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 دفترچه ثبت کاراموزی        نام و نام خانوادگی:  

 گرامیز آموکار

 
کوشاا  مددجویان خود امید است بتوانید در جهت حفظ و ارتقاء سالمت ورزی ضمن آرزوی موفقیت طی دوره کار

   باشید.

. ایان امار   دوره در بخش تعیین شده می باشد شما طی  یادگیری فعالیت های اهم  هدف از تهیه این دفترچه، ثبت 

مربای خاود   باه  آخارین روز دوره  در  دفترچه خود را .به شناسایی نقاط ضعف و قوت آموزش کمک خواهد نمود

 انجام می شود.  شما مستندات گردآوری شده  ارزشیابی شما بر اساسبخشی از  .تحویل دهید

 
طبا  برناماه تعیاین شاده و     بخاش   (حضور در 1: از شما انتظار می روید تا مقررات آموزشی را مد نظر قرار دهید

رعایت شئونات حرفه ( 3، و استفاده از کارت شناسایی دانشکده یفرم طب  مقرارت(استفاده از یون2موقع، ه حضور ب

( خارو  از  بیمارساتان در شارایا خاا      4ای در برخورد با بیماران، همراهان، همکاران، کادر آموزشی درمانی، 

 از مربی  صرفا فقا با کسب مجوز 

 ری بهداشت مادران و نوزادان دانشجویان پسر،ی واحد پرستاآموزنکته: طب  مصوبات آموزشی وزارت متبوع، کار

 می باشد.  تخصصی های درمانگاهبخش های داخلی جراحی  و  

 صبحشیفت  11واحد معادل  2: زیآمومدت کار -

آذر و یک واحد در مرکز آموزشی صیاد شیرازی ارائه  میوهود    5لذا یک واحد با مربی در مرکز آموزشی 

بی الگ بوگ جداگان  داشت  باشند و در اتمها  ههر دورک کهاراموزی    ک  دانوجویان موظفند برای هر مر

 تکالیف را تحویل دهند. تاخیر در ارای  تکالیف با کسر نمرک همراک خواهد بود.  

 ( 89بهمنبازنگری شدک توسط اعضا در  ):اعضای گروک پرستاری کودک و خانوادک

 لیال جویباری .دکتر حمیرا خدا  دکتردکتر زهرا سبزی. 

 

 دریافت خواهید کرد.  مربی خود  اهنمایی های الزم را در خصو  کار بالینی ازر

 تمااس بگیریاد.   ( زهارا سابزی  )دکتار   با مادیر گاروه   می توانید در صورت هر گونه سوال / مشکل / راهنمایی  

71032437317-   zsgorgan@yahoo.com 



 دفترچه ثبت کاراموزی        نام و نام خانوادگی:  

  

 برگه ثبت فعالیت ها

 اشرکت در تغییر و تحول شیفت و رانده

  گرفتن شرح حال از بیمار

 شرکت در ویزیت پزشکان

 تریاژ بیماران 

 شرکت در تغییر و تحول شیفت و راندها

 بررسی وضعیت و معاینه فیزیکی

 بررسی و ثبت عالیم حیاتی

 برقراری خا وریدی

 وریدی و مایعات سرم تزری 

 دارو درمانی

 انواع تزریقات

 مار به سایر بخش هاانتقال بی /پذیرش بیمار/ ترخیص

 نوار قلب 

 / مشاهده آتل و گچ گیری/ بخیه تعویض پانسمان

 / پالس اکسی متری  اکسیژن تراپی

  ساکشن کردن

  مثانه سونداژ

 سونداژ معده

 (B.Sاندازه گیری قند خون )

 کنترل و ثبت جذب و دفع بیمار

 مراقبت از کاتترها 

 نام برده شود –سایر موارد 

 



 دفترچه ثبت کاراموزی        نام و نام خانوادگی:  

 

 لیفتکا
گزاش پرستاری: یک مورد گزارش پرستاری مربوط به بیمار بستری را  -الف 

 بنویسید و با مربی دوره مورد بررسی قرار دهید ) تاییدیه مربی( 

 

