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 دانشجویان کارآموزی و کارورزیجهت انجام دانشگاه درمانی -آموزشیمراکز  -شماره یک جدول
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   مرکز آموزشی درمانی فارابی 5

  

 و 

 درمانگاه های وابسته به مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاهکلیه 

 

 

  



 

 

 بسمه تعالی
 مقدمه  -1

شاود  در کااار    در عصر انفجار اطالعات هر روز انبوهی به دانسته ها و اطالعات موجود اصااهه مای  

الزم است هر روز تجربیاات عمیای داود راباه صاورت مجموعاه ای        بیاش عمیق و وسعت اندیشه،

ارزشماد هراهم آورده تا بتوان زمیاه ای برای آموزش، پژوهش و سایر هعالیتهای آتی ایجاد نمود  در 

جهات   Logbookهمین راستا دانشگاه عیوم پزشکی کرمانشاه بر آن شد، مجموعه ای تحت عاوان 

 هرآیاد آموزش تدوین نماید  ارزشیابی تکویای و مستاد سازی 
 

می کاد  در حقیقت مدیر و طارا    فادنقش های متاوعی را ای Logbook ،آموزشیهای در برنامه 

یک برنامه آموزشی وظایف هراگیر و استاد را در این برنامه تبیین می نماید و به عاوان ابزاری برای 

ثبت تعادل تجارب یادگیری، مستاد سازی مراحل یادگیری و ارزیابی کیفیت آماوزش باالیای مای    

ییه آموزش های اساسی عمیی شاما در  باشد  به طور کیی هدف از تهیه این مجموعه آن است که ک

 طول دوره ثبت و قابل بررسی گردد  
 

 تاریخچه پرستاری-2

در مقطا  لیسااند در کشاورهای     نیاز از اواسط قرن نوزدهم، با دانشگاهی شدن رشاته پرساتاری   

 توسعه یاهته و در حال توسعه رو به گسترش نهاد  

در شهر ارومیه توسط  1294پرستاری در سال  پرستاری در ایران ریشه در صدر اسالم دارد  آموزش

اولین آموزشگاه پرستاری در شاهر تبریاز توساط گروهای      1295مبیغ مذهبی آغاز گردید  در سال 

 مذهبی دوره سه ساله پرستاری را با پذیرش داوطیبان ددتر و با مدرک سوم متوسطه آغاز نمود 

ری به تصویب شورای عالی معارف رسید شمسی، اساساامه آموزشگاه های پرستا 1315تیرماه سال 

، برنامه دروس پرستاری مورد تایید شورای یااد شاده قارار گرهات  در پای آن      1316و در مهر ماه 

(، 1327(، شایر و دورشاید ساابق و همادان     1320آموزشگاه های پرستاری شرکت نفت آباادان   

( اقادام باه   1338ی مشهد ( و جرجان1344(، رشت، کرمانشاه  1333(، نمازی شیراز 1328تهران 

 پذیرش داوطیبین با مدرک دیپیم کامل متوسطه برای دوره سه ساله پرستاری نمودند  

در بخش بهداشت وزارت بهداری، بخش آموزش پرستاری به عاوان یکی از  1331در سال 

زیربخشهای واحد پرستاری ایجاد شد  هدف از ایجاد این بخش گسترش مراکز آموزش پرستاری و 

وین استانداردهای آموزش پرستاری و توانمادسازی مدرسان پرستاری برای طراحی، برنامه تد

ریزی، آموزش و ارزشیابی بود  بخش آموزش پرستاری وزارت بهداری با همکاری اعضاء انجمن 

پرستاری زیر نظر وزارت عیوم اقدام به برنامه ریزی در مقاط  پرستاری هوق دیپیم، لیساند و هوق 

پرستاری نمود  طی اولین گردهمایی پرستاری برگزار شده توسط این بخش در سال لیساند 

برنامه آموزش پرستاری و شرایط ورود و تحصیل در  آموزشگاه  1337، مقرر شد که از سال 1335
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، طبق اساساامه آموزشگاه های پرستاری، مصوب شورای عالی 1337ها یکسان باشد  لذا در سال 

