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 شرایط و نحوه پذیرش در دوره:

 

 تاریخچه و سیر تکاملي دوره در جهان و ایران:

 :فراگیران  شغليهای جایگاه یا جایگاه

 

 

 

ها و باورها(: )ارزشفلسفه 

 

 

 

باا حادا ل    ( شتمامی دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه) تمامی رشته ها ، فنی حرفه ای یا کار دان

 ی باشند.ممجاز به شرکت در دوره  12معدل 

امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا به منظور رفع کمبود نیروی انسانی در کادر پرستاری مبادرت به تربیت نیروهای کمکی در 

اند. برای مثال در کشور نموده   Licensed Practical nurse(LPN)و  Certified Nursing Assistant(CNA) الب 

ساعت بصورت نظری و عملی و ما  75الی  60امریکا ایاالت کانزاس، کالیفرنیا و نوادا دوره آموزشی تربیت بهیار با حدا ل آموزش 

 34ماه الی یک سال ا دام نموده اند. در ایالت میشی گان برای آموزش بهیاری برای مدت  9بقی بصورت کار آموزی برای مدت 

ساعت اجرا می شود. در ترکیه برنامه  75ساعت آموزش بالینی جمعا به مدت  5/24ساعت عملی و  5/16تدریس نظری ، ساعت 

ماه تا دو سال اجرا می شود. در این برنامه متقاضیان دارای  9( برای مدت Licensed Vocational Nurse)  LVNآموزشی 

گواهی سوء پیشینه و عدم اعتیاد ضروری است.  در انگلستان و استرالیا دوره  مدرک دیپلم متوسطه بوده و در هنگام ثبت نام ارائه

برگزار می گردد با هدف ساماندهی برنامه آموزش موجود تربیت بهیاران، ضوابط و برنامه دوره آموزشی   LPNآموزشی دو ساله 

ده و از سوی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی بهیاری از طریق  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهیه، تدوین و تصویب گردی

 و خدمات بهداشتی درمانی )وابسته و غیر وابسته( اجرا می شود.

 در حرفه پرستاری ا دامات عملی و مرا بتی توسط کارشناسان پرستاری طراحی و توسط آنها اجرا می گردد.

در اجرای این برنامه زیر نظر پرستار مسئول به انجام وظیفه ) ا دامات اولیه ( خواهند پرداخت . بنابراین  پرستاران )بهیاران(کمک 

 در تمام بخش های بیمارستانی به فعالیت می پردازند و در ساختار تشکیالتی بیمارستانها جایگاه خواهند داشت.  کمک پرستار )بهیار(

 شود:های زیر تاکید میدر تدوین این برنامه، بر ارزش

  کمک به تامین نیازهای اولیه بیماران و خانواده آنها 

 رعایت کرامت انسانی بیماران 

ایت حقوق بیمار عر 

 تسریع در پاسخگویی به درخواست های بیماران و خانواده آنها 

 بیمار محوری 
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  رسالت و ماموریت :

 

 

 : فراگیرانپیامدهای مورد انتظار از 

 :فراگیران  نقشهای

 

 

 

 

 

 

 تظارهای اصلي مورد انها و مهارتتوانمندی

(Expected Competencies) 

رسالت این دوره، تربیت نیروهای توانمند، ماهر ،مسئولیت پذیر،پاسخگو و حساس به سالمت بیماران و خانواده آنها در ارائه خدمات 

 اولیه  می باشد .

 بر راری ارتباط مناسب با بیماران و خانواده آنها 

 مرا بت جسمی ، روانی و معنوی از بیماران 

 ارائه خدمات تغذیه ، تامین بهداشت اولیه فردی بیماران  ، جابجایی و نقل انتقال بیماران 

 آماده کردن وسایل و تجهیزات مورد نیاز برای معاینه و مرا بت از بیماران 

 تامین نظافت محیط بستری بیمار 

ن کمک در پذیرش و ترخیص بیمارا 

 پذیرش مسئولیت ارتقاء دانش و مهارتهای مورد نیاز 

کمک  اصالح، و ستشوی سر، شماساژ، حمام، لوله ادراری، لگن بیمار بستری با دادن بیماران شخصی کمک به نظافت

 .حمام و دوش کمک به. بیمار برای رفتن به دستشویی به

ها، دادن غذا از طریق لوله معده، بلندکردن کمک به فعالیت های روزمره زندگی بیماران از طریق غذا دادن به آن

های های مورد نیاز در بین وعدهها در وضعیت مناسب، دادن آب خوراکیها در تخت  رار دادن آنبیماران، جابجایی آن

