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 گرامي کارآموز

کودکان اميد است بتوانيد در جهت حفظ و ارتقاء  ضمن آرزوی موفقيت در طي دوره کارآموزی

 عملي خود کوشا باشيد. -سالمت کودک و خانواده و ارتقاء توانمندی علمي

 قوانين و مقرارت آموزشي

 مي باشد. 13 الي  7:30ساعت کارآموزی در بخش از ساعت  -1

رارت دانشكده . استفاده از یونيفرم مطابق مقسفيد و تميز در بخش الزامي است پوشيدن روپوش -2

روپوش سفيد، مقنعه و شلوار  مشكي و کفش ساده، عدم استفاده از شلوار  اتيكت، )استفاده از

 جين(.

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

 د.يعمل نمای

درماني در بخش رعایت اصول  -زشيدر برخورد با بيماران، همراهان آنها، همكاران، کادر آمو -4

 اخالقي و شئونات اسالمي را نماید.

فقط با امور اداری، شرکت در جلسه  خروج از بخش یا بيمارستان تحت عناویني مانند: پيگيری -5

 .مي باشدمقدور کسب مجوز از استاد مربوطه 

است و ساعات غيبت دانشجو در این  الزاميتمام جلسات مربوط به کارآموزی  در حضور دانشجو  -6

)با توجه به ميزان واحد این درس، غيبت  ساعات آن درس نباید تجاوز نماید مجموع 0.1دروس از 

 موجب حذف درس خواهد شد(.

اختصاص بخشي از ساعت کارآموزی به استفاده از کتابخانه و اینترنت و ... در طول کارآموزی  -7

فقط با نظر مربي مربوطه امكان پذیر است و صرفاً این استفاده بایستي در ارتباط با موضوع 

 زی باشد.کارآمو

طه از کتابخانه مرکز د با نظر مربي مربويکپي از جزوات آموزشي در طول کارآموزی مي توانبرای  -8

 د.ينمایاستفاده آموزشي 

مربوطه   استادد را در پایان دوره به کليه تكاليف خو، با خود داشته باشيدکارآموزی دفترچه را  طي  -9

 نيز بررسي خواهند شد. مسئول درس(به عنوان ) توسط مدیر گروهها دفترچه   تحویل دهيد.



 

 مدیر گروه ال در ارتباط با کاراموزی خود مي توانيد بهدر صورت بروز مشكل یا هر گونه سو -10

 (.09113548454یا  017132430360کتر ليال جویباری  دمراجعه نمایيد )

 را از گذراندن این کارآموزی بنویسيد: انتظارات یادگيری خود -11

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

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

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

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

 

 must learn)یادگیری موارد ستاره دار مورد تاکید است و به معنی  اهداف کارآموزی

 ت(اس
 جراحی -اهداف بخش داخلی

 دانشجو قادر به حفظ اصول ایمني برای کودک بستری باشد. 

 دانشجو قادر به رعایت اصول احتياطات همه جانبه کنترل عفونت در بخش باشد. 

 دانشجو قادر به گرفتن شرح حال از  کودک یا خانواده کودک  بستری باشد. *

 كامل کودک بستری باشد.دانشجو قادر به شناسایي، رشد و ت *

 دانشجو قادر به شناسایي یافته های آزمایشگاهي غير طبيعي از طبيعي مربوط به کودک بستری باشد. *

 دانشجو قادر باشد از دستگاه نبوالیزر به نحو صحيح استفاده نماید. *

 انجام دهد.دانشجو قادر باشد پانسمان را به شيوه صحيح و علمي مطابق با کتب مرجع پرستاری  

 دانشجو بتواند بيمار را جهت عمل آماده نماید. 

 دانشجو قادر باشد اقدامات اوليه در هنگام بروز تشنج برای کودک انجام دهد. 

 دانشجو قادر باشد اقدامات اوليه در هنگام بروز دیسترس تنفسي برای کودک انجام دهد. 

 تهيه نماید. ORSدانشجو قادر باشد محلول  

 نشجو قادر به آموزش والدین در زمينه مراقبت از کودک بستری باشد.دا 

 دانشجو قادر به اندازه گيری و ثبت  جذب و دفع کودک بستری باشد. 

 دانشجو قادر به اندازه گيری و ثبت  عالئم حياتي کودک بستری باشد. 