اوطیبان دیپیم کامل متوسطه و طول دوره آموزش پرستاری سه سال با هرهاگ، شرط پذیرش د

ارزش معادل لیساند پرستاری تعیین شد  در این برنامه، عالوه بر دروس ادتصاصی و های، دروس 

، نخستین دوره آموزش چهار ساله لیساند( 1344عیوم رهتاری و اجتماعی نیز گاجانده شد  سال 

عالی پرستاری هیروزگر آغاز شد  به دنبال آن دانش آمودتگان  ( توسط انستیتوBScNپرستاری 

سایر آموزشگاه ها به ماظور کسب مدرک لیساند دوره تکمییی لیساند را طی نمودند  تا ایاکه در 

با تصویب دوره لیساند پرستاری در وزارت عیوم و آموزش عالی کییه مراکز آموزش  1354سال 

ه دانشکد 1354ه چهار ساله با برنامه متمرکز گردیدند  در سال عالی پرستاری موظف به ارائه دور

 پرستاری میی سابق موهق به ادذ مجوز برگزاری دوره آموزش هوق لیساند گردید  

، شااده پرساتاری   1359پد از انقالب شکوهماد اسالمی و تاسید ستاد انقالب هرهاگی در ساال 

ی پرستاری نمود  در پی نیااز شادید باه دادمات     ستاد یاد شده اقدام به بازنگری متمرکز برنامه ها

سااله کااردانی    2پرستاری پد از یک دوره تعطییی دانشاگاه هاا و رویاداد جااگ تحمییای، دوره      

، توسط ستاد تصویب و براسااس واوابط مصاوب ساتاد انقاالب هرهاگای       1361پرستاری در سال 

گار و آموزشاگاه هاای عاالی     دانشکده پرستاری عیوم پزشکی ایاران، انساتیتوهای پرساتاری هیروز   

پرستاری اقدام به پذیرش داوطیبان مرد و زن دارای دیپیم کامل متوسطه از طریق آزمون سراسری 

گروه پرستاری دانشکده عیوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس تأساید و باه    1361نمودند  در سال 

 5ی ماورد تصاویب   پذیرش دانشجو در مقط  هوق لیساند آموزش و مدیریت پرستاری با گرایشها

 1363گرایش( و گروه پرستاری دانشکده عیوم پیراپزشکی دانشگاه اماام حساین  ( نیاز در ساال     

با  1364هعالیتهای آموزشی دود را با پذیرش دانشجوی پرستاری در مقط  کاردانی آغاز کرد  سال 

مه تحصیل داناش  تصویب برنامه کارشااسی ناپیوسته پرستاری با حداقل دوره دو سال به ماظور ادا

آمودتگان مقط  کاردانی رشته پرستاری، مراکز آموزش عالی پرستاری اقدام به پذیرش دانشجو در 

 این مقط  نمودند  

و ایجاد دانشکده های پرساتاری   1365با تشکیل وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی، در سال 

هعالیت آموزشای پرساتاران در حاوزه     و مامایی، کیفیت آموزش پرستاری ارتقاء یاهت  به دنبال آن،

ستادی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ابعااد مختیاف برناماه ریازی،     

شاورای عاالی انقاالب     1366گسترش، ارزشیابی و بازآموزی شکل تازه ای به دود گرهت  در ساال  

مجاددا برناماه کارشااسای    هرهاگی پد از نظردواهی از شااده پرساتاری دوره کااردانی را لواو و     

پیوسته پرستاری تصویب شد و دانشکده های پرستاری و مامایی عالوه بر پذیرش دانشجو در مقط  

 1369کارشااسی ناپیوسته اقدام به پذیرش دانشجو در مقط  کارشااسی پیوسته نیز نمودند  ساال  

