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  مشخصات دانشجو:

  



  قد

وري نموده خود را یاد آهاي  وز رفتار و کردهانسانی در پایان هرر هر
در کنار بینش  .نماید می خود رسیدگیهاي  به حسابو به اصطالح 

عمیق و وسعت اندیشه الزم است هر فرد تجربیـات عملـی خـود را    
تجربیات ثبت و جمع آوري  باز نگري نموده و در زندگی بکار گیرد.

توانـد   می ورد کهآ می ارزشمند فراهماي  عملی به تدریج به مجموعه
ــه ــراهم   اي  زمین ــدي ف ــات بع ــراي تحقیق ــز ب ــر  ورد.آرا نی در اکث
مهـم خـود را   هاي  موزان تجربیات و عملکردجهان کارآهاي  دانشگاه

رسانند و این اساس ارزیابی عملکرد انـان   می به ثبتاي  در مجموعه
  است.

موزشـی خـود از طـرف    آخورد مناسبی از نحوه فعالیـت  اگر باز 
هـاي   نقـایص کـار و زمینـه    اساتید مربوطه نداشـته باشـید طبیعتـاً   

به عنوان ابزاري بـراي   Log book خواهد ماند. پیشرفت شما مخفی
مسـتند سـازي مراحـل یـادگیري و     ، ثبت تعداد تجـارب یـادگیري  

  باشد. می هارزیابی کیفیت آموزش بالینی شما در طول یک دور
عملـی مناسـب از   -مند به داشتن یک کارنامـه علمـی   اگر عالقه

این دفترچه را دقیق و نقادانـه   بالینی خود هستید لطفاًهاي  فعالیت
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توانـد بهتـرین وسـیله بـراي      مـی  زیرا ایـن دفترچـه   تکمیل نمایید
  آموزش مناسب و به موقع شما باشد.

اري امیـد  ضمن آرزوي موفقیت در طی دوره کارشناسی پرسـت 
عملـی خـود کوشـا    -است بتوانید در جهت ارتقاي توانمندي علمـی 

  باشید.

  موزشیقررات آمقوانین و 
شیفت ، 12:30الی 7:30ساعت کارآموزي شیفت صبح از ساعت  ●

 باشد. می 18:30الی 13:30عصر از ساعت 
، استفاده از اتیکـت "استفاده از یونیفرم مطابق مقررات دانشکده  ●

شلوار مشـکی  ، ها) (خانماي  نعه و شلوار سرمهمق، روپوش سفید
 "ساده و عدم استفاده از شلوار جینکفش ، (آقایان)اي  یا سرمه
 باشد. می ضروري

کوتاه نگـه داشـتن نـاخن و عـدم     ، صورت در زمینه آرایش سر و ●
آالت مطابق قـوانین و مقـررات دانشـکده عمـل     استفاده از زیور

 نمایید.
 برابـر  برابـر و غیبـت غیـر موجـه دو    جبران هر غیبت موجه یک  ●

 باشد و حداکثر تا یک هفته پس از اتمام کارآموزي دانشـجو  می
 بایست غیبت خود را جبران نماید. می

-کادرآموزشـی ، همکـاران ، ها آنهمراهان ، در برخورد با بیماران ●



وک دوره   ناک  الگ   3   تار  ار

 درمانی اصول اخالقی و شئونات اسالمی را رعایت نماید.
اسـتاد   ن فقـط بـا کسـب اجـازه از    خروج از بخش یـا بیمارسـتا   ●

 باشد. می مربوطه میسر
اختصاص بخشی از ساعت کارآموزي بـه اسـتفاده از کتابخانـه و     ●

موزي بـا  در طول کـارآ ، اینترنت در ارتباط با موضوع کارآموزي
 نظر استاد مربوطه امکان پذیر است.

ــررات آ  ● ــوانین و مق ــت ق ــف ، موزشــی در بخــشرعای ــه تکلی ارائ
و مشـارکت   هـا  مراقبـت ارائه ت در بحث گروهی یادگیري شرک

ــه در    ــواردي هســتند ک ــر از م ــود راهب ــادگیري خ ــال در ی فع
 شوند. می ارزشیابی لحاظ

کلیه تکلیف خود را در پایان هر دوره کارآموزي با استاد بـالینی   ●
  مربوطه تحویل دهید.
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  نکاتی در رابطه با تکمیل الگ بوك:
 کارآموزي الزامی است. تکمیل الگ بوك از شروع دوره ●
جدول مربوطـه را بـه تاییـد    ، پس از کسب مهارت در هر مرحله ●

 برسانید. استاد بالینی
زمـان کوتـاهی بـه تکمیـل الگ     ، بهتر است در پایان هر فعالیت ●

 بوك تخصیص داده شود.
به همراه داشته باشـید تـا در    ها کارآموزيالگ بوك را در طول  ●

ن اقـدام شـود بـه ایـن     اطالعات در آنسبت به ثبت موقع لزوم 
ترتیب از ثبت اطالعات از طریق رجوع به حافظه کـه بـا خطـا    

 باشد پیشگیري خواهد شد. می توام
در کــارآموزي هــا  احتمــال دارد موقعیــت انجــام برخــی مهــارت ●

تواند مهـارت را در   می دیگري فراهم آید در این صورت دانشجو
 بخش دیگري انجام دهد.

 صداقت و بدون مخدوش شدن اطالعات بـه ، مال دقتلطفا در ک ●
بـدیهی اسـت عـدم تکمیـل      تکمیل این دفترچه اقدام نماییـد. 

 موجب تضییع حقوق شما خواهد شد.، مناسب
مسئولیت هر گونه مخدوش یا مفقود شدن الگ بوك بـه عهـده    ●

 دانشجو خواهد بود.
 گروه آموزشی یا استاد مشاور دانشـجو در موعـد مقتضـی و بـه     ●

صــورت مســتمر الگ بــوك را ارزیــابی نمــوده و نتیجــه را بــه  
 دانشجو بازخورد خواهد داد.

کارشناسی پرستاري ارائه الگ بوك تکمیل شـده   در پایان دوره ●
 جهت فارغ التحصیلی دانشجو الزامی است.
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  هاي گذرانده شده در بخش برگه ثبت شیفت
  

امضاي 
  مربی

 موظف  جبرانی 
ساعت 

 ورود
  ریخ تا  روز  جلسه

  ردیف

       1 

       2 

       3 

       4 

       5 

       6 

       7 

       8 

       9 

       10 
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  پرستاريهاي  هاي مربوط به کارآموزي اصول و مهارت مهارت
  جراحی و زنان-یداخلهاي  بخش محیط کارآموزي:
  رین بیشتر)نیاز به تم :C-متوسط :B-مطلوب :A (ارزیابی مهارت:

  
  نحوه اقدام و ارزیابی 
  مربی

  مهارت

با   مستقل
کمک 
  مربی

فقط 
  مشاهده

 دتعدا
پروسیجرهاي 

  انجام شده

نمره 
  ارزیابی

اي  هبرقراري ارتباط حرف
  مناسب با بیمار

          

            مرتب کردن واحد بیمار
آشنایی با پرونده پزشکی 

  بیمار بستري
          

شستشوي دست به روش 
  طبی

          

             وضعیت دهی بیمار
            کنترل و ثبت عالئم حیاتی 

انتقال ، آشنا شدن با پذیرش
  ص بیماریو ترخ

          

 کنترل و ثبت جذب و دفع
)I&O(  

          

OOB  با رعایت اصول
  ایمنی

          

            انجام پاشویه
            تنظیم قطرات سرم

وصل کردن سرم و مراقبت 
  از ان

          

            انجام هپارین الك
            تعویض پانسمان

            رگ گیري
            خارج کردن آنژیوکت
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  نحوه اقدام و ارزیابی 
  مربی

  مهارت

با   مستقل
کمک 
  مربی

فقط 
  مشاهده

 دتعدا
پروسیجرهاي 

  انجام شده

نمره 
  ارزیابی

            دن بسته استریلرباز ک
پوشیدن دستکش استریل 

  به روش باز
          

            تزریق عضالنی
            تزریق زیر جلدي

            لوسودادن دارو به صورت ب
دادن دارو به صورت 

  انفوزیون 
          

گوش و ، ریختن قطره چشم
  نیبی

          

            استنشاقیهاي  دادن دارو
تجویز اکسیژن با کانوالي 

  بینی و ماسک
          

بهداشت ي ها مراقبتانجام 
  فردي بیمار

          

نقاط تحت فشار  ماساژ
  پوست

          

مراقبت از سوند معده تغذیه 
  NGTبیمار از طریق

          

            تهیه نمونه خون محیطی
انجام تمرینات فعال و غیر 

  لفعا
          

            مراقبت از سوند ادراري
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  فرم ارزشیابی نهایی کارآموزي
  

  خاتمه:                                   تعداد غیبت:           شروع کارآموزي:
  

یف
رد

  

  نمره  موارد ارزشیابی

    ) 2ارزشیابی عمومی ( نمره از   1

    )12حیطه روانی حرکتی ( نمره از   2
    )2نمره از حیطه شناختی (   3
    )2حیطه عاطفی ( نمره از   4

    )2تکالیف ( نمره از   5

    )2امتیاز مدیر گروه ( نمره از   *

  
  (امتیاز دهی طبق چک لیست تخصصی) حیطه روانی حرکتی:

  یعنی اجراي  2و1رود مهارت در مرحله  می انتظار 4و3و2جهت دانشجویان ترم
  مربی باشد. مهارت پس از تقلید و اجراي عمل بدون کمک 

  یعنی اجراي بدون  3و2مهارت در مرحله  رود می انتظار 6و5جهت دانشجویان ترم
  کمک و اجرا بدون خطا و بدون کمک مربی باشد. 