 غذایی

 ناحیه تناسلی، پانسمان و بانداژ غیر استریل، آماده کردن محل عمل ارائه مرا بت های کمکی شامل انما، شستشوی

 های کنار تختجراحی، کیف یخ، کیف آبگرم، حمام نشیمنگاه، و نصب نرده

 حفظ و کنترل وضع بیمار از طریق چک کردن عالیم حیاتی، وزن کردن بیمار اندازه گیری و گرفتن نمونه ادرار، و ثبت

 دفع شده میزان مایعات خورده شده و

 ؛آنان درخواست بیماران و به زنگ پاسخ دادن بیماران حمل و نقل در امکانات بخش با استفاده از راحتی بیمارتدارک 

 پرستار مسئول به  بیمار از مشاهدات گزارش

انجام ا دامات با رعایت  وانین و سلسله مراتب 

حفظ ارزشهای سازمان و رازداری نسبت به اسرار بیماران 

 فرصت های آموزشی از طریق شرکت در دانش شغلی رسانیروز 
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 (Competencies :)های مورد انتظارالف: توانمندی

 مهارتهای ارتباطی    

 بخشیتعامل بین 

بیمارستانی های کار در محیط 

 مشارکت در کنترل عفونت های بیمارستانی 

 سازی فیزیکی و روانی محیط کارسالم 

 استفاده از وسایل 

گیریهای رایج و کالیبراسیون ابزاراندازه 

 العمرخودارتقایی مادام 

 :عمليهای ب: مهارت

 شود.( آورده میProcedural Skillsدر این  سمت مهارتهای عملی )

 مهارت

 در تخت حمام بیمار .1

 حمام دوش و وان بیماران .2

 ماساژ پوست .3

 شستن سر در تخت .4

 مراقبت از سر آلوده .5

 مراقبت از دهان و دندان .6

 درست کردن انواع تخت بیمار .7

 نقل وانتقال بیمار به صندلي و تخت .8

 وضعیت دهي به بیماران .9

 اندازه گیری فشارخون، نبض و درجه حرارت و گزارش به پرستار .10

 ترخیص بیمارپذیرش و  .11

 اندازه گیری مایعات بدن )جذب و دفع( و گزارش به پرستار .12

 دادن لگن و لوله ادراری .13

 گرفتن نمونه ادرار و مدفوع، خلط .14

 دادن تنقیه .15

 دادن کمپرس سرد و گرم .16

 تغذیه از دهاني و گاواژ .17
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 نظافت دهان و دندان .18

 برداشتن پانسمان ساده .19

 انواع بانداژ .20

 داروهاي خوراكي )اصالح شده(كمك در توزيع  .21

 ترزيق انسولين )زيرجلدي( )اصالح شده( .22

 ریختن قطره های چشم، گوش و بیني .23

 گذاشتن شیاف .24

 مراقبت از پرینه .25

 آماده كردن پوست ناحيه عمل جراحي )شيو( .26

 مراقبت از جسد .27

 تغذيه نوزاد)تغذيه با شيشه شير( .28

 كمك در احياء پايه )اصالح شده( .29

 استریلیزاسیون وسایل و تجهیزاتنظافت و  .30

 نظافت محیط بیمار .31

 پوشیدن گان، دستکش و ماسک برای مراقبت از بیماران ایزوله .32

 ها و فنون آموزشي:روش

 

 

 

 Student Assessment      ارزیابي فراگیر:  

 

 

 

 

 مشخصات دوره:

 ها و فنون آموزشی زیر بهره گرفته خواهد شد:در این دوره، عمدتاً از روش

آموزش نظری به روش سخنرانی 

تمرین عملی در اطاق کار عملیاتی 

 در بیمارستانآموزش ا دامات بالینی 

 

 روش ارزیابي  -الف

 فراگیران با روشهای زیر ارزیابی خواهند شد.

