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خانم / آقای ......................... کارآموز دوره کارشناسیی  تایید میگردد که 

کارآموزی حضور داشیته و وایایف منیید شیده در      در ، به طور منظمپرستاری

دفترچه را به نحو صحیح انجام داده است. رفتار دانشجو در ایید میدم مبیاب     

 تنهدام و اخالق حرفه ای بوده است. 

 امضای مربی 
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 تاریـترم پرسـجوی محـدانش

باشد؛اهداف کلی آموزشی این دوره شامل موارد زیر میضمن آرزوی موفقیت و سالمتی،   

 ایجاد توانایی در برقراری ارتباط مناسب با کودک و خانواده 

 ارائه مراقبت مناسب به کودکان سنین مختلف بر اساس فرآیند پرستاری 

 مراقبت خانواده محور با تأکید بر آموزش به کودک و خانواده 

 وزشی:ـررات آمـط و مقـضواب

  هیچ باشد. می 213:7الی  2:3:7و عصرها 2:3:7الی  03:7ساعت کارآموزی در بخش از ساعت

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

 باشد.خروج از بیمارستان ممنوع می 

 .خروج از بخش با هماهنگی و کسب اجازه از استاد مربوطه امکان پذیر است 

 ی صفر است.هر گونه غیبت غیر موجه معادل نمره 

  مسئول محترم بالین بایست به تایید بیمارستان با ارائه مستندات الزم( میغیبت موجه ) مانند بستری در

 روز معادل با حذف کارآموزی و تجدید دوره است. یکبرسد. غیبت بیش از 

  پوشیدن یونیفرم برای دانشجویان خانم شامل3 روپوش سفید بلند و راحت، اتیکت )حرف اول

 سفید، کفش سورمه ای پارچه ایمشکی یا ، شلوار نام، نام خانوادگی، نام دانشکده و نام رشته(

) استفاده از دمپایی و صندل در  راحت و جلوبسته که هنگام راه رفتن صدا نداشته باشد ساده

بلند با  سورمه ایمشکی یا ، مقنعه بجز اتاق عمل ممنوع می باشد،( و بالینی های آموزشیمحیط

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

 های روپوش باید در پوشیدن یونیفرم برای دانشجویان آقا شامل3 روپوش سفید )تمامی دکمه

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

 ساده، شکی، کفش میا سورمه ای پارچه ای مشکیخانوادگی، نام دانشکده و نام رشته(، شلوار 

های آموزشی بجز اتاق عمل ممنوع می ) استفاده از دمپایی و صندل در محیطراحت و جلو بسته

 ، آرایش موها بصورت متعارف.باشد،(

  باشد.می 21حداقل نمره قبولی در کارآموزی 
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 شییدییازانیب 

در اینجا تفسیر و تامل بر اموری است که در محیط بالینی  (Journaling reflection)منظور از بازاندیشی 

دهد. رویدادهایی که شما در باره آن تامل کردید و سوال برایتان ایجاد شد و چیزی را یاد گرفتید،  رخ می

 ای برایتان بود را بنویسید.درسی از آن گرفتید، تجربه قابل توجه

 Gibbs's model of reflection"   یشینوشتد بازاند یبرا بسیمدل گ"

 افتاد؟ یچه اتفاق. 2

 . احساسات و افکارتان چه بود؟2

 تجربه چه بود؟ نی. خوب و بد ا3

 د؟یگرفت تیموقع نیاز ا ی. چه درس4

 د؟یانجام ده دیتوانستیم یگرید ی. چه کارها5

 کرد؟ دیچه خواه فتدی. اگر دوباره اتفاق ب6
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 (گرددتنیید می ) با نظر مربی محترمروهییاوید بحث گیعن
1. . 

2. . 

3. . 

4. . 

5. . 
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   ،)استفاده از زیور آالت و در معرض دید قرار دادن هر گونه انگشتر طال )بجز حلقه ازدواج

 باشد. آموزشی ممنوع می هایدستبند، گردن بند و گوشواره در محیط

 های ناخن در هر شکلی ممنوع ها با الک و برچسبها 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 

 بوده و  خاموشبایست مراه میدر زمان حضور در بخش، آزمایشگاه، کالس و راند بیماران تلفن ه

 ها، استفاده از آن به حد ضرورت کاهش یابد.در سایر 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. 