  یعنی اجراي بدون  4و3مهارت در مرحله  رود می انتظار 8و7جهت دانشجویان ترم
هماهنگی و تسلط کمک و اجراي بدون خطا و اجرا با مهارت واستادانه و متوالی با 

  کامل باشد.
  : حیطه شناختی

  آزمون بالینی ابتداي دوره و پایان دوره  
 پرسش و پاسخ شفاهی در طی دوره  
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گروهی و هاي  داوطلب شدن در پرسش و پاسخ و شرکت فعال در بحث حیطه عاطفی:
  درون بخشیهاي  کنفرانس
کی از بیماران درپایان )  از یCase Study: ارائه طرح مطالعه موردي بیمار (تکالیف

 . ي داخلی جراحیها کارآموزيثبت پاراکلنیک در ، بیماري  دوره با بررسی کامل و معاینه
مورد تشخیص پرستاري همراه با اقدامات فرآیند پرستاري با ذکر منابع 4گزارش حداقل 

  و یا تهیه پوستر جهت بخش زیر نظر اعضاي هیئت علمی دانشکده
  نمره 2  ر مواقع لزومد*امتیاز مدیر گروه: 

در صورت بررسی کل نمرات بالینی یا اعتراض دانشجویان به نمره و گزارش *توضیح: 
با بررسی مستندات و تکالیف طبق چک لیست عمومی و تخصصی امتیاز ، مربی مربوطه

  گردد.  می آزمون بالینی با نظر مدیر گروه نمره نهایی
    

  
تاریخ و امضاء دانشجو:                                                                   تاریخ و امضاء مدرس بالینی: 

 تاییدیه مدیر گروه:
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  لوژي بالینیوهاي مربوط به کارآموزي فارماک مهارت
  داخلی و جراحیهاي  بخش محیط کارآموزي:
 :نیاز به تمرین بیشتر)C-:متوسطB- مطلوب:A (ارزیابی مهارت:

  
ارزیابی نحوه اقدام و 

  مربی
  مهارت

با   مستقل
کمک 
  مربی

فقط 
  مشاهده

 تعداد
پروسیجرهاي 

  انجام شده

نمره 
  ارزیابی

آشنایی با بخش دارویی 
  پرونده بیمار و کاردکس

          

آشنایی با اصطالحات و 
  اختصارات دارویی

          

آشنایی با انواع اشکال 
  دارویی

          

آشنایی با نام تجاري 
  داروهاي پر مصرف

          

 و گیري اندازه واحدهاي
  داروها تجویز در ها آن تبدیل

          

رعایت شش اصل صحیح 
  دارو دادن

          

نتی دوت برخی آشنایی با آ
پر مصرف و هاي  دارو

  داروییهاي  مسمومیت

          

            تجویز داروها در حاملگی
نتی دوت برخی آآشنایی با 

  پر مصرف هاي  دارو
          

هاي آشنایی کلی با دارو
  ترالی اورژانس

          

ها  آشنایی با پایداري دارو
  (حداقل شش مورد)
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ارزیابی نحوه اقدام و 
  مربی

  مهارت

با   مستقل
کمک 
  مربی

فقط 
  مشاهده

 تعداد
پروسیجرهاي 

  انجام شده

نمره 
  ارزیابی

آشنایی با تداخالت دارویی 
  (شش مورد) شایع

          

آشنایی با اثرات دارویی در 
  مختلف بدنهاي  سیستم

          

            داروها و غذایی تداخالت
، زیر جلدي، تزریق عضالنی

  داخل جلدي
          

رضه آشنایی با گزارش عا
  )ADRناخواسته دارویی(

          

            لوسودادن دارو به صورت ب
دادن دارو به صورت 

  انفوزیون
          

، دادن صحیح قطره چشمی
  گوش و بینی

          

            دادن داروهاي استنشاقی
آموزش مصرف دارو و 

پیگیري عوارض احتمالی 
  به بیمار

          

            محاسبه تعداد قطرات سرم
            یکنفرانس داروی
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  فرم ارزشیابی نهایی کارآموزي
  

  خاتمه:                                           تعداد غیبت:                           شروع کارآموزي: 
  

یف
رد

  

  نمره  موارد ارزشیابی  

    )  2ارزشیابی عمومی ( نمره از   1

    )  12حیطه روانی حرکتی ( نمره از   2
    ) 2( نمره از  حیطه شناختی  3
    ) 2حیطه عاطفی ( نمره از   4

    )  2تکالیف ( نمره از   5

    ) 2امتیاز مدیر گروه ( نمره از   *

  
  (امتیاز دهی طبق چک لیست تخصصی) حیطه روانی حرکتی:

  یعنی اجراي  2و1رود مهارت در مرحله  می انتظار 4و3و2جهت دانشجویان ترم
  دون کمک مربی باشد. مهارت پس از تقلید و اجراي عمل ب

  یعنی اجراي بدون  3و2مهارت در مرحله  رود می انتظار 6و5جهت دانشجویان ترم
  کمک و اجرا بدون خطا و بدون کمک مربی باشد. 

  یعنی اجراي بدون  4و3مهارت در مرحله  رود می انتظار 8و7جهت دانشجویان ترم
والی با هماهنگی و تسلط کمک و اجراي بدون خطا و اجرا با مهارت واستادانه و مت

  کامل باشد.
  : حیطه شناختی

  آزمون بالینی ابتداي دوره و پایان دوره  
 پرسش و پاسخ شفاهی در طی دوره  
 



وک دوره   ناک  الگ   13   تار  ار

گروهی و هاي  داوطلب شدن در پرسش و پاسخ و شرکت فعال در بحث حیطه عاطفی:
  درون بخشیهاي  کنفرانس
)  از یکی از بیماران درپایان Case Study: ارائه طرح مطالعه موردي بیمار ( تکالیف

. ي داخلی جراحیها کارآموزيثبت پاراکلنیک در ، بیماري  دوره با بررسی کامل و معاینه
مورد تشخیص پرستاري همراه با اقدامات فرآیند پرستاري با ذکر منابع 4گزارش حداقل 

  و یا تهیه پوستر جهت بخش زیر نظر اعضاي هیئت علمی دانشکده
  نمره 2  در مواقع لزومروه: *امتیاز مدیر گ

در صورت بررسی کل نمرات بالینی یا اعتراض دانشجویان به نمره و گزارش *توضیح: 
با بررسی مستندات و تکالیف طبق چک لیست عمومی و تخصصی امتیاز ، مربی مربوطه

  گردد.  می آزمون بالینی با نظر مدیر گروه نمره نهایی
    

  
تاریخ و امضاء دانشجو:                                                                   تاریخ و امضاء مدرس بالینی: 

 تاییدیه مدیر گروه:
  
  
  

   



وک دوره        14    نا  الگ   تار  کار

هاي مربوط به کارآموزي پرستاري بزرگساالن  مهارت
  )1سالمندان(

  داخلی و جراحیهاي  بخش محیط کارآموزي:
  ر):نیاز به تمرین بیشتC-:متوسطB- :مطلوبA (ارزیابی مهارت:

  
نحوه اقدام و ارزیابی 
  مربی

  مهارت

با   مستقل
کمک 
  مربی

فقط 
  مشاهده

پروسیجرهاي تعداد
  انجام شده

نمره 
  ارزیابی

پذیرش بیمار در 
  بخش

          

            رگ گیري
            سوند گذاري مثانه
            سوند گذاري معده

            گاواژ
            الواژ

            مراقبت از سوند معده
            ثانهمراقبت از سوند م

خارج کردن سوند 
  ادراري

          

کنترل و ثبت جذب 
  )I&O( و دفع

          

            تعویض پانسمان
            مراقبت از زخم بستر
گرفتن نمونه خون 

  وریدي
          

            ها شناخت انواع سرم



وک دوره   ناک  الگ   15   تار  ار

نحوه اقدام و ارزیابی 
  مربی

  مهارت

با   مستقل
کمک 
  مربی

فقط 
  مشاهده

پروسیجرهاي تعداد
  انجام شده

نمره 
  ارزیابی

انواع  مراقبت از
  استومی

          

آماده کردن بیمار 
  ندوسکوپیبراي آ

          

ا گرفتن نمونه ادرار ی
  مدفوع

          

            گرفتن نمونه خلط
            تزریق عضالنی

            تزریق زیر جلدي
 تل و بانداژآبستن 

  ها اندام
          

 قبل ازي ها مراقبت
عمل و تحویل دادن 

  عملبیمار به اتاق 

          

تحویل گرفتن بیمار 
از اتاق عمل و 

بعد از ي ها مراقبت
  عمل

          

مراقبت از بیمار با 
موزش و آ، تراکشن

  کنترل عوارض

          

