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OSCE  
Objective     Structured      Clinical    Examination 

 اطالعیو:

 آزمون ساختارمند عینی بالینی

 

 

 . ماردان  و  نوزادان.   کودکان

)رتم    (8دانشجویان کارورز رپستاری

 3131خرداد  72  : هس شنبواترخی

کان:  )زدیانی(   skill lab  م

 

 

 بهداشت جامعه با همکاری مرکس مطالعات و توسعه آموزش دانشگاهگروه پرستاری بهداشت کودک و خانواده  و 



  /دفتز تَسؼِ آهَسش داًطىذُ پزستاری ٍ هاهایی   داًطگاُ ػلَم پشضىی گلستاى      

 1393، تیز گزٍُ پزستاری وَدن ٍ خاًَادُ

 تسن اهلل الزحوي الزحین

 

 (دانشجویان پرستاریOSCEبالینی ساختارمند عینی ) آزمون
 3131خرداد  72تاریخ: سه شنبه 

 بیمارستان دزیانی سابق دانشگاه واقع در  skill lab      مکان: 

 
 صبح 5:18شروع آزمون:  - 5:38گروه اول: حضور در محل آزمون:  

 فبطوِ ٍرداًی .1

 صغزی عبثذیي پَر  .2

 هزین فزاّی .3

 هزین ثبهزی .4

 فزیذُ عَض پَر .5

 هزضیِ یبسرلَ .6

 حذیثِ سبدیي .7

 سّزا ثَالغی .8

 صبح 38شروع آزمون:  - 8::3گروه دوم: حضور در محل آزمون: 

 سّزا صبدقی .9

 ثْبرُ هظفزی .10

 سًَبی جعفزثبی .11

 هجیٌب حسبم .12

 سویِ ضزافت .13

 خذیجِ کز .14

 هزجبى هحوذ ًیب .15

 اًسیِ گیلکی  .16
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 39 -کودکان و مادران و نوزادانآزمون آسکی   دوبعدی  جدول
  

اثشار 
 ارسیبثی

ٍسبیل ٍ  افزاد 
 تجْیشات

   ٍسى سئَال
حذاقل 

ًوزُ 
قجَلی در 

 ایستگبُ 

 ًبم ایستگبُ/حیطِ اهتیبس
 
 

 

 شماره 

چک 

 لیست

 1 پزٍسیجز  2 درصذ70 پبًسوبى سبدُ رٍی هبکت اًجبم ضَد. ٍسبیل پبًسوبى  ًبظز:  

چک 

 لیست

 ًبظز. 

 : ثیوبرًوب

آهَسش ضیزدّی ثِ هبدری ثب درد سیٌِ ٍ ًَساد  هبکت ًَساد
سی  3ًبرس کِ ثبیستی ثب سزًگ ثِ هیشاى 

 سی تغذیِ ضَد.

 2 آهَسش ثِ هبدر هذدجَ 2 70

چک 

 لیست

 ًبظز:  
 ثیوبرًوب: 

هبکت کَدک، 
هتز، تزاسٍ، چبرت 

 رضذ، پوفلت 

هبدر جَاى یک کَدکی کِ تبخیز رضذ دارد 
سبلِ است عوذتب  2هزاجعِ هی کٌذ کَدک 

تَسط هبدرثشرگص ًگِ داری هی ضَد )اس 
ّوسزش هتبرکِ کزدُ است( در ثبرُ ًبرسبیی 
رضذ ٍ ارسیبثی تکبهلی ٍ رضذی ثب ٍی  صحجت 

 کٌذ.

 3 رضذ ٍ تکبهل  2 70

چک 

 لیست

 ًبظز: 
 ثیوبرًوب: 

هبِّ ای کِ  اخیزا ثِ  20ثِ ّوزاُ کَدک  هبکت، پوفلت، 
دلیل ّیپَسپبدیبس ٍ ختٌِ  عول جزاحی ضذُ 
است در ثبرُ هزاقجت ّبی کلیذی در هٌشل 

 آهَسش دادُ ضَد.

 4 آهَسش ثِ هذدجَ  2 70

چک 

 لیست

 ًبظز: -
 ثیوبر ًوب:  

ثزگِ ثزای  
ًَضتي تطخیص 

 افتزاقی

ٍ گزاٍیذ  1حبهلگی، پبرا  10ثبردار ّفتِ خبًن 
ثب درد ضکوی هزاجعِ هی کٌذ، ضوي اخذ  2

ضزح حبل هتوزکش ثبیستی حذاقل تطخیص 
 ّبی افتزاقی هزتجط ًَضتِ ضَد.

