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 دانشجوي گرامي

ضمن آرزوی موفقيت در طی دوره كارآموزی كودكان اميد است بتوانيد در جهت حفظ و ارتقاء 

 عملی خود كوشا باشيد. -سالمت كودك و خانواده و ارتقاء توانمندی علمی

 قوانین و مقرارت آموزشي

 می باشد. 13 الی 7:30در بخش از ساعت  ساعت كارآموزی -1

استفاده از یونيفرم مطابق مقرارت دانشکده . سفيد و تميز در بخش الزامی است پوشيدن روپوش -2

روپوش سفيد، مقنعه و شلوار  مشکی و كفش ساده، عدم استفاده از شلوار اتيکت،  )استفاده از 

 جين(.

از زیور آالت متعاقب قوانين و مقررات دانشکده در زمينه كوتاه نگه داشتن ناخن و عدم استفاده  -3

 د.يعمل نمای

درمانی در بخش رعایت اصول  -در برخورد با بيماران، همراهان آنها، همکاران، كادر آموزشی -4

 اخالقی و شئونات اسالمی را نماید.

  امور اداری، شركت در جلسه و ... خروج از بخش یا بيمارستان تحت عناوینی مانند: پيگيری -5

 .ميسر می باشدقط با كسب مجوز از استاد مربوطه ف

الزامی است و ساعات غيبت دانشجو در حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به كارآموزی  -6

غيبت  )با توجه به ميزان واحد كارآموزی ساعات آن درس نباید تجاوز نماید مجموع 1/0از 

 .مجاز نيست و سبب حذف واحد می شود(

ت و ... در طول كارآموزی اختصاص بخشی از ساعت كارآموزی به استفاده از كتابخانه و اینترن -7

فقط با نظر مربی مربوطه امکان پذیر است و صرفاً این استفاده بایستی در ارتباط با موضوع 

 كارآموزی باشد.

طه از كتابخانه د با نظر مربی مربويكپی از جزوات آموزشی در طول كارآموزی می توانبرای  -8

 د.ينمایاستفاده مركز آموزشی 

و در پایان دوره كامل نموده ود را كليه تکاليف خ، ا خود داشته باشيدبكارآموزی دفترچه را طی  -9

بررسی  نيز )به عنوان مسئول درس( توسط مدیر گروهها دفترچه  تحویل دهيد. خودبه مربی 

 د شد.نخواه
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برای هر گونه مسائل مرتبط با این كارآموزی می توانيد به مدیر گروه )دكتر ليال جویباری(    -11

 مراجعه نمایيد.

 

 انتظارات خود را از گذراندن اين كارآموزي بنويسید:
............................................................................. ............................................... 

.............................................................. .............................................................. 

................................................................................. ........................................... 

.............................................................. .............................................................. 

 اهداف كارآموزي

 بخش اورژانسكاراموزي در اهداف 

 دانشجو اهميت ترالی اورژانس را شرح دهد. *

دانشجو بتواند ليست وسایل و تجهيزات موجود در طبقات مختلف ترالی اورژانس را  *

 بيان كند.

 دانشجو به حمایت عاطفی از خانواده دارای كودك با شرایط بحرانی اهميت دهد. 

 قادر به گرفتن شرح حال دقيق و كامل از كودك بستری باشد.دانشجو  *

 دانشجو قادر به انجام مراحل و فرایند پذیرش یک كودك بيمار در بخش باشد. *

دانشجو قادر به مشاهده و مشاركت در تغيير و تحول بيمار از شيفتی به شيفت دیگری  *

 باشد.

 كودك باشد.دانشجو قادر به اندازه گيری عالئم حياتی در  *

 دانشجو بتواند جذب و دفع  بيمار را به دقت كنترل و ثبت نماید. *

 نحو صحيح برای كودكان انجام دهد.ه دانشجو قادر باشد تزریقات را ب *
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 دانشجو قادر باشد مایع درمانی را به شيوه صحيح و علمی برای كودك انجام دهد. *

 علمی مطابق با كتابهای مرجع پرستاری باشد. دانشجو قادر به دارو دادن با رعایت اصول 

 دانشجو قادر به استفاده از دستگاه نبوالیزر جهت داروهای استنشاقی برای كودك باشد. *

 اصول احتياطات استاندارد كنترل عفونت را بکار ببرد. *

 دانشجو قادر به گرفتن نوار قلب از كودك باشد. 