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

 باشد.کارکنان و بیماران ممنوع می

  نمایان بودن هر گونه آرایش بصورت تاتو و با استفاده از حلقه یا نگین در بینی یا هر قسمت از

 ها و صورت ممنوع است.دست

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

 است.

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

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

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

 مربی صورت پذیرد.

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

 شد.
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 دول ارزشیابی ـج

 نمره دانشجو نمره کل ارزشیابی عمومی موارد

  5/7 رعایت فرم مقرر کارآموزی، حجاب و آراستگی ظاهر

5/7 رعایت اخالق و شئونات اسالمی   

5/7 کارآموزی( محلبه موقع  و ترک ) حضور وقت شناسی   

5/7 )مربی، همکالسی ها و پرسنل( ارتباط صحیح و مناسبمهارت برقراری    

5/7  اشتباهات و عدم تکرار آنهاپذیرش انتقاد پذیری،    

5/7 ، دقت و صحت در انجام وظایف مسئولیت پذیری    

5/7 صرفه جویی و دقت در استفاده از وسایل موجود در بخش   

با رعایت حفظ قلمرو  کودک و همراه ویتوانایی برقراری ارتباط با 

 مددجو

5/7   

5/7 انجام امور محولهداشتن سرعت عمل الزم و اعتماد به نفس در    

5/7 غیبت موجه / غیر موجه   

  5 جمع نمره



 

 

 های روزانه : معرفی دفترچه ثبت فعالیت

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

 دانشجو محوری طراحی شده است. ( وself- 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 و یا معرفی آنان  

 کار دانشجوییبرای 

 ارتقای عملکرد دانشجویان توسط اساتید بالین 

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

 هر دانشجو(

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

 ها کمبودها و تالش در جهت رفع آن

 تکمیل دفترچه:  اصول کلی

 دانشجوی گرامی: 

 به مراجعه به از واحد چاپ و تکثیر و یا با بایست قبل از ورود به بخش محل کارآموزی می

دفترچه مربوط به واحد کارآموزی و بخش مورد نظر را پرینت  PDFفایل  سایت دانشکده

 گرفته و در روز اول کارآموزی به همراه داشته باشید.

  فعالیت را در تمامی اوقات به همراه داشته باشید.دفترچه ثبت 
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  مورد آموزش به کودک و خانواده: دوفرم ثبت 

 تایید و بازخورد مربی ی محتوای آموزشی و روش آموزشخالصه تشخیص تاریخ
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 کودکان در بخش  های آموزشیحداقل
 نحوه انجام اقدام مراقبتی

به 

طور 

کامل 

انجام 

میده

 1د

/.نس55

بتا کامل 

انجام 

 میدهد.

/.با 5

راهنمای

ی انجام 

 میدهد.

25./ 

ناقص 

انجام 

 میدهد

توا1

نایی 

انجام 

کار 

را 

ندارد

. 

توص

یه و 

امضا

ی  

 مربی

       برقراری ارتباط مناسب با والدین و کودک در هر مرحله سنی 

توانایی اخذ شرح حال، انجام معاینه فیزیکی، آگاهی از روند رشد و 

 تکامل طبیعی کودک و توانایی تشخیص حاالت غیر طبیعی 

      

توانایی انجام مراقبت صحیح بر اساس فرآیند پرستاری از کودک با 

 مانند گاستروآنتریت، پنومونی و....  بیماری های مختلف

      

اقدامات اصلی در  شرایط اورژانس مانند بروز تشنج یا توانایی انجام 
 دیسترس تنفسی

      

       (مورد 5)حداقل توانایی کنترل دقیق عالئم حیاتی به روش صحیح 

       مورد( 3و ثبت آن در برگه مخصوص )حداقل  I&Oتوانایی محاسبه دقیق 

       رعایت اصول کنترل عفونت، ایزوالسیون و ایمنی

، الکترولیت های داخل آن توانایی تهیه سرم با غلظت های مختلف و
 مورد( 5)حداقل  نوشتن صحیح برچسب و تنظیم قطرات سرم

      

توانایی محاسبه دقیق دوز دارو و تجویز صحیح با رعایت اصول دارودرمانی 
 مورد( 5)حداقل 

      

