
   

 

 
دانشگاه علوم پزشكي گلستان      

 سال تحصیلی  اول نیمسال  
9318-9317 

 مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی
 دکتر حمیرا خدام، دکتر زهرا سبزی، :  97مهر یبازنگر

 راضیه طالبی.دکتر لیال جویباری و

 
 گروه پرستاری بهداشت کودك و خانواده

 

:دانشجو  مضاو ا نام نام خانوادگی  

:شماره  تماس  دانشجو    

:شماره دانشجویی    

 امضا 



   نوزادان /مادران  یعرصه پرستارکاراموزی در 
 کارورز گرامی

با هدف تسهیل گذر از مرحله دانشجویی به پرستاری که مستقل عمل می کندد   کارورزی در عرصه

پرستاری مادران و ندوزادان بتوانیدد بدرای     امید است در دوره کارورزی در عرصه .طراحی شده است

  .ملی خود کوشا باشیدارتقاء سالمت کودك و خانواده و افزایش صالحیت علمی و ع

 

:قبل از ورود به بخش موارد زیر را مطالعه نمایید  

 بعد از تاییدیه سوپر آموزشی و تاییدیه امضا فعالیتها  پایان دورهدر دفترچه خود را  -

 الگ بوگهرا   بخش جهت قررار دادن در پوشره مخصرو     مسئولبه در اسرع وقت 

 .تحویل دهید

بروگ در هتتره هتردهم آموزشری تحویرل       کلیه فعالیتهرا مخرخش شرده در الگ     -

 .مسئول دوره مربوطه قرار داده شود

 .تاخیر  در تحویل تکالیف بیش از یک هتته با کسر نمره توام خواهد بود -

جزوات آموزشی در مورد کنترل عتونت و قروانی  و مرررارت  بیمارسرتان را از و      -

 . سایت  مرکز آموزشی درمانی دانلود نمایید

توسط گروه  بهداشت کودک و خانواده و با همکاری سروپروایزر   شیتت های کاری -

 . تدوی  می گردد آموزشی بیمارستان صیاد شیرازی

کلیه ورود و خروج دانخجویان در شیتت مربوطه بایستی در دفتر حضور و غیرا     -

 (ای  دفتر در بخش مربوطه قرار داده شده است . ) ثبت گردد

دانخرجو زیرر   . مری باشرد   case methodساس رعایت انجام فعالیت در بخش بر ا -

 .شیتت فعالیت نماید/ نظر  مسئول بخش 

کلیرره اقرردامات صررورت گرفترره در  بخررش مرری بایسررت توسررط مسررئول  انجررام  -

 (ذکر تاریخ و شیتت الزامی است.)مسئول شیتت تایید شود/بخش

شریتت   61واحرد معرادل    2: مدت کارورزی برای دانخجویان پرستاری پیوسرته  -

 . (%20یک شیتت شبو %20 عصر و %05بحص)کاری 

   



   نوزادان /مادران  یعرصه پرستارکاراموزی در 

و عرصه مرادران طبر     2کودکانبرنامه شیتت های  واحد عرصه  -

 . برنامه آموزشی دانخکده و فرط در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه می باشد

 

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

 شموقع در بخه ضور بحضور در شیتت طب  برنامه تعیی  شده و ح(6

 0:55-5::63شیتت شب          25- 5:::6:شیتت عصر                   61-5::0:شیتت صبح 

پوشیدن روپوش ستید و تمیز، مرنعه و شلوار )استتاده از یونیترم طب  مررارت دانخکده  (2 

 .ییو استتاده از کارت شناسا( مخکی، عدم استتاده از شلوار جی ، کتش مناسب بالی 

 نگه داشت  ناخ  و عدم استتاده از زیور آالت، کوتاه (:

حرفه ای در برخورد با بیماران، همراهان، همکاران، کادر آموزشی و ارتباطات  رعایت شئونات  (1

 درمانی،

خروج از بیمارستان در شرایط خا  صرفا فرط با کسب مجوز کتبی از سوپروایزر شیتت  (0

 .(خصی ساعتیتکمیل فرم مر)مردور می باشد

 .در طول دوره مجاز به غیبت نمی باشید (1

 . در صورت داشت  غیبت بیش از یک شیتت، واحد مربوطه حذف خواهد شد(0

کخیک سوپروایزر اطالع  هگونه عدم امکان حضور در شیتت به دلیل بیماری بایستی ب هر( 0

 .جبران گرددآن غیبت موجه  و در اسرع وقت نیز  رسانده شود

 : تماس صیاد شیرازی شماره 

 53661:11153: کخیک صیاد شیرازی موبایل سوپروایزر

بازاندیخی  و حکایات بالینی عایت قوانی  و مرررات آموزشی، اخالق حرفه ای، ر :ارزشیابی ( 3

ابزارهای ارزشیابی نیز شامل موارد .  ، معرفی مورد، یادگیری از راندهای بالینیآموزش به بیمار 

 :زیر است



   نوزادان /مادران  یعرصه پرستارکاراموزی در 

 DOPS. Mini-CEX.CBDآزمون*.  

