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دانشگاه علوم پزشكی گلستان      

 تحصیلی سال  اولنیمسال   
1395-1396 

 مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی
 

 
 و خانواده گروه پرستاری بهداشت کودك

 95تابستان  : یبازنگر



   نوزادان مادران / یعرصه پرستار کاراموزی در

 کارورز گرامی
هدف تسهیل گذر از مرحله دانشجویی به پرستاری که مستقل عمل میی کدید   با  کارورزی در عرصه

 بیرای بتوانیید  پرستاری مادران و نیوزادان   در دوره کارورزی در عرصهامید است  طراحی شده است.

  عملی خود کوشا باشید. و علمی صالحیت فزایشارتقاء سالمت کودك و خانواده و ا

 
 مطالعه نمایید:قبل از ورود به بخش موارد زیر را 

 پیوسیت  لطفا کلیه فعالیت های آموزشی خود را طی دوره کارورزی در این دفترچیه ببیت و ییا     -

 نمایید.

 .برسانید  تایید مربی ناظر هبرا  پروسیجرهای انجام شدهانجام  -

 تحویل دهید.دیر گروه به م در پایان دورهخود را تکمیل شده دفترچه  -

عصییر،   درصیید25 ،صییب  درصیید50شیییفت کییاری   17واحیید معییادل  5/2مییدک کییارورزی:   -

 .ه استکسر شد ی آموزشیدر کارگاه ها کامل شیفت برای شرکت 3  . شیفت شب(درصد 25

 از شما انتظار می رود تا مقرراک آموزشی را مد نظر قرار دهید:

، ( استفاده از یونیفرم طبق مقرارک دانشکده  پوشیدن روپوش سفید و تمیز، مقدعه و شلوار مشکی1 

 عدم استفاده از شلوار جین، کفش مداسب بالین( و استفاده از کارک شداسایی،

 ( کوتاه نگه داشتن ناخن و عدم استفاده از زیور آالک،2

 ( حضور در شیفت طبق برنامه تعیین شده و حضور به موقع در بخش،3

 زشی درمانی،( رعایت شئوناک حرفه ای در برخورد با بیماران، همراهان، همکاران، کادر آمو4

( خروج از بیمارستان در شرایط خاص صرفا فقط با کسب مجوز کتبی از سوپروایزر مسئول شیفت 5

 مقدور می باشد.

( در طول دوره مجاز به غیبت نمی باشید. هر گونه جابجایی و یا عدم امکان حضور در شیفت به 6

 در اسرع وقت نیز جبران گردد.صورک گیرد و و مربی  دلیل بیماری بایستی با هماهدگی سوپروایزر

با سرپرستاران بخش ها تعیین می شود. آزمون داپس،  ناظر شیفت ها بر اساس هماهدگی مربی ( 7

 آموزشهای بالیدی و ارزشیابی شما نیز بر عهده مربی ناظر است.
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شما را تحویل می گیرد و آنها را بررسی می  ( کارپوشه های دکتر لیال جویباری  مدیرگروه

  Lm_jouybari@yahoo.com  د نمای

  017-32430360تلفن بابت: 

 
برای مشاهده فعالیت دانشجویان دوره های قبیل، آگیاهی از اخبیار گیروه، پرسیش و پاسی  بیه        ( 8

و همچدیین   "کیارورزی و دانشیجو  کیارآموزی،  "آرشیو موضوعی به  "دانش پرستاری" تارنوشت

 مراجعه نمائید.  "برای دانشجویان کارآموز در عرصه"پست بابت 

، /حکایت بالیدی، بازاندیشیبیمار موردیک گزارش  : که بایستی ارائه شود فعالیت هایی( 9

  یادگیری از راندهای بالیدی

، داپیس   ،اختاریافته عیدیی آزمیون سی    ،کار بالیدی و فعالییت هیای آموزشیی     : 1ارزشیابینحوه ( 10

پرسدل/مسئول مربی، درجه   360ارزشیابی ،  /حکایت بالیدی، بازاندیشیبیماری موردیک گزارش 

