
 

 

 

 

 نمره 5/0هر آیتم 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشيابي دانشجويان

 

 بسمه تعالي

 دانشكده پرستاري بروجرد

 

 بخش اطفال

 

 

 موارد ارزشيابي عمومي

 اسامي دانشجويان

          

رعایت فرم مقرر کارآموزی، حجاب و 

 آراستگی ظاهر

          

           رعایت اخالق و شئونات اسالمی

به موقع  و ترک ) حضور وقت شناسی

 کارآموزی( محل

          

 ارتباط صحیح و مناسبمهارت برقراری 

 )مربی، همکالسی ها و پرسنل(

          

اشتباهات و عدم پذیرش انتقاد پذیری، 

  تکرار آنها

          

، دقت و صحت در انجام مسئولیت پذیری 

 وظایف 

          

صرفه جویی و دقت در استفاده از وسایل 

 موجود در بخش

          

کودک و همراه توانایی برقراری ارتباط با 

 با رعایت حفظ قلمرو مددجو وی

          

داشتن سرعت عمل الزم و اعتماد به نفس 

 در انجام امور محوله

          

           غیبت موجه / غیر موجه

           ارزشیابی عمومی جمع نمره



 

 

 (0ام کار را ندارد)، توانایی انج(55/0انجام میدهد)، ناقص (5/0انجام میدهد)با راهنمایی  (،55/0(، نسبتا کامل انجام میدهد)1به طور کامل انجام میدهد)

 

 

 اختصاصيموارد ارزشيابي 

 اسامي دانشجويان

          

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 بیماری های مختلف 

 مانند گاستروآنتریت، پنومونی و.... 

          

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

          

توانایی کنترل دقیق عالئم حیاتی به روش صحیح 

 (مورد 5)حداقل 
          

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

          

رعایت اصول کنترل عفونت، ایزوالسیون و 

 ایمنی

          

توانایی تهیه سرم با غلظت های مختلف و 
های داخل آن، نوشتن صحیح برچسب و  الکترولیت

 مورد( 5تنظیم قطرات سرم )حداقل 

          

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

          

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

 طبیعی غیر

          

اصول  بر اساس  نوشتن گزارش پرستاری

 (مورد 3)حداقل صحیح 
          

در آشنایی با وسایل و تجهیزات پرکاربرد 

 بخش مانند نبوالیزر و...
          

آگاهی از بیماری ها و اصطالحات رایج بخش و 

 توانایی کنترل پرونده
          

و عوارض داروهای رایج  آگاهی از کاربرد، دوزاژ

 بخش

          

توانایی آموزش به کودک و خانواده بر اساس 

نیاز آموزشی )بدو پذیرش، حین بستری و 

 مورد(5حین ترخیص( )حداقل 

          

           ارزشیابی اختصاصی جمع نمره



 

 

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگي مربي

 امضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 موارد ارزشيابي 

 اسامي دانشجويان

          

           نمره( 5جمع نمره ارزشيابي عمومي )

           نمره( 01جمع نمره ارزشيابي عمومي )

تكاليف شامل فرآيند پرستاري، 

 3و.... )  case reportکنفرانس، 

 نمره(

          

           نمره( 2امتحان پايان دوره)

           نمره( 21) جمع نهايي نمره کارآموزي