خود به طور مستمر با گروه   یریادگی یها تیعالسائل مربوط به کارورزی و فدر خصو  م( 65

 .دفترچه و  تکالیف شما مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت مربی ناظر  .دیدر ارتباط باش

  560-21:5:15:: تلت  ثابت              سبزیدکتر

، شیر مادر،  (اخالق حرفه ای و قوانین و مقررات)رود به عرصه شرکت در کارگاه های و( 11

 .احیای نوزاد و کودک ضرروی است

شما می توانید برای سواالت بالینی در باره انجام پروسیجرها یا داروها و مرواردی از ایر  قبیرل از    

 .مربی ناظر خود کمک بخواهید

 . بودحویل تکالیف با کسر نمره همراه خواهد تاخیر در ت( 62

 

 

 تعهد نامه

در غیدر اید    . متعهد می شوم  از بروز و انجام مدوارد زیدر انتندام نمدای     ............................ اینجانب 

 . صورت کل شیفت های گذرانده شده  اینجانب حذف خواهد شد

 شب کاری بیش از  حد مجاز.  2ساعت در هفته،  33کارورزی بیش از /کاراموزی. 9

 ح عصر پیوسته یا شب صبح پیوسته، امضا و تاریخ شیفت صب.  3

 

  برگه ثبت فعالیت ها .



   نوزادان /مادران  یعرصه پرستارکاراموزی در 

تاریخ و  چگونگی انجام کار بخش نراحی( الف

 شیفت 

تایید 

مسئول 

/ بخش

 شیفت

 مشاهده  کمک  مستقل 

 

رخ 

 نداد

       کنترل خونریزی و ماساژ رحمی * 

       تحویل بیمار از اتاق عمل* 

       ز عملاقدامات قبل ا* 

       کنترل عالئ  حیاتی* 

       کنترل نذم و دفع* 

       دارو دادن* 

       تعویض پانسمان* 

       مراقبت از پرینه * 

       آموزش شیردهی* 

       مراقبت از نوزاد* 

       گزارش نویسی * 

       کنترل کارت و کاردکس* 

       خونگیری 

       یا خروج سوند مثانهگذاردن * 

ترانسفوزیون خدون،  )سایر مراقبت ها * 

 ....(سند معده،

      

       سایر اقدامات

 

 برگه ثبت فعالیت ها



   نوزادان /مادران  یعرصه پرستارکاراموزی در 

تاریخ و  چگونگی انجام کار بخش نوزادان سال ( م

 شیفت 

تایید 

مسئول 

/ بخش

 شیفت

 کمک  مستقل

 

رخ  مشاهده 

 نداد 

       یص ترح/ انتقال/ نوزاد پذیرش* 

گذاشددددددت  سددددددوند معددددددده  * 

 (گاواژ/الواژ)

      

       تغذیه با سرنگ* 

       آموزش شیردهی* 

       دارو دادن 

       کنترل نذم و دفع

       آماده کردن سرم و الکترولیت

/ نددبض /کنتددرل درندده حددرارت * 

 تنفس

      

       کنترل وزن و ثبت در پرونده* 

       وتراپیمراقبت حی  فت

       کنترل کارت و کاردکس

       گزارش نویسی

       مراقبت از نوزاد در انکوباتور* 

       کنترل قند خون با گلوکومتر* 

       کنترل تجهیزات بخش 

       سایر اقدامات 

   ...و LPکمک در پروسیجر هایی مانند 

 



   نوزادان /مادران  یعرصه پرستارکاراموزی در 

  برگه ثبت فعالیت ها

زایمان طبیعی/ طربخش حاملگی پر خ( ج تاریخ  چگونگی انجام کار 

و 

 شیفت 

تایید 

مسئول 

/ بخش

 شیفت

رخ  مشاهده  کمک مستقل 

 نداد 

       کنترل عالئ  حیاتی

       FHRکنترل 

       کنترل نذم و دفع

گددزارش نویسددی و کنتددرل کددارت و    

 کاردکس

      