 بخش/ سوپروایزر، بیمار/همراه، همتایان/خودارزیابی(، 

از قبیل مورد  یا مشاهده مستقیم مهارک های عملی  پروسیجرها(. حداقل دو (DOPSداپس   -

 توسط مربی ناظر با استفاده از چک لیست  کو تزریقا پانسمان

 دقیقه موارد زیر ارزیابی می گردد: 120 تا 90 طی ایستگاه  12تا  8در  - (OSCEآسکی   -

* گزارش  ماندد سونداژ ،  *.. پروسیجرهای رایجمددجو ماندد آموزش شیردهی*. آموزش به  

*.. سداریو بیماری های شایع.   ی،نویسی، نوشتن کاردکس،  *.. تشخیص افتراقی، تشخیص پرستار

 *..، ، تفسیر آزمایشاک رایج در بخشماندد سولفاک مدیزیم *..  تدظیم سرم و محاسبه دوز دارو

اخذ شرح حال از مادر باردار یا بیمار با شرایط مختلف  ماندد تهدید به  *..معایده مادر باردار، 

 سقط(

 ،به بهترین شیوه و مطابق اصول آموخته شده در کتابانتظار می رود قادر باشید تا در هر ایستگاه 

 برای امادگی بیشتر در کارگاه پروسیجرها شرکت نمایید. رفتار نمایید.

 

 

 تعهد نامه

mailto:Lm_jouybari@yahoo.com
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بروز و انجام موارد زیر اجتداب نمایم. در غیر این  ایدجانییب ............................ متعهیید مییی شییوم  از 

 ایدجانب حذف خواهد شد. صورک کل شیفت های گذرانده شده  

 .  شب کاری بیش از  حد مجاز2، ساعت در هفته 36. کاراموزی/کارورزی بیش از 1

 امضا و تاری  ، .  شیفت صب  عصر پیوسته یا شب صب  پیوسته3

 
  است و بایستی قبل از اتمام دوره آن ها را انجام دهید. must learnموارد ستاره دار 

= 1= خیلی خوب،  5و تعیین کیفیت کار  ناظرتوسط  یدتای  برگه ببت فعالیت ها

 ضعیف(

توسط  تایید کار چگونگی انجام الف( بخش جراحی

+ کیفیت  ناظر

 کار
 مشاهده  کمک  مستقل 

 

رخ 

 نداد

      کدترل خونریزی و ماساژ رحمی * 

      تحویل بیمار از اتاق عمل* 

      اقداماک قبل از عمل* 

      حیاتیکدترل عالئم * 

      کدترل جذب و دفع* 

      دارو دادن* 

      تعویض پانسمان* 

      مراقبت از پریده * 

      آموزش شیردهی* 

      مراقبت از نوزاد* 

      گزارش نویسی * 

      کدترل کارک و کاردکس* 

      خونگیری 
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      گذاردن یا خروج سوند مثانه* 

ت ها  ترانسفوزیون خون، سدد سایر مراقب* 

 معده،....(

     

 

 = ضعیف(1= خیلی خوب،  5و تعیین کیفیت کار  ناظرتوسط  تایید  برگه ببت فعالیت ها

+  ناظرتوسط  تایید چگونگی انجام کار ب( بخش نوزادان سالم

 کیفیت کار
 کمک  مستقل

 

رخ  مشاهده 

 نداد 

      نوزاد پذیرش* 

      عده  الواژ/گاواژ(گذاشتن سوند م* 

      تغذیه با سرنگ* 

      آموزش شیردهی* 

      دارو دادن 

      کدترل جذب و دفع

      آماده کردن سرم و الکترولیت

      کدترل درجه حرارک/نبض / تدفس* 

      کدترل وزن و ببت در پرونده* 

      مراقبت حین فتوتراپی

      کدترل کارک و کاردکس

      گزارش نویسی

      مراقبت از نوزاد در انکوباتور* 

      کدترل قدد خون با گلوکومتر* 

  و... LPکمک در پروسیجر هایی ماندد 
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و تعیین  ناظرتوسط  تایید  برگه ببت فعالیت ها = ضعیف(1= خیلی خوب،  5کیفیت کار 