 يح در كودك باشد.دانشجو قادر به انجام پاشویه صح *

دانشجو قادر باشد به خانواده در زمينه نحوه اندازه گيری درجه حرارت/ پاشویه آموزش  *

 دهد.

 باشد. CPRدانشجو قادر به همکاری با تيم احياء در هنگام انجام  

 دانشجو به حفظ اصول ایمنی در هنگام بستری/ انتقال كودك اهميت دهد. *

 نوزادان:بخش  كاراموزي در اهداف

 دانشجو قادر باشد مشخصه نوزاد ترم را در معاینه فيزیکی تشخيص دهد. 

 دانشجو قادر باشد در معاینه فيزیکی نوزاد پره ترم/ پست ترم را تشخيص دهد. 

دانشجو بتواند عالئم حياتی نوزادان را اندازه گيری كرده و هرگونه موارد غير طبيعی را  *

 گزارش نماید.

 بتواند هرگونه تغييرات بالينی غير طبيعی نوزاد را شناسایی كند.دانشجو  *

 دانشجو قادر باشد جذب و دفع را به دقت اندازه گيری و ثبت نماید. 

دانشجو به شستشوی دست و پوشيدن گان و رعایت بهداشت فردی و رعایت موازین  *

 كنترل عفونت در بخش نوزادان اهميت دهد.

 وز اثر صحيح داروها را محاسبه نماید.دانشجو قادر باشد د *
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دانشجو قادر به تجویز دارو با رعایت اصول علمی مطابق با كتابهای مرجع پرستاری از  *

 راه دهان به نوزاد باشد.

* 
دانشجو قادر به تجویز دارو با رعایت اصول علمی مطابق با كتابهای مرجع پرستاری از 

 راه وریدی به نوزاد باشد.

* 
قادر به تجویز دارو با رعایت اصول علمی مطابق با كتابهای مرجع پرستاری از  دانشجو

 راه های دیگر به نوزاد باشد.

* 
با  درصد 7.5 ،12.5، 10دانشجو قادر به تهيه سرم های قندی با غلظت های مختلف 

 باشد. قندی % و محلولهای هایبرتونيک5استفاده از سرمهای قندی 

 ه مراحل احياء نوزاد را به دقت بيان كند.دانشجو قادر باشد  ك 

دانشجو قادر به نوشتن گزارش پرستاری با رعایت اصول صحيح در پرونده بيماران  

 باشد.

 دانشجو قادر به تمایز یافته های غير طبيعی آزمایشگاهی از یافته های طبيعی باشد. *

 نحو صحيح و علمی باشد.دانشجو قادر به اجرای پروسيجر اكسيژن تراپی به نوزاد به  

دانشجو قادر به اجرای پروسيجر ساكشن كردن جهت نوزاد به شيوه صحيح و علمی  

 باشد.

دانشجو قادر به اجرای پروسيجر خونگيری از پاشنه پا برای نوزاد به شيوه صحيح و  *

 علمی باشد.

 علمی باشد.دانشجو قادر به اجرای گذاردن سوند معده برای نوزاد به شيوه صحيح و  *

 دانشجو قادر به اجرای شستشوی معده/ گاواژ برای نوزاد به شيوه صحيح و علمی باشد. 

 شده مراقبت نماید. LPدانشجو قادر باشد كه از نوزادی كه  

 توجه نماید. LPدانشجو به اهميت محدود كردن حركت كودك حين  

 دانشجو به حفظ گرمای بدن نوزاد اهميت دهد. 
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 قادر باشد كه از نوزادی كه در انکوباتور است مراقبت نماید. دانشجو *

 دانشجو بتواند نکات پرستاری در هنگام فتوتراپی از نوزاد را بکار ببردد. *

 دانشجو قادر باشد نمونه كامل ادرار را با استفاده از بگ ادراری تهيه نماید. 

 قبت نماید.دانشجو قادر باشد از نوزادی كه سوپراپيوبيک شده مرا 

 دانشجو قادر باشد دستورات پزشکی را  به طور صحيح در كاردكس وارد نماید. 

 دانشجو نسبت به پيگيری جواب آزمایش اهميت دهد. 

 دانشجو قادر باشد كه به والدین در مورد نحوه مراقبت در منزل آموزش دهد. 

 ش دهد.دانشجو قادر باشد كه به مادر نوزاد در زمينه شيردهی آموز 

دانشجو بتواند با استفاده از دستگاه پالس اكسی متری ميزان اشباع اكسيژن را اندازه  

 گيری كند.

