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 ه ارزشيابيت آموزشي، اهداف کارآموزی، نحواقوانين و مقرر
 

 گرامی کارآموز

ضمن آرزوي موفقیت در طی دوره کارآموزي کودکان امید است بتوانید در جهت حفظ 

 عملی خود کوشا باشید. -و ارتقاء سالمت کودك و خانواده و ارتقاء توانمندي علمی

 قوانین و مقرارت آموزشی

 می باشد. :1 الی  7::7ساعت کارآموزي در بخش از ساعت  -1

. استفاده از یونیفرم مطابق مقرارت سفید و تمیز در بخش الزامی است پوشپوشیدن رو -2

روپوش سفید، مقنعه و شلوار  مشکی و کفش ساده،  اتیکت، دانشکده )استفاده از

 عدم استفاده از شلوار جین(.

در زمینه کوتاه نگه داشتن ناخن و عدم استفاده از زیور آالت متعاقب قوانین و  -:

 د.ینمای مقررات دانشکده عمل

درمانی در بخش  -در برخورد با بیماران، همراهان آنها، همکاران، کادر آموزشی -4

 رعایت اصول اخالقی و شئونات اسالمی را نماید.

امور اداري، شرکت در  خروج از بخش یا بیمارستان تحت عناوینی مانند: پیگیري -5

 .می باشدمقدور فقط با کسب مجوز از استاد مربوطه جلسه 

تمام جلسات مربوط به کارآموزي الزامی است و ساعات غیبت  در شجو حضور دان -6

با غیبت   )ساعات آن درس نباید تجاوز نماید  مجموع 7.1دانشجو در این دروس از 

 (.دانشجو برابر مقررات آموزشی گروه و دانشکده برخورد خواهد شد

 

 



 

 

 
 

نترنت و ... در طول اختصاص بخشی از ساعت کارآموزي به استفاده از کتابخانه و ای -7

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

 ارتباط با موضوع کارآموزي باشد.

تحویل الگ بوگ وتکالیف کارآموزي : تحویل در روز آخر کارآموزي )نمره ارفاق(.تحویل  -8

 یک هفته ) کسر نمره (بعد از یک هفته بعد از کارآموزي )بدون ارفاق(، تحویل 

 در صورت بروز مشکل یا هر گونه سوال در ارتباط با کاراموزي خود می توانید به -9

 (.7171:24:7:67   -زهرا سبزي کتر دمراجعه نمایید ) مدیر گروه

 بخش جراحی  1روز عفونی، روز :،روز  4بخش  جنرال  -17

 را از گذراندن این کارآموزي بنویسید: انتظارات یادگیري خود -11

-------------- 

منابع : کتاب پرستاري  کودکان ونگ. کتاب داروهاي ژنریک. تشخیص هاي آزمایشگاهی پاگانا.کتاب 

 نلسون کودکان و.... 
 

 ( 96ماه  بهمناعضاي گروه پرستاري کودك و خانواده: ) بازنگري شده توسط 

 .نگارین اکبري راضیه طالبی..دکتر زهرا سبزي. دکتر حمیرا خدام. دکتر لیال جویباري

ضمنا در صورت امکان با هماهنگی دانشجو به درمانگاه یا بخش همودیالیز کودکان نیز 

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

 است(

 جراحی -جنرالاهداف بخش 

 دانشجو قادر به حفظ اصول ایمنی براي کودك بستري باشد. 

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

 دانشجو قادر به گرفتن شرح حال از  کودك یا خانواده کودك  بستري باشد. *

 دانشجو قادر به شناسایی، رشد و تکامل کودك بستري باشد. *

طبیعی مربوط به کودك بستري  دانشجو قادر به شناسایی یافته هاي آزمایشگاهی غیر طبیعی از *

 باشد.

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

  باشد کودك بسترياز دانشجو قادر به ارزیابی اولیه  

 دانشجو قادر باشد اقدامات اولیه در هنگام بروز تشنج براي کودك انجام دهد. 

