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 کارورز گرامی

اميا    ا و ناوزاد  کودکاا  پرستاري ورزي در عرصه ضمن آرزوي موفقيت طی دوره کار

 -مت کود  و خانواده و ارتقاء توانمد ي عممای است بتواني  در جهت حفظ و ارتقاء سال
   عممی خود کوشا باشي .

نوعي ارزشيابي مستمر است.  يادگيرنده براي نشاا  داد  وواناايي  اا ي پيشاروت  اود      کارپوشه 

نمونه  ايي از کار ايي را که در طول يك مدت معين انجام داده در مجموعه اي جما  ويري ماي   

ثبت  الگ بوک به عنوا  بخشي از کارپوشه براي تيار استاد مي گذارد. کند ي براي ارزشيابي در ا

که انجام و  ضريري است ي به عنوا  بايد اي يادگيري مي باشاد در نرار گروتاه     پريسيجر ايي

شده است. با ووجه به اينکه ديره عرصه يا اينترنشيپ پرساتاري باا  ادس مساتدن شاد  نسابي       

محيط کار ي قبول مسئوليت به عنوا  پرستار است لذا در ايان  دانشجوي پرستاري قبن از يريد به 

ديره حضور مربي به صورت مستديم نمي باشد، اما شما  مواره از حمايات ساوپرياي ر وموزشاي ي    

گريه وموزشي مربوطه بر وردار مي باشد. با ووجه به اينکه مسئوليت اصلي يادگيري به عهده وارد  

 ت  اي باليني  ود به بهترين نحو استفاده نماييد.مي باشد اميد است بتوانيد از ورص

 .مي بايست ووسط ناظر واييد شودرايج در بخش انجام پريسيجر اي  -

 دوعات مراجعه شما به گريه ثبت  وا د شد. -

وحويان  در اسرع يقت به مربي ناظر ياا مادير گاريه    پايا  ديره در دوترچه  ود را  -

 د يد.

 ي  )صاب   شايفت کااري   12ياحاد معاادل    5/1 ي پيوسته:مدت کاريرزي براي دانشجويا  پرستار

يك شيفت به بازديد از مراک  نگه داري از کودکا    اص ي يا مادار    – يك شيفت شب(ي  عصر

 کودکا  با نياز اي  اص ا تصاص دارد )ووضيحات الزم در کارگاه يريد به عرصه ارائه مي شود(.

 د نرر قرار د يد:از شما انترار مي ريد وا مدررات وموزشي را م

 .موق  در بخشه حضور در شيفت طبق برنامه وعيين شده ي حضور ب (1 

استفاده از يونيفرم طبق مدرارت دانشکده )پوشيد  ريپوش سفيد ي ومي ، مدنعاه ي   (2 

شلوار مشکي، عدم استفاده از شلوار جاين، کفاش مناساب باالين( ي اساتفاده از کاارت       

 شناسايي،

 نا ن ي عدم استفاده از زيور والت، کوواه نگه داشتن (3 
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رعايت شئونات حروه اي در بر ورد با بيمارا ،  مرا ا ،  مکاارا ، کاادر وموزشاي     (4

 درماني،

 ريج از بيمارستا  در شرايط  اص صروا ودط با کسب مجاوز کتباي از ساوپرياي ر     (5

 مسئول شيفت مددير مي باشد.

گونه جابجايي ي يا عدم امکا  حضور در   ردر طول ديره مجاز به غيبت نمي باشيد.  (6

صاورت گيارد ي   يا مسئول بخش شيفت به دلين بيماري بايستي با  ما نگي سوپرياي ر 

 در اسرع يقت ني  جبرا  گردد.

