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 جـدول ارزشیابی کلی

 نمره موارد ارزشیابی عمومی

 1 وضعیت ظاهرطبق ضوابط و مقررات آموزشی

 1.1 وقت شناسی)حضور به موقع در کارآموزی(

 1.1 گروهارتباط صحیح و مناسب با کادر درمان و دانشجویان هم 

 5.1 پذیرش انتقادات و پیشنهادات و بکار بستن آنها

 5.1 مسئولیت پذیری و انجام به موقع و کامل وظایف و تعهدات

 نمره کل موارد ارزشیابی تخصصی

توانایی برقراری ارتباط با بیمار و رعایت اصول اخالق پرستاری در ارتباط با 

 بیمار
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 1 ، گزارش پرستاری، مطالعه دارویی(case reportارائه تکالیف شامل)

 6 های آموزشیتکمیل قسمت حداقل

 1 (Self- evaluationخودارزشیابی دانشجو )

 2 آزمون پایان دوره

 25 جمع نمره
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 جدول فوق بسته به نظر مربی محترم و پیشنهادات دانشجویان

 گرامی زمان بندی می شود.
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 دانشجوی محترم پرستاری

مفاهیم زیربنایی  سر فصل:با  2کارآموزی حاضر واحد عملی درس پرستاری بزرگساالن/ سالمندان 

، و ارتوپدی های بدن و مفهوم اختالالت حرکتیالکترولیت آّب ومفهوم تعادل و اختالل در ،

 باشد. میکبد و مجاری صفراوی گوارش و ای  اختالالت تغذیه

 ضوابط و مقررات آموزشی:

  می 23:31الی  23:31و عصرها 23:31الی  3:31کارآموزی در بخش از ساعت ساعت-

 قابل اغماض نیست. از بخش هیچ گونه تاخیر و تعجیل در ورود و خروجباشد. 

 باشد.خروج از بیمارستان ممنوع می 

 ی صفر است.هر گونه غیبت غیر موجه معادل با نمره 

 مسئول) به تایید سرکار خانم ذوالنوریبایست غیبت موجه )با ارائه مستندات الزم( می 

 روز معادل با حذف کارآموزی و تجدید دوره است. یکآموزش بالین( برسد. غیبت بیش از 

  پوشیدن یونیفرم برای دانشجویان خانم شامل: روپوش سفید بلند و راحت، اتیکت )حرف

 ساده سفید مشکی یا، کفش ساده ایسرمه اول نام، نام خانوادگی، نام دانشکده و نام رشته(، شلوار

-بسته که هنگام راه رفتن صدا نداشته باشد)استفاده از دمپایی و صندل در محیط راحت و جلو

 سرمه ای (، مقنعه ممنوع می باشد ، سوختگی و لیبرICU، لینی بجز اتاق عملهای آموزشی و با

 باشد(. بایست تمامی سر، نواحی زیر گردن پوشیدهبلند با پوشش کامل موها )می

 های روپوش باید در پوشیدن یونیفرم برای دانشجویان آقا شامل: روپوش سفید )تمامی دکمه

های آموزشی بطور کامل بسته باشد(، اتیکت )حرف اول نام، نام تمام مدت حضور در محیط

راحت و جلو  ، کفش مشکی ساده،ایی سادهسرمه خانوادگی، نام دانشکده و نام رشته(، شلوار

و سوختگی  ICU، های آموزشی بجز اتاق عملاستفاده از دمپایی و صندل در محیطبسته )

 ممنوع می باشد(، آرایش موها بصورت متعارف.

  باشد.می 21حداقل نمره قبولی در کارآموزی 

 در طال )بجز حلقه ازدواج( آالت و در معرض دید قرار دادن هر گونه انگشتراستفاده از زیور

 باشد.ممنوع میهای آموزشی محیط
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 های ناخن در هر شکلی ممنوع بها با الک و برچسها باید کوتاه و تمیز باشد آرایش ناخنناخن

 .است

 های نامرتبط به حرفه و آویختن آن به روپوش، شلوار و کفش ممنوع است. استفاده از نشانه 

 خاموش بوده و در سایر بایست در زمان حضور در بخش، کالس و راند بیماران تلفن همراه می

 ها، استفاده از آن به حد ضرورت کاهش یابد.زمان

 های آموزشی باید به آرامی و با ادب همراه باشد. و هر گونه ایجاد سرو صحبت کردن در محیط

 صدا و یا بر زبان راندن کلمات که در شأن حرفه نیست، ممنوع است. 

