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 مقدمه:

نموده و به اصطالح به حساب های خود رسیدگی می نماید. در کنار بینش عمیق و  های خود را یاد آوریهرانسانی در پایان هرروز رفتار و کرده

وسعت اندیشه الزم است هر فرد تجربیات عملی خود را باز نگری نموده و در زندگی بکار گیرد. ثبت و جمع آوری تجربیات عملی به تدریج 

ای تحقیقات بعدی فراهم آورد. در اکثر دانشگاه های جهان کارآموزان مجموعه ای ارزشمند فراهم می آورد که می تواند زمینه ای را نیز بر

تجربیات و عملکرد های مهم خود را در مجموعه ای به ثبت می رسانند و این اساس ارزیابی عملکرد انان است.اگر باز خورد مناسبی از نحوه 

 مخفی خواهد ماند. آنهاا نقایص کار و زمینه های پیشرفت نداشته باشید طبیعت وجود از طرف اساتید مربوطه یاندانشجوفعالیت اموزشی 

Log book دانشجویان به عنوان ابزاری برای ثبت تعداد تجارب یادگیری، مستند سازی مراحل یادگیری و ارزیابی کیفیت آموزش بالینی شما 

یت های بالینی خود هستید لطفا این دفترچه را عملی مناسب از فعال-در طول یک دوره می باشد.اگر عالقه مند به داشتن یک کارنامه علمی

ضمن آرزوی موفقیت در طی  دقیق و نقادانه تکمیل نمایید زیرا این دفترچه می تواند بهترین وسیله برای آموزش مناسب و به موقع شما باشد.

  عملی خود کوشا باشید.-دوره امید است بتوانید در جهت ارتقای توانمندی علمی

 با تکمیل الگ بوک:نکاتی در رابطه 

 .تکمیل الگ بوک از شروع دوره کارآموزی الزامی است 

 .پس از کسب مهارت در هر مرحله، جدول مربوطه را به تایید استاد بالینی برسانید 

 .بهتر است در پایان هر فعالیت، زمان کوتاهی به تکمیل الگ بوک تخصیص داده شود 

 شته باشید تا در موقع لزوم نسبت به ثبت اطالعات در ان اقدام شود به این ترتیب از ثبت الگ بوک را در طول کارآموزی ها به همراه دا

 اطالعات از طریق رجوع به حافظه که با خطا توام می باشد پیشگیری خواهد شد.

 در بخش دیگری  احتمال دارد موقعیت انجام برخی مهارت ها در کارآموزی دیگری فراهم آید در این صورت دانشجو می تواند مهارت را

 انجام دهد.

  لطفا در کمال دقت، صداقت و بدون مخدوش شدن اطالعات به تکمیل این دفترچه اقدام نمایید. بدیهی است عدم تکمیل مناسب، موجب

 تضییع حقوق شما خواهد شد.

 .مسئولیت هر گونه مخدوش یا مفقود شدن الگ بوک به عهده دانشجو خواهد بود 

 شجو در موعد مقتضی و به صورت مستمر الگ بوک را ارزیابی نموده و نتیجه را به دانشجو بازخورد خواهد داد.گروه آموزشی کودکان دان 

  آموزی پرستاری کودکان ارائه الگ بوک تکمیل شده به گروه کودکان جهت تائید وثبت نمره نهایی  دانشجو الزامی است.در پایان دوره کار 

 قررات اموزشيمقوانين و 

 می باشد. 7::03الی7:::0، شیفت عصر از ساعت 7::03الی 7::0موزی شیفت صبح از ساعت ساعت کارآ 

  (0)تبصره استفاده از یونیفرم مطابق مقررات دانشکده 

 (3ای دربخش برای دانشجویان الزامی است )تبصره رعایت کدهای اخالقی وحرفه 

  ساعات کارآموزی باشد 0/7نباید بیش از  ازدواج ،بیماری حاد کهدر کار اموزی کودکان ممنوع می باشد مگر در مواردی مانند غیبت .