 5 ضزح حبل  2 70

ثزگِ سفیذ ثزای    -
 ًَضتي پبسخ

 درصذ 5/0هتزًٍیذاسٍل -دٍپبهیي          -
 سَلفبت هٌیشین     - 

 2/3 1/3سزم  -

تٌظین دارٍیی ٍ هحبسجِ اة  1 90
 ٍ الکتزٍلیت سزم

6 

 گشارش ثزگِ  
 یسیًَ

 ثِ هجتال کَدک زشیپذ ثذٍ  یفزض گشارش
   یگَارض یشیخًَز

 7  یسیًَ گشارش 1 90
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 /رپوسیجر

 پانسمان
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 مشاوره شیردهی/ماردان/کودکان
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کامل  شرح حال و ارزیابی رشد و ت  
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) ربای آموزش هب مددجو

 رتخیص(/کودکان
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 ح حال و ارزیابی/ماردانشر
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/آب و محاسبات دارویی

 الکترولیت
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 تیوارًوا راٌّواي

 

      ًام ايستگاُ:  آهَزش شیردّی 

سالِ ٍ دیپولِ وِ اس درد سیٌِ ضاوی هی تاضیذ. تِ درهاًگاُ هزاجؼِ وزدُ ایذ. اخیزا  20: ضوا هادری ّستیذ  ....خاًن 

 سایواى داضتِ ایذ.

ًَسادتاى ًارس است ٍ پشضه تِ ضوا گفتِ است تایستی اس ضیز خَدتاى اٍ را تغذیِ وٌیذ. هىیذى ّای ًَساد ًسثتا 

 خَب است.

سی سی اس ضیز خَد را تذٍضیذ  ٍ اس طزیك سزًگ تِ ًَساد ًارس خَد تذّیذ. تا وٌَى ایي وار را  3تِ ضوا  گفتِ اًذ 

 ایي وِ سیٌِ تاى هتَرم ٍ پز ضیز ٍ دردًان ضذُ است. ًىزدُ ایذ ٍ ایي اٍلیي تجزتِ تاى است ضوي

 ) فمط اس طزیك چه لیست اهَسش داًطجَ تا ضوا را ارسیاتی هی وٌذ(. ....ًاظز ایستگاُ: خاًن 

اًتظار داریذ وِ پزستار )داًطجَ( تِ ضوا  آهَسش ٍ هطاٍرُ السم را ارائِ دّذ. اجاسُ دّیذ وِ آسهَى ضًَذُ در    

 ارد سیز تِ ضوا تَضیح دّذ اها اگز اٍ در ایي تارُ چیشی ًگفت ضوا خَدتاى سَال وٌیذ.خػَظ هَ

 راُ ّای واّص تَرم سیٌِ ام چیِ؟ .1

 دارٍی خاغی هػزف ًواین؟ .2

 ًحَُ ضیزدّی تِ ًَسادم چگًَِ تاضذ؟ .3

 چگًَِ ضیزم را تذٍضن؟ .4

 ایا اگز هسىي هػزف وٌن ٍ یا آًتی تیَتیه تزای ًَسادم اضىال ًذارد؟ .5

 غذایی تخَرم تا دردم ووتز ضَد؟چِ  .6

 اس چِ هٌاتؼی هی تَاًن راٌّوایی تیطتزی دریافت وٌن؟ .7
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 راٌّواي  تیوارًوا

 

     ًام ايستگاُ:   شرح حال تکاهلی

درهاًگاُ تْذاضتی آٍردُ ایذ.  اس ّوسزتاى هتاروِ ی ّستیذ. فزسًذتاى را تِ سالِ ا 2وَدن  هادردر ایي ایستگاُ ضوا  

فزسًذتاى ػوذتا تَسط هادرتشرگص هزالثت هی ضَد. تحػیالت ضوا هتَسطِ است. تزداضت ضوا ایي تَدُ وزدُ ایذ ٍ 

است وِ ٍسًگیزی اٍ خَب ًیست ٍ اضتْای ووی دارد.  الغز ٍ رًگ پزیذُ ضذُ است. وَدن تاى دچار ًارسایی 

ك سَاالت ایي هَرد را . ایي تطخیع را تِ آسهَى ضًَذُ ًوی گَییذ اٍ تایستی اس طزیFTTرضذ ضذُ است )

 تطخیع دّذ(.