مراقبت از بیمار با 
آموزش و کنترل ، گچ

  عوارض

          



وک دوره        16    نا  الگ   تار  کار

نحوه اقدام و ارزیابی 
  مربی

  مهارت

با   مستقل
کمک 
  مربی

فقط 
  مشاهده

پروسیجرهاي تعداد
  انجام شده

نمره 
  ارزیابی

و  PINمراقبت از 
  پروتز

          

            خارج کردن درن
آموزش به بیمار و 

  خانواده وي 
          

برنامه ریزي و اجراي 
  عملیات ترخیص 

          

            کنفرانس بالینی
            مطالعه موردي

فرآیند ترخیص بیمار 
  از بخش

          

ثبت گزارش 
  پرستاري

          

  
  
  
  

   



وک دوره   ناک  الگ   17   تار  ار

  فرم ارزشیابی نهایی کارآموزي
  

  خاتمه:                                     تعداد غیبت:                                    شروع کارآموزي:                 
  

یف
رد

  

  نمره  موارد ارزشیابی  

    )  2ارزشیابی عمومی ( نمره از   1

    )  12حیطه روانی حرکتی ( نمره از   2
    ) 2حیطه شناختی ( نمره از   3

    ) 2حیطه عاطفی ( نمره از   4

    )  2تکالیف ( نمره از   5

    ) 2امتیاز مدیر گروه ( نمره از   *

  
  (امتیاز دهی طبق چک لیست تخصصی) حیطه روانی حرکتی:

  یعنی اجراي  2و1حله رود مهارت در مر می انتظار 4و3و2جهت دانشجویان ترم
  مهارت پس از تقلید و اجراي عمل بدون کمک مربی باشد. 

  یعنی اجراي بدون  3و2مهارت در مرحله  رود می انتظار 6و5جهت دانشجویان ترم
  کمک و اجرا بدون خطا و بدون کمک مربی باشد. 

  یعنی اجراي بدون  4و3مهارت در مرحله  رود می انتظار 8و7جهت دانشجویان ترم
مک و اجراي بدون خطا و اجرا با مهارت واستادانه و متوالی با هماهنگی و تسلط ک

  کامل باشد.
  : حیطه شناختی

  آزمون بالینی ابتداي دوره و پایان دوره  
 پرسش و پاسخ شفاهی در طی دوره  
 



وک دوره        18    نا  الگ   تار  کار

گروهی و هاي  داوطلب شدن در پرسش و پاسخ و شرکت فعال در بحث حیطه عاطفی:
  یدرون بخشهاي  کنفرانس
)  از یکی از بیماران درپایان Case Study: ارائه طرح مطالعه موردي بیمار ( تکالیف

. ي داخلی جراحیها کارآموزيثبت پاراکلنیک در ، بیماري  دوره با بررسی کامل و معاینه
مورد تشخیص پرستاري همراه با اقدامات فرآیند پرستاري با ذکر منابع 4گزارش حداقل 

  بخش زیر نظر اعضاي هیئت علمی دانشکدهو یا تهیه پوستر جهت 
  نمره 2  در مواقع لزوم*امتیاز مدیر گروه: 

در صورت بررسی کل نمرات بالینی یا اعتراض دانشجویان به نمره و گزارش *توضیح: 
با بررسی مستندات و تکالیف طبق چک لیست عمومی و تخصصی امتیاز ، مربی مربوطه

  گردد.  می ه نهاییآزمون بالینی با نظر مدیر گروه نمر
    

  
تاریخ و امضاء دانشجو:                                                                   تاریخ و امضاء مدرس بالینی: 

 تاییدیه مدیر گروه:
  
  
  

   



وک دوره   ناک  الگ   19   تار  ار

  هاي مربوط به کارآموزي پرستاري  مهارت
  )2( بزرگساالن سالمندان

  زنانو  داخلی و جراحیهاي  بخش محیط کارآموزي:
  :نیاز به تمرین بیشتر)C-:متوسطB- :مطلوبA (ارزیابی مهارت:

  
نحوه اقدام و ارزیابی 
  مربی

  مهارت

با   مستقل
کمک 
  مربی

فقط 
  مشاهده

 دتعدا
پروسیجرهاي 

  انجام شده

نمره 
  ارزیابی

            پذیرش بیمار در بخش
 اساس بر جو مدد مراقبت
  پرستاري فرآیند

          

            رگ گیري
حال و معاینه گرفتن شرح 

  فیزیکی
          

            سوند گذاري مثانه
            مراقبت از سوند مثانه
            مراقبت از سوند حالب

            خارج کردن سوند ادراري
مراقبت از بیمار مبتال به 

سیستم ادراري و هاي  سنگ
الزم به وي هاي  ارائه آموزش

  و خانواده

          

مراقبت از بیمار بعد از 
  پروستاتکتومی

          

            تعویض پانسمان
            ECGگرفتن 
            ECGتفسیر 

            گرفتن نمونه خون وریدي
            تفسیر نتایج آزمایشگاهی



وک دوره        20    نا  الگ   تار  کار

نحوه اقدام و ارزیابی 
  مربی

  مهارت

با   مستقل
کمک 
  مربی

فقط 
  مشاهده

 دتعدا
پروسیجرهاي 

  انجام شده

نمره 
  ارزیابی

تجویز اکسیژن با کانوالي 
  بینی و ماسک

          

            ساکشن کردن راه هوایی
موزش نحوه مصرف اسپري آ

  به بیمار
          

            انجام فیزیوتراپی تنفسی
            )I&Oجذب و دفع( کنترل

بررسی آمادگی بیمار براي 
تشخیصی هاي  انجام تست

IVP-KUB- سونوگرافی  

          

            کمک در احیاي قلبی ریوي
 و حین، قبل يها مراقبت

 تشخیصی هاي آزمون از بعد
  تنفسی

          

            Chest Tubeمراقبت از 
            مراقبت از تراکئوستومی

و قبل از عمل ي ها مراقبت
تحویل دادن بیمار به اتاق 

  عمل

          

تحویل گرفتن بیمار از اتاق 
بعد از ي ها مراقبتعمل و 

  عمل

          

ریزي و اجراي  برنامه
  عملیات ترخیص 

          

            کنفرانس بالینی
            مطالعه موردي

            ثبت گزارش پرستاري



وک دوره   ناک  الگ   21   تار  ار

  فرم ارزشیابی نهایی کارآموزي
  

  خاتمه:                                     تعداد غیبت:                               وزي: شروع کارآم                
  

یف
رد

  

  نمره  موارد ارزشیابی

    )  2ارزشیابی عمومی ( نمره از   1

    )  12حیطه روانی حرکتی ( نمره از   2
    ) 2حیطه شناختی ( نمره از   3

    ) 2حیطه عاطفی ( نمره از   4

    )  2( نمره از تکالیف   5

    ) 2امتیاز مدیر گروه ( نمره از   *

  
  (امتیاز دهی طبق چک لیست تخصصی) حیطه روانی حرکتی:

  یعنی اجراي  2و1رود مهارت در مرحله  می انتظار 4و3و2جهت دانشجویان ترم
  مهارت پس از تقلید و اجراي عمل بدون کمک مربی باشد. 

  یعنی اجراي بدون  3و2مهارت در مرحله  رود می انتظار 6و5جهت دانشجویان ترم
  کمک و اجرا بدون خطا و بدون کمک مربی باشد. 

  یعنی اجراي بدون  4و3مهارت در مرحله  رود می انتظار 8و7جهت دانشجویان ترم
کمک و اجراي بدون خطا و اجرا با مهارت واستادانه و متوالی با هماهنگی و تسلط 

  کامل باشد.
  : حیطه شناختی

 الینی ابتداي دوره و پایان دوره آزمون ب  
 پرسش و پاسخ شفاهی در طی دوره  
 



وک دوره        22    نا  الگ   تار  کار

گروهی و هاي  داوطلب شدن در پرسش و پاسخ و شرکت فعال در بحث حیطه عاطفی:
  درون بخشیهاي  کنفرانس
)  از یکی از بیماران درپایان Case Study: ارائه طرح مطالعه موردي بیمار (تکالیف

. ي داخلی جراحیها کارآموزيثبت پاراکلنیک در ، بیماري  نهدوره با بررسی کامل و معای
مورد تشخیص پرستاري همراه با اقدامات فرآیند پرستاري با ذکر منابع 4گزارش حداقل 

  و یا تهیه پوستر جهت بخش زیر نظر اعضاي هیئت علمی دانشکده
  نمره 2  در مواقع لزوم*امتیاز مدیر گروه: 

ات بالینی یا اعتراض دانشجویان به نمره و گزارش در صورت بررسی کل نمر*توضیح: 
با بررسی مستندات و تکالیف طبق چک لیست عمومی و تخصصی امتیاز ، مربی مربوطه

  گردد.  می آزمون بالینی با نظر مدیر گروه نمره نهایی
    

  
                              تاریخ و امضاء دانشجو:                                     تاریخ و امضاء مدرس بالینی: 

 تاییدیه مدیر گروه:

  
  
  

   