 حداکثر تا یک هفته پس از اتمام کارآموزی جبران نماید. خود را موجه دانشجو می بایست غیبت 

 ماید.درمانی اصول اخالقی و شئونات اسالمی را رعایت ن-ها، همکاران، کادرآموزشیدر برخورد باکودکان، همراهان و والدین  ان 

 .خروج از بخش یا بیمارستان فقط با کسب اجازه ازاستاد مربوطه میسر می باشد 

  اختصاص بخشی از ساعت کارآموزی به استفاده از کتابخانه و اینترنت در ارتباط با موضوع کارآموزی ،در طول کاراموزی با نظر استاد

 مربوطه امکان پذیر است.

 ،ارائه تکلیف یادگیری شرکت در بحث گروهی ارائه مراقبت ها و مشارکت فعال در یادگیری  رعایت قوانین و مقررات اموزشی در بخش

 خود راهبر از مواردی هستند که در ارزشیابی لحاظ می شوند.

 .کلیه تکلیف خود را در پایان هر دوره کارآموزی با استاد بالینی مربوطه تحویل دهید 
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 ( در کليه عرصه هاي بالينيDress Codeکد پوشش دانشجويان پرستاري ): 9تبصره

 هدف از تعیین ضوابط پوشش برای دانشجویان دستیابی به موارد زیر است:

 های دینی و فرهنگی جامعه احترام به ارزش -0

 جلب اعتماد مددجویان و آحاد جامعه به پرستاران  -3

 ای و حفظ اعتبار تاریخی پرستاریرعایت موازین حرفه -:

 پیشگیری از انتقال عفونت -4

 ظ سالمت و پیشگیری از آسیب حف -5

 روپوش

 به گونه ای باشد که باعث انتقال آلودگی به بیماران، کارکنان و محیط بالین نشود. پوشش دانشجویان پرستاری باید -

 در کلیه عرصه های بالینی پوشیدن یونیفرم پرستاری ضروری است.  -

 د در عرصه بالین استفاده شود.انتقال عفونت، یونیفرم پرستاری تنها بای به منظور جلوگیری از -

 یونیفرم پرستاری باید تمیز و اتوکشیده باشد. -

 دکمه های روپوش باید همیشه بسته باشد.  -

 روپوش باید گشاد و آزاد باشد. پوشیدن روپوش تنگ و چسبان ممنوع است. -

 مقنعه

 استفاده کنند. /مشکیدانشجویان دختر باید از مقنعه سورمه ای -

 در زیر مقنعه پوشیده باشد.موها باید کامال  -

 بلندی مقنعه باید روی سرشانه ها را بپوشاند. -

 شلوار

  به منظور کنترل عفونت بیمارستانی، پوشیدن شلواری که خارج از بیمارستان پوشیده می شود )مثل شلوار جین( در بیمارستان ممنوع است. -

 )پارچه ای یا کتانی( باشد. / مشکی تیره دختر و پسر( باید سورمه ایشلوار دانشجویان ) -

 کفش

 به دالیل ایمنی، کفش دانشجوی پرستاری باید بسته بوده، راحت باشد و از پای دانشجو در برابر صدمات و ترشح مایعات آلوده محافظت کند. -

 اکیدا توصیه می شود که کفش بیمارستان، در خارج از محیط بیمارستان مورد استفاده قرار نگیرد. -

 د تیره )مشکی یا سورمه ای( باشد.رنگ کفش بای -

  کفش بیمارستان باید به طور منظم تمیز شود. -

 پاشنه کفش باید متناسب و بی صدا باشد. پوشیدن کفش های صدا دار در بخش ممنوع است. -

 پوشیدن صندل، چکمه و کفش پاشنه بلند در بخش ممنوع است. -

 کارت شناسایی

 باشند.ها داده شده میآن به یکتی  که از طرف دانشکدهکلیه دانشجویان موظف به استفاده از ات -