بازانديشي  ي حکاياات  عايت قوانين ي مدررات وموزشي، ا الق حروه اي، ر :ارزشيابي ( 8

.  اب ار ااي  رد، ياادگيري از راناد اي بااليني   معروي موگ ارش  طا اي باليني، باليني، 

 ارزشيابي ني  شامن موارد زير است:

 مسئول/درجه )پرسنن 360ارزشيابي  ،OSCE *.  وزمو  سا تارياوته عيني يا 

 (،  ودارزيابي سوپرياي ر، بخش/

 دقيده  برگ ار  مي گردد: 120 وا 80 ايستگاه طي 12وا  8وزمو   در 

. پريسيجر اي رايج در بخش اطفال از قبين رگ گيري، احيا، 2. وموزش به بيمار، 1 

. وشخيص اوتراقي، وشخيص 4. گ ارش نويسي، نوشتن کاردکس، 3اکسيژ  درماني 

. سناريو اي بيماري  اي شاي  نوزادا  ي کودکا  از قبين مننژيت، ايکتر، 5پرستاري، 

وب ي الکتريليت،  پنوموني، اسهال، بيماري  اي سيانوويك قلبي به منرور محاسبه

 ونريم سرم ي محاسبه ديز داري، وفسير وزمايشات رايج در بخش 

 ، ياك شايفت از کااريرزي   يد از مدرسه کودکاا  باا نياز ااي  ااص    بازددر صورت ( 9

 .کسر  وا د شد بيمارستاني

 ود به طور مستمر  يريادگي ي ا تيعالسائن مربوط به کاريرزي ي ودر  صوص م( 10

وکاليف شما مورد ارزيابي قرار  وا اد  دوترچه ي   مدير گريه   .ديباط باشبا گريه  در ارو

 گروت.

    Lm_jouybari@yahoo.com: (مدير گريه)جويباري  ليال  دکتر

 09113548454ولفن  مراه:  ،  017-32430360ولفن ثابت: 

ساواالت   ماي ووانياد باراي   با  مکاري سوپرياي ر وموزشي برنامه شيفت  ا ونريم مي شود. شاما  

 .ناظر  ود کمك بخوا يدمربي باليني در باره انجام پريسيجر ا يا داري ا ي مواردي از اين قبين از 
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براي مشا ده وعاليت دانشاجويا  ديره  ااي قبان، وگاا ي از ا باار گاريه، پرساش ي پاسا  باه          

ي  مچناين پسات    "کااروموزي، کااريرزي ي دانشاجو   "دانش پرستاري؛ ورشيو موضوعي وارنوشت 

 مراجعه نمائيد.   "براي دانشجويا  کاروموز در عرصه"ثابت 

 وعهد نامه ا القي دانشجو:

اينجانب ............................ متعهد مي شوم از بريز ي انجام موارد زيار  اجتنااب نماايم. در     

کااري   انده شده  اينجانب حذس  وا د شد: شيفتغير اين صورت کن شيفت  اي گذر

)النا   عصار  شايفت صاب     حد مجااز،   شبکاري بيش از ،  ساعت در  فته 36بيش از 

 پيوسته دي(

 

 ام ي نام   انوادگي، امضان   

 
  Must learn کودکا /نوزادا پرستاري کارورزي  یادگيري هاي ضروري

 نوزادا  بخش

 

تایيااااا   نحوه انجام

ناااااا ر  

 کيفيت کار  

خيمااااای 

 5خوب=

 1ضعيف:

بااااا  مستقل  

 ک  کم
 

 مشاه ه  
 

رخ 

 ن اد 
 

      مراقبت از نوزاد در انکوباتور

      دارو داد 

      کدترل عالئم حياتی

      کدترل جذب و دفع 

      آماده کرد  سرم و الکتروليت

خونگيري از پاشده پا و کدترل قدا    

 با گموکومتر

     

      گذاشتن سون  مع ه 
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      تغذیه نوزاد با لوله/سرنگ

      آموزش شيردهی

      رعایت نکات کدترل عفونت

      گزارش نویسی

      مراقبت از نوزاد در حين فتوتراپی

      اکسيژ  تراپی  

      ساکشن  

      پالس اکسی متري

      جمع آوري نمونه ادراري با بگ

مراقباات از کاتترهااا و ات ااا ت   

)چسااااات تياااااوب/ لولاااااه 

 تومی و....(گاسترستومی/کمس

     

 

 
 فعاليت ها ثبتبرگه 

 بخش عفونی  

 

تایيااا  ناااا ر   نحوه انجام

 کيفيت کار  

 5خيمی خوب=

 1ضعيف:

 مستقل

  )دفعات(
 

با 

 کمک

رخ  مشاه ه

 ن اد 
 

      کدترل عالئم حياتی 

      کدترل تب و  پاشویه

کدترل کارت / کااردکس و  

 پرون ه

     