ج( بخیییش حیییاملگی پیییر خطیییر/ 

 زایمان طبیعی

 ناظرتوسط  تایید کارچگونگی انجام 

 + کیفیت کار
رخ  مشاهده  کمک مستقل 

 نداد 

      کدترل عالئم حیاتی

      FHRکدترل 

      کدترل جذب و دفع

گیییزارش نویسیییی و کدتیییرل کیییارک و  

 کاردکس

     

      مراقبت از مادر مبتال به پره اکالمپسی* 

مراقبت از مادر حامله مبتال بیه زایمیان   * 

 زودرس

     

آماده کیردن سیرم سیولفاک و کدتیرل     * 

 موارد الزم

     

      خونگیری و ارسال آزمایشاک

      سونداژ مثانه

      آموزش شیردهی

      کدترل خونریزی بعد از زایمان طبیعی* 

      کدترل عفونت بعد از زایمان

      آموزش مراقبت از نوزاد* 

      دارو دادن

  در باردار مبتال به سایر بیماری ها  نام ببرید(مراقبت از ما
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 (قبل ان تحاسبو حاسبو  Reflective Thinking/بازاندیشی*.

مدظور از بازاندیشی در ایدجا تفسیر و تامل بر اموری است که در محیط بالیدی رخ می دهد. 

ی را یاد گرفتید، رویدادهایی که شما در باره آن تامل کردید و سوال برای تان ایجاد شد و چیز

 مورد از تجربیاک خود را بدویسید.  4 درسی از آن گرفتید، 

  . خوب و بد این تجربه چه بود؟3 . احساساک و افکارتان چه بود؟2  . چه اتفاقی افتاد؟1

 . چه درسی از این موقعیت گرفتید؟4

  چه خواهید کرد؟. اگر دوباره اتفاق بیفتد 6 . چه کارهای دیگری می توانستید انجام دهید؟5

 مشاهده نمونه ای از کارهای سایر دانشجویان

 5087.aspx-http://jouybari.blogfa.com/post  
طاهای بالیدی را که در حین دوره مرتکب شده اید بدویسید. از کتابچه های حداقل یک مورد از خ

دی، مراقبت معدوی، حکایاک بالیدی که توسط دانشجویان در دوره های قبلی تهیه شده خطاهای بالی

 است استفاده نمایید. قابل دسترسی از طریق گروه کودکان و یا وبالگ دانش پرستاری

 گزارش مورد 

 خانم جوان با نارسایی سرویکس معرفی یک موردمثال: 

، نام دانشجو، ایمیل و تلفن، نام بیمار، شماره پرونده و اطالعاک تماس با بیمار گزارش مورد عدوان :1

  برای پیگیری های بعدی(،

   شرحی در باره بیماری  : 2

تشیخیص هییای   تشیخیص قطعیی،  از شیکایت بییه هدگیام مراجعیه، تشیخیص اولیییه،     : معرفیی میورد  : 3

ک و گرافی ها بیه همیراه توضیی  در بیاره     و آزمایشا  پرستاری( اقداماک درمانی و مراقبتی پرستاری،

، نتایج درمان یعدی اگر مداخله ای صورک گرفته به آن اشاره و نتیایج آن  طبیعی و یا غیرطبیعی بودن

 ذکر شود. سرنوشت نهایی بیمار بیان شود؛ پیگیری کامل مورد.

 مقاله مرتبط با موضوع  فارسی و انگلیسی، معتبر و جدید( 3خالصه  : 4

 مورد استفاده بع مدا  : 5
 .تحویل داده شودگزارش مورد می بایست تایپ شده  

http://jouybari.blogfa.com/post-5087.aspx
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 کادر درمانی و مراقبتی یاد گرفته اید نکاک مهمی که از

 / پزشکانیادگیری از پرستاران مورد  10

 DOPSداپس   :فرم ارزیابی 
 مون شونده:    نام........   نام خانوادگی.................. آز

 محل آزمون:  بخش ...                              پروسیجر مورد ارزیابی: ...... 