 راي کودك انجام دهدبروزهیپوگلیسمی را ب در هنگام دانشجو قادر باشد اقدامات اولیه  

 دانشجو قادر باشد اقدامات اولیه در هنگام بروز دیسترس تنفسی براي کودك انجام دهد. 

 انجام دهد. نیازهاي اولیه کودك بستري به دلیل تب، اسهال و... دانشجو قادر باشد  

 تهیه نماید. ORSدانشجو قادر باشد محلول  

 جو قادر به آموزش والدین در زمینه مراقبت از کودك بستري باشد.دانش *

 دانشجو قادر به اندازه گیري و ثبت  جذب و دفع کودك بستري باشد. 

 کودك بستري باشد. عالئم حیاتیدانشجو قادر به اندازه گیري و ثبت   

 بستري باشد. و چارت نمودار رشدي  کودك دانشجو قادر به اندازه گیري  

 دانشجو قادر به انجام انما مطابق با اصول علمی براي کودك بستري در بخش باشد. 

 دانشجو قادر به انجام اکسیژن تراپی مطابق با اصول علمی براي کودك بستري در بخش باشد. *



 

 دانشجو قادر به انجام ساکشن مطابق با اصول علمی براي کودك بستري در بخش باشد. *

 د سرم و الکترولیت مربوط به آن را مطابق دستورالعمل علمی تهیه نماید.دانشجو قادر باش *

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

 جمع آوري ادرار  با استفاده از بگ  از کودك بستري تهیه نماید. دانشجو قادر باشد  *

 را انجام دهدکودك بستري  غزي ازدانشجو قادر  باشد مراقبت هاي مربوط به نوار م 

 را انجام دهد براي کودك بستري  دانشجو قادر  باشد مراقبت هاي قبل از عمل *

 را انجام دهدبراي کودك بستري  دانشجو قادر  باشد مراقبت هاي بعد از عمل *

 را انجام دهدکودك بستري  دانشجو قادر  باشد نحوه تحویل بیمار از  اتاق عمل *

 را طبق اصول علمی و استاندارد  انجام دهدکودك بستري شجو قادر  باشد  تعویض پانسمان دان 

 دانشجو قادر به ثبت گزارش پرستاري طبق قوانین گزارش نویسی براي کودك بستري باشد. 

 

  اهداف بخش عفونی 

 دانشجو بتواند بیماري عفونی واگیر دار را از غیر واگیر دار تشخیص دهد. *

 انشجو بتواند احتیاط همه جانبه کنترل عفونت را بکار ببرد.د *

 ون بیماري عفونی واگیردار اهمیت دهد.یبه رعایت نکات ایزوالس 

 دانشجو قادر باشد از دستگاه نبوالیزر به نحو صحیح استفاده نماید. 

 دانشجو قادر به ارزیابی اولیه از کودك بستري باشد  *

 شرح حال از  کودك یا خانواده کودك  بستري باشد. دانشجو قادر به گرفتن *

 دانشجو قادر به شناسایی، رشد و تکامل کودك بستري باشد. *

 دانشجو قادر به انجام مراقبت پرستاري از کودك مبتال به عفونت سیستم عصبی باشد. *

 دانشجو قادر به انجام مراقبت پرستاري از کودك مبتال به عفونت سیستم تنفسی باشد. *

 دانشجو قادر به انجام مراقبت پرستاري از کودك مبتال به عفونت سیستم گوارشی باشد. *

 دانشجو قادر باشد با توجه به عالئم بالینی ، آزمایشگاهی بیماري عفونی را تشخیص دهد. *

 ند جذب و دفع کودك بستري را به دقت اندازه گیري و ثبت نماید.دانشجو بتوا *

 دانشجو بتواند الکترولیت و سرم دریافتی کودك بستري را به دقت کنترل و ثبت نماید. *
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دانشجو بتواند یافته هاي آزمایشگاهی غیر طبیعی را از طبیعی در هنگام بررسی پرونده بیمار  *

 تشخیص دهد.