وک دوره   ناک  الگ   23   تار  ار

  مربوط به کارآموزي پرستاري هاي  مهارت
  )3( بزرگساالن سالمندان

مغـز و  ، ENT، چشم، اتاق عمل، داخلی و جراحیهاي  بخش محیط کارآموزي:
  غدد و عفونی، پوست، اعصاب

  :نیاز به تمرین بیشتر)C-:متوسطB- :مطلوبA (ارزیابی مهارت:
  

نحوه اقدام و ارزیابی 
  مربی

  مهارت

با   مستقل
کمک 
  مربی

فقط 
  مشاهده

 تعداد
پروسیجرهاي 

  انجام شده

نمره 
  ارزیابی

            پذیرش بیمار در بخش
 اساس بر جو مدد مراقبت
  پرستاري فرآیند

          

گرفتن شرح حال و معاینه 
  فیزیکی

          

            LPبعد از  مراقبت از بیمار
            گرفتن نمونه خلط

به کار گیري اصول ایزوله 
  سازي

          

مراقبت از بیمار ایزوله و 
  ایزوله معکوس 

          

 هاي عفونت از پیشگیري
  بیمارستانی

          

 با رابطه در مراقبتی اصول
 منتقله عفونی هاي بیماري

  خون راه از

          

 در پرستاريي ها مراقبت
  دیابت به مبتال مددجویان

          

 در تاريپرس يها مراقبت
 به مبتال مددجویان
  تیروئید اختالالت

          



وک دوره        24    نا  الگ   تار  کار

نحوه اقدام و ارزیابی 
  مربی

  مهارت

با   مستقل
کمک 
  مربی

فقط 
  مشاهده

 تعداد
پروسیجرهاي 

  انجام شده

نمره 
  ارزیابی

 در پرستاري يها مراقبت
 به مبتال مددجویان

  اختالالت پاراتیروئید

          

 در پرستاري يها مراقبت
 به مبتال مددجویان
  آدرنال غده اختالالت

          

 در پرستاري يها مراقبت
 به مبتال مددجویان
  هیپوفیز غده اختالالت

          

 ستانجام ت
Intradermal  

          

گرفتن نمونه براي کشت 
 خون 

          

            کار کردن با پمپ انفوزیون
گوش ، ریختن قطره چشم

  و بینی
          

            شستشوي چشم
            پانسمان چشم

مراقبت از بیمار بعد از 
  ENTهاي جراحی

          

            تعویض پانسمان
            گرفتن نمونه خون وریدي

            مایشگاهیتفسیر نتایج آز
آموزش تزریق انسولین به 

  بیمار و خانواده وي
          

آموزش و مراقبت از بیمار 
  با بیوپسی مغز استخوان

          



وک دوره   ناک  الگ   25   تار  ار

نحوه اقدام و ارزیابی 
  مربی

  مهارت

با   مستقل
کمک 
  مربی

فقط 
  مشاهده

 تعداد
پروسیجرهاي 

  انجام شده

نمره 
  ارزیابی

چک کردن قند خون بیمار 
  با استفاده از گلوکومتر

          

آموزش مراقبت از خود به 
  بیمار مبتال به دیابت

          

پوشیدن دستکش استریل 
  به روش باز و بسته

          

، انجام صحیح اسکراپ
و  ها خشک کردن دست

  پوشیدن گان

          

پذیرش بیمار در اتاق عمل 
  و انتقال بیمار تا تخت عمل

          

کمک به پرپ و درپ 
  کردن بیمار

          

چک اتاق عمل از نظر 
نظافت و وسایل الزم جهت 

  عمل جراحی

          

چک عملکرد صحیح 
مورد هاي  وسایل و دستگاه

  احینیاز عمل جر

          

آماده کردن میز عمل بر 
اساس کار کرد وسایل 

  جراحی

          

            بیمار GCS تعیین نمره
مراقبت از بیمار در حال 

  اغما
          

نفسیر نتایج آزمایش 
 خون شریانیهاي  گاز

)ABG(  

          



وک دوره        26    نا  الگ   تار  کار

نحوه اقدام و ارزیابی 
  مربی

  مهارت

با   مستقل
کمک 
  مربی

فقط 
  مشاهده

 تعداد
پروسیجرهاي 

  انجام شده

نمره 
  ارزیابی

            ترانسفوزیون خون
مراقبت از بیمار با 
  اختالالت پوستی

          

            تهیه کشت از زخم
قبل از عمل و ي ها مراقبت

تحویل دادن بیمار به اتاق 
  عمل

          

تحویل گرفتن بیمار از اتاق 
بعد از ي ها مراقبتعمل و 

  عمل

          

            تهیه پمفلت آموزشی
برنامه ریزي و اجراي 

عملیات ترخیص کنفرانس 
  بالینی 

          

            مطالعه موردي
            ثبت گزارش پرستاري

  
   



وک دوره   ناک  الگ   27   تار  ار

  بی نهایی کارآموزيفرم ارزشیا
  

  خاتمه:                                   تعداد غیبت:                                    شروع کارآموزي:                 
  

یف
رد

  

  نمره  موارد ارزشیابی  

    )  2ارزشیابی عمومی ( نمره از   1

    )  12حیطه روانی حرکتی ( نمره از   2
    ) 2ره از حیطه شناختی ( نم  3

    ) 2حیطه عاطفی ( نمره از   4

    )  2تکالیف ( نمره از   5

    ) 2امتیاز مدیر گروه ( نمره از   *

  
  (امتیاز دهی طبق چک لیست تخصصی) حیطه روانی حرکتی:

  یعنی اجراي  2و1رود مهارت در مرحله  می انتظار 4و3و2جهت دانشجویان ترم
  مک مربی باشد. مهارت پس از تقلید و اجراي عمل بدون ک

  یعنی اجراي بدون  3و2مهارت در مرحله  رود می انتظار 6و5جهت دانشجویان ترم
  کمک و اجرا بدون خطا و بدون کمک مربی باشد. 

  یعنی اجراي بدون  4و3مهارت در مرحله  رود می انتظار 8و7جهت دانشجویان ترم
با هماهنگی و تسلط کمک و اجراي بدون خطا و اجرا با مهارت واستادانه و متوالی 

  کامل باشد.
  : حیطه شناختی

  آزمون بالینی ابتداي دوره و پایان دوره  
 پرسش و پاسخ شفاهی در طی دوره  
 



وک دوره        28    نا  الگ   تار  کار

گروهی و هاي  داوطلب شدن در پرسش و پاسخ و شرکت فعال در بحث حیطه عاطفی:
  درون بخشیهاي  کنفرانس
ز یکی از بیماران درپایان )  اCase Study: ارائه طرح مطالعه موردي بیمار (تکالیف

. ي داخلی جراحیها کارآموزيثبت پاراکلنیک در ، بیماري  دوره با بررسی کامل و معاینه
مورد تشخیص پرستاري همراه با اقدامات فرآیند پرستاري با ذکر منابع 4گزارش حداقل 

  و یا تهیه پوستر جهت بخش زیر نظر اعضاي هیئت علمی دانشکده
  نمره 2  در مواقع لزوم*امتیاز مدیر گروه: 

در صورت بررسی کل نمرات بالینی یا اعتراض دانشجویان به نمره و گزارش *توضیح: 
با بررسی مستندات و تکالیف طبق چک لیست عمومی و تخصصی امتیاز ، مربی مربوطه

  گردد.  می آزمون بالینی با نظر مدیر گروه نمره نهایی
    

  
تاریخ و امضاء دانشجو:                                                                   تاریخ و امضاء مدرس بالینی: 

 تاییدیه مدیر گروه:
  
  

   



وک دوره   ناک  الگ   29   تار  ار

  رآموزي پرستاري اورژانس هاي مربوط به کا مهارت
  ها و حوادث غیر مترقبه در بحران

  اورژانسهاي  بخش محیط کارآموزي:
  ن بیشتر):نیاز به تمریC-:متوسطB-:مطلوب A(ارزیابی مهارت:

  
نحوه اقدام و ارزیابی 
  مربی

    مهارت

با   مستقل
کمک 
  مربی

فقط 
  مشاهده

 تعداد
پروسیجرهاي 

  انجام شده

نمره 
  ارزیابی

            پذیرش بیمار در بخش
هاي  بررسی و تعیین اولویت

  مراقبتی مصدومان
          

-مشارکت در احیاي قلبی
  ریوي

          

شرح موارد مصرف و نحوه 
سایل استفاده از کلیه و

  موجود در ترالی اورژانس

          

داروي  10توضیح حداقل 
رایج مورد استفاده در ترالی 

، انس را بر اساس دوز اثرژاور
تداخالت ، موارد مصرف

روش تجویز و ، دارویی
  توجهات پرستاري

          

بحرانی از ي ها مراقبت
حداقل یک مصدوم با 

  صدمات شکمی

          

بحرانی از ي ها مراقبت
مصدوم با  حداقل یک

  صدمات قفسه سینه

          

بحرانی از ي ها مراقبت
حداقل یک مصدوم با 

  نخاعی- صدمات مغزي

          



وک دوره        30    نا  الگ   تار  کار

نحوه اقدام و ارزیابی 
  مربی

    مهارت

با   مستقل
کمک 
  مربی

فقط 
  مشاهده

 تعداد
پروسیجرهاي 

  انجام شده

نمره 
  ارزیابی

بحرانی از ي ها مراقبت
  حداقل یک بیمار مسموم 

          