  راند بیماران و در حضور اساتید، کارکنان و  سالن کنفرانس،نظایر آن دربخش، جویدن آدامس و

 باشد..بیماران ممنوع می

 های آموزشی و بالینی ممنوع استفاده از ادکلن و عطرهای با بوی تند و حساسیت زا در محیط

 است.

 ممنوع است. پرستاری آرایش سر و صورت به صورت غیر متعارف و  دور از شئون حرفه 

  با بیماران، همراهان و همکاران کادر درمانی ضروریست.رعایت اصول اخالقی در برخورد 

 بایست با هماهنگی و نظارت گردد انجام هر گونه اقدام درمانی و غیر درمانی میخاطر نشان می

 مربی صورت پذیرد.

 .استعمال دخانیات در محیطهای آموزشی و بالینی ممنوع است 

 

دانشکده و کمیته انضباطی برخورد خواهد هر گونه تخلف از موارد فوق بر اساس قوانین 

 شد.
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 بخش داخلی با محوریت گوارش وآب و الکترولیتها

 نمره

ضعی

 ف

خیلی  خوب متوسط

 خوب

 عالی

1 1210 120 1230 2 

بالاتمرکز   و بررسی وضعیت سالالمت بیمالار  توانایی اخذ شرح حال

 بردستگاه گوارش را دارد. 

     

تغذیه ای را می شناسد و در صورت نیاز به کار می انواع روشهای 

 برد.

     

مراقبت پرستاری از بیماران مبالتال باله اخالتالالت هضالم وجالذب      

)اختالالت دهان و دندان ... (براساس تشالخی  هالای پرسالتاری    

 ارایه می دهد.

     

مراقبت پرستاری از بیماران مبتال به اختالالت معالده )گاسالتریت   

،سرطان و .. (براساس تشخی  های پرسالتاری ارایاله   ،زخم معده 

 می دهد.

     

مراقبالالت پرسالالتاری از بیمالالاران مبالالتال بالاله اخالالتالالت روده ای      

)اختالالت التهالابی ،کولیت،اسالهال و...(براسالاس تشالخی  هالای      

 پرستاری ارایه می دهد.

     

مراقبت پرستاری از بیماران مبتال به اختالالت دفعالی  )یبوسالت   

اختیاری،هموروئید و .. (براسالاس تشالخی  هالای پرسالتاری     ،بی 

 ارایه می دهد.

     

مراقبت پرستاری از بیماران مبتال به اختالالت کبد و کیسه صفرا 

)انواع پانکراتیت،کله سیستیت،هپاتیت هاو .. (براسالاس تشالخی    

 های پرستاری ارایه می دهد.

     

پاراکیلینیکی)آندوسالالکوپی ،گایالالاک و...(اقالالدامات S/Eبالالا تسالالتها)

،کلونوسکوپی وفف بخش آشنایی داردو باله بیمالار آمالادگی هالای     

 قبل از انجام آنها را آموزش می دهد.

     

از بیمالالالالالار بالالالالالا اخالالالالالتالل در الکترولیالالالالالت ها)هالالالالالایپو    

کالمی،هایپرکالمی،هایپوکسیمی ،هایپرکلسیمی و...( باذکر عالئم 

 هد.مراقبت پستاری بر اساس فرایند انجام می د

     

      انجام می دهد. I&O برای بیمار کنترل 
از بیمار با اختالالت اسید و باز باذکر عالئم مراقبت پرسالتاری بالر   

 اساس فرایند انجام می دهد.
     