 متری قابل خواندن باشد. 5/0اندازه کارت باید به نحوی باشد که نام دانشجو از فاصله  -

 کارت شناسایی باید کامال در معرض دید و باالتر از سطح کمر روی یونیفرم دانشجو نصب شود )نباید به جیب روپوش نصب شود(.  -

 ناخن ها

 ناخن ها باید تمیز، کوتاه و مرتب نگه داشته شود. -

 استفاده از ناخن مصنوعی مجاز نمی باشد. -

 استفاده از الک مجاز نمی باشد.  -

 بقایای الک های فرسوده باید کامال از روی ناخن پاک شوند. -

 زیورآالت و آرایش

، استفراغ، حمالت آسم و سایر عالیم شود، لذا استفاده از عطرهای می تواند باعث تشدید تهوع استفاده از عطر و ادکلن و لوسیون های معطر -
 تند مجاز نمی باشد. 

 دانشجویان )دختر و پسر( موظف به رعایت شعائر اسالمی هستند. -
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 دانشجویان دختر باید ساده و بدون آرایش باشند. -

 استفاده از آرایش غیر معمول موها و محاسن برای دانشجویان پسر ممنوع است. -

 فاده از انگشتر تراش دار، دستبند و هر گونه جواهر در دست ها به دلیل انتقال عفونت ممنوع است. است -

 حلقه باید صاف و بدون تراش باشد.  -

 انواع خالکوبی نباید در نواحی قابل رویت و قابل دید باشد. -

 استفاده از ساعت مچی بالمانع است. -

 وسایل همراه

 بی و قرمز و مداد و پاک کن را به همراه خود داشته باشند.دانشجویان باید همیشه خودکار آ -

 به همراه داشتن یک قیچی کوچک در جیب ضروری است. -

 دانشجویان باید جهت ثبت موارد آموزشی، یک دفترچه یادداشت به همراه داشته باشند. -

 جراحات

 هر گونه زخم باز یا عفونی باید کامال توسط پانسمان پوشیده شود. -

 راهتلفن هم

 به همراه داشتن تلفن همراه در بخش بالمانع است. -

 زنگ تلفن همراه باید کامال بدون صدا باشد. -

 در هنگام مراقبت از بیمار و انجام روش های درمانی و تشخیصی، صحبت کردن با تلفن همراه اکیدا ممنوع است. -

 مجاز می باشد. صحبت کردن با تلفن همراه فقط در شرایط اضطراری و خارج از اتاق بیمار -

 صحبت کردن با تلفن همراه نباید باعث اختالل در سکوت و آرامش بخش و استراحت بیمار شود. -

 مکالمات با تلفن همراه باید بسیار کوتاه بوده، اختاللی در روند انجام وظیفه دانشجوی پرستاری ایجاد نکند. -

 تصویربرداری از مددجو

 با هر وسیله ای نظیر تلفن همراه در کلیه محیط های درمانی ممنوع است.  هر گونه تصویر برداری به هر منظور و -

 

 

  کد هاي اخالقي و رفتاري در عرصه باليني:2تبصره 

دانشجوی پرستاری نسبت به جامعه دارای مسئولیت یادگیری دانش و مهارت های بالینی مورد نیاز برای ارائه مراقبت های ایمن و با کیفیت 
و مسئولیت های منحصر به فردی را در رابطه با مراقبت از مددجو در انواع عرصه های مراقبتی رو به   حیط بالینی چالش هام پرستاری است.

اصول اخالقی، رهنمودی ضروری برای رشد حرفه ای پرستاری بوده و به دلیل آن که دانشجوی روی دانشجوی پرستاری قرار می دهد. 