       مراقبت از مادر مبتال به پره اکالمپسی* 

مراقبت از مادر حامله مبتال به زایمان  *

 زودرس

      

آماده کردن سرم سدولفات و کنتدرل   * 

 موارد الزم

      

       خونگیری و ارسال آزمایشات

       سونداژ مثانه

       آموزش شیردهی

       کنترل خونریزی بعد از زایمان طبیعی* 

       کنترل عفونت بعد از زایمان

       مراقبت از نوزاد آموزش* 

       دارو دادن

       سایر مراقبت ها 



   نوزادان /مادران  یعرصه پرستارکاراموزی در 

(نام ببرید)مراقبت از مادر باردار مبتال به سایر بیماری ها     

 

 باز اندیشی 

 (قبل ان تحاسبو حاسبو) Reflective Thinking/بازاندیشی*.

. بالینی رخ می دهد منظور از بازاندیشی در اینجا تفسیر و تامل بر اموری است که در محیط

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

 . از تجربیات خود را بنویسید موردحداقل یک  درسی از آن گرفتید، 

  خوم و بد ای  تجربه چه بود؟. 3 احساسات و افکارتان چه بود؟. 2  چه اتفاقی افتاد؟. 9

 درسی از ای  موقعیت گرفتید؟چه . 4

  اگر دوباره اتفاق بیفتد چه خواهید کرد؟. 3 چه کارهای دیگری می توانستید انجام دهید؟. 5

 مشاهده نمونه ای از کارهای سایر دانشجویان

 5087.aspx-http://jouybari.blogfa.com/post  
از کتابچه های . داقل یک مورد از خطاهای بالینی را که در حی  دوره مرتکب شده اید بنویسیدح

خطاهای بالینی، مراقبت معنوی، حکایات بالینی که توسط دانشجویان در دوره های قبلی تهیه شده 

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

 .ی  و مازاد بر نمره کارورزی استنمره ارفاقیت ای  فعال

  

 (معرفی مورد انتخاب شود ا با هماهنگی و تاییدمربی ناظر حتم) گزارش مورد

 خان  نوان با نارسایی سرویکس معرفی یک مورد: مثال

http://jouybari.blogfa.com/post-5087.aspx


   نوزادان /مادران  یعرصه پرستارکاراموزی در 

یمار ، نام دانشجو، ایمیل و تلف ، نام بیمار، شماره پرونده و اطالعات تماس با بگزارش مورد عنوان :9

 ،(برای پیگیری های بعدی)

   شرحی در باره بیماری :  2

تشدخیص هددای   از شدکایت بدده هنگدام مرانعده، تشدخیص اولیدده، تشدخیص قطعدی،      : معرفدی مدورد  : 3

و آزمایشات و گرافی ها بده همدراه توحدیح در بداره      (پرستاری) اقدامات درمانی و مراقبتی پرستاری،

ان یعنی اگر مداخله ای صورت گرفته به آن اشاره و نتدایج آن  طبیعی و یا غیرطبیعی بودن، نتایج درم

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

 (فارسی و انگلیسی، معتبر و ندید)مقاله مرتبط با موحوع  3خالصه  : 4

 مورد استفاده منابع   : 5

: بنویسید الب فرایند پرستاریقدر صورتی که مایل باشید می توانید گزارش مورد را در ***

، تشخیص های پرستاری، تعیین (معادل معرفی مورد به طور کامل)بررسی و شناخت بیمار 

 (.معادل پیگیری در گزارش مورد)اهداف، طراحی اقدامات پرستاری،  اجرا و ارزیابی 

 

 آموزش به بیمار

 :مخکل بیمار                            :تاریخ :                  نام نام خانوادگی بیمار

 : (پیوست شود )محتوای آموزشی با ذکر منبع 

 

 .آموزش ارائه شده توسط سرپرستار تایید گردد

  توجه :  6.0 نمره محتوا تدوی  شده  و 6 نمره ارائه 

 

 

 

 مشارکت در برنامه های آموزشی وتوانمندسازی کادردرمانی



   نوزادان /مادران  یعرصه پرستارکاراموزی در 

تایید مسئول  تاریخ موحوع

 بخش

انتخا  موضوع با )وشت  مطالب در برد آموزشین -الف

 نمره  5.0 ( هماهنگی مسئول بخش انجام شود 

  

