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نوع واحد :كارآموزي

تعداد واحد1 :واحد

مقطع :كارشناسي
دروس پيش نياز- :

نيمسال :دوم 1400 -1401

هدف كلي درس دوره كارآموزي:
استفاده از آموخته هاي نظري و مهارت هاي علمي در مراقبت از مددجويان بزرگسال و يا سالمند مبتال به اختالالت اعصاب ،عضالني –اسكلتي ،عروقي ،چشم ،گوش و
حلق و بيني و پوست
رديف

روزهاي هفته

1

جلسه اول

2

جلسه دوم

آموزش هاي اختصاصي
آشنايي با روش هاي تشخيصي مختلف

حيطه يادگيري

شيوه آموزش

شناختي

تئوري

انجام مراقبت هاي قبل و بعد از تست هاي تشخيصي EEG ، EMG
آشنايي با انواع روش هاي راديوگرافي

شناختي

آموزش قبل و بعد روشهاي راديوگرافي

مشاهده -عملي-
تئوري

3

جلسه سوم

آشنايي با روش هاي مختلف گچ گيري و بستن آتل

رواني -حركتي

4

جلسه چهارم

آشنايي با روش هاي تشخيصي مختلف

رواني -حركتي

5

جلسه پنجم

6

جلسه ششم

مشاهده -عملي-
تئوري

انجام مراقبت هاي قبل و بعد از تست هاي تشخيصي () CT MRI
آشنايي با اصطالحات و بيماري هاي رايج چشم

تئوري
رواني -حركتي

آشنايي با مراقبت هاي پرستاري قبل و بعد از جراحي هاي چشم
آشنايي با اصطالحات و بيماري هاي رايج پوست ،مو ،ناخن
معاينه پوست ،مو ،ناخن

مشاهده -عملي-
مشاهده -عملي-
تئوري

رواني -حركتي

مشاهده -عملي-
تئوري

7

جلسه هفتم

8

جلسه هشتم

9

جلسه نهم

10

جلسه دهم

رواني -حركتي

آشنايي با انواع دستگاه هاي بخش فيزيوتراپي
انجام مراقبت هاي پرستاري قبل و بعد از فيزيوتراپي

مشاهده -عملي-
تئوري

رواني -حركتي

آشنايي با اصطالحات رايج و بيماري هاي گوش حلق و بيني
آشنايي با دستگاه ها و وسايل معاينه گوش ،حلق و بيني

مشاهده -عملي-
تئوري

آشنايي با دستگاه هاي شنوايي سنجي (نوارگوش)
رواني -حركتي

آشنايي با اكو و تست ورزش
كمك در آماده كردن بيمار قبل از تست ورزش

تئوري
رواني -حركتي

آشنايي با روش هاي اسپيرومتري
انجام اسپيرومتري

پس از پايان كارآموزي دانشجو قادر باشد:
اهداف كلي

اهداف اختصاصي

1

آشنايي با اكو وتست ورزش

مراقبت قبل و حين و بعد تست ورزش را انجام دهد.

2

آشنايي با انواع روش هاي راديوگرافي

آموزش هاي قبل عكس ها را توضيح دهد.

3

آشنايي با روش هاي مختلف گچ گيري و بستن آتل

انواع آتلها را بشناسد.

4

آشنايي با معاينه چشم و مراقبت هاي الزم قبل و بعد از انواع روش هاي معاينه چشم را بشناسد.

انواع آتل را ببندد.
گچ گيري كند.
معاينه چشم

مراقبت هاي چشمي مانند پانسمان چشم ،شستشو ،ريختن قطره و  ....را انجام دهد.
آشنايي با اصطالحات و بيماري هاي رايج چشم

5

آموزش هاي الزم در مورد اسپيرومتري

مشاهده -عملي-
تئوري

اهداف اختصاصي كارآموزي
رديف

مشاهده -عملي-

اسپيرومتري را انجام دهد.

انواع دستگاه هاي معاينه گوش ،حلق و بيني را بشناسد.

6

آموزش هاي الزم در مورد مراقبت از گوش ،حلق و بيني

7

آشنايي با مراقبت هاي الزم در زمان انجام فيزيوتراپي

8

آشنايي با مراقبت هاي الزم در زمان انجام نمونه برداري از انواع بيوپسي پوست را بشناسد.

گوش بيمار را با اتوسكوپ معاينه كند.

پوست

روش هاي مختلف فيزيوتراپي را بشناسد.
مراقبت قبل و بعد بيوپسي را انجام دهد.

9

آشنايي با مراقبت هاي پرستاري قبل و بعد معاينات اقدامات الزم قبل و بعد از معاينات تشخيصي را انجام دهد.
تشخيصي ()CT,MRI

10

آموزش هاي پرستاري قبل و بعد از نوار عصب -عضله و نوار آشنايي با روش انجامEMG EEG
مغز

آموزش در مورد مراقبت هاي قبل و حين گرفتن نوار مغز

منابع مورد استفاده در اين دوره آموزشي:
 .1هينكل ،ال ،كري ،اچ؛ پرستاري بزرگساالن و سالمندان ( 3بيماريهاي اعصاب برونر و سودارث) ،اميرخاني ،مهدي و همكاران،انتشارات حيدري ،تهران1397 ،
 .2هينكل ،ال ،كري ،اچ؛ پرستاري بزرگساالن و سالمندان ( 3بيماري هاي پوست و سوختگي برونر و سودارث) ،دوستي ،فاطمه و محمدي ،مريم ،انتشارات حيدري ،تهران1397 ،
 .3هينكل ،ال ،كري ،اچ؛ پرستاري بزرگساالن و سالمندان ( 3بيماري هاي چشم و گوش برونر و سودارث) ،عسگريان عمران ،سعيده و همكاران ،انتشارات حيدري،تهران1397 ،