به محیط های بالینی می پیوندد، ملزم به رعایت این اصول است. کدهای اخالقی چارچوبی برای هدایت پرستاری در کارآموزی عرصه، رسما 

موازین اخالقی   در عرصه علمی و بالینی و رعایت گیریای، تصمیمها، رفتار حرفهدانشجویان پرستاری در تجزیه و تحلیل اخالقی مسئولیت
در جهت تکامل اخالقی خود بوده، لزوما محدود به محیط دانشگاه و یا بالین نمی شود،  تاریاین کدها رهنمودی برای دانشجوی پرس  هستند.

 بلکه می تواند به رشد همه جانبه او کمک کند.

 کدهای اخالقی و رفتاری در عرصه بالین شامل موارد زیر است: 
 

 دفاع از حقوق کلیه مددجویان

م به عنوان انسان و هم به عنوان مددجو دارای حقوقی هستند. یکی از مسئولیت های ه کند کهدانشجوی پرستاری از افرادی مراقبت می -

 حقوق همه مددجویان است. این امر مستلزم درک دانشجو از حقوق مددجو و مسئولیت های پرستار، دامنه و دانشجو، حمایت و دفاع از

و آگاهی از قوانین و سیاست های سالمت حاکم است. بنابراین، استانداردهای قابل اجرا در عملکرد پرستاری برای رفع نیازهای مددجو 
فرایند مراقبت  باید از سیاست های عمومی، حرفه ای و سازمانی مرتبط با حقوق بیماران و دسترسی به منابع در سراسر دانشجوی پرستاری

  آگاه باشد.

 حفظ محرمانه بودن اطالعات مددجو

باید به  شناسایی یک مددجوی خاص، وضعیت و شرایط او و سایر اطالعات می شود، که منجربه دسترسی و به اشتراک گذاری اطالعاتی -
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  بهترین شکل و با در نظر گرفتن منافع مددجو مورد محافظت قرار گیرد.

العات دارند و یا به کارکنانی شود که به لحاظ وظیفه، نیاز به دانستن آن اط دسترسی و به اشتراک گذاری چنین اطالعاتی باید تنها محدود -

 بیمار که بنا بر ضوابط، مجاز به دانستن آن هستند. اعضای خانواده

حذف اطالعات غیر ضروری  انتخاب زمان و مکان بحث، افراد حاضر در بحث، به بایدو معرفی مورد در بحث پیرامون وضعیت یک بیمار  -
 .دقت شودمحرمانه بودن  تبرای جلوگیری از نقض مقرراافشای هویت شخصی مددجو  عدمبرای بحث، 

در موارد افشای اجباری بنا به دالیل بهداشتی و یا به منظور محافظت از ایمنی بیمار، ممکن است دانشجوی پرستاری موظف به گزارش  -

بیمار در میان  پرستار مسئول مراقبت از باید بالفاصله این موارد را در یک محیط محرمانه با مربی بالینی و یا او اطالعات محرمانه باشد.
 بگذارد و رهنمودهای مناسب را دریافت نماید.

 و ترویج محیط توام با احترام نسبت به حقوق انسانی، ارزش ها و اعتقادات فرهنگی، مذهبی و معنوی کودک وخانوادهرفتار احترام آمیز با

گ، عقیده، ملیت، قومیت، سن، جنس، وضعیت تأهل، دانشجوی پرستاری متعهد است که مراقبت های خود را بدون در نظر گرفتن نژاد، رن -

 شیوه زندگی، ناتوانی و یا وضعیت اقتصادی مددجو ارائه دهد. 

همه مددجویان دارای مجموعه منحصر به فردی از ارزش ها و باورها هستند. دانشجوی پرستاری موظف است به باور های مددجو حین  -
 انجام مراقبت از او احترام بگذارد.