آسهَى ضًَذُ تایستی لذ ٍ ٍسى وَدن )هاًىي(، دٍر سز اٍ را اًذاسُ تگیزد، در چارت رضذی رسن وٌذ ، تِ ضوا  

 تَضیح تذّذ.

 هاًىي را در آغَش خَد تگیزیذ ٍ تا اٍ هاًٌذ وَدن ٍالؼی رفتار وٌیذ.

سَال وٌذ. اضتْای خَتی ًذارد. خیلی ّن در تارُ غذا خَردًص داًطجَ تایستی در تارُ ٍضؼیت تغذیِ ای فزسًذتاى 

 اطالع ًذاریذ سیزا ػوذُ ٍلت ضوا تِ وار هی گذرد.

داًطجَ تایستی در تارُ ٍضؼیت تىاهلی وَدن )راُ رفتي، دٍیذى، حزف سدى( سَال وٌذ وِ هی گَیذ تلِ خَتِ 

 فىز هی وٌن هاًٌذ سایز وَدواى است.

ست اها دٍر سز ٍ لذ ٍی ّوچٌاى ًزهال است. تا ضیزخطه تغذیِ هی ضذُ است. ػاللِ درغذ ا 5ٍسى اٍ سیز غذن 

 سیادی تِ آب هیَُ دارد.
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 راٌّواي  تیوارًوا

 

   ًام ايستگاُ:   آهَزش تِ  تیوار

  

  

سالِ دارای سطح تحػیالت سَم راٌّوایی، وارهٌذ ادارُ)ًیاسی ًیست وِ ایي اطالػات را تِ آسهَى 23ضوا  

رٍس(  4هاِّ ای ّستیذ وِ ظزف چٌذ رٍس گذضتِ ) 20تگَییذ هگز ایي وِ سَال وٌٌذ( ٍ  دارای فزسًذ  ضًَذگاى

تحت ػول جزاحی ختٌِ ٍ ّیپَسپادیاس )خفیف، تذٍى هطىالت اضافی دیگز( لزار گزفتِ است. اهزٍس پشضه 

 ضوا آهَسش دّیذ.فزسًذتاى را هزخع وزدُ است ٍ آسهَى ضًَذُ تایستی ًىات هزالثتی در هٌشل را تِ 

 داًطجَ تایستی در خػَظ هَارد سیز تِ ضوا آهَسش دّذ )در غیز ایي غَرت هی تَاًیذ اس اٍ سَال وٌیذ( :

 در تارُ ًحَُ ادرار وزدى در هٌشل .1

 در تارُ هیشاى تحزن .2

 د رهَرد تاسی  ٍ هحذٍدیت ّای حزوتی  .3

 در تارُ تغذیِ / در تارُ هیشاى هػزف هایؼات  .4

 در تارُ تة ٍ ػالئن ػفًَت  .5

 دارٍّا ٍ پواد اًتی تیَتیه  .6

 هزاجؼِ تؼذی  یا پیگیزی ّای هَرد ًیاس .7

 در هَرد تارٍری ٍ تَاًایی پذر ضذى در تشرگسالی .8

 احتوال اتتالی فزسًذ تؼذی  .9

 سَال اس ضوا در تارُ ًگزاًی ّایی وِ داریذ .10
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 راٌّواي  تیوارًوا

 

  هادري تاردار تا دردّاي شکوی  ًام ايستگاُ:   شرح حال :

سالِ )تحػیالت فَق دیپلن حساتذاری( تا  دٍ تار حاهلگی ٍ یه فزسًذ ّستیذ. اوٌَى در  27ضوا خاًوی 

 تارداری تِ سز هی تزیذ. 10هاُ 

 اس اهزٍس غثح دچار درد ضىوی تِ ّوزاُ استفزاؽ )ًِ چٌذاى جٌْذُ( ضذیذ. 