  ارزیابی کار آموزی بالین   شفاهی   کتبی 

 دفعات ارزیابي:  -ب

 مستمر   ایدوره   نهایی 
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 یکساله مهارتینام دوره:

 طول دوره و شکل نظام آموزشي:

 باشدآموزش با رویکرد مهارت آموزی می یک سالهبراساس آئين نامه و ضوابط دوره 

 ماه از دوره مزبور مربوط به آموزش نظری و عملی می باشد 5.2

 ماه کارآموزی بر طبق جدول ب انجام می پذیرد 9

 دوره برای آمادگی فراگيران به منظور شرکت در آزمون نهایی در نظر گرفته شده است.هفته پایانی  5

 درس: ساعاتتعداد کل 

 باشد: است که به شرح زیر می ساعت 033در این دوره  ساعات درسیتعداد 

 ساعت 033     اختصاصی اجباری دروس
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 )بهياري يکساله(كمك پرستاري  ( برنامه آ موزشي. دورهcoreدروس اختصاصي اجباري)

پيشنياز يا  تعداد ساعات درسي نام درس كد درس

 همزمان
 جمع عملي نظري

  61 5 61 آناتومی و فيزیولوژی 10

 36 61 63 1  و حمل بيماران های اوليهکمک 10

 31و 36 53 4 61 ایمنی بيمار و کنترل عفونت 10

  661 23 11 بهياریاصول بکارگيری اقدامات پایه  10

 34 4 - 5 های غذا دادن به بيمارانتغذیه و روش 10

  64 4 63 های تجویز دارو داروشناسی و روش 10

  1 - 1 اخالق، ارتباطات و آشنایی با تشکيالت بيمارستان 10

  63 - 63 آشنایی با اصول بهداشت عمومی در مراکز درمانی  10

  1 - 1 اصطالحات و اختصارات رایج در بيمارستان  10

 34 65  65 های داخلیهای ارائه خدمت به  بيماران  در بخشروش 01

 34 65  65 های جراحیهای ارائه خدمت به  بيماران  در بخشروش 00

 34 65  65 های اورژانسهای ارائه خدمت به  بيماران  در بخشروش 00

 34 65  65 های روانیهای ارائه خدمت به  بيماران  در بخشروش 00

 34 65  65 های اطفالهای ارائه خدمت به  بيماران  در بخشروش 00

 34 65  65 های زنانهای ارائه خدمت به  بيماران  در بخشروش 00

های اطاق های ارائه خدمت به  بيماران  در بخشروش 00

 CSRعمل و کار در 

65  65 34 

  033 03 503 جمع 
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   يکساله( بهياريكمك پرستاري )دوره  يبالين موزشبرنامه آ كارآموزيدروس  

 *ساعت كارآموزي نام درس كد درس

 03 آشنایی با بيمارستان 010

 623 های داخلیکارآموزی بخش  010

 623 های جراحیکارآموزی بخش 010

 623 های اورژانسکارآموزی بخش 010

 623 های روانیکارآموزی بخش 010

 623 اطفالهای کارآموزی بخش 010

 623 **های زنانکارآموزی بخش 010

های اطاق عمل و کارآموزی بخش 010
CSR 

623 

 6313 جمع 

 

  .کارآموزی بپردازد دوره بههای مرتبط زیر نظر مسئول ساعت و پنج روز در هفته در بخش 1هر روز  می بایست کارآموز *

 .پردازندکارآموزی می ** کار آموزان مرد به جای این بخش در سایر بخش ها به
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 دوره کمک رپستاری )بهیاری یکساهل( ارجایی انضباطی اخالقی رفاگیران آيين انهم 

در محیطهای آموزشيفراگیران الف ( موازین رفتاری   

  است.رعایت اصول اخالق حرفه ای تواضع وفروتنی در برخوردبااساتید وفراگیران وکارکنان وهمراهان بیمار وکارکنان الزامی 

   صحبت کردن درمحیطهای آموزشی باید به آرامی وبا ادب همراه باشدهرگونه سروصدابلند ویابرزبان راندن کلماتی که درشان حرفه پزشکی

 نیست ممنوع است

 استفاده از دخانیات درکلیه زمانهای حضور درمحیطهای آموزشی ممنوع است 

 نوع استجویدن آدامس ونظایر آن درمحیطهای آموزشی وبالینی مم 

 درزمان حضور در کالس وکارآموزی استفاده از تلفن همراه ممنوع است 

 .هرگونه بحث وشوخی درمحیطهای آموزشی ممنوع است 

: ب ( رعایت بهداشت وموازین آرایشي درمحیطهای آموزشي  

 آموزشی ازضروریات است..الگوی نظافت وبهداشت فردی اند لذاتمیزی ظاهر و بهداشت رفتار در محیطهای  فراگیران کمک پرستاری 

  استفاده از ناخنهای مصنوعی وبلند بدلیل افزایش انتقال عفونت واحتمال  رایش )الک برچسب ناخن وطراحی (آناخنها تمیز وکوتاه بدون هرگونه