      نبو یزر به کارگيري

      بخور تراپی
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      دارو داد 

جمع آوري نمونه ادراري باا  

 بگ  

     

      ساکشن  

      اکسيژ  تراپی

      آموزش به بيمار و خانواده

      کدترل جذب و دفع 

آمااااده کااارد  سااارم و 

 الکتروليت 

     

 و...  LPکمک در برخی پروسيجر ها ماند  

  

 

 

  سایر موارد: ذکر شود

 

 فعاليت ها ثبتبرگه 
بخااش جداارال )داخماای و  

 جراحی(

 نحوه انجام

 

تایياا  نااا ر   

 کيفيت کار  

 5خيمی خوب=

 1ضعيف:

 مستقل  

 )دفعات(

بااااا 

 کمک  

 مشاه ه  
 

رخ 

 ن اد 
 

      کدترل عالئم حياتی 

      کدترل تب و  پاشویه

کدترل کاارت / کااردکس و   

 پرون ه

     

      نبو یزر به کارگيري 

      بخور تراپی

      دارو داد 
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)ثبات   مراقبت قبل از عمل

 برگه قبل از عمل و..(

     

      تحویل بيمار از اتاق عمل

      مراقبت بع  از عمل

      تعویض پانسما 

      کشي   بخيه و سون  فولی

جمع آوري نمونه ادراري باا  

 بگ  

     

      رعایت موارد کدترل عفونت 

     مراقبت حين ساکشن  

 
 

 

      سایر موارد: ذکر شود

 

 

 برگه ثبت فعاليت ها
 بخش اورژانس

 

تایياا  نااا ر   نحوه انجام

 کيفيت کار  

 5خيمی خوب=

 1ضعيف:

 مستقل

  )دفعات(

 کمک 
 

 مشاه ه 
 

رخ 

 ن اد 
 

      مشارکت در احيا

      کود  در اورژانس پذیرش

      انجام تزریقات عضالنی   

کدتاارل کااارت و کاااردکس و  

 پرون ه

     

      دارو داد  
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      کدترل عالئم حياتی

      کدترل جذب و دفع 

      آماده کرد  سرم و الکتروليت

      مراقبت در اکسيژ  تراپی  

      استفاده از نبو یزر

      استفاده از بخور

      کشي   بخيه

      تعویض پانسما 

      ت حين ساکشنمراقب

      کدترل تب و  پاشویه

      گرفتن نوار قمب

      سایر موارد: ذکر شود

 

 فعاليت ها ثبت 
تایيااااا   نحوه انجام تا سمی/ انکولوژيبخش 

نااااا ر  

 کيفيت کار  

خيماااای 

 5خوب=

 1ضعيف:

 مستقل 

 )دفعات(

همراه 

با 

 کمک

 مشاه ه 
 

رخ 

 ن اد 
 

      کدترل عالئم حياتی

دترل خاو /فراورده هاا باا برگاه     ک

 درخواست خو 

     

آماده کرد  ست فيمتار دار جهات   

 ترانسفوزیو  خو 

     

      آماده کرد  پمپ دیسفرال  
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  انکولوژي

      کدترل عالئم حياتی

      کدترل جذب و دفع

گزارش نویسای و کدتارل کاارت و    

 کاردکس 

     

      آماده کرد  داروي شيمی درمانی  

      آماده کرد  کود  جهت داد  دارو

      دارو داد 

      کدترل هرگونه تب/ خونریزي/ و....

      ترانسفوزیو  خو  و فراورده ها

      آموزش به بيمار  

      سایر موارد: ذکر شود

  Reflection  /بازان یشی                 

در اينجا وفسير ي وامن بر اموري است که در محيط باليني رخ مي د د.  منرور از بازانديشي

رييداد ايي که شما در باره و  وامن کرديد ي سوال براي وا  ايجاد شد ي چي ي را ياد گروتيد، 

 درسي از و  گروتيد، وجربه قابن ووجه اي برايتا  بود، را بنويسيد. 