 اهداف مراقبت از مددجو نباید تحت تاثیر باورها و ارزش های فرهنگی و معنوی دانشجو قرار گیرد. -

 دقیق و موقع به صادقانه، ای شیوه به کودک و خانوادهدرمانی با  ارتباط برقراری

 . پرستاری است دانشجوی درمانی جزو مسئولیت های دقت در برقراری ارتباط -

 ارزیابی، اجازه ارتباطات به موقع،. است پرستاری دانشجوی وظایف یکی از مناسب، در زمان کودک وخانوادهدرمانی با اطالعات تبادل -

 مراقبتی را می دهد.  طرح در و تغییر مداخله

 مراقبت از مددجو به شیوه ای به موقع، مهربانانه و حرفه ای

دانشجوی پرستاری  ظایف، آموزش به بیمار، درمان ها و پروسیجرها،مراقبت از مددجو به زمان حساس است. بنابراین، با اولویت بندی و -

 اطمینان خواهد یافت که زمان کافی را برای اجرای مؤثر و کارآمد وظایف خود در اختیار خواهد داشت.

مان پذیرش مددجو باید آگاه باشد که پیروی از برنامه مراقبتی طراحی شده توسط تیم مراقبت سالمت مهم است و از ز دانشجوی پرستاری -

 در محیط بالینی آغاز می شود.  

ارتباط بهتر دانشجوی پرستاری با مددجو می گردد و نمایانگر تمایل او به احترام به  ارائه مراقبت دلسوزانه و توام با همدلی باعث ایجاد -
ه مددجو برای رسیدن به استقالل حفظ ایمنی و حیثیت مددجو، حمایت و حفظ راحتی او و کمک ب مددجو به عنوان یک فرد، کمک به

 و اهداف سالمتی است. بهینه

توسط دانشجوی پرستاری باعث بهبود تصویر پرستاری وکمک به ایجاد ارتباط توام با اعتماد و اطمینان بین  ارائه اقدامات حرفه ای -

 و مددجو، و بین دانشجوی پرستاری و تیم مراقبت سالمت می گردد. دانشجوی پرستاری

 مناسب برای اطمینان از ایمنی مددجو، خود و دیگراناقدام 

 باید قادر به شناسایی شرایط خطرناک و آسیب رسان، شامل موارد زیر باشد: دانشجوی پرستاری -

 وجود تجهیزات معیوب 

 محیط نا امن 

 کیفیت و نامناسب دیگر اعضای تیم مراقبت عملکرد بی 

  بیمار فعالیت های مشکوک وابستگان و یا مالقاتی های 

 محدودیت های مهارتی یا علمی خود دانشجو 

رخداد یک حادثه، دانشجوی پرستاری باید با استفاده از قضاوت درست و پیروی از سیاست های سازمانی  در صورت بروز شرایط نا امن و یا  -

  گزارش نماید.به مربی و پیگیری شرایط اضطراری، موارد مذکور را 

 که پرستار مسئول کیست و گزارش خود را بالفاصله به او یا مربی بالینی ارائه دهد.دانشجوی پرستاری باید بداند  -

 شرایط نا امن و یا در شرایطی که مهارت و دانش کافی را درآن مورد ندارد، عمل کند. از دانشجوی پرستاری نمی توان انتظار داشت که در -

هند که نگرانی های خود را بدون ترس بیان کند و به سؤاالت او پاسخ دانشجوی پرستاری اجازه د محیط های علمی و بالینی باید به  -

 مقتضی داده شود.
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   دانشجوی پرستاری نباید از گزارش رفتارهای خشونت آمیز چشم پوشی کند و یا تلویحا در آن شرکت نماید. -

ن، مربی بالینی، و یا دانشکده پرستاری گزارش رفتارهایی، موارد را به مسئولین بیمارستا به عالوه، دانشجو باید در صورت مشاهده چنین -

 دهد.