تز ػالئن تگیزد ٍ تطخیع ّای افتزالی خَد را ًیش رٍی تزگِ  ح حال هتوزوشآسهًَگز تایستی اس ضوا ضز

 .ای ثثت ًوایذ

 تایستی در هَرد ساػت ضزٍع دردّا سَال وٌذ:  .1

 تَسیغ ٍ ٍسؼت درد: -در هَرد هاّیت دردّا  .2

 ٍجَد تة :  .3

 خَى ریشی یا لىِ تیٌی : ضذت، هذت: .4

 ساتمِ ًشدیىی:  .5

 ساتمِ  ضزتِ تِ ضىن/ سمَط: .6

 غذای هػزفی:ساتمِ سفز اخیز:  .7

 ٍجَد اسْال / حالت تَْع: .8

 هاّیت استفزاؽ: .9

اجاسُ تذّیذ اگز خَاست ضوا را هؼایٌِ وٌذ )اگزچِ السم ًیست( سؼی وٌیذ حالت درد ٍ ًاراحتی ٍ اضطزاب را را در 

 خَد ایجاد وٌیذ(. ضوا ًگزاى ّستیذ اٍ تایذ در تارُ ًگزاًی ّای ضوا ًیش سَال وٌذ. 
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 راٌّواي داٍطلة

 ايستگاُ شوارُ: 

       ًام ايستگاُ: اًجام پاًسواى سادُ تِ رٍي هَالش

  

 هذت زهاى ايستگاُ:   دقیقِ

در ايي ايستگاُ از شوا خَاستِ هی شَد کِ پاًسواى سادُ را رٍي هَالش 

 اًجام دّیذ. 

  

 تِ ًکات زير تِ دقت تَجِ کٌیذ:

o  .در ايي ايستگاُ شوا تعاهلی تا ًاظر خَد ًذاريذ 

o ِرا تزای تؼَیض یه پاًسواى سادُ را اًجام دّیذ. آى چِ در ایي ایستتگاُ هتَرد    اقذاهات الزم کلی

 هی تاضذ.اقذام صحیح تا رٍش درست  ارسیاتی لزار هی گیزد اًجام
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 راٌّواي داٍطلة 

 

 ايستگاُ شوارُ: 

      ًام ايستگاُ:  آهَزش شیردّی

  

 هذت زهاى ايستگاُ:   دقیقِ

شوا خَاستِ هی شَد تِ هادري کِ از درد سیٌِ شاکی است در ايي ايستگاُ از 

هیلی لیتر از شیر  3آهَزش شیردّی دّیذ. در ضوي اٍ تايستی طثق دستَر 

 خَد را تذٍشذ  ٍ از طريق سرًگ تِ ًَزاد ًارس خَد تذّذ.

 

 تِ ًکات زير تِ دقت تَجِ کٌیذ:

o .تا تیوار ًوا ارتثاط ترقرار کٌیذ 

o  .در ايي ايستگاُ شوا تعاهلی تا ًاظر خَد ًذاريذ 

o  
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 راٌّواي داٍطلة

 ايستگاُ شوارُ: 

     ًام ايستگاُ:   شرح حال تکاهلی

  

 هذت زهاى ايستگاُ:   دقیقِ

سالِ  2کَدکی کِ فرزًذ  ّوراُ در ايي ايستگاُ از شوا خَاستِ هی شَد از 

اش را  تِ درهاًگاُ تْذاشتی آٍردُ است در تارُ ٍضعیت رشذ ٍ تکاهل کَدک 

شرح حال تگیريذ ٍ  ارزياتی ّاي الزم تراي رشذ ٍ تکاهل را در هَرد کَدک 

 ٍي اًجام دّیذ ٍ  ثثت کٌیذ. 

 

 تِ ًکات زير تِ دقت تَجِ کٌیذ:

o .تا تیوار ًوا ارتثاط ترقرار کٌیذ 

o  هاکت تِ جاي کَدک استفادُ  کٌیذ.از 

o  .در ايي ايستگاُ شوا تعاهلی تا ًاظر خَد ًذاريذ 



  /دفتز تَسؼِ آهَسش داًطىذُ پزستاری ٍ هاهایی   داًطگاُ ػلَم پشضىی گلستاى      

 1393، تیز گزٍُ پزستاری وَدن ٍ خاًَادُ

 راٌّواي داٍطلة

 

 ايستگاُ شوارُ: 

    )آهَزش ترخیص(  ًام ايستگاُ:   آهَزش تِ تیوار

  

 هذت زهاى ايستگاُ:    دقیقِ

هاِّ ٍي  22فرزًذ  هادردر ايي ايستگاُ از شوا خَاستِ هی شَد تِ 

تحت عول جراحی ختٌِ ٍ ّیپَسپادياس قرار گرفتِ است در تارُ ًکات 

 هراقثتی در هٌسل آهَزش دّیذ. ايي تیوار اهرٍز ترخیص هی شَد.