 . بازان یشی می توان  در باره یک را بدویسي چالش برانگيز مورد از تجربيات  4ح اقل 

بخش باش  که شما از آ  درسی   ادهاي رایجموضوع اخالقی، یا رویخطاي باليدی، 

 . از شش مرحمه زیر براي نوشتن افکار خود استفاده کدي :گرفته ای 

 . چه اوفاقي اوتاد؟1

 . احساسات ي اوکاروا  چه بود؟2

 .  وب ي بد اين وجربه چه بود؟3

 . چه درسي از اين موقعيت گروتيد؟4

 . چه کار اي ديگري مي ووانستيد انجام د يد؟5

 . اگر ديباره اوفاق بيفتد چه  وا يد کرد؟6
http://jouybari.blogfa.com/post-5087.aspx 

*. در موردچگونگي نوشتن بازانديشي در کارگاه وموزش داده مي شود. نمونه  ايي از کار 

http://jouybari.blogfa.com/post-5087.aspx
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 دانشجويا  قبلي در وارنوشت دانش پرستاري موجود است.

 ودوا  طا اي باليني باشد که از حکايات باليني يا بازانديشي  ا در باره   حداقن يك مورد

 مروکب شده ايد.

، کتابچه بازانديشي ي کتابچه مراقبت کتابچه  طا اي بالينيبه ومام دانشجويا  ووصيه مي شود 
معنوي که حاصن کار دانشجويا  در ورم  اي گذشته است را مطالعه نمايند. واين الکترينيك 

 قابن دستر  از طريق گريه يا وارنوشت دانش پرستاري.

 ارائه یک گزارش مورد
 يك شير وار مبتال به ايکتيوزيس ل: گ ارش موردمثا

، نام دانشجو، ايمين ي ولفن، نام بيمار، شماره پرينده ي اطالعاات وماا  باا    گ ارش مورد عنوا  :1

 بيمار )براي پيگيري  اي بعدي(،

   اره بيماريشرحي در ب   : مددمه:2

وشاخيص  ااي    معروي مورد: از شکايت به  نگام مراجعه، وشاخيص ايلياه، وشاخيص قطعاي،    : 3

ي وزمايشات ي گراوي  ا به  مراه ووضي  در بااره   )پرستاري( اقدامات درماني ي مراقبتي پرستاري،

اي صورت گروته به و  اشاره ي نتايج  طبيعي ي يا غيرطبيعي بود ، نتايج درما  يعني اگر مدا له

 و  ذکر شود. سرنوشت نهايي بيمار بيا  شود؛ پيگيري کامن مورد.

 ذکر   الصه سه مداله مروبط : 4

 همورد استفادمناب   مناب : ذکر صفحه  -5 

  مراه با واين  ا وحوين داده شودگ ارش مورد مي بايست وايپ شده  

 

 ارزیابی تکاممی یک کود  بستري در بخش 

مدايساه  شاا ص  ااي  رشادي کاودک باا معيار ااي        ي از کودک ي ساسس  ال مختصرشرح ح 

 استاندارد

مدايسه معيار اي وکاملي )حرکات ظريف، درشت، مهاروهاي اجتماعي، مهارت  اي گفتاري( 

 کودک با شرايط طبيعي. به صورت جديل وهيه شود.  منب  ني  ذکر گردد.

  یاد گرفته ای نکات مهمی که از کادر درمانی و مراقبتی 
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يقتي داشتم داري ا را براي عصر وماده مي کردم يکي از "براي مثال  :مورد يادگيري از پرستارا  6

پرستار ا به من گفت حواست باشه که ينکومايسين را  م ما  با  يچ ونتي بيوويك ديگر نبايد به 

   "يبيمار بد 

 ياز يي يت  اي پ شکنکته يادگيري مورد  4

 (DOPSداپس ) مهارت های عملی  فرم ارزیابی 

 نام  انوادگي..................    ............ وزمو  شونده:    نام

 .. ................پريسيجر مورد ارزيابي: ....                              ............محن وزمو :  بخش ...