 قبل از تحویل پمتلت ) تراکت آموزشی / تهیه پمتلت - 

و در فرمت پیخنهادی  تایید مربی ناظر رسانده شودبه 

 نمره  6.0( ثبت گردد

  

 . می باشد الزم االنرافعالیت های فوق هر دو  انتخام و انرا***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (DOPSداپس ) مهارت های عملی  فرم ارزیابی

 ها انجام شود  must learnپروسیجرهای رایج با تاکید بر : تونه 



   نوزادان /مادران  یعرصه پرستارکاراموزی در 

 .................. نام خانوادگی   ............ نام:    آزمون شونده

 .. ................: ....ر مورد ارزیابیپروسیج                              ...............بخش :  محل آزمون

 را انجام داده است؟ یجر آزمون شونده تا کنون چند بار ای  پروس

 5                     6- 1                  0 - 3       65 + 

 زیاد               متوسط            کم:       درجه سختی پروسیجر

 معیارهای ارزیابی

      ندیکاسیون ها و تکنیک پروسیجر        اطالع از ا

      اخذ رضایت بیمار   

      مرحله آمادگی قبل از اجرای پروسیجر

      (   در صورت لزوم)آرامبخخی مناسب قبل از پروسیجر 

      رعایت شرایط استریل

      توانایی تکنیکی       

      درخواست کمک در صورت نیاز

      د از انجام پروسیجر اقدامات بع

      مهارتهای ارتباطی 

      رفتار حرفه ای و توجه به بیمار

      مهارت کلی در انجام پروسیجر 

پایی   عملکرد مراقبت بالینی کلی 

تر از 

حد 

 انتظار

درحد  حدمرزی

 انتظار

باالتر 

از حد 

 انتظار

نظری 

 ندارم

      

لطتا نراط قوت و نراط ضعف کارورز  و یا هرگونه پیخنهاد برای بهبود عملکرد وی را در ای  محل 

 :ثبت کنید

 :تاریخ ارزیابی

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

 -CEX MINI فرم ارزیابی آزمون کوتاه عملکرد بالینی



   نوزادان /مادران  یعرصه پرستارکاراموزی در 

 :نام خانوادگی آزمون شونده

 (: محل آزمون) ی موقعیت بالین

  اعصا  گوارش  قلبی عروقی   تنتس/ راه هوایی: بالینی( مساله)طبقه بندی مشکل 

 دیگر    روانپزشکی   درد

 پیگیری    جدید   :نوع بیمار

قضاوت          تخخیش: تمرکز بیشتر روی کدام یک از قسمتهای مواجهه مورد نظر است

          مدیریت        گرفت  تاریخچه بیمار      تهای بالینیمعاینه مهار         بالینی

 توصیف

 زیاد    متوسط    کم: میزان پیچیدگی و سختی مشکل بالینی 

                     

 نوع مهارت

 گرفت  تاریخچه بیمار

 مهارت های معاینه بالینی

 مهارت های ارتباطی

 قضاوت بالینی

 حرفه ای گرایی

 اثر بخخی/ زماندهی مواجههسا

پایی  تر از  عملکرد مراقبت بالینی کلی 

 حد انتظار

درحد  حدمرزی

 انتظار

باالتر از حد 

 انتظار

نظری 

 ندارم

 مهارت خاصی که دانخجو به خوبی انجام می دهد؟ 

 : پیخنهادات برای بهبود عملکرد دانخجو

 : فعالیت تواف  شده

 : تاریخ ارزیابی  :امضای آزمونگر  

 :مدت زمانی که صرف ارائه بازخورد شد  :مدت زمانی که صرف مخاهده شد

 

 

 (نمره  5)سر پرستار :   فرم ارزشیابی



   نوزادان /مادران  یعرصه پرستارکاراموزی در 

  ضعیف متوسط خو  ارزشیابی اخالق حرفه ای 

 را محیط مررر ساعت در و شده حاضر کارآموزی عرصه در موقع به

 کند می ترک
20/5   

 از و نموده رعایت کار محیط در را فردی بهداشت و اسالمی شئونات

 است برخوردار )کامل یونیترم(ظاهر آراستگی
20/5   

   20/5 دارد را همتایان و پرسنل ،مربی با مناسب ارتباط

   20/5 کند می کار نخاط و عالقه و انرژی با

 می رعایت را بیمار با ارتباط در شخصی حریم حتظ و ایمنی تدابیر

 کند
20/5    

 نمی قرار سایری  اختیار در و داشته نگه محرمانه را ربیما اطالعات

 دهد
20/5    

20/5 دهد می شرکت درمانی و مراقبتی گیریهای تصمیم در را بیماران    

    تخصصی

   0/5 (کتبی -شتاهی)گزارش دهی . 6

   0/5 توانایی انجام پروسیجرهای درمانی مراقبتی. 2

   0/5 رمانیتوانایی کاربرد شیوه صحیح دارو د. :