در هنگام انتقال، جابه جایی نوزاد احتياطات مربوط به ایمنی / حفظ گرما و ... را رعایت  

 كند.

 دانشجو به تغذیه مکرر نوزاد جهت پيشگيری از هيپوگليسمی اهميت دهد. 

 دارد مراقبت نماید. Chest-tubeدانشجو قادر باشد از نوزادی كه  

 دانشجو قادر باشد از نوزادی كه گاستروستومی دارد مراقبت نماید. 

 بخش انكولوژي كاراموزي در اهداف

 دانشجو بتواند عالئم هشدار دهنده سرطان را بيان نماید. 

یشگاهی غيرطبيعی را از طبيعی افتراق در هنگام بررسی پرونده بيماران یافته های آزما 

 دهد.

 دانشجو قادر به آموزش والدین/ كودكان بستری باشد. 

 دانشجو موازین كنترل عفونت را رعایت نماید. 

 دانشجو به استفاده از هود هنگام آماده سازی شيمی درمانی اهميت بدهد. *
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پرسنل مسئول آن همکاری  دانشجو هنگام آماده سازی/ تزریق داروی شيمی درمانی با 

 نماید.

 داروی شيمی درمانی را نام ببرد. 3دانشجو قادر باشد حداقل  *

دانشجو قادر باشد حداقل دو مراقبت پرستاری هنگام استفاده از داروهای رایج برای  *

 شيمی درمانی را نام ببرد.

 ان باشد. مراقبت پرستاری بعد از پونکسيون مغز استخو بيان دانشجو قادر به  

 بخش تاالسميكاراموزي در اهداف 

 دانشجو قادر به افتراق كودك تاالسمی از یک كودك سالم باشد. 

دانشجو بتواند ترانسفوزیون خون و فراورده های ان را با رعایت اصول علمی و صحيح  *

 انجام دهد.

 دانشجو قادر باشد داروی دسفرال را به نحو صحيحی آماده نماید. *

نشجو قادر باشد واكنش های حساسيتی در هنگام ترانسفوزیون خون را تشخيص دا 

 دهد.

 دانشجو بتواند اقدام مناسب در هنگام بروز واكنش حساسيتی انجام دهد. 

دانشجو قادر به شناسایی، نگهداری و نحوه ترانسفوزیون خون و سایر فراورده های  

 خونی باشد.

 رال به نحو صحيح استفاده نماید.دانشجو قادر باشد از پمپ دسف *

 دانشجو بتواند یافته های آزمایشگاهی بيمار تاالسمی را تفسير كند. 

 دانشجو بتواند یافته های آزمایشگاهی بيمار هموفيلی را تفسير كند. 

 دانشجو بتواند به این بيماران در زمينه مراقبت از خود آموزش دهد. 

 كودكان در زمينه مراقبت از كودك بيمار آموزش دهد. دانشجو بتواند به خانواده این 
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 نمره 1.5.  ) يک مورد( . 1گزارش پرستاري پیوست شماره يک. 

تاریخ و 

 شيفت

 گزارش پرستاری  اقدامات دارویی و درمانی

 

 

  

 

 

 نمره 5/1. مراقبت دارويي ) يک مورد( .پیوست شماره دو

و كار داشته اید را فهرست نمایيد و در مورد یکی از آنهاا   داروهایی را در مدت كارآموزی با آنها سر

 .نکات مراقبتی را با ذكر رفرنس بنویسيد

 

 

 

 
  

 . يک نمره) يک مورد( case reportپیوست شماره سه 

  مورد آموزشي  معرفي يک  

 : گزارش مورد شکاف كامماهه مبتال به  21مثال: كودك 

 ل و تلفن، نام بيمار، شماره پرونده،: عنوان، نام دانشجو، ایميصفحه اول

زمينه و هدف: اهميت مشکل و ميزان بروز یا شيوع آن و شارحی در بااره بيمااری، چرایای انتخااب      

تشاخيص   تشخيص هاای افتراقای،   مورد،  معرفی مورد: از شکایت به هنگام مراجعه، تشخيص اوليه،

يح در باره طبيعی و یا غيرطبيعی باودن،  آزمایشات و گرافی ها به همراه توض ،قطعی، اقدامات درمانی

اقدامات مراقبتای و   نتایج درمان یعنی اگر مداخله ای صورت گرفته به آن اشاره و نتایج آن ذكر شود.