 را انجام داده است؟ يجر شونده وا کنو  چند بار اين پريس وزمو 

 0                     1- 4                  5 - 9       10 + 

 زياد               متوسط            کم:       درجه سختي پريسيجر

 

 معيار اي ارزيابي

ائين پ

ور از 

حد 

 انترار

حد 

 مرزي

درحد 

 انترار

باالور 

از حد 

 انترار

بدي  

 نرر

      اطالع از انديکاسيو   ا ي وکنيك پريسيجر        

      ا ذ رضايت بيمار   

      مرحله ومادگي قبن از اجراي پريسيجر

ورامبخشي مناسب قبن از پريسيجر )در صورت 

 ل يم(   

     

      سترينرعايت شرايط ا

      ووانايي وکنيکي       

      در واست کمك در صورت نياز

      اقدامات بعد از انجام پريسيجر 

      مهاروهاي اروباطي 

      روتار حروه اي ي ووجه به بيمار

      مهارت کلي در انجام پريسيجر 

اي بهبود عملکرد يي را در اين محن لطفا نداط قوت ي نداط ضعف کاريرز  ي يا  رگونه پيشنهاد بر
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 ثبت کنيد:

 

 

 واري  ارزيابي:

 وزمونگر: نام......... نام  انوادگي....................

 

 بخشفرم ارزشيابی: مسئول 
  ضعيف متوسط  وب عمومي

    حجاب ي بهداشت وردي

    يريد ي  ريج به موق   

    مسئوليت پذيري

    گرا  اروباط صحي  ي مناسب با دي

    وخصصي

    کتبي( -. گ ارش د ي )شفا ي1

    . ووانايي انجام پريسيجر اي درماني مراقبتي2

    . ووانايي کاربرد شيوه صحي  داري درماني3

    . ووانايي کاربرد شيوه صحي  سرم درماني ي ورانسفوزيو   و 4

    ....(بهداشت، . ،. ووانايي رو  نياز اي جسماني مددجو )وغذيه5

    بيمار، ور يص، انتدال . ووانايي پذيرش6

    کنترل جذب ي دو  -. ووانايي کنترل عالئم حياوي7

    . ووانايي اروباط با کودک ي  انواده  ي وموزش به مددجو8

    . مشارکت در يي يت ي راند اي پ شکي ي پرستاري9

 يد لطفا در اين قسمت بنويسيد.ابي داردر  صوص نمره  ر يك از عبارات ارزشي اگر نرر  اصي

 

 
 

 ی پرسدل بخشابيفرم ارزش



 2نوزادان کودکان/ یعرصه پرستار      :شماره دانشجویی 

  ضعيف متوسط  وب عمومي

     موق  در بخش(  ه يقت شناسي )يريد ي  ريج ب

     مسئوليت پذيري

     اروباط صحي  ي مناسب با ديگرا  

 مالحرات ضعيف متوسط  وب وخصصي

     کتبي( /گ ارش د ي )شفا ي. 1

     يي انجام پريسيجر اي درماني مراقبتيووانا. 2

     ووانايي کاربرد شيوه صحي  داري درماني. 3

ووانايي کاربرد شيوه صاحي  سارم درمااني ي    . 4

 ورانسفوزيو   و 

    

     ووانايي رو  نياز اي ايليه کودک )وغذيه، .....(. 5

     . کنترل عالئم حياوي، جذب ي دو 6

     ي  انواده، وموزش به مددجو. اروباط با کودک 7

 اگر نرر  اصي در  صوص نمره  ر يك از عبارات ارزشيابي داريد لطفا در اين قسمت بنويسيد.

 

 

 ی پرسدل بخشابيفرم ارزش
  ضعيف متوسط  وب عمومي

     موق  در بخش(  ه يقت شناسي )يريد ي  ريج ب

     مسئوليت پذيري

      اروباط صحي  ي مناسب با ديگرا 

 مالحرات ضعيف متوسط  وب وخصصي

     کتبي( /گ ارش د ي )شفا ي. 1

     ووانايي انجام پريسيجر اي درماني مراقبتي. 2

     ووانايي کاربرد شيوه صحي  داري درماني. 3

ووانايي کاربرد شيوه صاحي  سارم درمااني ي    . 4

 ورانسفوزيو   و 
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     ک )وغذيه، .....(ووانايي رو  نياز اي ايليه کود. 5

     . کنترل عالئم حياوي، جذب ي دو 6

     . اروباط با کودک ي  انواده، وموزش به مددجو7

 اگر نرر  اصي در  صوص نمره  ر يك از عبارات ارزشيابي داريد لطفا در اين قسمت بنويسيد.