و تفسیر صحیح  توانایی جمع آوری نمونه جهت آزمایش )خون، ادرار و..(
 آزمایشات و یافته های غیر طبیعی

      

       (مورد 3)حداقل اصول صحیح  بر اساس  نوشتن گزارش پرستاری

       در بخش مانند نبوالیزر و...آشنایی با وسایل و تجهیزات پرکاربرد 

       آگاهی از بیماری ها و اصطالحات رایج بخش و توانایی کنترل پرونده

       آگاهی از کاربرد، دوزاژ و عوارض داروهای رایج بخش

توانایی آموزش به کودک و خانواده بر اساس نیاز آموزشی )بدو 

 مورد(1)حداقل  پذیرش، حین بستری و حین ترخیص(
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 ها و پروسیجرها نسبت به ثبت مشخصات عملکرد و تایید بالفاصله پس از انجام فعالیت

 اقدام نمایید.آن توسط مربی 

  کنید(.نمایید ) و یا پیوست الگ بوک ثبت در را  خود علمی و عملی تجربیاتکلیه 

 ها گذشته یا خود مربی مشاهده نکرده هایی که مدت زیادی از انجام آناز تایید فعالیت

 گردد.خودداری می

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

موارد فوق را  می بایستتکمیل یک مهارت موضوع را به اطالع مربی خود برسانید) مربی 

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

 ی تکمیل گردد.دانشجو کار شده و دفترچه و

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

 شود قبل از تحویل دفترچه یک کپی از آن نزد خود نگه دارید.توصیه می 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 



 

 

 رود دانشجو در طول دوره بیاموزد:هایی که انتظار میمهارم
 های بخش اطفال و بزرگساالنآشنایی با تفاوت 

 و توانایی تشخیص حاالت غیر طبیعی نحوه بررسی و معاینه کودکان آشنایی با 

 آشنایی با خصوصیات و مراحل رشد و تکامل کودک در هر دوره 

 توانایی برقراری ارتباط با کودک و خانواده 

 توانایی برقراری ارتباط با اعضاء تیم بهداشتی درمانی 

  و ایزوالسیون عفونت کنترلدر مورد روش های کسب آگاهی 

  های پرستاری از کودک بیماررعایت نکات ایمنی به هنگام انجام مراقبت 

  و ثبت آن عالیم حیاتیدر کنترل دقیق کسب مهارت 

  کنترلکسب مهارت در I&O و ثبت آن بیمار 

  شیوه های صحیح مایع درمانی، دارو درمانی و...کسب مهارت 

 کسب مهارت در ثبت گزارش پرستاری کودک 

 افته های آزمایشگاهی غیر طبیعی از طبیعیتوانایی افتراق ی 

 توانایی آموزش حین بستری و پس از ترخیص به کودک و خانواده 

  توانایی کار با تجهیزات بخش 

 توانایی انجام پروسیجرهای خاص و مراقبت های پرستاری در شرایط اورژانس 

 توانایی کنترل پرونده بیمار و آشنایی با اصطالحات رایج بخش 

 در بحث های گروهی، راندهای بالینی و کنفرانس ها شرکت فعال 
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 (به دفترچه تحویل داده شود )به صورت پیوستوزییارآمیف کیالییتک

به عهده داشته  ش پرستاری بیماری که مراقبت آنرااز گزار یک نمونه :تارییزارش پرسگی (0
 .اید

2 )Case Report: 

 وزشی ـرفی یک مورد آمـمع

خیص، ـشامل )بررسی، تش فرآیند پرستاریت از یک بیمار را بر اساس ـمراقب 

 ویل دهید.ـه تحـه مربی مربوطـب ته وـابی( بر عهده گرفـرا، ارزیـریزی، اجهـرنامـب

 :وزییآمیش محل کاردر بخ دارویینه یمبال( 3

با آن سر و کار داشته اید لیست نموده و در مورد  طول مدت کارآموزی خود در بخش 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؟ 
 ردید؟ر مشاهده گچه عوارضی در بیما 
 ال نمودید؟جهت برطرف کردن این عوارض پزشک معالج و شما چه راهکارهایی را اعم 

 

 

 نکته

، کلیه تکالیف خود را به مربی مربوطه آموزیکارباشند پس از اتمام میدانشجویان موظف 

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