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انشگاه علوم پزشکی لرستان. دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد د  

 های بالینی روزانه) الگ بوک(دفترچه ثبت فعالیت

 کودکان  واحد: 

 پرستاری6 دانشجویان ترممخاطبان:

 1تعداد واحد: 

 بخش کودکان محیط کارآموزی:
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 لطفا مشخصات خود را در این قسمت بنویسید
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 تاریـترم پرسـجوی محـدانش

شد؛بااهداف کلی آموزشی این دوره شامل موارد زیر میضمن آرزوی موفقیت و سالمتی،   

 ایجاد توانایی در برقراری ارتباط مناسب با کودک و خانواده 

 سنین مختلف  بیمار در ارائه مراقبت مناسب به کودکان 

  محور با تأکید بر آموزش به کودک و خانوادهمراقبت خانواده 

 وزشی:ـررات آمـط و مقـضواب

  اشد. بمی 19:30الی  13:30و عصرها 13:30الی  7:30ساعت کارآموزی در بخش از ساعت

 قابل اغماض نیست. از بخش هیچ گونه تاخیر و تعجیل در ورود و خروج

 باشد.خروج از بیمارستان ممنوع می 

  هماهنگی و کسب اجازه از استاد مربوطه امکان پذیر است.خروج از بخش با 

 ی صفر است.هر گونه غیبت غیر موجه معادل نمره 

 ایغیبت موجه ) مانند بستری در بیمارستان با ارائه مستندات الزم( می م ید سرکبایست به ت ار خان
د دوره تجدی کارآموزی ووفایی )کارشناس آموزش بالین( برسد. غیبت بیش از دو روز معادل با حذف 

 است.

 ف اول )حر پوشیدن یونیفرم برای دانشجویان خانم شامل: روپوش سفید بلند و راحت، اتیکت
احت و ر اده، کفش مشکی سسادهمشکی نام، نام خانوادگی، نام دانشکده و نام رشته(، شلوار 

های حیطمل در ) استفاده از دمپایی و صندجلوبسته که هنگام راه رفتن صدا نداشته باشد
وها امل مکبلند با پوشش  مشکی، مقنعه بجز اتاق عمل ممنوع می باشد،( و بالینی آموزشی

 بایست تمامی سر، نواحی زیر گردن پوشیده باشد(.)می

 ید در ش باهای روپوپوشیدن یونیفرم برای دانشجویان آقا شامل: روپوش سفید )تمامی دکمه
ام ام، ننهای آموزشی بطور کامل بسته باشد(، اتیکت )حرف اول تمام مدت حضور در محیط

و و جل راحت مشکی ساده، ، کفشساده مشکیخانوادگی، نام دانشکده و نام رشته(، شلوار 
، د،(ی باشهای آموزشی بجز اتاق عمل ممنوع م) استفاده از دمپایی و صندل در محیطبسته

 آرایش موها بصورت متعارف.

 باشد.می 12در کارآموزی  حداقل نمره قبولی 
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  بخش کودکاندر  مورد آموزش به کودک و خانواده دوفرم ثبت: 
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 تایید و بازخورد مربی ی محتوای آموزشی و روش آموزشخالصه تشخیص تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 (گرددتعیین می ) با نظر مربی محترمروهیـاوین بحث گـعن
1. . 

2. . 

3. . 

4. . 
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   ،)استفاده از زیور آالت و در معرض دید قرار دادن هر گونه انگشتر طال )بجز حلقه ازدواج
 باشد. های آموزشی ممنوع میدستبند، گردن بند و گوشواره در محیط

 های ناخن در هر شکلی ها با الک و برچسبآرایش ناخن ها باید کوتاه و تمیز باشدناخن
 ممنوع است

  وع است.ش ممنهای نامرتبط به حرفه و آویختن آن به روپوش، شلوار و کفاستفاده از نشانه  

 وشخام بایستدر زمان حضور در بخش، آزمایشگاه، کالس و راند بیماران تلفن همراه می 

 آن به حد ضرورت کاهش یابد. ها، استفاده ازبوده و در سایر زمان

 یجاد ونه اهای آموزشی باید به آرامی و با ادب همراه باشد. و هر گصحبت کردن در محیط
 سرو صدا و یا بر زبان راندن کلمات که در شأن حرفه نیست، ممنوع است. 