 

 آموزشی زری: سوپروایابيفرم ارزش
  ضعيف متوسط  وب  

موقاا  در ه )يريد ي  ااريج باايقاات شناسااي . 1

 بخش(  

    

     مسئوليت پذيري. 2

     اروباط صحي  ي مناسب با ديگرا  . 3

     .ارزيابي ووانمندي علمي4

 اگر نرر  اصي در  صوص نمره  ر يك از عبارات ارزشيابي داريد لطفا در اين قسمت بنويسيد.

 
 

 نا رفرم ارزشيابی: 
  ضعيف متوسط  وب عمومي

    ب ي بهداشت ورديحجا

    يريد ي  ريج به موق   

    مسئوليت پذيري

    اروباط صحي  ي مناسب با ديگرا  

    وخصصي

    کتبي( -. گ ارش د ي )شفا ي1

    . ووانايي کاربرد شيوه صحي  داري درماني3

    . ووانايي کاربرد شيوه صحي  سرم درماني ي ورانسفوزيو   و 4

    بهداشت، .....( ،و  نياز اي جسماني مددجو )وغذيه. ووانايي ر5

    بيمار ، ور يص، انتدال. ووانايي پذيرش6



 2نوزادان کودکان/ یعرصه پرستار      :شماره دانشجویی 

    . ووانمندي علمي ي باليني7

 اگر نرر  اصي در  صوص نمره  ر يك از عبارات ارزشيابي داريد لطفا در اين قسمت بنويسيد.

 

 

 

به منرور درياوت را نمايي وموزشي يا وکمين  گريه مديرمربي ناظر يا دوعات مراجعه دانشجو به 

 يکي از وعاليت  اي حين ديره

 مالحرات ي امضا علت مراجعه واري  مراجعه رديف

    

    

    

    

    

 ارزشيابي 

 مالحرات نمره يت  اوعال

%(، 45ارزيابي باليني: مسئول بخش )

%(، پرسنن پرستاري 30مربي ناظر)

%(، سوپرياي ر 15بخش)

 %(10وموزشي)

 ورم  اي ارزشيابي 5/8

 ووسط مربي ناظر 1 وزمو  داپس

قابن پيگيري بود  بيمار ي وازه ي معتبر بود   5/1 معروي مورد

 مهم است.مناب  

 مطابق کتاب پرستاري کودکا  ين   1 رشد ي وکامن

بازانديشي / حکايات باليني/گ ارش 

  طاي باليني

در مورد نوشتن اين موارد در کارگاه وموزشي  1

 ووضيحات الزم ارائه مي شود

کارگاه عرصه ي ا الق حروه اي +کارگاه شير نمره  1 شرکت در کارگاه

نوزاد + ومرين مهارت  اي  مادر+کارگاه احياي
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 /کتبيشفا ي وزمو  +عملي 

زما  برگ اري وسکي در يب سايت دانشکده ي وار  6 وزمو  صالحيت  اي باليني )وسکي(

نوشت دانش پرستاري اعالم مي شود. شرکت در 

اين وزمو  ال امي است. نمونه ورم ارزيابي وسکي 

 در وارنوشت موجود است.
وسکي نمره حد نصاب را کسب نکنند مي بايست براي ورميم يستگاه  اي بر ي از اکساني که در  

در  در وزمو  عمليگريه اشکاالت  ود با  ما نگي با گريه در اواق پراويك ومرين نمايند ي بعد از واييد 
skill lab  .شرکت نمايند 

  مراه با ذکر واري  به وفکيك در جديل. ن شيفت گذارنده شدهوعداد ک

 صب /عصر/شب امضا  يا مهر مسئول شيفت واري  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    
 برسد.ني  مربي ناظر سرپرستار محترم بخش/مي بايستي به واييد جديل اين کن 

 
 

دکتر ليال جويباري )مدير گريه پرستاري کودک ي  انواده(، دکتر ز را سب ي)گريه پرستاري کودک ي   :1395 رداد  بازنگري
 ياي ر وموزشي(حميد رضا سلطاني پاشا )سوپروقاي  انواده(،  انم راضيه طالبي)گريه پرستاري کودک ي  انواده(، 