 ر را انجام داده است؟یجآزمون شونده تا کدون چدد بار این پروس

 0                     1- 4                  5 - 9       10 + 

 زیاد               متوسط               کم:      درجه سختی پروسیجر

پائین  معیارهای ارزیابی

تر از 

حد 

 انتظار

حد 

 مرزی

درحد 

 انتظار

باالتر 

از حد 

 انتظار

بدون 

 نظر

      اطالع از اندیکاسیون ها و تکدیک پروسیجر        
      اخذ رضایت بیمار   
      از اجرای پروسیجرمرحله آمادگی قبل 

آرامبخشی مداسب قبل از پروسیجر  در صورک 

 لزوم(   
     

      رعایت شرایط استریل
      توانایی تکدیکی       

      درخواست کمک در صورک نیاز
      اقداماک بعد از انجام پروسیجر 



 

8 

      مهارتهای ارتباطی 
      رفتار حرفه ای و توجه به بیمار
      مهارک کلی در انجام پروسیجر 

لطفا نقاط قوک و نقاط ضعف کارورز  و یا هرگونه پیشدهاد برای بهبود عملکرد وی را در این محل 

 ببت کدید:

 تاری  ارزیابی:

 آزمونگر: نام......... نام خانوادگی....................

 DOPSداپس   :فرم ارزیابی
 نام خانوادگی..................    آزمون شونده:    نام........

 محل آزمون:  بخش ...                              پروسیجر مورد ارزیابی: ...... 

 ر را انجام داده است؟جیآزمون شونده تا کدون چدد بار این پروس

 0                     1- 4                  5 - 9       10 + 

 زیاد               متوسط               کم    :  درجه سختی پروسیجر

پائین  معیارهای ارزیابی

تر از 

حد 

 انتظار

حد 

 مرزی

درحد 

 انتظار

باالتر 

از حد 

 انتظار

بدون 

 نظر

      اطالع از اندیکاسیون ها و تکدیک پروسیجر        
      اخذ رضایت بیمار   

      مرحله آمادگی قبل از اجرای پروسیجر
امبخشی مداسب قبل از پروسیجر  در صورک آر

 لزوم(   
     

      رعایت شرایط استریل
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      توانایی تکدیکی       
      درخواست کمک در صورک نیاز
      اقداماک بعد از انجام پروسیجر 

      مهارتهای ارتباطی 
      رفتار حرفه ای و توجه به بیمار
      جر مهارک کلی در انجام پروسی

لطفا نقاط قوک و نقاط ضعف کارورز  و یا هرگونه پیشدهاد برای بهبود عملکرد وی را در این محل 

 ببت کدید:

 تاری  ارزیابی:

 آزمونگر: نام......... نام خانوادگی....................

 

 فرم ارزشیابی: پرستار بالیدی
 ضعیف  متوسط خوب عمومی

Code dressing ی و پوشش حرفه ای حجاب اسالم    
Code dressing بهداشت فردی    

    ورود و خروج به موقع مسئولیت پذیری
communication ارتباط صحی  و مداسب با دیگران    

 

    تخصصی

    کتبی( -. گزارش دهی  شفاهی1

    . توانایی انجام پروسیجرهای درمانی مراقبتی2

    دارو درمانی. توانایی کاربرد شیوه صحی  3

    . توانایی کاربرد شیوه صحی  سرم درمانی و ترانسفوزیون خون4

    . توانایی رفع نیازهای جسمانی مددجو  تغذیه، بهداشت، .....(5
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    . توانایی پذیرش بیمار6

 

 فرم ارزشیابی: پرستار بالیدی 

 عمومی
خو

 ب
 متوسط

 ضعیف 

Code dressing ه ای حجاب اسالمی و پوشش حرف    
Code dressing بهداشت فردی    
communication ارتباط صحی  و مداسب با دیگران    

 

    تخصصی
    کتبی( -. گزارش دهی  شفاهی1
    . توانایی انجام پروسیجرهای درمانی مراقبتی2
    . توانایی کاربرد شیوه صحی  دارو درمانی3
    مانی و ترانسفوزیون خون. توانایی کاربرد شیوه صحی  سرم در4
    . توانایی رفع نیازهای جسمانی مددجو  تغذیه، بهداشت، .....(5
    . توانایی پذیرش بیمار6