 بخش باشد.دانشجو قادر به انجام انما مطابق با اصول علمي برای کودک بستری در  

 دانشجو قادر به انجام اکسيژن تراپي مطابق با اصول علمي برای کودک بستری در بخش باشد. *
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 دانشجو قادر به انجام ساکشن مطابق با اصول علمي برای کودک بستری در بخش باشد. *

 .دانشجو قادر باشد سرم و الكتروليت مربوط به آن را مطابق دستورالعمل علمي تهيه نماید *

 دانشجو قادر باشد از دستگاه بخور به نحو صحيح استفاده نماید. *

 اهداف بخش عفونی 

 دانشجو بتواند بيماری عفوني واگير دار را از غير واگير دار تشخيص دهد. *

 دانشجو بتواند احتياط همه جانبه کنترل عفونت را بكار ببرد. *

 يردار اهميت دهد.ون بيماری عفوني واگيسبه رعایت نكات ایزوال 

 دانشجو قادر به انجام مراقبت پرستاری از کودک مبتال به عفونت سيستم عصبي باشد. *

 دانشجو قادر به انجام مراقبت پرستاری از کودک مبتال به عفونت سيستم تنفسي باشد. *

 دانشجو قادر به انجام مراقبت پرستاری از کودک مبتال به عفونت سيستم گوارشي باشد. *

 دانشجو قادر باشد با توجه به عالئم باليني ، آزمایشگاهي بيماری عفوني را تشخيص دهد. *

 دانشجو بتواند جذب و دفع کودک بستری را به دقت اندازه گيری و ثبت نماید. *

 دانشجو بتواند الكتروليت و سرم دریافتي کودک بستری را به دقت کنترل و ثبت نماید. *

 یافته های آزمایشگاهي غير طبيعي را از طبيعي در هنگام بررسي پرونده بيمار تشخيص دهد.دانشجو بتواند  *

 دانشجو بتواند با رعایت اصول صحيح و علمي دارو بدهد. *

 دانشجو بتواند هرگونه تغيير وضعيت کودک را شناسایي و اطالع دهد. 

 دانشجو قادر باشد از کودک بعد از انجام پونكسيون مایع نخاعي مراقبت بعمل آورد. 

 دانشجو قادر به آموزش والدین کودک بستری در زمينه مراقبت از وی باشد. *

 دانشجو قادر به ثبت گزارش پرستاری طبق قوانين گزارش نویسي برای کودک بستری باشد. 

 

 

 ( ورد. گزارش پرستاری.  ) یک م1 

تاریخ و 

 شيفت

 گزارش پرستاری  اقدامات دارویي و درماني

   



 

  

 
 

  مورد( 2.  تشخیص پرستاری.  )حداقل 2
 تشخيص های پرستاری مطابق استاندارد مشكل بيمار تشخيص پزشكي

 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 . گزارش کار روزانه )چهار روز کاری(3

 با ذکر تاریخ و  نام بخش 
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 ثبت نمونه ای از تجربیات کاری در بخش  .4

بیمارانی که مراقبت پرستاری برایشان   ی که مشاهده کردیدانبیمار

 انجام دادید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . مراقبت دارویی  5

سه دارویي را  که در مدت کارآموزی با آنها سر و کار داشته اید فهرست نمایيد و در مورد یكي از آنهاا  

 ي را با ذکر رفرنس بنویسيد.نكات مراقبت

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 )پیوست شود(. رشد و تکامل6 

 بررسی رشد و تکامل یک کودک بستری و مقایسه آن با شاخص های استاندارد

 رشد: شاخص های جسمي

 تكامل: حرکات ظریف، حرکات عمده، مهارت ارتباطي اجتماعي، مهارت گفتاری

 

 )پیوست شود(ه/ خانواد//یاآموزش به بیمار  :  7  

 نام بيمار و تاریخ

 مشكالت بيمار

 آموزش های داده شده و شيوه آموزشي به کار رفته 

 )پیوست شود(معرفی مورد    :8  

   معرفی یک  مورد آموزشی

 ساله مبتال به سندرم نفروتيک 4 مثال: معرفي یک مورد کودک

 شماره پرونده، و : عنوان، نام دانشجو، نام بيمارصفحه اول

 اهميت مشكل و ميزان بروز یا شيوع آن و شرحي در باره بيماری صفحات بعدی: مقدمه:

تشاخيص قطعاي،    تشاخيص هاای افتراقاي،    معرفي مورد: از شكایت باه هنگاام مراجعاه، تشاخيص اولياه،     

آزمایشات و گرافي ها به همراه توضيح در باره طبيعي و یا غيرطبيعي بودن، نتایج درمان  ،اقدامات درماني

اقدامات مراقبتاي و تشاخيص هاای     عني اگر مداخله ای صورت گرفته به آن اشاره و نتایج آن ذکر شود.ی