 تیم مراقبت  رفتار احترام آمیز با

 احترام بخش مهمی از روابط بین حرفه ای و درون حرفه ای بوده، دانشجوی پرستاری باید همواره در رعایت آن کوشا باشد.  -

رهای خشونت آمیز نسبت به سایر افراد حرفه ای، دانشجویان، یا دانشجوی پرستاری باید از رفتارهای دور از ادب و یا مشارکت در رفتا -

 اعضای هیئت علمی اجتناب کند.

 بر قراری ارتباط درمانی با تیم مراقبت 

بیمار  و پزشک مسئول پرستار به در وضعیت او، تغییر و از ارزیابی مددجو موقع به و مختصر دقیق، گزارش توسط ارائه پرستاری، دانشجوی -
 ن تصمیم و پیگیری وضعیت بیمار کمک می کند.در گرفت

 کارکنان بالینی جهت اطمینان از ارائه باالترین کیفیت مراقبت همکاری به شیوه ای معقول و منطقی با مربی و

لزم در کالس درس آموخته است. این دانشجویان م مکانی برای استفاده از مهارت هایی است که دانشجوی پرستاری محیط آموزش بالینی -

 به ارائه باالترین کیفیت مراقبت ممکن در محیط های یادگیری بالینی هستند. 

اگر سؤالی در رابطه با مراقبت از مددجو برای دانشجو مطرح شد و یا نیاز به توضیح روشن در مورد یک پروسیجر و یا مداخله پرستاری  -
 اولویت محسوب می شود. ایمنی مددجو باالترین ع دهد، چرا کهوجود داشت، باید سؤال خود را به مربی یا پرستار مسئول خود ارجا

 دانشجو نباید سؤاالت خود را بدون پاسخ رها کند و یا به عملکرد نا مطمئن خود ادامه دهد. -

 و اری،مربی پرست و دانشجو بین وکامل بالینی است. ارتباط صداقت آمیز و دانشگاهی محیط روابط توام با اعتماد در توسعه کلید صداقت، -
 مطلوب است. بالینی یادگیری محیط یک کیفیت در با مراقبت ایمن و ارائه برای کلیدی جزء سالمت، های تیم مراقبت و دانشجو بین

 مسئولیت عملکرد خود توسعه باالترین سطح از اصول اخالقی و معنوی و قبول

به خوبی آشنا بوده، به منشور اخالقی  به دانشجویان پرستاری مربوط دانشجوی  پرستاری باید با حقوق، مسئولیت ها و کد های اخالقی -

  دانشجویان پرستاری پای بند باشد.

باالتر از همه به مددجویان  پاسخگوی عملکرد خود نسبت به دانشکده، موسسه مراقبت سالمت، محیط یادگیری و دانشجوی پرستاری باید -
 د در حیطه استانداردهای عملکردی پرستاران عمل کند.بای و جامعه به عنوان یک کل باشد. دانشجوی پرستاری

 به اندازه کافی آموزش ندیده است خودداری دانشجو از انجام هر گونه روش یا پروسیجری که در رابطه با آن

ایمنی مددجو در مداخالتی که دانشجو هنوز برای آن آماده نیست،  باالترین اولویت را دارا است. با انجام پروسیجرها و یا کودکایمنی  -

معرض خطر قرار می گیرد. لذا کلیه روش هایی که هنوز تبحر کافی در آن ایجاد نشده است باید تحت نظارت مربی یا کارکنان پرستاری 

 صورت گیرد.

 اجتناب کند.را افزایش می دهد  کودکدانشجو باید از هر گونه اقدام عمدی، یا عدم انجام مراقبت درمحیط بالینی که خطر بروز صدمه به  -

دانشجوی پرستاری باید متوجه باشد که اقدامات او می تواند شهرت حرفه پرستاری را تحت تاثیر خود قرار دهد. بنابراین، چه در محیط  -

 مربی و یا کارکنان پرستاری است. دانشگاه و چه در عرصه بالین، موظف به ارائه مراقبت پرستاری با کیفیت و ایمن، تحت هدایت