مراقبت دارویی : یکی از داروهای رایج و مهم بخش را با نظر مربی مربوطه  -ب 

 (. رفرنس پیوست نمایید ) پیوست شود انتخاب و مراقبت دارویی مربوطه را با ذکر

 

آموزش به مدد جو : یکی از بیمار بستری انتخاب و آموزش  به مددجو در  - 

 حضور مربی ارائه شود ) تاییدیه مربی ( 

 

تکمیل یک نمونه فرم تریاژ/ ارزیابی اولیه توسا پرستار / بررسی بیمار و  -د

.) تاییدیه توسا  "صورت گرفته  و اقدامات ، معاینه فیزیکی شرح حال "پرونده 

  مربی(

 

کتاب اورژاس های داخلی.اصول و فنون پرستاری. تشخیص  منابع مورد استفاده :

 آزمایشگاهی پاگانا. داروهای ژنریک و.... 

 

 

 



 دفترچه ثبت کاراموزی        نام و نام خانوادگی:  

 فرم ارزشیابی

 نمره  اخالق حرفه ایموارد ارزشیابی 
خودار

 زیابی

مر

  بی

 یونيفرم(ظاهر آراستگي از و نموده كار رعایت محيط در را فردي بهداشت و اسالمي شئونات

 است برخوردار )كامل
1   

   1 دارد را همتایان و پرسنل مربي، با مناسب ارتباط

   5.0 كند مي كار نشاط و عالقه و انرژي با

   5.0 كند مي رعایت را با بيمار ارتباط در شخصي حریم حفظ و ایمني تدابير

   5.0 دهد نمي قرار اختيار سایرین در و داشته گهن محرمانه را بيمار اطالعات

   5.0 دهد مي درماني شركت و مراقبتي گيریهاي تصميم در را بيماران

   5.0 كند مي ترک را محيط ساعت مقرر در و شده حاضر كارآموزي عرصه در موقع به

   5.0 كافي دارد عمل دقت و سرعت محوله وظایف انجام در

    خصصیموارد ارزشیابی ت

   0/5 شرکت فعال در تغییر و تحول شیفت و راندها. 1

   0/5 ماریب یو مراقبت یاقدامات درمان یبند تیاولو. 2

   1 گرفتن شرح حال از بیمار. 3

   1 بررسی وضعیت، معاینه فیزیکی و بررسی عالیم حیاتی بیمار. 4

   1 خون . توانایی کاربرد شیوه صحیح سرم درمانی و ترانسفوزیون0

   1 . توانایی انجام دارو درمانی و آگاهی از مراقبت های دارویی6

   1 . توانایی رفع نیازهای جسمانی مددجو )تغذیه بهداشت، .....(7

   1  . توانایی پذیرش بیمار8

، انجاام  B.S. توانایی انجام پروسیجرهای بالینی )سونداژ مثانه، سونداژ معده، گرفتن 9

 ی، تعویض پانسمان، ساکشن کردن و...(اکسیژن تراپ

1   

   0/5 . کنترل و ثبت جذب و دفع بیمار15

   0/5 . مشارکت در انتقال بیمار از بخش فعلی به سایر بخش ها11

   1 . رعایت اصول کنترل و پیشگیری از عفونت و شستشوی دست12

 



 دفترچه ثبت کاراموزی        نام و نام خانوادگی:  

 .دینما لیرا تکم یابیمربوطه فرم ارزش یند سپس مربانجام ده یابیابتدا خود ارز ستیبا یم انیدانشجو هیکلتوجه:  

 

 

 

  نمره اختصاصی بالینی ( 51نمره اخالق.  1)نمره 51نمره برگه ارزشیابی: 

  نمره 5نمره آزمون : 

  نمره پیوست ها )تکالیف(: 

  نمره 5پرستاری: گزارش 

  ) پیوست شود(نمره 5دارویی:  مراقبت

  نمره 5: به مددجوآموزش 

  نمره 5: میل فرم ترییاژ/ ارزیابی اولیه و بررسی پروندهتک

نمررررره ن رررررایی   

 دانشجو:

 

 

   مربی یو امضا خیتار                                                                دانشجو یو امضا خیتار