   0/5 توانایی کاربرد شیوه صحیح سرم درمانی و ترانستوزیون خون. 1

   20/5 .....(بهداشت،  ،تغذیه)توانایی رفع نیازهای جسمانی مددجو . 0

   0/5 بیمار، ترخیش، انترال توانایی پذیرش. 1

   0/5 کنترل جذ  و دفع -توانایی کنترل عالئم حیاتی. 0

   20/5 باط با کودک و خانواده  و آموزش به مددجوتوانایی ارت. 0

20/5 ویزیت و راندهای پزشکی و پرستار مخارکت در. 3    

:جمع نمره   0   

.اگر نظر خاصی در خصو  نمره هر یک از عبارات ارزشیابی دارید لطتا در ای  قسمت بنویسید  

 



   نوزادان /مادران  یعرصه پرستارکاراموزی در 
 

 

 

 

 (نمره  3)مربی ناظر ی ابیفرم ارزش

 مالحظات ضعیف متوسط خو   ایاخالق حرفه / عمومی

    0/5 ( موقع در بخشه ورود و خروج ب)وقت شناسی 

0/5 مسئولیت پذیری     

و رعایررت   ارتبراط صررحیح و مناسرب بررا دیگرران    

 اخالق حرفه ای

0/5     

0/5 تحویل به موقع تکالیف     

0/5 پوشش مناسب      

0/5 انجام درست تکالیف       

  جمع نمره

.خاصی در خصو  نمره هر یک از عبارات ارزشیابی دارید لطتا در ای  قسمت بنویسیداگر نظر   

 

 

 

 

 

 

 نمره  2:آموزشی زریسوپروا: یابیفرم ارزش



   نوزادان /مادران  یعرصه پرستارکاراموزی در 

  ضعیف متوسط خو   اخالق حرفه ای/ ارزشیابی عمومی

    0/5 ( موقع در بخشه ورود و خروج ب)وقت شناسی . 6

    20/5 مسئولیت پذیری. 2

    0/5 صحیح و مناسب با دیگران ارتباط.  :

    00/5 ارزیابی توانمندی علمی.1

  2 جمع نمره

 .اگر نظر خاصی در خصو  نمره هر یک از عبارات ارزشیابی دارید لطتا در ای  قسمت بنویسید

 

 

 

 ارزشیابی 
 مالحظات نمره فعالیت ها

 0نمره سرپرستار

 2نمره سوپروایزر آموزشی

 : مربی ناظر نمره 

 فرم های ارزشیابی 65

  ( نمره  2) دو تا  آزمون داپس 

  ( نمره  1)   CBD یا مینی سی ایکس

 توسط مربی ناظر :

  0/2 توام با پرسش و پاسخ بر اساس فرمت پیخنهادی و پیوست  معرفی مورد

  0/2 ( نمره انجام و ارائه آموزش  6. نمره محتوای تهیه شده 0/6)آموزش به بیمار 

، تهیه نمره  0/5نوشت  برد آموزشی بخش)در برنامه های آموزش پرسنل مخارکت 

 ( 0/6پمتلت آموزشی

و در فرمت  مربی ناظر تایید شودتوسط  پمتلت باید قبل از تحویل  :توجه 

  .پیخنهادی و پیوست تدوی  گردد

2  

 بازاندیخی  طب  فرم استانداردو مطاب  چرخه گیبس

  

نمره  6

 ارفاق 

 

ت  ای  در مورد نوش

موارد در کارگاه 

آموزشی توضیحات 

 الزم ارائه می شود
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 .همراه با ذکر تاریخ به تتکیک در جدول تعداد کل شیتت گذارنده شده. 
شب/عصر/صبح تاریخ   

6   

2   

:   

1   

0   

1   

0   

0   

3   

65   

66   

62   

6:   

61   

60   

61   

60   

60   

 .نیز برسد مربی ناظر / ی بایستی به تایید سرپرستار محترم بخشل ای  جدول مک

 