 با رعایت اصول صحیح و علمی دارو بدهد.دانشجو بتواند  *

 دانشجو بتواند هرگونه تغییر وضعیت کودك را شناسایی و اطالع دهد. 

 دانشجو قادر باشد از کودك بعد از انجام پونکسیون مایع نخاعی مراقبت بعمل آورد. 

 دانشجو قادر به آموزش والدین کودك بستري در زمینه مراقبت از وي باشد. *

 و قادر به ثبت گزارش پرستاري طبق قوانین گزارش نویسی براي کودك بستري باشد.دانشج 

 بستري باشد. و چارت نمودار رشدي  کودك دانشجو قادر به اندازه گیري  

 

 

 

 ( . گزارش پرستاری.  ) یک مورد1 

تاریخ و 

 شیفت

 گزارش پرستاري  اقدامات دارویی و درمانی

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  مورد( 2رستاری.  )حداقل .  تشخیص پ2

 تشخیص هاي پرستاري مطابق استاندارد مشکل بیمار تشخیص پزشکی

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روز کاری(سه . گزارش کار روزانه )3

 با ذکر تاریخ و  نام بخش 
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 )پیوست شود(. رشد و تکامل4 

 ا شاخص های استانداردبررسی رشد و تکامل یک کودک بستری و مقایسه آن ب

 و تعیین صدك رشدي ) وزن. قد. دورسر (رشد: شاخص هاي جسمی

 تکامل: حرکات ظریف، حرکات عمده، مهارت ارتباطی اجتماعی، مهارت گفتاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )پیوست شود( 1/ خانواده//یاآموزش به بیمار  :  5 



 

 نام بیمار و تاریخ

 مشکالت بیمار

 یوه آموزشی به کار رفته آموزش هاي داده شده و ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )پیوست شود( 2:    آموزش به بیمار//یا/ خانواده5 

 نام بیمار و تاریخ

 مشکالت بیمار

 آموزش هاي داده شده و شیوه آموزشی به کار رفته 
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 )پیوست شود(معرفی مورد    :7 

   معرفی یک  مورد آموزشی

 معرفی یک کودك بستري:

شرح حال کامل ) تکمیل فررم شررح حرال (. سریر      دمه ) اهمیت  و شرح بیماري با ذکر منبع (، عنوان. مق 

بیماري. تدابیر درمانی. تدوین برنامه مراقبتی مبتنی بر فرایند پرستاري. پیگیري کرودك و خرانواده . منرابع    

 مورد استفاده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 کودکان پرستاریکارآموزی فرم ارزشیابی 

  رشته و ترم تحصیلی:                                                   و نام خانوادگی:          نام 

 مدت کارآموزي:                     محل کارآموزي:                                    

)) ارزشرریابی نمررره 16  زي:ره کررارآمونمررره                     نمرر :نمررره            نمررره تکررالیف:  1: آزمررون

 نمره (  14ارزشیابی اختصاصی : -نمره  2اخالقی:

 :تعداد غیبت

  

     نمره 2 ارزشیابی اخالق حرفه ای   
مرررالح

 ظات

شئونات اسالمی و بهداتش فردی را در محیط کار 

رعایت نموده و از آراستگی ظاهر ) یونیفرم کامل ( 

 برخوردار است

 یچ وقته  به ندرت گاهی   همیشه  

 

  هیچ وقت  به ندرت گاهی   همیشه   ارتباط مناسب با مربی، پرسنل و همتایان دارد.

  هیچ وقت  به ندرت گاهی   همیشه   با انرژی ، نشاط و عالقه کار می کند.