 

 تِ ًکات زير تِ دقت تَجِ کٌیذ:

o .تا تیوار ًوا ارتثاط ترقرار کٌیذ 

o  .در ايي ايستگاُ شوا تعاهلی تا ًاظر خَد ًذاريذ 



  /دفتز تَسؼِ آهَسش داًطىذُ پزستاری ٍ هاهایی   داًطگاُ ػلَم پشضىی گلستاى      

 1393، تیز گزٍُ پزستاری وَدن ٍ خاًَادُ

 داٍطلة راٌّواي

 

 ايستگاُ شوارُ: 

     ًام ايستگاُ:   شرح حال 

  

 هذت زهاى ايستگاُ:    دقیقِ

ٍ  G=2  ٍP=1در ايي ايستگاُ از شوا خَاستِ هی شَد از خاًوی تا 

Gestation=10 wk  کِ تا درد شکوی هراجعِ کردُ است شرح حال هتورکس

(focused تگیريذ ٍ تشخیص ّاي افتراقی خَد را ًیس رٍي ) ترگِ اي ثثت

 . ًوايیذ

 تِ ًکات زير تِ دقت تَجِ کٌیذ:

o .تا تیوار ًوا ارتثاط ترقرار کٌیذ 

o  .در ايي ايستگاُ شوا تعاهلی تا ًاظر خَد ًذاريذ 

o  ِتشخیص ّاي افتراقی را رٍي آى ًَشتیذ در طَل آزهَى تا خَد حول کٌیذ ٍ ترگِ اي ک

 در اًتْاي آزهَى تِ خاًن سثسي تحَيل دّیذ.

 



  /دفتز تَسؼِ آهَسش داًطىذُ پزستاری ٍ هاهایی   داًطگاُ ػلَم پشضىی گلستاى      

 1393، تیز گزٍُ پزستاری وَدن ٍ خاًَادُ

 راٌّواي داٍطلة

 ايستگاُ شوارُ: 

     تٌظیوات دارٍيی، هحاسثِ آب ٍ الکترٍلیتًام ايستگاُ:    
  

 هذت سهاى ایستگاُ:    دلیمِ

 سَال زير را تِ صَرت کتثی پاسخ هی دّیذ.  3در ايي ايستگاُ شوا 

 الف(هحاسثِ دارٍيی: 

 هیىزٍگزم تِ اسای ّز ویلَگزم ٍسى تذى 2دٍپاهیي 

 ویلَگزم  60تیواری تا ٍسى  - 

 هیلی لیتز 5هیلی گزم در  20 دٍپاهیي هَجَد در تخص  -

 ب( هحاسثِ دارٍيی:

 گزم تِ اسای ّز ساػت دستَر دارد. 2درغذ: تیوار   50سَلفات هٌیشین  -

 هزالثت ّای ولیذی آى را تٌَیسیذ -

 ج( هحاسثِ دارٍيی: 

 گزم دستَر داردهیلی  75%،   5/0تیواری اس هتزًٍیذاسٍل  -

 تٌظین سرم:د(
serum 1/3 2/3: 1200 cc/24/hr 

 چِ الىتزٍلیتی تایستی اضافِ گزدد؟ -

 چِ همذار تایستی الىتزٍلیت اضافِ ًوَد؟ -

 چٌذ لطزُ در دلیمِ سزم را تایستی تٌظین ًوَد.-
 

  



  /دفتز تَسؼِ آهَسش داًطىذُ پزستاری ٍ هاهایی   داًطگاُ ػلَم پشضىی گلستاى      

 1393، تیز گزٍُ پزستاری وَدن ٍ خاًَادُ

 شرح حال از مادر بارداری با درد شکمی چک لیست 

 نام و نام خانوادگی دانشجو: 

 گَیِ ّا رضبیت ثخص ًیبسهٌذ توزیي اًجبم ًذاد

 عوَهی :    