 ها ممنوع است.هسیب به افرادودستگاآ

 رایش سروصورت به صورت غیرمتعارف در حرفه ممنع است.آ 

  استفاده ازحلقه ویانگین درهر سمت از بدن ممنوع است. با و رایش به صورت تاتوآنمایان نمودن هرگونه 

 موزشی ممنوع است.آزا درمحیطهای  استفاده ازاودکلن وعطرهای بابوی تند وحساسیت 

 : پ( :لباس ونحوه پوشش

 : برای ورود به کالسهای درسی وبالینی باید متحدوالشکل بوده ودارای ویژگیهای زیر باشد فراگیرانلباس 

 )روپوش وشلوار سفید )غیر چسبان وبلند 

  رم مخصوصآروپوش دارای 

  موزی باید بسته باشد.آموزشی وکارآتمامی دگمه های روپوش درتمام مدت حضوردرمحیطهای 

 موزش الزامیست.آل نام  نام خانوادگی(که درسمت چپ سینه باشد در تمام طول استفاده ازکارت شناسایی معتبر )حرف او 

 خانم باید تمامی سروگردن ونواحی زیر گردن وموها راباپوشش مناسب بپوشانند. فراگیران 

  ن ممنوع است.آشلوارسفیدبلند پارچه ای ساده غیر چسبان باشد پوشیدن شلوارجین ونظایر 

 ن تزیینات وغیر توری باشد.جوراب مورداستفاده ساده بدو 

 .کفش سفید راحت بی صدا تمیز بدون بند باشد 

 ونیفرم بهیاری باید کامال راحت تمیز ومرتب ودر  حد متعارف باشد.ی 

 .استفاده از هر گونه نشانه ممنوع است 

 است.موزشی ممنوع آالت وانگشترگردنبندوگوشواره)بجز حلقه ازدواج(درمحیطهای ر آاستفاده از هرگونه زیو 

 .استفاده ازدمپایی وصندل بجز اتاق عمل ممنوع است 
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 فراگیران دوره کمک پرستاری )بهیاری یکساله( غیاب و حضور چگونگي

 از مانع هفدهم چهار تا نظری درس کالسهای در مجاز غیبت.  شد خواهد فراگیر شدن مردود موجب آموزی کار و نظری های کالس در غیبت

 در شرکت از شدن محروم موجب صورت هر در مجاز غیر غیبت. میگردد دوره تجدید موجب آن بر مازاد اما باشد نمی امتحان در شرکت

 .گردد می آموزی کار در صفر نمره کسب و امتحان

 : امتحانات

 فراگیر متمرکز کارنامه در مربوطه نمره و آمده بعمل کتبی بصورت مربوطه مدرس توسط درس آن امتحان نظری دروس از یک هر پایان در -1

 .گردد می ثبت

  .آید می بعمل نهائی امتحان کارآموزی به فراگیران ورود از  بل و نظری دوره پایان در -2

  د.شو می برگزار متمرکز بصورت نهائی امتحان سواالت -3

 .باشد می 100 از 60 یا و  20 از 12 نمره اخذ نهائی امتحان در  بولی مالک -4

  .شود می ارسال مراکز به که باشد می بالینی محیط فراگیردر ارزیابی لیست چک به توجه با زیرکارو در فراگیران ارزشیابی -5

  باشد می 100 از 70 یا و  20 از 14 نمره اخذ  زیکارور در  بولی مالک -6

. هزینه نماید شرکت بعدی نهائی امتحان در میتواند بعد ماه یک حدا ل نگردید نهائی امتحان در  بولی نمره کسب به موفق فراگیر چنانچه -7

 باشد.ریال می 500.000آزمون مجدد تئوری مبلغ 

  شد نخواهد داده عودت نیز شهریه ضمنا ندارد اعتراضی هیچگونه حق و شده اخراج دوره از دوم نهائی امتحان در موفقیت عدم صورت در -8

-. هزین تجدید دوره کارورزی با توجه به هزینهشود تکرار بخش همان در باید دوره نمود دریافت 14 از کمتر نمره زیرکارو در صورتیکه در-9

 ضمناً ندارد اعتراضی هیچگونه حق و شده اخراج دوره از ، موفقیت عدم صورت در و گردد.های بیمارستان تعیین شده و متعا باً اعالم می

 . شد نخواهد داده عودت نیز شهریه

 پرداخت به منوط ایشان مجدد نام ثبت و شده تلقی مردود نشد کارآموزی و امتحانات از  بولی نمره کسب به موفق فراگیر صورتیکه در-10

 . باشد می شهریه مجدد

  


