
 

 

 

      بیماری های داخلی جراحیکارآموزی  نام درس:  

  ساعت   51  - واحد  1:  و ساعت کارآموزی  میزان واحد

  روز      9   کارآموزیتعداد روزهای  

 ، دکتر موسوی ، دکتر غالمعلیان خانم جهانی مسئولین طرح درس:نام 

 هدف کلی:

 توانایی تشخیص مشکالت و احتیاجات بیمار و توانایی اخذتصمیم مناسب در جهت انجام اقدامات الزم از وی  •

 جراحی در موارد اورژانس –آشنایی با بیماری های داخلی  •

 فعالیت دانشجو  برنامه آموزشی روزانه کارآموزیروز  

اخذ شرح حال دقیق از بیمار ، معاینات فیزیکی و چک عالیم   جزییات معاینه ی فیزیکی   روز اول 

 حیاتی  

دادن دارودهای خوراکی به  شناخت انواع داروهای بخش و   فارماکولوژی بخش  روز دوم

 بیماران  به همراه مربی  

 پرونده خوانی و کسب اطالعات ضروری از پرونده مستندسازی  روز سوم 

 گرفتن نمونه آزمایش از بیماران تحت نظارت مربی   کاربرد انواع آزمایشها  روزچهارم 

 انفوزیون سرم و داروهای تزریقی کاربرد انواع سرم ها  روز پنجم

 ارائه ی گزارش صحیح و دقیق از وضعیت بیماران به مربی کنفرانس بیماری های بخش  ششمروز 

 تکرار و تمرین موارد فوق  کنفرانس بیماری های بخش  روز هفتم

 تکرار و تمرین موارد فوق  کنفرانس بیماری های بخش  روز هشتم

 تکرار و تمرین موارد فوق  کنفرانس بیماری های بخش  روز نهم

 

 : عناوین کنفرانس ها

 استفراغ شدید بارداری  •

 بیماری های کلیوی در بارداری   •

 بیماری های قلبی در بارداری  •

 بیماری های گوارشی در بارداری  •

 

 : منابع

 ویلیامز  •

 طب هاریسون   •

 طب سیسیل  •

 بسمه تعالی 

 واحد اصفهان )خوراسگان(  دانشکاه آزاد اسالمی

 دانشکده پرستاری و مامایی 

 کارشناسی مامایی 

 گروه مامایی  

 طرح درس بالینی



  



 

 فرم ارزشیابی دانشجو 

ارزش   معیار ارزشیابی ردیف 

 نمره 

بسیار 

 خوب 

 ضعیف متوسط  خوب 

      آراستگی و حضور به موقعنظم و  1

      حفظ احترام به بیماران و پرسنل  2

      رعایت حریم خصوصی بیماران 3

      کنترل استرس در موارد اورژانس 4

      اقدامات عملی  5

      تسلط بر نکات تئوری بخش  6

      حفظ نکات استریل 7

      شرکت در راند بخش  8

      تکمیل الگ بوک  9

      آموزشیها ی فعالیت  سایر تهیه پوستر یا 10

 

  نمره کل 

 

 