 فرم ارزشیابی: مربی ناظر

 ضعیف  متوسط خوب عمومی

Code dressing  حجاب اسالمی و پوشش حرفه ای    
Code dressing بهداشت فردی    
    ود و خروج به موقعور مسئولیت پذیری
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communication ارتباط صحی  و مداسب با دیگران    

 

    تخصصی
    کتبی( -. گزارش دهی  شفاهی1
    برای مادر و نوزاد . توانایی انجام پروسیجرهای درمانی مراقبتی2
    و مراقبت های آن دارو درمانی  . توانایی3
    مانی و ترانسفوزیون خون. توانایی کاربرد شیوه صحی  سرم در4
 . توانایی رفع نیازهای جسمانی میددجو  تغذییه، بهداشیت، .....(   5

 شامل مادر و نوزاد
   

     در موقعیت های مختلف( . توانایی پذیرش بیمار6
    . توانایی آموزش به بیمار  شرایط مختلف(7

 

 فرم ارزشیابی: خودارزیابی 

 ضعیف  متوسط خوب عمومی

    اب اسالمی و پوشش حرفه ای حج  1
    بهداشت فردی  2
    ورود و خروج به موقع   3
    ارتباط صحی  و مداسب با دیگران   4
    مسئولیت پذیری  6
    نویسی کتبی/ شفاهی  . گزارش7
    . توانایی انجام پروسیجرهای درمانی مراقبتی8
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    . توانایی دارو درمانی9
و کدتیرل جیذب و    م درمانی و ترانسفوزیون خیون . توانایی سر10

 دفع و تهیه سرم
   

    . توانایی رفع نیازهای جسمانی مددجو  تغذیه، بهداشت، .....(11
ر  بدو ورود، از اتیاق عمیل، ...(، توانیایی    . توانایی پذیرش بیما12

 ترخیص
   

    . توانایی آموزش به بیمار13

 ی فرم ارزشیابی: سوپروایزر آموزش

 ضعیف  متوسط خوب 

    حجاب اسالمی و پوشش حرفه ای  1

    بهداشت فردی   2

    ورود و خروج به موقعوقت شداسی:  3

    ارتباط صحی  و مداسب با دیگران 4

    و تعهد کاری مسئولیت پذیری 5

 ضعیف کلی: خیلی خوب                خوب              متوسط                    نظر  
 

 ارزشیابی

 مالحظاک نمره فعالیت ها

 ناظر فرم های ارزشیابی، توسط پرستاران و مربی 7 ارزشیابی در بالین

 چک لیست، توسط مربی 5/1 داپس  دو مورد(

دانش  تارنوشت زمان برگزاری آسکی در 6 آسکی 

. (امتحاناک   هفته پرستاری اعالم می شود

ر نمی و تکرا شرکت در این آزمون الزامی است



   نوزادان مادران / یعرصه پرستار کاراموزی در

 .شود

 ارائه الزامی است. 5/1 مورد گزارش

/حکایت نوشتن بازاندیشی

بالیدی/خطای بالیدی/مراقبت 

 معدوی/چالش اخالقی

بازاندیشی بیانگر تفکر نقادانه شما در برخورد با  5/1

مسائل بالیدی است. در صورک ضرورک به جای 

انجام کامل این بخش می توانید سواالک بالیدی 

فی مورد و پاس  طراحی به صورک معر

 .نمایید هماهدگی الزم است(

 ارائه الزامی است. 1 پرستاری و پزشکیراندهای بالیدی 

 دو آزمون کتبی در طول دوره 

نوبت آزمون کتبی و نمراک 

 کارگاه ها و به هدگام ارائه تکالیف(

 گروه توسط 5/1

 در جدول.تعداد کل شیفت گذارنده شده همراه با ذکر تاری  به تفکیک 

 شب عصر صب  تاری  ردیف

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
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9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      

 .قابل قبول است دوره ناظر سرپرستار محترم بخش  مهر و امضا( وتایید بعد از 0این جدول صرفا

 
 دکتر لیال جویباری 

 مدیرگروه