 وٌذ. یه یداًطجَ خَد را هؼزف

 وٌذ. یه یاش تزرس یواریرا در هَرد ت واریدرن ت

 وٌذ یه یٍ درهاى تزرس یواریرا در ت واریت یّا یًگزاً

 هٌاسة دارد. یزوالهیتَجِ دارد./ رفتار غ واریتِ احساسات ٍ ػَاطف ت

 وٌذ. یٍ تذٍى اتْام استفادُ ه اس ستاى ٍاضح

 وٌذ تا سَال تپزسذ. یه ةیرا تزغ واریت

 اختػاغی   

 در هَرد ساػت ضزٍع دردّا .10   

 تَسیغ ٍ ٍسؼت درد: –در هَرد هاّیت دردّا  .11   

 ٍجَد تة : .12   

 خَى ریشی یا لىِ تیٌی : ضذت، هذت: .13   

 ساتمِ ًشدیىی: .14   

 ساتمِ  ضزتِ تِ ضىن/ سمَط: .15   

 ساتمِ سفز اخیز: غذای هػزفی: .16   

 ٍجَد اسْال / حالت تَْع: .17   

 هاّیت استفزاؽ: .18   

 سَال در تارُ ًگزاًی ّای هادر .91   

 

 خیلی ضؼیفضؼیف هتَسط خَب خیلی خَب     ًظز کلی داٍر در تارُ کیفیت کار:

  

 ٍ اهضا ارسیابًام    

  



  /دفتز تَسؼِ آهَسش داًطىذُ پزستاری ٍ هاهایی   داًطگاُ ػلَم پشضىی گلستاى      

 1393، تیز گزٍُ پزستاری وَدن ٍ خاًَادُ

 

 چک لیست  آموزش به مددجو )شیردهی(

 

  داًطجَ: یٍ ًبم خبًَادگ ًبم

 اًجبم ًذاد ًیبسهٌذ توزیي رضبیت ثخص گَیِ ّب

    .داًطجَ خَد را هعزفی هی کٌذ .1

    درک ثیوبر را در هَرد ثیوبری اش ثزرسی هی کٌذ . .2

    ًگزاًی ّبی ثیوبر را در ثیوبری ٍ درهبى ثزرسی هی کٌذ .3

    غیزکالهی هٌبست دارد.رفتبر / ثِ احسبسبت ٍ عَاطف ثیوبر تَجِ دارد. .4

    اس سثبى ٍاضح ٍ ثذٍى اثْبم استفبدُ هی کٌذ. .5

    ثیوبر را تزغیت هی کٌذ تب سَال ثپزسذ. .6

 اختصاصی

    در ثبرُ درد ٍ سٌگیٌی سیٌِ ّب ٍ راُ ّبی کبّص تَرم سیٌِ .7

    در ثبرُ هصزف دارٍ )ثزای کبّص عالئن( .8

    در ثبرُ دٍضیذى ضیز .9

    هسکي ٍ یب آًتی ثیَتیک ٍ احتوبل اثز ثز ضیزهبدردر ثبرُ هصزف  .10

    در ثبرُ  ًحَُ ضیزدّی ثِ ًَساد )استفبدُ اس سزًگ در تغذیِ ًَساد ًبرس( .11

    در ثبرُ خَردى غذا ٍ  کبّص درد .12

    در ثبرُ استفبدُ اس هٌبثعی ثزای دریبفت راٌّوبیی ثیطتز .13

 

 خیلی ضعیفضعیف هتَسط خَة خیلی خَة  :ًظز کلی داٍر در ثبرُ کیفیت کبر

 ارسیبة:   ًبم ٍ اهضبی 

 

  



  /دفتز تَسؼِ آهَسش داًطىذُ پزستاری ٍ هاهایی   داًطگاُ ػلَم پشضىی گلستاى      

 1393، تیز گزٍُ پزستاری وَدن ٍ خاًَادُ

 

 ّیپَسپبدیبس ٍ ختٌِ عول( /آهَسش ثِ هذدجَ )تزخیص؛ هزاقجت در هٌشلچک لیست 

  ًام ٍ ًام خاًَادگی داًطجَ

 گَیِ ّا رضبیت ثخص ًیبسهٌذ توزیي اًجبم ًذاد

 عوَهی:   

