمل بر درمان و اداره بيماری و ميزان تحقق اهداف در يک محدوده زم

 شرح می دهد.

Clinical Focus برای هر روز کارآموزی يک موضوع مشترک برای مطالعه همه دانشجويان تعيين می گردد. تمام  :

دانشجويان ملزم هستند مطالعه و بررسی بر روی موضوع را انجام دهند. سپس نتايج تالششان را با استاد در ميان 

سپس بر بالين بيمار راند گروهی با تمرکز بر موضوع خاص صورت خواهد ه و در صورت لزوم تکميل تر می نمايند. گذاشت

 گرفت.

Evidence rounds راندهای مبتنی بر شواهد. در اين روش آموزشی دانشجويان به صورت گروهی بر بالين بيماران :

برای بيمار را توضييح می دهد. سپس وضعيت مراقبت  موجود را  حاضر شده و هر دانشجو تمام برنامه مراقبتی انجام شده

 با استاداردهای مراقبتی مقايسه می نمايد.
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