بحرانی در ي ها مراقبت
  حداقل یک موردها  گزیدگی

          

بحرانی از ي ها مراقبت
حداقل یک بیمار در حین و 

  بعد از تشنج

          

بحرانی از بیمار ي ها مراقبت
  تنفسی- قلبی

          

            سوند گذازي مثانه 
مراقبت و مایع درمانی با 
اصول صحیح حداقل از 

  بیمار در مرحله حاد شوك2

          

            سوند گذاري معده
            صحیح اندام مصدوم بانداژ

            آتل بندي شکستگی 
            ترانسفوزیون خون

            شستشوي زخم
            تعویض پانسمان

            بیمار GCSتعیین نمره 
            رگ گیري

            کشیدن بخیه
            واکسیناسیون کزاز

آموزش به بیمار و خانواده 
  وي

          

            مطالعه موردي
            ثبت گزارش پرستاري

  



وک دوره   ناک  الگ   31   تار  ار

  فرم ارزشیابی نهایی کارآموزي
  

  خاتمه:                               تعداد غیبت:                                     شروع کارآموزي:                 
  

یف
رد

  

  نمره  موارد ارزشیابی  

    )  2ارزشیابی عمومی ( نمره از   1

    )  12حیطه روانی حرکتی ( نمره از   2
    ) 2حیطه شناختی ( نمره از   3

    ) 2حیطه عاطفی ( نمره از   4

    )  2تکالیف ( نمره از   5

    ) 2متیاز مدیر گروه ( نمره از ا  *

  
  (امتیاز دهی طبق چک لیست تخصصی) حیطه روانی حرکتی:

  یعنی اجراي  2و1رود مهارت در مرحله  می انتظار 4و3و2جهت دانشجویان ترم
  مهارت پس از تقلید و اجراي عمل بدون کمک مربی باشد. 

  یعنی اجراي بدون  3و2مهارت در مرحله  رود می انتظار 6و5جهت دانشجویان ترم
  کمک و اجرا بدون خطا و بدون کمک مربی باشد. 

  یعنی اجراي بدون  4و3مهارت در مرحله  رود می انتظار 8و7جهت دانشجویان ترم
کمک و اجراي بدون خطا و اجرا با مهارت واستادانه و متوالی با هماهنگی و تسلط 

  کامل باشد.
  : حیطه شناختی

  پایان دوره آزمون بالینی ابتداي دوره و  
 پرسش و پاسخ شفاهی در طی دوره  
 



وک دوره        32    نا  الگ   تار  کار

گروهی و هاي  داوطلب شدن در پرسش و پاسخ و شرکت فعال در بحث حیطه عاطفی:
  درون بخشیهاي  کنفرانس
)  از یکی از بیماران درپایان Case Study: ارائه طرح مطالعه موردي بیمار ( تکالیف

. ي داخلی جراحیها کارآموزيکلنیک در ثبت پارا، بیماري  دوره با بررسی کامل و معاینه
مورد تشخیص پرستاري همراه با اقدامات فرآیند پرستاري با ذکر منابع 4گزارش حداقل 

  و یا تهیه پوستر جهت بخش زیر نظر اعضاي هیئت علمی دانشکده
  نمره 2  در مواقع لزوم*امتیاز مدیر گروه: 

دانشجویان به نمره و گزارش  در صورت بررسی کل نمرات بالینی یا اعتراض*توضیح: 
با بررسی مستندات و تکالیف طبق چک لیست عمومی و تخصصی امتیاز ، مربی مربوطه

  گردد.  می آزمون بالینی با نظر مدیر گروه نمره نهایی
    

  
           تاریخ و امضاء دانشجو:                                                        تاریخ و امضاء مدرس بالینی: 

 تاییدیه مدیر گروه:

  
  
  

   



وک دوره   ناک  الگ   33   تار  ار

  هاي مربوط به کارآموزي پرستاري   مهارت
  )ICU( ي ویژهها مراقبت

  ویژه داخلی و جراحیي ها مراقبتبخش  محیط کارآموزي:
  :نیاز به تمرین بیشتر)C-:متوسطB-:مطلوب A(ارزیابی مهارت:

  

نحوه اقدام و ارزیابی 
  مربی

  مهارت

با   مستقل
کمک 
  مربی

فقط 
  شاهدهم

 دتعدا
پروسیجرهاي 

  انجام شده

نمره 
  ارزیابی

            پذیرش بیمار در بخش
            معاینه فیزیکی بیمار

محاسبه سرعت  انفوزیون 
  داروها

          

            بیمار GCSتعیین نمره 
اندازه گیري فشار ورید 

  )CVP( مرکزي
          

            گاواژ کردن
            مراقبت از پوست بیمار

            تراشه مراقبت از لوله
وصل بیمار به دستگاه 

  مانیتورینگ
          

            گیري شریانی خون
             ABGتفسیر نتایج

            مراقبت از دهان بیمار
            مراقبت از تراکئوستومی

           Chest tubeمراقبت از 
، کمک در تنظیم مد ها

فشاري و هاي  مانور
  ونتیالتورهاي  آالرم

          



وک دوره        34    نا  الگ   تار  کار

اه کار کردن با دستگ
syringe pump  

          

 کنترل جذب و دفع
)I&O(  

          

            مراقبت از سوند معده
            مراقبت از سوند مثانه

            فیزیوتراپی قفسه سینه
            ساکشن دهان و تراشه

            کنفرانس دارویی
            کنفرانس بالینی
            مطالعه موردي

            ثبت گزارش پرستاري
  
  
  
  
  

   



وک دوره   ناک  الگ   35   تار  ار

  بی نهایی کارآموزيفرم ارزشیا
  

  خاتمه:                                 تعداد غیبت:                                 شروع کارآموزي:                 
  

یف
رد

  

  نمره  موارد ارزشیابی  

    )  2ارزشیابی عمومی ( نمره از   1

    )  12حیطه روانی حرکتی ( نمره از   2
    ) 2 حیطه شناختی ( نمره از  3

    ) 2حیطه عاطفی ( نمره از   4

    )  2تکالیف ( نمره از   5

    ) 2امتیاز مدیر گروه ( نمره از   *

  
  (امتیاز دهی طبق چک لیست تخصصی) حیطه روانی حرکتی:

  یعنی اجراي  2و1رود مهارت در مرحله  می انتظار 4و3و2جهت دانشجویان ترم
  بی باشد. مهارت پس از تقلید و اجراي عمل بدون کمک مر

  یعنی اجراي بدون  3و2مهارت در مرحله  رود می انتظار 6و5جهت دانشجویان ترم
  کمک و اجرا بدون خطا و بدون کمک مربی باشد. 

  یعنی اجراي بدون  4و3مهارت در مرحله  رود می انتظار 8و7جهت دانشجویان ترم
اهنگی و تسلط کمک و اجراي بدون خطا و اجرا با مهارت واستادانه و متوالی با هم

  کامل باشد.
  : حیطه شناختی

  آزمون بالینی ابتداي دوره و پایان دوره  
 پرسش و پاسخ شفاهی در طی دوره  
 



وک دوره        36    نا  الگ   تار  کار

گروهی و هاي  داوطلب شدن در پرسش و پاسخ و شرکت فعال در بحث حیطه عاطفی:
  درون بخشیهاي  کنفرانس
از بیماران درپایان  )  از یکیCase Study: ارائه طرح مطالعه موردي بیمار ( تکالیف

. ي داخلی جراحیها کارآموزيثبت پاراکلنیک در ، بیماري  دوره با بررسی کامل و معاینه
مورد تشخیص پرستاري همراه با اقدامات فرآیند پرستاري با ذکر منابع 4گزارش حداقل 

  و یا تهیه پوستر جهت بخش زیر نظر اعضاي هیئت علمی دانشکده
  نمره 2  واقع لزومدر م*امتیاز مدیر گروه: 

در صورت بررسی کل نمرات بالینی یا اعتراض دانشجویان به نمره و گزارش *توضیح: 
با بررسی مستندات و تکالیف طبق چک لیست عمومی و تخصصی امتیاز ، مربی مربوطه

  گردد.  می آزمون بالینی با نظر مدیر گروه نمره نهایی
    

  
تاریخ و امضاء دانشجو:                                                                   تاریخ و امضاء مدرس بالینی: 

 تاییدیه مدیر گروه:
  
  

   



وک دوره   ناک  الگ   37   تار  ار

  هاي مربوط به کارآموزي پرستاري  مهارت
  )CCU( ي ویژه قلبیها مراقبت

  :نیاز به تمرین بیشتر)C-:متوسطB-:مطلوبA (ارزیابی مهارت: 
  

نحوه اقدام و ارزیابی 
  مربی

  مهارت

با   قلمست
کمک 
  مربی

فقط 
  مشاهده

 دتعدا
پروسیجرهاي 

  انجام شده

نمره 
  ارزیابی

            پذیرش بیمار در بخش
معاینه سیستم قلبی و 

  عروقی
          

خواندن گزارش 
  اکوکاردیوگرافی

          

محاسبه سرعت انفوزیون 
  داروها

          