)تا زمانی كه در كارآموزی باه سار   سرنوشت نهایی بيمار  مورد(، 2تشخيص های پرستاری ) حداقل 

 ؛ پيگيری كامل مورد.می برید(
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 مل مهم ترین نکات مورد و یادگيری شما از این گزارشنتيجه گيری: شا

نبع نياز است. عالوه بر كتاب از منابعی مانند مقاالت موجاود در ایاران مادكس و    سه ممنابع: حداقل 

  پاب مد نيز استفاده شود.  
 

 نمره 75/1 :پیوست شماره چهار. گزارش كار روزانه )سه روز كاري(

 با ذكر تاريخ و  نام بخش 

 

 نمره  25/1 : برگه ثبت نمونه اي از تجربیات كاري در بخشیوست شماره پنج. پ

 بيمارانی كه مراقبت پرستاری برایشان انجام دادید  ی كه مشاهده كردیدانبيمار

  

 نمره 5/1پیوست شماره  شش.  يک مورد از آموزش به بیمار / خانواده: 

 نام بيمار و تاریخ

 مشکالت بيمار

   شده و شيوه آموزشی به كار رفته آموزش های داده

 /نوزادانكودكانپرستاري كارآموزي فرم ارزشیابي 
  رشته و ترم تحصيلی:                                                     نام و نام خانوادگی:        

 آموزی:مدت كار                     محل كارآموزی:                                    

 5/15 :آموزینمره كار                               5/3:تکاليفنمره نمره                 1نمره آزمون: 

 :تعداد غيبت

 عمومي موارد ارزشیابي
خيلااای 

 خوب
 مالحظات ضعيف متوسط خوب

      رفتارهاي حرفه اي و مهارت هاي ارتباطي

      وضعيت ظاهر )حجاب  بهداشت فردی(  

      وقت شناسی )ورود و خروج بموقع در بخش( 
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 -ارتباط صاحيح و مناساب باا دیگاران )مربای     

 بيمار( -پرسنل

     

      انجام به موقع وظایف محوله 

      دقت در انجام وظایف محوله 

      الویت بندی در انجام وظایف محوله 

      انتقادپذیری و تالش برای اصالح رفتار  

 اختصاصي رد ارزشیابيموا
خيلااای 

 خوب
 مالحظات ضعيف متوسط خوب

      كتبی(   -گزارش دهی )شفاهی

      شركت در تغيير و تحویل شيفت

      كنترل و بررسی كاردكس

      پروندهكنترل و بررسی 

توانایی بررسی كودك و تشخيص حااالت غيار   

 ها و... ( رفلکس ،طبيعی )رشد و تکامل

     

ی افتراق یافته های آزمایشگاهی غيرطبيعی توانای

 از طبيعی 

     

پانسامان،  توانایی انجام پروساجرهای خااص )  

- خاونگيری از  -اكسايژن تراپای   -سنداژ معده

 ...( پاشنه پا

     

توانااایی انجااام اقاادامات ایمناای )پيشااگيری از  

 حوادث و...(   -عفونت

     

ر توانایی مراقبات از كاودك و ناوزاد بساتری د    

 بخش و رفع نيازهای جسمانی آنان 

     

      و ثبت آن  عالئم حياتیتوانایی كنترل دقيق 
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      جذب و دفع مایعات و ثبت آنتوانایی كنترل 

      توانایی كاربرد شيوه های صحيح دارو درمانی

ماایع درماانی   كنترل كاربرد شيوه های صاحيح  

   (سرم و خون)

     

      رش تغيير حاالت كودك  توانایی بررسی و گزا

توانایی آموزش حين بستری و پس از تارخيص  

 به كودك و خانواده  

     

      توانایی كار با تجهيزات بخش 

شااركت فعااال در بحاای گروهاای/ راناادها/     

 كنفرانس ها

     

ا تکميل مربوطه فرم ارزشيابی رمربی كليه دانشجویان می بایست ابتدا خود ارزیابی انجام دهند سپس 

 .نماید

 تاريخ و امضاي دانشجو

 

 ي استادتاريخ و امضا

 نمره 5/15نمره برگه ارزشیابي: 

 نمره 1نمره آزمون : 

 نمره پیوست ها )تكالیف(: 

 نمره 1معرفي مورد: 

 25/1تجربیات: 

 نمره 75/1گزارش كار: 

 نمره 5/1مراقبت دارويي: 

 نمره 5/1گزارش پرستاري: 

 5/1ه: آموووزش بووه بیمار/خووانواد

 نمره

 