ازنگری شد  به طوریکاه باا   برنامه های آموزش کارشااسی پرستاری با تمرکز با رویکرد جامعه نگر ب

در نظر گرهتن آیین نامه های موجود ومن توییر در محتوی دروس، روش آموزش نظری و بالیای، 

، 1374بخشی از کارآموزی در دو نیمسال آدر به صورت کارآموزی در عرصه ماظور شاد  در ساال   

تصویب شورای عاالی   برنامه کارشااسی رشته پرستاری در راستای آموزش جامعه نگر بازنگری و به



 

برنامه ریزی وزارت هرهاگ و آموزش عالی رسید  پد از تشکیل شورای عاالی برناماه ریازی عیاوم     

پزشکی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، این برنامه تحت نظاارت کامال وزارت متباو     

توسط شاورای   1384مورد بازنگری مجدد قرار گرهت و سال  1382قرار گرهت  این برنامه در سال 

برنامه آموزشی کارشااسی پیوسته و ناپیوسته  160تعداد  1392سال در عالی یاد شده تصویب شد  

دانشگاه/ دانشکده دولتی عیوم پزشکی و  52دانشکده های پرستاری وابسته به  82پرستاری توسط 

 واحد دانشگاه آزاد اسالمی اجرا شد   78

 ،ی از قدیمی ترین دانشکده های پرستاری ایران می باشاد مامایی کرمانشاه یک و دانشکده پرستاری

پاد از    شهریور آغاز نمود 25ه عالی پرستاری کدبا عاوان آموزش 1344که هعالیت دود را در سال 

مجتم  آموزشی و  نام 1364تا  1361و از سال  ،شهریور 17پیروزی انقالب به آموزشگاه پرستاری 

، ماماایی  ،به عاوان دانشاکده پرساتاری   1364امه داد  از سال پژوهشی کرمانشاه به هعالیت دود اد

  هم اکااون در دو  تبدیل شدبه دانشکده پرستاری و مامایی  1386از سال بهداشت و پیراپزشکی و 

در مقطا   رشاته   چهاار و  ؛کارشااسای پرستاری و ماماایی  پیوساته و ناپیوساته( در مقطا       رشته

 -ژه، مشاوره در مامایی، روان پرستاری، پرستاری دادیی پرستاری مراقبت های ویکارشااسی ارشد 

 دانشجو می پذیرد     جراحی 

 قوانین و مقررات آموزشی   -3

  آیین نامه رهتار و پوشش حرهه ای دانشجو"رعایت کامل" 

 می باشد  12:30الی  7:30در بخش از ساعت  ساعت کارآموزی 

  مقاعه و شایوار  استفاده از اتیکت، روپوش سفید "استفاده از یونیفورم مطابق مقررات دانشکده ،

 وروری می باشد   " مشکی و کفش ساده و عدم استفاده از شیوار جین

  آموزشی الزامی استقوانین و مقررات  طبقکوتاه نگه داشتن نادن و عدم استفاده از زیور آالت   

 درمانی در بخش رعایت اصاول   -در بردورد با بیماران ، همراهان آنها، همکاران و کادر آموزشی

 ادالقی و شئونات اسالمی را نماید  

          دروج از بخش یا بیمارستان تحت عااویای ماناد: پیگیاری اماور اداری، شارکت در جیساه و

 هقط با کسب مجوز از مربی مربوطه میسر می باشد  

 دانشجو در تمام جیسات مربوط به کارآموزی الزامی است    حضور 

  در کارآموزی بیش از مقدار مجاز ماجر به ثبت نمره صفر دواهد شد  و در صورت غیبات  غیبت

   مجاز  بر اساس مقررات آموزشی و تایید شورای آموزشی( درس حذف دواهد شد

  اناه و ایاترنات در ارتبااط باا موواو       ادتصاص بخشی از ساعت کارآموزی به اساتفاده از کتابخ