 ور ر حضجویدن آدامس و  نظایر آن در آزمایشگاهها، سالن کنفرانس، راند بیماران و د
 باشد.، کارکنان و بیماران ممنوع میاساتید

 مت ا هر قسیینی نمایان بودن هر گونه آرایش بصورت تاتو و با استفاده از حلقه یا نگین در ب
 ها و صورت ممنوع است.از دست

 الینیبهای آموزشی و استفاده از ادکلن و عطرهای با بوی تند و حساسیت زا در محیط 
 ممنوع است.

 ورت غیر متعارف و  دور از شئون حرفه پزشکی ممنوع استآرایش سر و صورت به ص. 

  ست.روریضرعایت اصول اخالقی در برخورد با بیماران، همراهان و همکاران کادر درمانی 

 ی و ماهنگبایست با هگردد انجام هر گونه اقدام درمانی و غیر درمانی میخاطر نشان می
 نظارت مربی صورت پذیرد.

 فوق بر اساس قوانین دانشکده و کمیته انضباطی برخوردهر گونه تخلف از موارد 

 خواهد شد.
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 کودکان نمره  عمومیموارد ارزشیابی 

  1 وضعیت ظاهرطبق ضوابط و مقررات آموزشی

  1.5 وقت شناسی) حضور به موقع در کارآموزی(

 یفایارتباط صحیح و مناسب با کادر درمان و دانشجویان هم گروه)ا
 نقش(

1.5  

  0.5 پذیرش انتقادات و پیشنهادات و بکار بستن آنها

  0.5 مسئولیت پذیری و انجام به موقع و کامل وظایف و تعهدات

  نمره  تخصصیموارد ارزشیابی 

ر داری توانایی برقراری ارتباط با بیمار و رعایت اصول اخالق پرست

 ارتباط با بیمار)ایفای نقش(

1  

، گزارش پرستاری، مطالعه case reportارائه تکالیف شامل) 
 دارویی(

6  

  5 های آموزشیتکمیل قسمت حداقل
  1 (self- evaluationخود ارزشیابی دانشجو )

  2 شرکت در بحث گروهی

  20 جمع نمره



 

 های روزانه : معرفی دفترچه ثبت فعالیت

 ر خودهای روزانه سندی در دست دانشجو است که جهت تاکید بدفترچه ثبت فعالیت 

 ( و دانشجو محوری طراحی شده است.self- learningیادگیری)

 های روزانه : اهداف دفترچه ثبت فعالیت

 هدفمند کردن کارآموزی 
 افزایش انگیزه و صالحیت بالینی دانشجویان 

 تحقق اهداف ویژه بالینی در کارآموزی دانشجویان 

فی معر بررسی صالحیت بالینی دانشجویان پرستاری جهت اعالم فارغ التحصیلی و یا 
 آنان برای کار دانشجویی

 نارتقای عملکرد دانشجویان توسط اساتید بالی 

د رون ارزیابی صحیح دانشجویان در کارآموزی بالین )کمک به اساتید در ارزیابی 

 آموزش هر دانشجو(
 شدن ثبت دقیق و کامل تجربیات عملی که منجر به مستند سازی تجربیات، نمایان 

 ها کمبودها و تالش در جهت رفع آن

 اصول کلی  تکمیل دفترچه:

 دانشجوی گرامی: 

  به ا باز واحد چاپ و تکثیر و یا بایست محل کارآموزی میقبل از ورود به بخش

ش مورد دفترچه مربوط به واحد کارآموزی و بخ PDFفایل  مراجعه به سایت دانشکده

 نظر را پرینت گرفته و در روز اول کارآموزی به همراه داشته باشید.

 .دفترچه ثبت فعالیت را در تمامی اوقات به همراه داشته باشید 
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 (به دفترچه تحویل داده شود )به صورت پیوستـف کـارآمـوزیتکـالی

ته ده داشبه عهش پرستاری بیماری که مراقبت آنرااز گزار یک نمونه :تاریـزارش پرسگـ (1

 .اید
2 )Case Report: 

 وزشی ـرفی یک مورد آمـمع

 خیص،ـشامل )بررسی، تش فرآیند پرستاریت از یک بیمار را بر اساس ـمراقب 

 دهید. ویلـحه تـه مربی مربوطـته وبـابی( بر عهده گرفـرا، ارزیـریزی، اجهـرنامـب

 :دارویی در بخـش محل کارآمـوزیعه ـمطال( 3

ر مورد دموده و یست نلبا آن سر و کار داشته اید  طول مدت کارآموزی خود در بخش داروهایی را که در
 هر یک به سواالت زیر پاسخ دهید. 