            کنترل پیس میکر
تفسیر مقادیر آزمایشگاهی 

  قلبیهاي  آنزیم
          

بررسی نیاز به اکسیژن و 
اجراي صحیح اکسیژن 

  درمانی

          

مراقبت از بیمار تحت 
درمان با داروهاي افزاینده 

یا کاهنده فشار خون و 
  نبض

          

وصل بیمار به مانیتورینگ 
  و کنترل مانیتورینگ

          

کار کردن با دستگاه 
  الکتروشوك

          



وک دوره        38    نا  الگ   تار  کار

نحوه اقدام و ارزیابی 
  مربی

  مهارت

با   قلمست
کمک 
  مربی

فقط 
  مشاهده

 دتعدا
پروسیجرهاي 

  انجام شده

نمره 
  ارزیابی

کارکردن با دستگاه 
  مانیتورینگ مرکزي

          

مراقبت از بیمار تحت 
درمان با داروهاي 

  ترمبولیتیک

          

مراقبت از بیمار با سندرم 
  کرونري حاد

          

مراقبت از بیمار با 
  قلبیهاي  آریتمی

          

 مراقبت از بیمار با
  قلبیهاي  بلوك

          

            ECGتفسیر 
            کنفرانس دارویی
            کنفرانس بالینی
            مطالعه موردي

            ثبت گزارش پرستاري
  

   



وک دوره   ناک  الگ   39   تار  ار

  فرم ارزشیابی نهایی کارآموزي
  

  خاتمه:                                     تعداد غیبت:                                 شروع کارآموزي:                 
  

یف
رد

  

  نمره  موارد ارزشیابی  

    )  2ارزشیابی عمومی ( نمره از   1

    )  12( نمره از حیطه روانی حرکتی   2
    ) 2حیطه شناختی ( نمره از   3

    ) 2حیطه عاطفی ( نمره از   4

    )  2تکالیف ( نمره از   5

    ) 2امتیاز مدیر گروه ( نمره از   *

  
  (امتیاز دهی طبق چک لیست تخصصی) حیطه روانی حرکتی:

  یعنی اجراي  2و1رود مهارت در مرحله  می انتظار 4و3و2جهت دانشجویان ترم
  مهارت پس از تقلید و اجراي عمل بدون کمک مربی باشد. 

  یعنی اجراي بدون  3و2مهارت در مرحله  رود می انتظار 6و5جهت دانشجویان ترم
  کمک و اجرا بدون خطا و بدون کمک مربی باشد. 

  یعنی اجراي بدون  4و3مهارت در مرحله  رود می انتظار 8و7جهت دانشجویان ترم
و اجرا با مهارت واستادانه و متوالی با هماهنگی و تسلط  کمک و اجراي بدون خطا

  کامل باشد.
  : حیطه شناختی

  آزمون بالینی ابتداي دوره و پایان دوره  
 پرسش و پاسخ شفاهی در طی دوره  
 



وک دوره        40    نا  الگ   تار  کار

گروهی و هاي  داوطلب شدن در پرسش و پاسخ و شرکت فعال در بحث حیطه عاطفی:
  درون بخشیهاي  کنفرانس
)  از یکی از بیماران درپایان Case Studyمطالعه موردي بیمار (  : ارائه طرحتکالیف

. ي داخلی جراحیها کارآموزيثبت پاراکلنیک در ، بیماري  دوره با بررسی کامل و معاینه
مورد تشخیص پرستاري همراه با اقدامات فرآیند پرستاري با ذکر منابع 4گزارش حداقل 

  هیئت علمی دانشکدهو یا تهیه پوستر جهت بخش زیر نظر اعضاي 
  نمره 2  در مواقع لزوم*امتیاز مدیر گروه: 

در صورت بررسی کل نمرات بالینی یا اعتراض دانشجویان به نمره و گزارش *توضیح: 
با بررسی مستندات و تکالیف طبق چک لیست عمومی و تخصصی امتیاز ، مربی مربوطه

  گردد.  می آزمون بالینی با نظر مدیر گروه نمره نهایی
    

  
تاریخ و امضاء دانشجو:                                                                   تاریخ و امضاء مدرس بالینی: 

 تاییدیه مدیر گروه:
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  هاي مربوط به کارآموزي همودیالیز مهارت
  :نیاز به تمرین بیشتر)C-:متوسطB-:مطلوب A(ارزیابی مهارت: 

  
ارزیابی نحوه اقدام و 

  مربی
  مهارت

با   مستقل
کمک 
  مربی

فقط 
  مشاهده

تعداد 
پروسیجرهاي 

  انجام شده

نمره 
  ارزیابی

پذیرش بیمار و وزن کردن 
  بیمار قبل از همودیالیز

          

، کنترل عالئم حیاتی قبل
حین و بعد از همودیالیز به 

  طور مرتب

          

و صافی ها  پرایم کردن ست
  همودیالیز

          

فشار ، پمپتنظیم دور 
درجه ، مثبت و منفی

هاي  حرارت و حدود آالرم
  دستگاه همودیالیز

          

تزریق هپارین بر حسب نیاز 
  و به طور صحیح و به موقع

          

بررسی  و تفسیر نتایج 
  آزمایشات بیمار

          

            رعایت اصول کنترل عفونت
کنترل راه دستیابی به 

عروق بیمار از نظر عملکرد 
  تهاب و عفونتو عالئم ال

          

اتصال بیمار به دستگاه 
  همودیالیز با نظارت مربی

          

انجام تدابیر صحیح هنگام 
بروز عوارض حین 

  همودیالیز
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ارزیابی نحوه اقدام و 
  مربی

  مهارت

با   مستقل
کمک 
  مربی

فقط 
  مشاهده

تعداد 
پروسیجرهاي 

  انجام شده

نمره 
  ارزیابی

مراقبت صحیح از مسیر 
دستیابی به عروق پس از 

شریانی و هاي  خروج سوزن
  وریدي

          

شستشوي دستگاه 
همودیالیز بر اساس 
  دستورالعمل موجود

          

الزم به هاي  ارائه آموزش
  بیمار و خانواده وي
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  فرم ارزشیابی نهایی کارآموزي
  

  خاتمه:                                    تعداد غیبت:                                  شروع کارآموزي:                 
  

یف
رد

  

  نمره  موارد ارزشیابی  

    )  2 ارزشیابی عمومی ( نمره از  1

    )  12حیطه روانی حرکتی ( نمره از   2
    ) 2حیطه شناختی ( نمره از   3

    ) 2حیطه عاطفی ( نمره از   4

    )  2تکالیف ( نمره از   5

    ) 2امتیاز مدیر گروه ( نمره از   *

  
  (امتیاز دهی طبق چک لیست تخصصی) حیطه روانی حرکتی:

  یعنی اجراي  2و1رت در مرحله رود مها می انتظار 4و3و2جهت دانشجویان ترم
  مهارت پس از تقلید و اجراي عمل بدون کمک مربی باشد. 

  یعنی اجراي بدون  3و2مهارت در مرحله  رود می انتظار 6و5جهت دانشجویان ترم
  کمک و اجرا بدون خطا و بدون کمک مربی باشد. 

  ي بدون یعنی اجرا 4و3مهارت در مرحله  رود می انتظار 8و7جهت دانشجویان ترم
کمک و اجراي بدون خطا و اجرا با مهارت واستادانه و متوالی با هماهنگی و تسلط 

  کامل باشد.
  : حیطه شناختی

  آزمون بالینی ابتداي دوره و پایان دوره  
 پرسش و پاسخ شفاهی در طی دوره  
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گروهی و هاي  داوطلب شدن در پرسش و پاسخ و شرکت فعال در بحث حیطه عاطفی:
  درون بخشیهاي  کنفرانس
)  از یکی از بیماران درپایان Case Study: ارائه طرح مطالعه موردي بیمار ( تکالیف

. ي داخلی جراحیها کارآموزيثبت پاراکلنیک در ، بیماري  دوره با بررسی کامل و معاینه
مورد تشخیص پرستاري همراه با اقدامات فرآیند پرستاري با ذکر منابع 4گزارش حداقل 

  ستر جهت بخش زیر نظر اعضاي هیئت علمی دانشکدهو یا تهیه پو
  نمره 2  در مواقع لزوم*امتیاز مدیر گروه: 

در صورت بررسی کل نمرات بالینی یا اعتراض دانشجویان به نمره و گزارش *توضیح: 
با بررسی مستندات و تکالیف طبق چک لیست عمومی و تخصصی امتیاز ، مربی مربوطه

  گردد.  می گروه نمره نهاییآزمون بالینی با نظر مدیر 
    

  
تاریخ و امضاء دانشجو:                                                                   تاریخ و امضاء مدرس بالینی: 

 تاییدیه مدیر گروه:
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  هاي مربوط به کارآموزي پرستاري در مشکالت شایع ایران مهارت
  حیداخلی و جراهاي  بخش محیط کارآموزي:
  :نیاز به تمرین بیشتر)C-:متوسطB- :مطلوبA (ارزیابی مهارت:

  

نحوه اقدام و ارزیابی 
  مربی

  مهارت

با   مستقل
کمک 
  مربی

فقط 
  مشاهده

 دتعدا
پروسیجرهاي 

  انجام شده

نمره 
  ارزیابی

            پذیرش بیمار دربخش
            معاینه فیزیکی بیمار

مراقبت از بیمار مبتال به 
  سکته مغزي

          

