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 ز گرامیآموکار

 
اميد است بتوانيد در جهت حفظ  و ارققظا    ورزی ضمن آرزوی موفقيت طی دوره کار

  کوشا باشيد.مددجویان خود سالمت 

دوره در بخظ    شما طظی   یادگيری فعاليت های اهم  هدف از قهيه این دفترچه، ثبت 

. این امر به شناسایی نقاط ضعف و قوت آمظوز  کمظخ خواهظد    قعيين شده می باشد

بخشظی از   .قحویظ  دهيظد  مربظی خظود   بظه  آخرین روز دوره در  رچه خود رادفت نمود.

 انجام می شود. شما مستندات گردآوری شده  ارزشيابی شما بر اساس

 
بخ   حضور در (1: را مد نظر قرار دهيد مقررات آموزشیاز شما انتظار می روید قا 

 دانشظدده  طبق مقرارتاستفاده از یونيفرم (2موقع، ه طبق برنامه قعيين شده و حضور ب

رعایت شظوونات حرفظه ای در برخظورد بظا بيمظاران،      ( 3، و استفاده از کارت شناسایی

خروج از  بيمارستان در شظرای  خظا     (4همراهان، همداران، کادر آموزشی درمانی، 

 از مربی صرفا فق  با کسب مجوز 

 نکته: 

 صبحشيفت  61واحد معادل  2: زیآمومدت کار -

روز در  4روز. نووزاد بیموار    4ی زنان و سزارین و پست پارتوم ش های جراح) بخیک واحد :

 مرکز آموزشی درمانی صیاد شیرازی  ( با مربی پرستاری 

اروز. درمانگظاه پظره    دروز . ادميظت نظوزا   6روز. زایشظگاه   5) بخ  های حاملگی پرخطریخ واحد :

 ناقال اروز( با مربی مامایی.



 دفترچه ثبت کاراموزی        نام و نام خانوادگی:  

رستاری نوزاداد  نسووز پ پرسوتاری اشتدمود  واار ا نوزادا پرسورر پرسوتاری         :  پ منابع مورد استفاده -

اشتدمد  اار ا نزادا پزار رسکر  انا  ا ادیما  ایسرا زر ادراهای ژنریکر کتاب تشخرص آا ایشگاهی 

 پاگانار ارماری انا   انثسزرت

 ( 89بهمنبازنگری شده توسط اعضا در : ) دعضای گراه پرستاری کزاک ا خانزداه

 اکتر حمررد ختدم اکتر پرال جزیباری رکتر اهرد سبزیر ا

 

 دریافت خواهيد کرد.  مربی خود  راهنمایی های الزم را در خصو  کار بالينی از*

قحوی  الگ بوگ بالفاصله در پایان دوره)نمره قشویق( .قاخير قا یخ هفتظه )بظدون کسظر نمظره ( در     

 صورت قاخير بي  از  دو هفته کسر نمره  

 

قماس  ( زهرا سبزی)دکتر  با مدیر گروه می قوانيد صورت هر گونه سوال / مشد  / راهنماییدر *  

 zsgorgan@yahoo.com   -76022027217 بگيرید.



 دفترچه ثبت کاراموزی        نام و نام خانوادگی:  

 بخش های مادران و نوزادانی فعالیت هالیست 

 بخش نوزاد  بیمار در بخش نوزاد سالم و پست پارتوم در بخش جراحی زنان

 مراقبت از نوزاد ایکتر ) فتو تراپی معاینه فیزیکی نوزاد فت و راندهاشرکت در تغییر و تحول شی

 مراقبت از نوزاد در انکوباتور ارزیابی رفلکس ها شرکت در ویزیت پزشکان

حضووور در ویزیووت   گرفتن شرح حال از بیمار

 نوزاد

 مراقبت از نوزاد سپسیس

 یاتیکنترل عالئم ح واکسیناسیون نوزاد بررسی و ثبت عالیم حیاتی

پروسیجرهای رایج ) گذاشتن سوند معده،  آموزش شیردهی  وریدی و مایعات سرم تزریق

گلوکومتر. وزن مخصوص ادرار. چسوباندن  

 بگ ادراری و... 

 کنترل جذب و دفع  کنترل و ثبت جذب و دفع بیمار

 مراقبت از بند ناف  دارو درمانی

 کنترل عفونت    پذیرش بیمار/ ترخیص

 سایر موارد :....  انتعویض پانسم

مراقبت از پرینه ) شستشووی پرینوه و کنتورل    

 هماتوم و.. (

  

   کنترل خونریزی و ماساژ رحمی

   تحویل بیمار به اتاق عمل

   تحویل بیمار از اتاق عمل

اقدامات قبل از عمل ) ثبت برگه هوای قبول از   

 عمل ....(

  

اقدامات  بعد از عمل) کنتورل هوشویاری. درد.   

 عالئم حیاتی و.. 