 دسته دارویی تعلق دارد؟این دارو به کدام  
 به چه علت در بیمار مربوطه تجویز شده است؟ 
 ردید؟ر مشاهده گچه عوارضی در بیما 
 ؟مودیدنجهت برطرف کردن این عوارض پزشک معالج و شما چه راهکارهایی را اعمال  

 نکته: 

خش بزی هر ارآموگردد که هر کدام از تکالیف باال بصورت جداگانه و برای کخاطر نشان می .1
 بصورت جداگانه به مربی مربوطه تحویل نمایید.

ی به مرب ود راباشند پس از اتمام کارآموزی هر بخش، کلیه تکالیف خدانشجویان موظف می .2
 اشد(بر میدید استاد محترم متغی مربوطه تحویل نمایند. )مورد مذکور بر اساس صالح
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 کودکان در بخش  های آموزشیحداقل 
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 ها و پروسیجرها نسبت به ثبت مشخصات عملکرد و بالفاصله پس از انجام فعالیت

 مربی اقدام نمایید.تایید آن توسط 

  کنید(.نمایید ) و یا پیوست الگ بوک ثبت در را  خود علمی و عملی تجربیاتکلیه 

 ه مشاهد ها گذشته یا خود مربیهایی که مدت زیادی از انجام آناز تایید فعالیت

 گردد.نکرده خودداری می

  نجام دم اعکلیه موارد موجود در دفترچه ثبت فعالیت روزانه الزامی است و در صورت

 واردم می بایستو تکمیل یک مهارت موضوع را به اطالع مربی خود برسانید) مربی 

مان های بعد هفوق را به اطالع مسئول بالین دانشکده رسانده تا در کارآموزی

 ی تکمیل گردد.پروسیجر با دانشجو کار شده و دفترچه و

 .دفترچه خود را در پایان دوره به مربی مربوطه تحویل دهید 

 شود قبل از تحویل دفترچه یک کپی از آن نزد خود نگه دارید.توصیه می 
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 نحوه انجام تعداد اقدام مراقبتی
1 75/. 5/. 25/. 0 

ین و ب ال خش استفاده از اصطالحات و اختصارات رایج در محیط ب

 محل کارآموزی

      

شار ف)بعنوان مثال  رعایت اصول پراتیکیکنترل عالئم حیاتی با 
 ودک(ک 5گیری شود و ...( )حداقل با گوشی پزشکی اندازه کودک 

      

       کودکها قبل و بعد از تماس با شستن دست

       )در صورت امکان(تزریقات بنحو صحیح برای کودکان  انجام

       کودکگیری و وصل آنژیوکت مشاهده و کمک به رگ

       حداقل سه مورد مرافبت روزانه از کودک بیمار  در تخت

، ین هر بخش، ظروف مخصوص هر آزمایشآشنایی با آزمایشات روت
سیر تف –تعداد ظروف الزم برای هر آزمایش و اقدام به خونگیری 

 کودکآزمایشات 

      

       بر اساس فرم مخصوص کودکان نوشتن گزارش پرستاری

       دهتوانایی آموزش حین بستری و پس از ترخیص به کودک و خانوا

( برای کودک NGTسوندگذاری معده )مشاهده و کمک به انجام 

 )یک مورد در صورت امکان(

      

       مورد تنظیم و ثبت قطرات سرم وریدی  5حداقل چک 

       ادرمدارای تب و آموزش به  در کودک آگاهی از مداخالت پرستاری

       صول احتیاطات استاندارد کنترل عفونتبکارگیری ا

       پرکاربرد در هر بخش آشنایی با وسایل و تجهیزات

       کودک بیمار I&Oمورد  2حداقل چک 

       یستاردارو دادن با رعایت اصول علمی مطابق با کتابهای مرجع پر