 

 . هرگونه جابجایی، تاخیر و غیبت ثبت گردد: مالحظات 
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 نمونه گزارش مورد

 بسمه تعالی

 دانخگاه علوم پزشکی گلستان

 دانخکده پرستاری و مامایی 

 گروه پرستاری کودک و خانواده

 

 گزارش مورد

Case Report  

 ماهه 22پوسپادیاس به همراه کورده در یک کودک هی  :عنوان

 

 

 ......................  :دانشجو

 : .......................با نظارت و راهنمایی

 

 ..………………: تلت 

  :شماره پرونده کودک 

  : نام بیمار

  : مسئول  پزشک

 

 (شرحی در باره بیماری) مقدمه



   نوزادان /مادران  یعرصه پرستارکاراموزی در 
پسران می باشد که به معنی باز شدن سوراخ مجرای ادرار  ناسلی ت دستگاه شایع های بیماری از هیپوسپادیاس

ای  محل جدید هر نرطه ای در سطح تحتانی آلت تناسلی می . در محلی پائی  تر از محل اولیه و طبیعی می باشد

هر قدر محل سوراخ مجرای ادرار پائی  تر قرار گیرد، بیماری شدیدتر و اصالح جراحی آن مخکل تر . تواند باشد

بوده اما نرش توارث  علت بدون بیماری موارد اکثر در است اگرچه زنده تولد 6555 هر در  :-2شیوع آن  .خواهد بود

برابر جمعیت عادی است ارتباط  65شانس آن در برادران دو قلو . گزارش شده است موارد درصد 20- 25در 

 . ستمخخصی بی  مصرف قرصهای ضدبارداری و هیپوسپادیاس مخاهده نخده ا

براساس محل قرار گرفت  سوراخ ادراری، . بیماری بالفاصله پس از تولد با معاینه بالینی نوزاد تخخیش داده میخود

هرچه سوراخ ادراری پایینتر و کوردی . هیپوسپادیاس به انواع دیستال، مید شتت و پروگزیمال ترسیم بندی میخود

از روشهای مختلف جراحی برای درمان و . خواهد بود تر شدیدتر باشد عوارض عمل بیختر وعمل جراحی مخکل

 ادامه دارد .... .(رفرنس) شود ترمیم ای  ناهنجاری استتاده می

 ................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

 

 بیمارمعرفی 

به علت  . ..........است که در تاریخ کیلوگرم ترکمن فرزند اول خانواده  11ماهه با وزن  22کودک پسر 

آورده  و در بخش . .......توسط والدین به بیمارستان .............................................با  عالئم    ...............

 .بستری می شود.................... 

 

 ...............................در باره سابقه عالئم در بیمار بنویسید 

ت و در این مدت کودک تحت درمان با شروع شده اس. ...................ماه پیش به صورت . …عالئم از  

 (یا هیچ اقدامی صورت نگرفته است. )بوده است................................. 



   نوزادان /مادران  یعرصه پرستارکاراموزی در 
به وجود بیماری مرتبط در / نمی شود  / می شود  دیده .  ...................در خانواده سابقه  ناهنجاری  در 

 .سایر اعضای خانواده اشاره شود

اقدامات زیر انجام ... .……قطعی / و با تشخیص اولیه ....... ار  در بخش پس از بستری بیم

 .................شد

 .………………………………به اقدامات بالینی، پاراکلینک  و مراقبتی اشاره شود

 ................................................به مشاوره ها اشاره شود برای مثال در مشاوره جراحی 

... به عالئم و تشخیص داده شده ، بیمار به مدت یک هفته تحت درمان با  با توجه

و با  ..............................با وضعیت ......................... قرار گرفت و در تاریخ.............. ..................................

انتقال به مرکز دیگری یا / مرخص شد..................................... /............................دستورات دارویی/آموزش

 ....................... 
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 نتیجه گیری

مهم ترین نکات این گزارش مورد  اشاره / به مهم ترین نکاتی که با نوشتن این گزارش مورد یاد گرفته اید

 شود

 

 منابع مورد استفاده 
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   نوزادان /مادران  یعرصه پرستارکاراموزی در 
 :نمونه پمفلت  

 

 مامایی  گرگان ودانشکده پرستاری 

 

 ..........  :عنوان

 

 

 

 

 : .....دانشجو

 : .....با نظارت و راهنمایی

 

 

 

 

 

 

 :...ادامه محتوا :.....محتوا
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