  

   آموزش شیردهی

   گزارش نویسی

   کنترل کارت و کاردکس

   خونگیری

   گذاردن و یا خروج سوند از مثانه

   آموزش خودمراقبتی در منزل 

تکمیل فرم های ارزیابی اولیه توسو  پرسوتار،   

 فرم ارزیابی تغذیه توس  پرستار

  

   نام برده شود –سایر موارد 



 دفترچه ثبت کاراموزی        نام و نام خانوادگی:  

 

 :دوره  تکالیف
گزار ش بررسی : یک نمونه گزارش پرستاری مربوط به یک بیمار  نوشته و با مربی مربوطه مورد  -الف

 بررسی قرار گیرد. ) تاییدیه توس  مربی (

 

مراقبت دارویی : یک داروی مهم و رایج در بخشهای مربوطه با هماهنگی مربوطه  انتخاب و نکات  -ب

 زی، عوارض و توجهات پرستاری  آن نوشته شود . ) پیوست  شود (  مهم مراقبتی در آماده سا

 
 

: یک مورد آموزش های شیرمادر یا یک مورد از بیماری های رایج در بخش )   آموزش به مددجو -ج

 نوزادان و مادران ( در حضور مربی انجام شود. ) تاییدیه توس  مربی ( 
 

 

 

 

س  پرستار  مربوط به یک بیمار /  انجام و اخوذ یوک  شورح    تکمیل یک نمونه فرم ارزیابی اولیه تو -د

 حال کامل و استاندارد از بیمار و بررسی پرونده  زیر نظر مربی بخش ) تاییدیه توس  مربی (  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دفترچه ثبت کاراموزی        نام و نام خانوادگی:  

 
 

 

 بالینی کارآموزی پرستاری بهداشت مادر و نوزاد  فرم ارزشیابی
  مربی خودارزیابی نمره  اخالق حرفه ای موارد ارزشیابی 

 آراستگی از و نموده رعایت کار محی  در را فردی بهداشت و اسالمی شئونات

 است برخوردار )کامل یونیفرم(ظاهر
7.5   

   7.5 دارد را همتایان و پرسنل ،مربی با مناسب ارتباط

   7.5 کند می کار نشاط و عالقه و انرژی با

   7.5 کند می رعایت را بیمار با ارتباط در شخصی حریم حفظ و ایمنی تدابیر

   7.5 دهد نمی قرار سایرین اختیار در و داشته نگه محرمانه را بیمار اطالعات

   7.5 دهد می شرکت درمانی و مراقبتی گیریهای تصمیم در را بیماران

 می ترک را محی  مقرر ساعت در و شده حاضر کارآموزی عرصه در موقع به

 کند
7.5   

   7.5 دارد کافی عمل دقت و سرعت همحول وظایف انجام در

    موارد ارزشیابی تخصصی

   5/7 قوانایی کنترل و بررسی کاردکس، پرونده . گزار  شفاهی و کتبی  

   5/7 بررسی و شناخت / قوانایی گرفتن شرح حال  کام   

   05/7 قوانایی انجام  معاینه فيزیدی  سيستماقيخ مددجو ) مادر/ نوزاد (

   5/7 ی قدوین برنامه مراقبتی برای مددجو قوانای 

   5/7 قوانایی قفسير یافته های آزمایشگاهی غير طبيعی از طبيعی

قوانایی انجام پروسيجرهای رایج  مراقبتی درمانی بالينی ) آماده سازی 

سرم سظولفات. سظونداثمنانه. قعظویا پانسظمان. شسشظتو  پرینظه.       

 ت و.. خونگيری. برقراری خ  وریدی. قزریقا

5/6   

   5/7 قوانایی مراقبت قب  از عم  جراحی ) آمادگی ها و قدمي  فرم ها .(

   5/7 قوانایی قحوی  بيمار از اقاق عم 

قوانایی مراقبت های بعد از عم  جراحی ) کنترل خونریزی ، عفونت 

 . ماساث رحمی و... (

5/7   



 دفترچه ثبت کاراموزی        نام و نام خانوادگی:  

ی از پاشظنه.  قوانایی انجام پروسيجر رایظج بخظ  نظوزادان ) خظونگير    

 گذاشتن کيسه اداری ووزن مخصو  ادرار(

05/7   

   5/7 مراقبت از نوزاد در اندوباقور

   5/7 مراقبت از نوزاد قحت فوقوقراپی

مراقبت از نوزاد با احتياطظات همظه جانبظه) شستشظوی دسظت . دفظع       

 بهداشتی پسماند و... (

5/7   

   5/7 مربوطه قوانایی کنترل جذب و دفع و ثبت آن و مداخالت

   5/7 قوانایی کنترل  عالئم حياقی  و ثبت آن و مداخالت مربوطه

   5/7 قوانایی کاربرد شيوه های صحيح سرم درمانی / قرانسفوزیون خون

   5/7 قوانایی آموز  حين بستری و هنگام قرخيص به مادر و خانواده 

 

 .دینما لیرا تکم یابیمربوطه فرم ارزش ینجام دهند سپس مربا یابیابتدا خود ارز ستیبا یم انیدانشجو هیکلتوجه:  

 

  نمره 14نمره ارگه درامراای: 

  نمره 1نمره آا ز  : 

  نمره )تکاپرف(: 

  نمره 1پرستاری: گزدرش 

  " پیوست شود"نمره 5/0:  ردقبد ادرایی

  نمره  5/1: مرح حال/ تکمرل فرم/ اررسی کا ل پرانته

  نمره 2: اه  تاجزآ زاش 

 نمره نشایی ادنشجز: 

 

   مربی یو امضا خیتار                                                                دانشجو یو امضا خیتار