تدابیر ایمنی و حفظ حریم شخصی در ارتباط با 

 بیمار را رعایت می کند.
  هیچ وقت  به ندرت گاهی   همیشه  

ت بیمار را محرمانه نگه داشته و در اختیار اطالعا

 سایرین قرار نمی دهد.
 هیچ وقت  به ندرت گاهی   همیشه  

 

بیماران را در تصمیم گیری های مراقبتی و درمانی 

 شرکت می دهد.
 هیچ وقت  به ندرت گاهی   همیشه  

 

به موقع در عرصه کارآموزی حاضر شده و ساعت 

 مقرر محیط را ترک می کند
 هیچ وقت  به ندرت گاهی   همیشه  

 

در انجام وظایف محوله سرعت و دقت عمل کافی 

 دارد. 
  هیچ وقت  به ندرت گاهی   همیشه  

     نمره  14اختصاصی ارزشیابی  
مرررالح

 ظات

  ضعیف متوسط خوبخیلرررری  کتبی(  -گزارش دهی )شفاهی
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 خوب

خیلرررری  شرکت در  تغییر و تحویل شیفت

 خوب
 ضعیف متوسط خوب

 

خیلرررری  و بررسی کاردکس کنترل

 خوب
 ضعیف متوسط خوب

 

خیلرررری  پروندهکنترل و بررسی 

 خوب
 ضعیف متوسط خوب

 

توانایی بررسی کرودك و تشرخیص حراالت غیرر     

 ها و... ( رفلکس ،طبیعی )رشد و تکامل

خیلرررری 

 خوب
 ضعیف متوسط خوب

 

توانایی افتراق یافته هراي آزمایشرگاهی غیرطبیعری    

 از طبیعی 

خیلرررری 

 خوب
 ضعیف متوسط خوب

 

سنداژ پانسمان، توانایی انجام پروسجرهاي خاص )

 ...( پاشنه پا خونگیري از -اکسیژن تراپی -معده

خیلرررری 

 خوب
 ضعیف متوسط خوب

 

توانرررایی انجرررام اقررردامات ایمنررری )پیشرررگیري از 

 حوادث و...(  -عفونت

خیلرررری 

 خوب
 ضعیف متوسط خوب

 

توانررایی مراقبررت از کررودك و نرروزاد بسررتري در   

 بخش و رفع نیازهاي جسمانی آنان 

خیلرررری 

 خوب
 ضعیف متوسط خوب

 

خیلرررری  و ثبت آن  عالئم حیاتیتوانایی کنترل دقیق 

 خوب
 ضعیف متوسط خوب

 

خیلرررری  جذب و دفع مایعات و ثبت آنتوانایی کنترل 

 خوب
 ضعیف متوسط خوب

 

خیلرررری  توانایی کاربرد شیوه هاي صحیح دارو درمانی

 خوب
 ضعیف متوسط خوب

 

مرایع درمررانی  کنتررل کراربرد شریوه هراي صرحیح      

  (سرم و خون)

خیلرررری 

 خوب
 ضعیف متوسط خوب

 



 

خیلرررری  توانایی بررسی و گزارش تغییر حاالت کودك 

 خوب
 ضعیف متوسط خوب

 

توانایی آموزش حین بستري و پس از ترخیص بره  

 کودك و خانواده 

خیلرررری 

 خوب
 ضعیف متوسط خوب

 

خیلرررری  توانایی کار با تجهیزات بخش 

 خوب
 ضعیف متوسط خوب

 

شرکت فعال در بحث گروهی/ راندها/ کنفررانس  

 ها

خیلرررری 

 خوب
 ضعیف متوسط خوب

 

ربوطه فرم ارزشیابی ممربی دانشجویان می بایست ابتدا خود ارزیابی انجام دهند سپس کلیه 

 را تکمیل نماید

 تاریخ و امضاي دانشجو    مربیتاریخ و امضا 

 

  ( نمره ارزشیابی اخالق حرفه اي 2ه اختصاصی.نمر 14) نمره 61: ارزشیابی برگه نمره

 نمره 1:  آزمون نمره

 نمره 5/7:  تکامل و رشد

 نمره 75/7: مورد معرفی

  نمره 25/7: کار گزارش

 نمره 1: بیمار به آموزش

 نمره 25/7: پرستاري گزارش

 نمره25/7: پرستاري تشخیص