قبت از بیمار مبتال به مرا
  سرطان

          

مراقبت از بیمار مبتال به 
  سوختگی

          

مراقبت از بیمار مبتال به 
  نارسایی احتقانی قلب

          

مراقبت از بیمار مبتال به 
  کاتاراکت

          

گزارش اجراي یک روش 
  توانبخشی

          

            مراقبت از بیمار ایزوله
            تفسیر نتایج آزمایشگاهی

موزش به بیمار در طی ا
  بستري

          

آموزش به بیمار زمان 
  ترخیص 

          

            کنفرانس بالینی
            مطالعه موردي

            ثبت گزارش پرستاري
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  فرم ارزشیابی نهایی کارآموزي
  

  تعداد غیبت:       خاتمه:                                                              شروع کارآموزي:                 
  

یف
رد

  

  نمره  موارد ارزشیابی  

    )  2ارزشیابی عمومی ( نمره از   1

    )  12حیطه روانی حرکتی ( نمره از   2
    ) 2حیطه شناختی ( نمره از   3

    ) 2حیطه عاطفی ( نمره از   4

    )  2تکالیف ( نمره از   5

    ) 2امتیاز مدیر گروه ( نمره از   *

  
  (امتیاز دهی طبق چک لیست تخصصی) :حیطه روانی حرکتی

  یعنی اجراي  2و1رود مهارت در مرحله  می انتظار 4و3و2جهت دانشجویان ترم
  مهارت پس از تقلید و اجراي عمل بدون کمک مربی باشد. 

  یعنی اجراي بدون  3و2مهارت در مرحله  رود می انتظار 6و5جهت دانشجویان ترم
  بی باشد. کمک و اجرا بدون خطا و بدون کمک مر

  یعنی اجراي بدون  4و3مهارت در مرحله  رود می انتظار 8و7جهت دانشجویان ترم
کمک و اجراي بدون خطا و اجرا با مهارت واستادانه و متوالی با هماهنگی و تسلط 

  کامل باشد.
  : حیطه شناختی

  آزمون بالینی ابتداي دوره و پایان دوره  
 پرسش و پاسخ شفاهی در طی دوره  
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گروهی و هاي  داوطلب شدن در پرسش و پاسخ و شرکت فعال در بحث طفی:حیطه عا
  درون بخشیهاي  کنفرانس
)  از یکی از بیماران درپایان Case Study: ارائه طرح مطالعه موردي بیمار (تکالیف

. ي داخلی جراحیها کارآموزيثبت پاراکلنیک در ، بیماري  دوره با بررسی کامل و معاینه
رد تشخیص پرستاري همراه با اقدامات فرآیند پرستاري با ذکر منابع مو4گزارش حداقل 

  و یا تهیه پوستر جهت بخش زیر نظر اعضاي هیئت علمی دانشکده
  نمره 2  در مواقع لزوم*امتیاز مدیر گروه: 

در صورت بررسی کل نمرات بالینی یا اعتراض دانشجویان به نمره و گزارش *توضیح: 
ستندات و تکالیف طبق چک لیست عمومی و تخصصی امتیاز با بررسی م، مربی مربوطه

  گردد.  می آزمون بالینی با نظر مدیر گروه نمره نهایی
    

  
تاریخ و امضاء دانشجو:                                                                   تاریخ و امضاء مدرس بالینی: 

 تاییدیه مدیر گروه:
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  به کارآموزي پرستاري کودك سالم هاي مربوط  مهارت
  هاي کودکان بیماري و

    و مدارس NICU، نوزادان، اطفالهاي  بخش محیط کار آموزي: 
  :نیازبه تمرین بیشتر)           C - :متوسطB - :مطلوبA(ارزیابی مهارت : 

  

نحوه اقدام و ارزیابی 
  مربی

  مهارت

با   مستقل
کمک 
  مربی

فقط 
  مشاهده

 دتعدا
پروسیجرهاي 

  انجام شده

نمره 
  ارزیابی

           بخش پذیرش کودك در
برقراري ارتباط با کودك 

 بیمار  
          

تکامل  بررسی رشد و
 کودك

          

بررسی وضیعت سالمت 
 مدارس بر کودك سالم در

 اساس فرم مربوطه

          

معاینه فیزیکی  شرح حال و
 کودك بیمار

          

           کنترل عالیم حیاتی کودك
            ودك/ نوزادک I/Oکنترل
  IVدارو به روش تجویز

  انفوزیون براي کودك
          

  IMبه روش  دارو تجویز
  براي کودك یا نوزاد

          

دارو به روش  تجویز
 خوراکی

          

تجویز دارو به 
  SUPPصورت
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نحوه اقدام و ارزیابی 
  مربی

  مهارت

با   مستقل
کمک 
  مربی

فقط 
  مشاهده

 دتعدا
پروسیجرهاي 

  انجام شده

نمره 
  ارزیابی

تجویز دارو به روش 
 نبوالیزر -استنشاقی

          

مراقبت از کودك با 
اساس  مشکالت گوارشی بر

 ایند پرستاريفر

          

مراقبت از کودك با 
اساس  مشکالت گوارشی بر

 فرایند پرستاري

          

مراقبت از کودك با 
اساس  مشکالت کلیوي بر

 فرایند پرستاري

          

مراقبت از کودك با 
اساس  مشکالت عصبی بر

 فرایند پرستاري

          

مراقبت از کودك با 
اساس  مشکالت تنفسی بر

 فرایند پرستاري

          

            اکسیژن تراپی
چک کردن قند خون با 

  استفاده از گلوکومتر
          

            آموزش به بیمار و خانواده
پذیرش نوزاد طبیعی در 

 بخش
          

نوزاد با سرنگ ي  تغذیه
  /لوله

          

قد و ، وزن، کنترل هویت
 دور سر نوزاد
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نحوه اقدام و ارزیابی 
  مربی

  مهارت

با   مستقل
کمک 
  مربی

فقط 
  مشاهده

 دتعدا
پروسیجرهاي 

  انجام شده

نمره 
  ارزیابی

           مراقبت از نوزاد در انکوباتور
راري جمع آوري نمونه اد

 استفاده از بگ ادراري با
          

 OGT یا   NGT تعبیه
  نوزاد براي

          

مراقبت از کودك با 
اساس  مشکالت عصبی بر

 فرایند پرستاري

          

 -احیاي قلبی مشارکت در
 ریوي نوزاد

          

            کنفرانس بالینی

            مطالعه موردي

            ثبت گزارش پرستاري
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  کارآموزي فرم ارزشیابی نهایی
  

  خاتمه:                                   تعداد غیبت:                                  شروع کارآموزي:                 
  

یف
رد

  

  نمره  موارد ارزشیابی  

    )  2ارزشیابی عمومی ( نمره از   1

    )  12حیطه روانی حرکتی ( نمره از   2
    ) 2حیطه شناختی ( نمره از   3

    ) 2حیطه عاطفی ( نمره از   4

    )  2تکالیف ( نمره از   5

    ) 2امتیاز مدیر گروه ( نمره از   *

  
  (امتیاز دهی طبق چک لیست تخصصی) حیطه روانی حرکتی:

  یعنی اجراي  2و1رود مهارت در مرحله  می انتظار 4و3و2جهت دانشجویان ترم
  شد. مهارت پس از تقلید و اجراي عمل بدون کمک مربی با

  یعنی اجراي بدون  3و2مهارت در مرحله  رود می انتظار 6و5جهت دانشجویان ترم
  کمک و اجرا بدون خطا و بدون کمک مربی باشد. 

  یعنی اجراي بدون  4و3مهارت در مرحله  رود می انتظار 8و7جهت دانشجویان ترم
و تسلط  کمک و اجراي بدون خطا و اجرا با مهارت واستادانه و متوالی با هماهنگی

  کامل باشد.
  : حیطه شناختی

  آزمون بالینی ابتداي دوره و پایان دوره  
 پرسش و پاسخ شفاهی در طی دوره  
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گروهی و هاي  داوطلب شدن در پرسش و پاسخ و شرکت فعال در بحث حیطه عاطفی:
  درون بخشیهاي  کنفرانس
یماران درپایان )  از یکی از بCase Study: ارائه طرح مطالعه موردي بیمار ( تکالیف

. ي داخلی جراحیها کارآموزيثبت پاراکلنیک در ، بیماري  دوره با بررسی کامل و معاینه
مورد تشخیص پرستاري همراه با اقدامات فرآیند پرستاري با ذکر منابع 4گزارش حداقل 

  و یا تهیه پوستر جهت بخش زیر نظر اعضاي هیئت علمی دانشکده
  نمره 2  لزومدر مواقع *امتیاز مدیر گروه: 

در صورت بررسی کل نمرات بالینی یا اعتراض دانشجویان به نمره و گزارش *توضیح: 
با بررسی مستندات و تکالیف طبق چک لیست عمومی و تخصصی امتیاز ، مربی مربوطه

  گردد.  می آزمون بالینی با نظر مدیر گروه نمره نهایی
    

  
تاریخ و امضاء دانشجو:                                                                   تاریخ و امضاء مدرس بالینی: 