 پرستاری باید از هر اقدامی که دارای خطر بالقوه آسیب جسمی یا روانی به مددجو، خود، یا سایر افراد است اجتناب کند.دانشجوی  -

 آموزش پرستاری باید فرصت هایی را برای توسعه شایستگی های حرفه ای دانشجویان پرستاری فراهم سازد.  -

 توسعه حرفه ای  لعمر وتالش برای تعالی پرستاری با تشویق به یادگیری مادام ا

سالمت، رفاه و ایمنی مددجویان است.  پرستاری حرفه ای است که نیازمند تعهد دانشجوی پرستاری به عملکرد مبتنی بر شواهد، و نیز به -

   بدین ترتیب مددجو با میل و رغبت به توانایی دانشجوی پرستاری برای ارائه مراقبت اعتماد می کند.

خود به  دانشجوی پرستاری پس از اخذ مدرک کارشناسی خود، مسئول تداوم آموزش است. بنابراین در حال تغییر محیط مراقبتی همواره -

  طور رسمی و غیررسمی در سراسر زندگی حرفه ای خود، جهت پاسخ به نیازهای مراقبتی مددجویان است.

فرد در پیشبرد اهداف سازمان، برای رشد حرفه ای مشارکت حرفه ای  اعتماد دیگران است. حرفه ای بودن، عامل کلیدی برای کسب -
ضروری است. این امر با تبدیل دانشجوی پرستاری به عنوان عضو فعال تیم مراقبت سالمت صورت می گیرد و از طریق شرکت در آموزش 

 مداوم، تداوم می یابد.
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 ارزشیابی عمومی 
 لطفا در طیف زیر دانشجو را ارزیابی فرمایید.

 توجه به مقررات 

 نا منظم و وقت ناشناس 9 2 3 4 5 منظم و وقت شناس

 بي توجه به مقررات حرفه اي 9 2 3 4 5 پايبند به مقررات حرفه اي

 اخالق و رفتار ناشايست 9 2 3 4 5 اخالق و رفتار شايسته

 پوشش نامناسب 9 2 3 4 5 پوشش آراسته

 نحوه برقراري ارتباط 

ارتباط درماني مناسب با مددجومتناسب  با 

 سن کودک 

 جوارتباط غيرحرفه اي با مدد 9 2 3 4 5

 ارتباط غيرحرفه اي با کارکنان بيمارستان 9 2 3 4 5 ارتباط موثر با کارکنان بيمارستان

 عدم رعايت مشارکت گروهي 9 2 3 4 5 رعايت مشارکت گروهي

 انجام وظايف

 نا منظم 9 2 3 4 5 منظم

 بي مسئوليت 9 2 3 4 5 مسئوليت پذير

 بي عالقه به کار 9 2 3 4 5 عالقمند به کار

 اعتماد به نفس پايين 9 2 3 4 5 تماد به نفس باالاع

 سرعت عمل پايين 9 2 3 4 5 سرعت عمل در انجام وظايف

 بي دقت در اجراي اقدامات درماني 9 2 3 4 5 دقيق بودن دراجراي اقدامات درماني

 همکاري ضعيف با بخش 9 2 3 4 5 همکاري کامل با بخش

 بي توجه به اصول ايمني و کنترل عفونت 9 2 3 4 5 توجه به اصول ايمني و کنترل عفونت

 بي دقت در ثبت گزارش ها 9 2 3 4 5 دقيق بودن در ثبت گزارش ها

 دانش و مهارت 

 اطالعات علمي ضعيف 9 2 3 4 5 اطالعات علمي قوي

 مهارت هاي عملي ضعيف 9 2 3 4 5 مهارت هاي عملي قوي

 بي توجه به وضعيت بيماران بخش 9 2 3 4 5 آگاه نسبت به وضعيت کودکان بخش

 نا تواني در تصميم گيري درموقعيت هاي خاص 9 2 3 4 5 توانايي تصميم گيري درموقعيت هاي خاص
 