 وٌذ. یه یداًطجَ خَد را هؼزف

 وٌذ. یه یاش تزرس یواریرا در هَرد ت واریدرن ت

 وٌذ یه یٍ درهاى تزرس یواریرا در ت واریت یّا یًگزاً

 هٌاسة دارد. یزوالهیتَجِ دارد./ رفتار غ واریتِ احساسات ٍ ػَاطف ت

 وٌذ. یاس ستاى ٍاضح ٍ تذٍى اتْام استفادُ ه

 وٌذ تا سَال تپزسذ. یه ةیرا تزغ واریت

 وزدى در هٌشلدر تارُ ًحَُ ادرار    

 در تارُ هیشاى تحزن   

 د رهَرد تاسی  ٍ هحذٍدیت ّای حزوتی   

 در تارُ تغذیِ / در تارُ هیشاى هػزف هایؼات   

 در تارُ تة ٍ ػالئن ػفًَت   

 دارٍّا ٍ پواد اًتی تیَتیه   

 هزاجؼِ تؼذی  یا پیگیزی ّای هَرد ًیاس   

 در تشرگسالی در هَرد تارٍری ٍ تَاًایی پذر ضذى   

 احتوال اتتالی فزسًذ تؼذی   

 سَال اس ضوا در تارُ ًگزاًی ّایی وِ داریذ   

 در تارُ ًحَُ ادرار وزدى در هٌشل   

 

 خیلی ضؼیفضؼیف هتَسط خَب خیلی خَب     ًظز کلی داٍر در تارُ کیفیت کار:

     

 ٍ اهضا ارسیابًام 
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 1393، تیز گزٍُ پزستاری وَدن ٍ خاًَادُ

 پاًسواى  چک لیست ارزیابی

 : نام خانوادگی دانشجونام و 

 ًوزُ کل ًوزُ داًطجَ 

   اًتخاب  هی کٌذ تِ درستیٍسایل السم را 
   هی پَضذ. یکثار هصزف دستکص

   را تا رػایت ًکات داخل ظزف هی ریشد کٌٌذُ هحلَل استزیل
   دستکص استزیل را تِ رٍش صحیح هی پَضذ

 :صحیح ضذ ػفًَی هی ًوایذ زسهحل را تِ ط

 سَآج یکثار استفادُ هیکٌذ.اسّزپٌثِ 

 حزکت چزخطی را حیي ضستطَ رػایت هی کٌذ. 

 اس هزکش تِ هحیط ضستطَ  هی دّذ.

  

   خطک هی کٌذ تا گاساطزاف سخن را
   .رٍی سخن را تِ طَر صحیح تا گاس پَضاًذُ ٍ صحیح چسة هی سًذ

   در کلیِ هزاحل استزیلتی را رػایت هی ًوایذ.
   هی کٌذ.ٍسایل را جوغ آٍری 

   هجوَع
 

 خیلی ضؼیفضؼیف هتَسط خَب خیلی خَب     کلی داٍر در تارُ کیفیت کار: ارسیاتی 

 

 و امضا ارزیابنام     
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 1393، تیز گزٍُ پزستاری وَدن ٍ خاًَادُ

 رضذ ٍ تکبهلچک لیست 

 : نام و نام خانوادگی دانشجو

 هْارت رضبیت ثخص ًیبسهٌذ توزیي اًجبم ًذاد

 اًذاسُ گیزی درست دٍر سز   

 اًذاسُ گیزی درست ٍسى    

 اًذاسُ گیزی قذ   

 لوس فًَتاًل    

 سَال در ثبرُ  هْبرتْبی تکبهلی درضت )راُ رفتي ٍ دٍیذى(، اجتوبعی ٍ گفتبری )ثبسی، حزف سدى(   

 در هَرد تغذیِ  سَال هی کٌذ   

 در هَرد هصزف هکول ّا سَال هیکٌذ    

 در تارُ سایقِ کاّص ٍسى سَال هیکٌذ    

 هی تزد  FTTپی تِ ًارسایی رضذ    

 چارت رضذی را درست تزسین هی کٌذ   

 اس ّوزاُ سَال هی کٌذ ٍ تِ سَال ّای اٍ پاسخ هی دّذ   

 در تارُ اّویت پیگیزی ّای تؼذی تَضیح هی دّذ   

 

 خیلی ضؼیفضؼیف هتَسط خَب خیلی خَب     ًظز کلی داٍر در تارُ کیفیت کار:

 

 و امضا ارزیابنام     

 

 

 

 

 

 دکتر لیال جویباری، دکتر اکرم ثناگو، زهرا سبسی طراحان سوال: 