به بیمار آموزشهای الزم هنگام ترخی  از بیمارستان را با تمرکز 

 .)یک مورد(بر مشکل بیمار می دهد
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 های روزانه: معرفی دفترچه ثبت فعالیت

های روزانه سندی در دست دانشجو است که جهت تاکید بر خود دفترچه ثبت فعالیت

 ( و دانشجو محوری طراحی شده است.self- learningیادگیری)

 های روزانه: اهداف دفترچه ثبت فعالیت

 هدفمند کردن کارآموزی 

 افزایش انگیزه و صالحیت بالینی دانشجویان 

 تحقق اهداف ویژه بالینی در کارآموزی دانشجویان 

  بررسی صالحیت بالینی دانشجویان پرستاری جهت اعالم فارغ التحصیلی 

  عملکرد دانشجویان توسط اساتید بالینارتقای 

 کمک به اساتید در ارزیابی روند آموزش هر ) ارزیابی صحیح دانشجویان در کارآموزی بالین

 دانشجو(

  ثبت دقیق و کامل تجربیات عملی که منجر به مستند سازی تجربیات، نمایان شدن کمبودها

 و تالش در جهت رفع آنها 

 اصول کلی  تکمیل دفترچه:

 بایست با به مراجعه به سایت دانشکده فایل ز ورود به بخش محل کارآموزی میقبل اPDF 

اول کارآموزی دفترچه مربوط به واحد کارآموزی و بخش مورد نظر را پرینت گرفته و در روز 

 د.به همراه داشته باشن

 د.تمامی اوقات به همراه داشته باشن دفترچه ثبت فعالیت را در 

 ها و پروسیجرها نسبت به ثبت مشخصات عملکرد و تایید آن فعالیت بالفاصله پس از انجام

 توسط مربی اقدام نمایید.

 کنید(.الگ بوک ثبت نمایید )و یا پیوست خودرادر  وعلمی عملی کلیه تجربیات 
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 های آموزشی بخش ارتوپدیحد اقل 

 نمره
متوس ضعیف

 ط

 خیلی خوب

 خوب

 عالی

1 1210 120 1230 2 

و بررسی وضعیت سالمت بیمارباتمرکز برسیستم توانایی اخذ شرح حال

 .)یک مورد(عضالنی حرکتی را دارد

     

مراقبت پرستاری از بیماران مبتال به اختالالت سیستم حرکتی )انواع 

.. (براساس تشخی  های پرستاری .شکستگی ،دررفتگی ،پیچ خوردگی 

 .د )یک مورد(ارایه می ده

     

مراقبت های پرستاری الزم از بیمارانی که عضو دارای قالب گچی، آتل یا 

تشخی  های پرستاری ارایه بریس، فیکساتور و تراکشن دارند  براساس 

 .)یک مورد( می دهد

     

مراقبت های پرستاری الزم از بیماران با اختالالت متابولیکی استخوان 

 .)یک مورد( دارند براساس تشخی  های پرستاری ارایه می دهد

     

جهت پیشگیری از عوارض بی حرکتی در بیمار مبتال به اختالالت 

 مراقبتی مناسب را به کار می گیرد. اقدامات عضالنی –اسکلتی 

     

فرایند پرستاری برای بیمار با مشکل قطع عضو )آمپوتاسیون( اجرا می 

 .)یک مورد(کند

     

مراقبت پرستاری از بیماران مبتال به انواع عفونت های استخوان براساس 

 .)یک مورد(تشخی  های پرستاری ارایه می دهد

     

بیمار بااختالالت عضالنی اسکلتی مرتبط با مراقبت پرستاری از 

)یک ( را بر اساس فرایند پرستاری انجام می دهد..شغل)صدمات شغلی و.