 نمره دانشجو  57/077=3جمع نمره 
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 مهارت هاي مربوط به کار آموزي پرستاري بيماري هاي کودکان

 نحوه اقدام و ارزيابي مربي 

  مهارت

رخ مورد  فقط مشاهده با کمک مربي لمستق

 نداد 

نمره  نمره پايه 

 دانشجو 

  3     پذیرش کودک دربخش

  3     برقراری ارتباط با کودک بیمار  

  3     بررسی رشد وتکامل کودک

  :     بررسی وضیعت سالمت کودک براساس فرم مربوطه

  3     کنترل عالیم حیاتی کودک

  3     کودک I/Oکنترل

  :     انفوزیون برای کودک  IVتجویزدارو به روش

  3     برای کودک   IMتجویزداروبه روش 

  :     تجویزدارو به روش خوراکی

  SUPP      3تجویز دارو به صورت

  3     نبوالیزر -تجویز دارو به روش استنشاقی

  4     تنظیم قطرات سرم و میکروست

  3     ت کلیوی براساس فرایند پرستاریمراقبت از کودک با مشکال

  3     مراقبت از کودک با مشکالت عصبی براساس فرایند پرستاری

  3     مراقبت از کودک با مشکالت تنفسی براساس فرایند پرستاری

  3     مراقبت از کودک با مشکالت گوارشی براساس فرایند پرستاری

  3     اکسیژن تراپی

  3     ن با استفاده از گلوکومترچک کردن قند خو

  4     آموزش به بیمار و خانواده

  3     های کودکانه مراقبت تنفسی همراه با استفاده تکنیک

  3     جمع آوری نمونه ادراری بااستفاده از بگ ادراری

  NGT       3تعبیه 

  3     مراقبت از کودک با مشکالت عصبی براساس فرایند پرستاری

  3     ریوی کودک -مشارکت دراحیای قلبی

  3     مطالعه موردی

  :     ثبت گزارش پرستاری

  5/67=03  جمع 

 

 باشد. یعنی اجرای مهارت پس از تقلید و اجرای عمل باکمک مربی می 3و0انتظار می رود مهارت در مرحله  5جهت دانشجویان ترم 

 باشد.یعنی اجرای بدون کمک و اجرا بدون خطا و بدون کمک مربی می :و3در مرحله  انتظار می رود مهارت 3جهت دانشجویان ترم
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ر
 

 دانشجونمره  موارد ارزشيابي  

  (  3ارزشیابی عمومی ) نمره از  9

  (  03) نمره از  پرستاری بیماری های کودکان مراقبتمهارت های مربوط به  حیطه روانی حرکتی: 2
  (  3) نمره از پرسش و پاسخ شفاهی در طی دوره، آزمون بالینی در پایان دوره  حیطحیطه شناختی: 3

  حیطهحیطه عاطفی: داوطلب شدن در پرسش و پاسخ و شرکت فعال در بحث های گروهی و کنفرانسهای  4

دوره با بررسی کامل و فرایند پرستاری یکی از بیماران درپایان   گزارش کتبی(  3تکالیف ) نمره از  5

 معاینه ی بیمار، ثبت پاراکلنیک در کارآموزی کودکان 
 

 

تخصصی امتیاز در صورت بررسی کل نمرات بالینی یا اعتراض دانشجویان به نمره و گزارش مربی مربوطه، با بررسی مستندات و تکالیف طبق چک لیست عمومی و *توضيح: 

 هایی می گردد. آزمون بالینی با نظر مدیر گروه نمره ن

  

 تعداد غيبت:                     خاتمه:                                                                                        شروع کارآموزي: 

                  تاريخ و امضاء دانشجو:                                                 تاريخ و امضاء مدرس باليني: 

 

  مضای دانشجوو ابه مدیر گروه تاریخ تحویل الگ بوک 

 تاییدیه مدیر گروه:


