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 4  دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشكده پرستاري و مامايي ايران 

 بسمه تعالی

 

      نام و نام خانوادگی:

 شماره دانشجویی: 

  تاریخ شروع کارآموزی:

 : تاریخ اتمام کارآموزی 

  محل کارآموزی:

 : د بالینیاستانام 

 :  بالینی استاد نام  دستیار
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 راهنمای تکمیل دفترچه  

و به منظور اطمینان از دستیابی به این اهداف تهیه شده است. دانشجو موظف است در طول  این دفترچه بر اساس اهداف بالینی   

و یا دستیار   استاددوره  کلیه مهارتهای ثبت شده در جدول را به تعداد مورد انتظار انجام دهد و صحت عملکرد خود را به تایید 

  برساند.    استاد

 است.   الزامی اد است م بصورت روزانه و گرفتن تاییدیهتکمیل فر

 رعایت اخالق حرفه ایی و شئونات دانشجویی و اسالمی شرط ورود به بالین می باشد لذا در موارد ارزشیابی وارد نشده است. 

 عهده دانشجو است.  ه  مسئولیت حفاظت از دفترچه از مفقود یا مخدوش شدن ب

 نمره پایان دوره بر اساس موارد ثبت شده در دفترچه می باشد.  

 % از مهارتها را به طورمستقل انجام داده باشد .   70در پایان دوره انتظار می رود دانشجو حداقل 
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   اهداف کلی دوره:

کودکان سنین مختلف دارای مشکل بر اساس  ایجاد توانایی در دانشجو جهت ارتباط مناسب با کودك و خانواده و ارائه مراقبت به  

افزایش مهارت دانشجو در تعامل مناسب با    کودك و خانوادهبه  مراقبت خانواده محور و با تاکید بر آموزش    ویند پرستاری  آفر

  تصمیم  مشکل و توانایی حل    آموزش به خانواده و   های مراقبتی و   انجام روش  تیم بهداشتی درمانی،   ءخانواده و سایراعضا  کودك و 

نوتوانی کودکان    آموزشی و  نیازهای مراقبتی،   رفع مشکالت و   گیری به منظور بهبود عملکرد مستقل دانشجو در زمینه تشخیص و

 سنین مختلف 

 

 کودک سالم 

 ، شیرخوارگاه  مهدهای کودك  ، مدارس ابتدایی   :  محیط کارآموزی 

  از دانشجو انتظار می رود:در این دوره کارآموزی 

 . کودك را از نظر معیارهای رشد و تکامل و سالمت عمومی بررسی و نتایج را ثبت نماید   5حداقل 

 بازیهای متناسب با سن تکاملی کودك را اجرا کند. .1

 . نکات ایمنی در جهت پیشگیری از حوادث شایع در سنین مختلف را آموزش داده واجرا کند .2

 بر اساس فرم مخصوص کودکان را از نظر اختالالت یادگیری غربالگری نماید.   .3

 مدرسه گزارش نماید.  مهد یا ولین ئبر اساس فرم ارجاع موارد غیر طبیعی را به مس .4

 پنج  پرونده بهداشتی برای  کودکان سن مدرسه یا پیش دبستانی تشکیل دهد.   .5

 روزانه وضعیت بهداشت فردی دانش آموزان را کنترل نماید  و موارد مشکوك را گزارش دهد.   .6

  . بر اساس چك لیست استاندارد ارزیابی کند ومهد را , محیط مدرسه .7

   . محیط را به مدیر مدرسه یا مهد کودك کتبا گزارش نمایدوسالمتی کودکان و   نقاط قابل بهبود در بهداشت  .8

 . زان در معرض خطر سوء رفتار را شناسایی وبه مسئولین گزارش دهدکودکان ودانش آمو .9

های اولیه،    یك برنامه آموزشی در زمینه پیشگیری از بیماریهای واگیر، اصول تغذیه صحیح، رشد و تکامل کودك، کمك .10

 هدف این آموزش   بهداشت دهان و دندان و سایر موارد به درخواست مسئولین مدرسه  طراحی اجرا و ارزشیابی نماید. گروه

 باشند.   ی آموزگاران مو ها کودکان، اولیا
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 بیمار   دكکو

 های بستری کودکان   بخش محیط کارآموزی:

 : از دانشجو انتظار می رود این کارآموزیدر پایان 

و سپس    استاد بالینی)یك مورد در حضور  .با کودك و خانواده بر اساس مرحله رشد و تکاملی  ارتباط مناسب برقرار کند  .1

 روزانه ( به طور

 انجام دهد:  کودك را بر اساس فرایند پرستاری مراقبت از .2

 . بررسی نمایدکودك را معاینه  و با استفاده از فرم راهنما 

   .مشکالت کودك و خانواده را شناسایی نماید  

 . مشکالت شناسایی شده را اولویت بندی کند 

   .کند و اجرا تدوین را  بیماربرنامه مراقبتی مناسب برای 

   .برنامه مراقبتی اجرا شده را ارزشیابی کند 

 . یك برنامه آموزشی مناسب با نیاز خانواده اجرا نماید  .3

 . یك برنامه طرح ترخیص متناسب با نیاز کودك و خانواده تدوین نماید  .4

 . بدون اشتباه در پرونده ثبت نماید  گزارش پرستاریپنج  .5

 . نتایج آزمایشات  مندرج در پرونده را تفسیر کند  .6

 انجام دهد:مهارتهای بالینی در بخش کودکان را  

 جهت آزمایش  را با تکنیك صحیح  جمع آوری کند  خلط (ادرار،مدفوع ،خون ، ،ادرار)نمونه -7

 تجویزدو داروی خوراکی را به طور صحیح ومستقل انجام دهد. -8

 . تزریق عضالنی صحیح بطور مستقل انجام دهد دو -9

   . تزریق زیر جلدی صحیح بطور مستقل انجام دهد دو-10

   . داروی وریدی صحیح بطور مستقل انفوزیون نماید پنج   -11

 . با استفاده از نبوالیزر به کودك بدهد دو دارو-12

 برای کودك انجام دهد.  راتجویز یك دارو به صورت شیاف -13

 . بطور مستقل آماده نماید    سرم ترکیبی  پنج-14

 . را بطور صحیح تنظیم نماید ومیکروست دستگاه انفوزیون پمپ و پمپ سرنگ-15

 کودك انجام دهد.   دوساکشن لوله تراشه را بطور صحیح  در-16
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 ساکشن حلق  و دهان و بینی را بطور صحیح  در دو کودك انجام دهد.  -17

 پانسمان جراحی  دو کودك  را بطور صحیح تعویض نماید.  -18

 . لوله دهانی معدی بگذارد  کودك یكبرای -19

 . دقیق کنترل وثبت نماید   طور عالیم حیاتی  کودکان را به-20

 .  طور صحیح انجام دهدبه کودکان را در  روزانه O&Iکنترل  -21

 . از کودکان تب دار مراقبت کرده وتب را کنترل نماید  -22

   اکسیژن درمانی به روشهای مختلف )ماسك ،سوند بینی ،چادر اکسیژن( انجام دهد. -23

   . وگاستروستومی( انجام دهد NGTتغذیه به روشهای مختلف )از راه دهان ،گاواژ -24

 پروسیژرها آماده کند. دو کودك را برای انجام -25

 در بیماران را اجرا کند.  Isolation مورد استانداردهای جداسازی  دو-26

 را در کودکان به کار بندد.   Safetyاصول ایمنی -27
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 استادامضا  مهارت هربرای  مورد نظر سطح شایستگی مهارت بالینی 

 و تاریخ 

 مالحظات

 
عدم  

مشاهده 

 مهارت

مشاهده 

 مهارت

مهارت با انجام 

کمك ونظارت  

 استاد

انجام مهارت به 

 طور مستقل 

 برقراری ارتباط صحیح با کودك و خانواده

 مورد(  5)

      

 کنترل عالیم حیاتی 

 مورد (  5)

       نبض

     درجه حرارت 

     تنفس

     فشارخون 

 جمع آوری نمونه ها  

 )ادرار و...(

 مورد2

از    ادرارکشت    (

 فولی،.....( 

      

     مدفوع  

     خون 

 دارودادن 

هر    5-1) از  مورد 

 کدام( 

       PO خوراکی

     IM عضالنی

     IV وریدی

     SQ زیرجلدی

     Nebنبوالیزر

     SUPPرکتالی

 آماده کردن سرم ترکیبی

 و استفاده از داروهای پرخطر  مورد 5

      

وقطرات  تنظیم   میکروست  پمپ    سرم 

 ( مورد  5) انفوزیون وپمپ سرنگ

      

نکات   )رعایت  خون  های  فراورده  تزریق 

 هموویژالنس( 

      

کلستومی،  استومی)  از  مراقبت  نحوه 

 ایلئوستومی........( 

      

 cvcنحوه مراقبت و انفوزیون از ) پورت و  

line و )....... 

      

در  تب  کنترل  و  دار  تب  از کودك  مراقبت 

 مورد  2کودك

      

I/Oکنترل  

 مورد  2 

      

 رعایت اصول ایمنی در مراقبت از بیمار 

 مورد  5
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 اجرای احتیاطات ایزوالسیون 

 مورد  2

      

ترالی  وسایل  کنترل سالمت    استفاده و   نحوه 

 کد  

      

       ( SBARتحویل بالینی براساس مدل )

       در زمان پذیرش ارزیابی اولیه کودك 

ترخیص ایمن کودك براساس پروتکول  
SMART 

      

       اماده کردن بیمار قبل از جراحی 

ارائه  مراقبت های بعد از عمل و تحویل  

 بیمار از اتاق عمل 
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 11  دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشكده پرستاري و مامايي ايران 

امضاء   سطح شایستگی مورد نظر برای هر مهارت مهارت بالینی 

 استاد 

 و تاریخ 

 مالحظات

 
عدم  

مشاهده 

 مهارت

 

مشاهده 

 مهارت

انجام مهارت با 

کمك ونظارت  

 استاد

انجام مهارت به 

 طور مستقل 

 ساکشن  

 مورد  2

       لوله تراشه 

     دهان وحلق 

 انجام پانسمان 

   مورد 2

      

  درن   انواع  خارج کردن و مراقبت از)  

 ( ها

      

 ژن درمانی اکسی

 مورد  2 

       ماسك 

     کانوال 

     چادر اکسیژن 

کردن   انجام  بیما آماده  برای  ر 

 پروسیژرهای تهاجمی 

 مورد  2 

      

   NGT   لوله گذاری معده 

  مورد 1

      

بیمار  از  فرایند    مراقبت  اساس  بر 

 مورد 5پرستاری 

  وارشی گ مشکالت    مبتالبه)بیمار

  ،قلبی   عصبی  لیوی،ک  ،تنفسی  

 ( ومتابولیك ،جراحی ،عفونی،خون

      

 آموزش به بیمار 

 مورد  5

      

 ثبت گزارش پرستاری 

 مورد  5

      

 تغذیه کودك 

 مورد  2

 
NGT 

      

     گاستروستومی 

       دهانی  
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 تاریخ و  سطح شایستگی مورد نظر  برای هر مهارت اهداف یادگیری 

استادامضائ   

 

 مالحظات

مشاهده 

 مهارت 

انجام مهارت با  

کمك ونظارت 

 استاد

  هبانجام مهارت 

 طور مستقل 

نظر  5حداقل  -1 از  را  معیارهای   کودك 

 سالمت عمومی بررسی و   تکامل و  رشد و

 نتایج را ثبت نماید.

     

بازیهای متناسب با سن تکاملی کودك  -2

 اجرا کند.را 

     

نکات ایمنی در پیشگیری از حوادث در  -3

 نماید. کودکان را آموزش داده واجرا 

     

کودکان را از    ،  بر اساس فرم مخصوص-4

 نظر اختالالت یادگیری غربالگری نماید. 

     

بر اساس فرم ارجاع موارد غیر طبیعی را  -5

 مدرسه گزارش نماید.  مهد یا  به مسئولین 

     

پنج پرونده بهداشتی برای کودکان سن  -6

   .مدرسه یا پیش دبستانی تشکیل دهد

     

روزانه بهداشت فردی دانش آموزان را    -7

گزارش   را  مشکوك  وموارد  نماید  کنترل 

 دهد.

     

را بر اساس چك    یا مهد  محیط مدرسه  .8

 لیست استاندارد ارزیابی کند.

     

وسالمتی   نکات قابل بهبود در بهداشت--9

مدرسه    کودکان   مهدمحیط  به  یا  را 

 . کتبا گزارش نماید مسئولین

     

معرض  -10 در  آموزان  ودانش  کودکان 

خطر سوء رفتار را شناسایی وبه مسئولین  

 گزارش دهد.

     

زمینه  -10 در  آموزشی  برنامه  یك 

پیشگیری از بیماریهای واگیر ،اصول تغذیه  

های  ،کمك  کودك  وتکامل  ،رشد  صحیح 

موارد  ودندان وسایر  ،بهداشت دهان  اولیه 

مدرسه به   مسئولین  مهد    درخواست  یا 

گروه طراحی اجرا وارزشیابی نماید.)  کودك

 باشند(. آموزگاران می  وکودکان ،اولیا  هدف  
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شد    استادحوه اندازه گیری یادداشتهای در عرصه  و مشاهده توسط ن
شاهده ن

م
 

کمتراز حد  

انتظار 
ك و  

با کم

ی 
راهنمای

در حد انتظار  
 

ش از حد 
بی

انتظار 
 نمره  20 

 نمره   1 0.75 0.5 0.25 0 جمع آوری اطالعات 

از خانواده و پرونده اطالعات جسمی روحی و اجتماعی را جمع آوری   .1

 کند   می

      

       از مهارتهای مصاحبه به خوبی استفاده می کند  .2

       قدرت تصمیم گیری و مهارت حل مساله   

تشخیص ها پرستاری را متناسب با داده های جمع آوری شده ارائه   .1

 می کند  

      

موقعیتهای اورژانس را تشخیص می دهد و اقدام مناسب انجام می   .2

 دهد. 

      

       مداخالت درمانی را بر حسب اولویت انجام می دهد.  .3

       شرایط ایمنی خود و بیمار را رعایت می کند .4

       هزینه اثربخشی را رعایت می کند.   .5

       اقدامات انجام شده را ارزشیابی می کند  .6

       مداخالت پرستاری را با توجه به ارزشیابی انجام شده تغییر می دهد.   .7

       مهارت های ارتباطی و رهبری 

       ارتباط موثر و مناسب با مددجو همکار و مافوق برقرار می کند   .1

       از کانالهای ارتباطی موثر سازمانی استفاده می کند.  .2

       برنامه مراقبت روزانه بیماران خود را کتبی یادداشت می کند   .3

در حین کار اطالعات ضروری را گزارش و قبل از ترك واحد گزارش   .4

 شفاهی دقیق و منظمی ارائه می دهد.  

      

       نگرش حرفه ای  

به   .1 احترام  و  اسرار  و  خلوت  راستگویی حفظ  اخالقی صداقت  نکات 

 عقاید مددجو را رعایت می کند  

      

در محدوده قوانین و مقررات حرفه ای و مسئوالنه و عالقمند انجام   .2

 وظیفه می کند  

      

       در جهت یادگیری خود تالش می کند.  .3

از منابع علمی معتبر و به روز در انجام مراقبتهای خود استفاده می   .4

 کند. 

      

       انتقاد سازنده را پذیرفته و تغییر رفتار می دهد.   .5

های   .6 برنامه  و  بخش  از  بموقع  خروج  ورود  برای  شده  تعیین  زمان 

 آموزشی و..را رعایت می کند.  

      

       تکالیف محوله را بموقع تحویل می دهد.   .7

 

 

 ارائه یك فرایند پرستاری مدون از بیماران مراقبت شده به انتخاب دانشجو )ضمیمه شود( 

 برای والدین و کودك )ضمیمه شود(ارائه یك برنامه آموزشی ارائه شده 

 ارائه یك طرح ترخیص ارائه شده به والدین کودك )ضمیمه شود.(  