 کارآموزی، در طول کارآموزی با نظر مربی مربوطه امکان پذیر است  

    رعایت قوانین و مقررات آموزشی در بخش ، ارائه تکالیف یادگیری، اجرای پروسیجرها زیار نظار

ا آموزشای یا   Case Reportمربی مطابق با اصول عیمی آمودته شده، شرکت در بحا  گروهای،   

 درمانی، و مشارکت هعال در یادگیری از مواردی هستاد که در ارزشیابی لحاظ میشود  
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 توجه:

  )کییه تجربیات عمیی و عیمی دود را در الگ بوک ثبت نمایید  و یا پیوست کاید 

   تکمیل الگ بوک از شرو  دوره کارآموزی الزامی است 

    الگ بوک را در تمام روزهای کارآموزی به همراه داشته باشید تا در موق  لزوم نسبت باه ثبات

 0اطالعات در آن اقدام شود  

      بهتر است در پایان هر هعالیت زمان کوتاهی در همان محل انجام هعالیت باه تکمیال تخصای

 به سهولت در دسترس باشد  داده شود تا اطالعات مورد نیاز 

  آموزشی مجاز است در هر زمان که تشخی  دهد الگ بوک را جهات بررسای یاا نساخه     گروه

 برداری در ادتیار بگیرد 

  دانشجویان می بایست ، حداکثر تا یک هفته پد از اتمام دوره کارآموزی دود تکالیف دود را به

 دواهد شد مربی مربوطه تحویل نمایاد  در غیر این صورت، نمره مافی در ارزشیابی آنها لحاظ 

 

 دانشجوی گرامی ***

فعالیت به منظور ثبت کلیه  پرستاریدوره کارآموزی  Logbookدفترچه حاضر تحت عنوان  

در پایان دوره اطالعات موجود  ، وبالینی شما در طول دوره طراحی شده است -آموزشی های

لذا خواهشمند است در تکمیل آن  .در آن جهت ارزشیابی نهایی مورد استفاده قرار می گیرد

  ید.یحداکثر دقت خود را مبذول فرما

 

 :پرستاری سخنی با اساتید دوره ***

  ؛مربی محترم

براساس معیارهای زیر دانشجو را  ،ها هریک ازمهارتمربوط به لطفا در ستون مورد نظر 

 ارزیابی

 :ییدنما ییدتا ءامضا با ثبتو سپس 

A                            انجام فرآیند بطور مستقل : 

Bکمک در انجام فرآیند : 

Cمشاهده مهارت خاص : 

 



 

 

 

 

پرستاریکارشناسی برنامه کارگاه های مدون دانشجویان   

27/2/1393پنجاه و چهارمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی  مورخ  اتبراساس مصوب  

ف
 ردی

تـرم 

 تحصیلی
 نـام کـارگاه

مـدت 

 کـارگاه

محل 

 برگزاری

تاریخ 

 برگزاری

 مهر و امضای

استاد مشاور   

 ترم اول 1
های ارتباطی با  کارگاه مهارت

 مددجو و خانواده
ساعت 4     

 ترم دوم 2
کارگاه کنترل عفونت در بیماران و 

 بیمارستان
روز سه     

ساعت 4 کارگاه ایمنی مددجو ترم سوم 3     

چهارمترم  4 ساعت 4 کارگاه مهارت های  زندگی      

ساعت 4 کارگاه اخالق حرفه ای ترم پاجم 5     

ساعت 4 کارگاه آموزش به مددجو و خانواده ترم ششم 6     

 ترم هفتم 7

ساعت 3 کارگاه اعتباربخشی     

کارگاه جایگاه پرستاری در برنامه 

 پزشک خانواده
    یک روز

مخاطرات شغلیکارگاه آشنایی با      یک روز 

8 
 

 ترم هشتم

ساعت 3 کارگاه حاکمیت بالینی     

کارگاه نقش پرستاران در پدافند 

 غیرعامل
    یک روز

 