 )در مدت کاراموزی( و نتيجه گيری سرنوشت نهایي بيمارپرستاری و 

 و مقاله(. کتابرفرنس در مقدمه معرفي مورد استفاده نمایيد ) سه از حداقل 

 (1) کودکان پرستاری کارآموزی در عرصهفرم ارزشیابی 

  رشته و ترم تحصيلي:                                                   نام و نام خانوادگي:          

 مدت کارآموزی:                     محل کارآموزی:                                    

 نمره 16  ره کارآموزی:نمره                     نم 3نمره            نمره تكاليف:  1: آزمون

 :تعداد غيبت
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 مورد  ارزیابيرفتارهای   
خيلاااااي 

 خوب
 مالحظات ضعيف متوسط خوب

رفتارهای حرفه ای و مهارت های 

 ارتباطی
 ضعيف متوسط خوب خيلي خوب

 

  ضعيف متوسط خوب خيلي خوب وضعيت ظاهر )حجاب بهداشت فردی( 

  ضعيف متوسط خوب خيلي خوب وقت شناسي )ورود و خروج بموقع در بخش( 

 -پرسنل -ارتباط صحيح و مناسب با دیگران )مربي

 بيمار(
 ضعيف متوسط خوب خيلي خوب

 

  ضعيف متوسط خوب خيلي خوب انجام به موقع وظایف محوله 

  ضعيف متوسط خوب خيلي خوب دقت در انجام وظایف محوله 

  ضعيف متوسط خوب خيلي خوب الویت بندی در انجام وظایف محوله 

  ضعيف متوسط خوب خيلي خوب ادپذیری و تالش برای اصالح رفتار انتق

 اختصاصی ارزشیابی  
خيلاااااي 

 خوب
 مالحظات ضعيف متوسط خوب

  ضعيف متوسط خوب خيلي خوب کتبي(  -گزارش دهي )شفاهي

  ضعيف متوسط خوب خيلي خوب شرکت در  تغيير و تحویل شيفت

  ضعيف متوسط خوب خيلي خوب کنترل و بررسي کاردکس

  ضعيف متوسط خوب خيلي خوب پروندهکنترل و بررسي 

ت غيار  توانایي بررساي کاودک و تشاخيص حااال    

 ها و... ( رفلكس ،طبيعي )رشد و تكامل
 ضعيف متوسط خوب خيلي خوب

 

توانایي افتراق یافته های آزمایشگاهي غيرطبيعي از 

 طبيعي 
 ضعيف متوسط خوب خيلي خوب

 

سنداژ پانسمان، توانایي انجام پروسجرهای خاص )

 ...( پاشنه پا خونگيری از -اکسيژن تراپي -معده
 ضعيف متوسط خوب خيلي خوب

 

  ضعيف متوسط خوب خيلي خوبتواناااایي انجاااام اقااادامات ایمناااي )پيشاااگيری از  



 

 ادث و...( حو -عفونت

توانااایي مراقباات از کااودک و نااوزاد بسااتری در   

 بخش و رفع نيازهای جسماني آنان 
 ضعيف متوسط خوب خيلي خوب

 

  ضعيف متوسط خوب خيلي خوب و ثبت آن  عالئم حياتيتوانایي کنترل دقيق 

  ضعيف متوسط خوب خيلي خوب جذب و دفع مایعات و ثبت آنتوانایي کنترل 

  ضعيف متوسط خوب خيلي خوب توانایي کاربرد شيوه های صحيح دارو درماني

سرم مایع درماني )کنترل کاربرد شيوه های صحيح 

  (و خون
 ضعيف متوسط خوب خيلي خوب

 

  ضعيف متوسط خوب خيلي خوب توانایي بررسي و گزارش تغيير حاالت کودک 

توانایي آموزش حين بستری و پس از تارخيص باه   

 کودک و خانواده 
 ضعيف متوسط خوب خيلي خوب

 

  ضعيف متوسط خوب خيلي خوب با تجهيزات بخش  توانایي کار

شرکت فعال در بحث گروهي/ رانادها/ کنفارانس   

 ها
 ضعيف متوسط خوب خيلي خوب

 

ربوطه فرم ارزشيابي را تكميل ممربي کليه دانشجویان مي بایست ابتدا خود ارزیابي انجام دهند سپس 

 نماید

 تاریخ و امضای دانشجو     مربيتاریخ و امضا 

 

  نمره 16: ارزشيابي برگه نمره

 نمره 1:  آزمون نمره

 نمره 5/0:  تكامل و رشد

 نمره 5/0: مورد معرفي

 نمره 25/0: تجربيات

 

  نمره 25/0: کار گزارش

 نمره 5/0: دارویي مراقبت

 نمره 5/0: بيمار به آموزش

 نمره 25/0: پرستاری گزارش

 نمره25/0: پرستاری تشخيص

 

 