 .مورد(

     

مراقبت پرستاری از بیماران مبتال به انواع تومورهای استخوان براساس 

 .)یک مورد(تشخی  های پرستاری ارایه می دهد

     

مبتال به اختالالت و بافت هم بند براساس مراقبت پرستاری از بیماران 

 .)یک مورد(تشخی  های پرستاری ارایه می دهد

     

س مراقبت پرستاری از بیماران مبتال به اختالالت پا)هالگوس والگو

.)یک مورد(و...(براساس تشخی  های پرستاری ارایه می دهد  

     

 –در هنگام ترخی  آموزشهای الزم را در مراقبت از اختالالت اسکلتی 

 .) یک مورد(می دهد ارائه خانواده و بیمار برای را عضالنی

     



 

 

  کلیه موارد موجود در دفترچه ثبت فعالیت روزانه الزامی است و در صورت عدم انجام و

موارد فوق را به  بایستمیرا به اطالع مربی خود برسانید)مربی تکمیل یک مهارت موضوع 

های بعد همان پروسیجر با دانشجو کار اطالع مسئول بالین دانشکده رسانده تا در کارآموزی

 .(شده و دفترچه وی تکمیل گردد

 دوره به مربی مربوطه تحویل دهید دفترچه خود را در پایان. 

 عناوین پیشنهادی بحث گروهی

 ،های اداره کردن آناهمیت آن و راه درد 

   انواع سرم وسرم تراپی 

   شوک، انواع آن و مداخالت پرستاری 

 انواع بیوپسی ها و علت انجام 

 های پرستاری در صدمات سیستم عضالنی، حرکتی و مفاصلمراقبت 

 اییهای تغذیهانواع روش 

 

گردد لذا تسلط توجه:فهرست مطالب  پیشنهادی فوق به صورت بحث گروهی ارائه می

 شود.تمام دانشجویان بر مطلب ضروری است و جزو ارزشیابی محاسبه می
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 نکته:
 

گردد که هر کدام از تکالیف باال بصورت جداگانه و برای کارآموزی هر بخش خاطر نشان می .2

 بصورت جداگانه به مربی مربوطه تحویل نمایید.

کارورزی، کلیه تکالیف خود را به مربی مربوطه باشند پس از پایان دانشجویان موظف می .1

 باشد(تحویل نمایند. )مورد مذکور بر اساس صالحدید استاد محترم متغیر می

سمت فرم ها و فرایند ها قابل دانلود قدانشجو در ارزشیابی  اختصاصی و فرم عمومی فرم های .3

 .می باشد
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 ( ارایه یک مورد طرح مراقبتی از بیمار4

 

تهیه گزارش مراقبت از بیمار بر اساس فرایند پرستاری )برای بیماری که از ان 

 مراقبت نموده اید (

 

 گزارش یک موردباز اندیشی -1

اندیشی در اینجا تفسیر و تامل براموری است که در محیط بالینی رخ می دهد منظور از باز

 پیش آمد..رویدادهایی که شما درباره آن فکر کردید و برای شما سوال 

  (ثبت یک مورد از مشکالت مرتبط با اخالق حرفه ای6

بطور مثال برخورد نامناسب با بیمار،عدم گرفتن رضایت نامه از بیمار ،عدم رعایت حریم خصوصی 

 بیمار و...

 

 

 

 

 

6 

 

 

 تکالیف کارآموزی)به صورت پیوست(

 گزارش پرستاری: (1

 .به عهده داشته اید از گزارش پرستاری بیماری که مراقبت آنرایک نمونه 

1 )Case Report: 

 معرفی یک مورد آموزشی 

-شامل )بررسی،تشخی ، برنامه مراقبت از یک بیمار را بر اساس فرآیند پرستاری 

 ی( بر عهده گرفته و به مربی مربوطه تحویل دهید.و ارزشیاب ریزی، اجرا

 :( مطالعه دارویی در بخش محل کارآموزی3

طول مدت کارآموزی خود با آن سر و کار داشته اید لیست نموده و در مورد داروهایی را که در 

 هر یک به سواالت زیر پاسخ دهید.

 این دارو به کدام دسته دارویی تعلق دارد؟ 

 به چه علت در بیمار مربوطه تجویز شده است؟ 

 چه عوارضی در بیمار مشاهده گردید؟ 

چه راهکارهایی را اعمال جهت برطرف کردن این عوارض پزشک معالج و شما  

 نمودید؟
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