 تاییدیه مدیر گروه:
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هاي مربوط به کارآموزي بهداشت روان پرستاري  مهارت
  هاي روان بیماري

مـدارس   مهد و، بهداشت روستاییهاي  خانه، مرکز بهزیستی محیط کار آموزي:
، بیمارسـتان عمـومی  ، خانه سـالمندان ، ادمراکز ترك اعتی، شهري روستایی یا

  روانپزشکی یا مراکز بیمارستان و
  

نحوه اقدام و ارزیابی 
  مربی

    مهارت

با   مستقل
کمک 
  مربی

فقط 
  مشاهده

 دتعدا
پروسیجرهاي 

  انجام شده

نمره 
  ارزیابی

آشنایی با خدمات مرتبط با 
 بهداشت روان ارایه شده در

 سازمان بهزیستی

          

انس اجتماعی آشنایی با اورژ
 خدمات روان ارایه شده در و

 این مرکز

          

روانی هاي  بیماریابی بیماري
آشنایی با خدمات -درروستا

روان   PHCبرنامه بهداشت
  نظام در

          

بررسی محیط زندگی یک 
نقش خانواده  روانی و بیمار

  مراقبت از بیمار در بهبودي و

          

هاي  محیط آشنایی با
 بر موثر عوامل آموزشی و

 سالمت روان کودکان و
ترین مشکالت  شناخت شایع

 مرتبط با بهداشت روان در
 این گروه سنی

          



وک دوره        54    نا  الگ   تار  کار

نحوه اقدام و ارزیابی 
  مربی

    مهارت

با   مستقل
کمک 
  مربی

فقط 
  مشاهده

 دتعدا
پروسیجرهاي 

  انجام شده

نمره 
  ارزیابی

روانی هاي  بیماریابی بیماري
 عمومیهاي  در بیمارستان

          

بررسی محیط درمانی و 
سالمت روان  بر عوامل موثر

  بیماران پرسنل و
(Sensory 

Deprivation)  
(Sensory Overloud) 

          

آشنایی با مراکزدرمان 
 متادون نگهدارنده با 

)(MMT  

          

 مصاحبه با مددجوي دچار
 و اختالل سوء مصرف مواد

بررسی علل و عوارض اعتیاد 
 اجتماع خانواده و، در فرد

          

 اصول ارتباط آشنایی با
 ی با سالمندان وندرما

ترین اختالالت  شناخت شایع
این گروه سنی  ی درروان

  ، دلیریوم، (افسردگی
 ).دمانس و..

          

           ر بخشدپذیرش بیمار 
برقراري ارتباط با مددجو 
  طبق اصول ارتباط درمانی

          

 روانی معاینه وضیعت
MSE)(  

          

آشنایی با اصول صحیح دارو 
 دادن در بخش روانی
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نحوه اقدام و ارزیابی 
  مربی

    مهارت

با   مستقل
کمک 
  مربی

فقط 
  مشاهده

 دتعدا
پروسیجرهاي 

  انجام شده

نمره 
  ارزیابی

بعد  ت قبل وبمراق آمادگی و
  ECTاز 

          

            کردن بیمارایزوله 
هاي  آشنایی با درمان

، (گروه درمانی غیردارویی
خانواده ، محیط درمانی

  درمانی و...)

          

درمانی هاي  آشنایی با روش
  و پیشگیري از اعتیاد

          

از نظر عوارض  کنترل بیمار
  دارویی

          

موزش به بیمار و خانواده آ
 هنگام ترخیص

          

ي بخش و حضور در راندها
 ها ویزیت

          

کنترل محیط بخش از نظر 
 ایمنی

          

            کنفرانس دارویی
           گزارش مورد

            ثبت گزارش پرستاري
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  فرم ارزشیابی نهایی کارآموزي
  

  تعداد غیبت:خاتمه:                                                                     شروع کارآموزي:                 
  

یف
رد

  

  نمره  موارد ارزشیابی  

    )  2ارزشیابی عمومی ( نمره از   1

    )  12حیطه روانی حرکتی ( نمره از   2
    ) 2حیطه شناختی ( نمره از   3

    ) 2حیطه عاطفی ( نمره از   4

    )  2تکالیف ( نمره از   5

    ) 2امتیاز مدیر گروه ( نمره از   *

  
  از دهی طبق چک لیست تخصصی)(امتی حیطه روانی حرکتی:

  یعنی اجراي  2و1رود مهارت در مرحله  می انتظار 4و3و2جهت دانشجویان ترم
  مهارت پس از تقلید و اجراي عمل بدون کمک مربی باشد. 

  یعنی اجراي بدون  3و2مهارت در مرحله  رود می انتظار 6و5جهت دانشجویان ترم
  . کمک و اجرا بدون خطا و بدون کمک مربی باشد

  یعنی اجراي بدون  4و3مهارت در مرحله  رود می انتظار 8و7جهت دانشجویان ترم
کمک و اجراي بدون خطا و اجرا با مهارت واستادانه و متوالی با هماهنگی و تسلط 

  کامل باشد.
  : حیطه شناختی

  آزمون بالینی ابتداي دوره و پایان دوره  
 پرسش و پاسخ شفاهی در طی دوره  
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گروهی و هاي  وطلب شدن در پرسش و پاسخ و شرکت فعال در بحثدا حیطه عاطفی:
  درون بخشیهاي  کنفرانس
)  از یکی از بیماران درپایان Case Study: ارائه طرح مطالعه موردي بیمار ( تکالیف

. ي داخلی جراحیها کارآموزيثبت پاراکلنیک در ، بیماري  دوره با بررسی کامل و معاینه
ص پرستاري همراه با اقدامات فرآیند پرستاري با ذکر منابع مورد تشخی4گزارش حداقل 

  و یا تهیه پوستر جهت بخش زیر نظر اعضاي هیئت علمی دانشکده
  نمره 2  در مواقع لزوم*امتیاز مدیر گروه: 

در صورت بررسی کل نمرات بالینی یا اعتراض دانشجویان به نمره و گزارش *توضیح: 
و تکالیف طبق چک لیست عمومی و تخصصی امتیاز با بررسی مستندات ، مربی مربوطه

  گردد.  می آزمون بالینی با نظر مدیر گروه نمره نهایی
    

  
تاریخ و امضاء دانشجو:                                                                   تاریخ و امضاء مدرس بالینی: 

 تاییدیه مدیر گروه:
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  مادر  بهداشت پرستاري آموزيهاي مربوط به کار مهارت
 (مخصوص دانشجویان خانم) و نوزاد

درمانگاه پره ، NICU، نوزادان، زایشگاه، زنانهاي  بخش :آموزي کار محیط
  اتاق زایمان، درمانگاه تنظیم خانواده، ناتال

  
نحوه اقدام و ارزیابی 
  مربی

    مهارت

با   مستقل
کمک 
  مربی

فقط 
  مشاهده

 دتعدا
پروسیجرهاي 

  هانجام شد

نمره 
  ارزیابی

           پذیرش بیمار دربخش
           آموزش شیر دهی به مادر

پس  کنترل خونریزي قبل و
 از زایمان

          

            تعیین آپگار نوزاد
           کنترل کلمپ بند ناف

           FHRکنترل صحیح 
            مثانه ژسوندا

حامله مبتال  مادر از مراقبت
 به شرایط تهدید کننده

  ، (اکالمپسی
 تهوع و، اکالمپسیپره 

مبتنی  استفراغ شدید و...)
  بر فرایند پرستاري

          

            ترانسفوزیون خون
            اندازه گیري حرکات جنین

           اندازه گیري قله رحم
           اندازه گیري انقباضات رحم

           ت از پرینهمراقب
آماده نمودن مادر براي 

  زایمان طبیعی
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نحوه اقدام و ارزیابی 
  مربی

    مهارت

با   مستقل
کمک 
  مربی

فقط 
  مشاهده

 دتعدا
پروسیجرهاي 

  هانجام شد

نمره 
  ارزیابی

           مشاهده زایمان طبیعی
ي پرستاري در ها مراقبت

 مراحل مختلف زایمان 
          

آماده نمودن بیمار براي 
  اعمال جراحی زنان

          

پس از اعمال ي ها مراقبت
  جراحی زنان

          

مادر در تهدید ي ها مراقبت
  ها خونریزي به سقط و

          

(سولفات  دارو درمانی
  منیزیوم

          

اندازه گیري عالیم حیاتی 
  نوزاد

          

           کار با انکوباتور
-مشارکت در احیاي قلبی

 ریوي نوزاد
          

           اکسیژن درمانی نوزاد
شیردهی نوزاد با شیر 

  دوشیده مادر یا مصنوعی
          

           کنفرانس بالینی
           مطالعه موردي

            ثبت گزارش پرستاري
  واکسیناسیون

(شناخت  واکسیناسیون
  انواع کاربرد وکمک در

 دوز و، ماهیت، ها نواکس
 زنجیره سرد)
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نحوه اقدام و ارزیابی 
  مربی

    مهارت

با   مستقل
کمک 
  مربی

فقط 
  مشاهده

 دتعدا
پروسیجرهاي 

  هانجام شد

نمره 
  ارزیابی

برقراري ارتباط مطلوب با 
 مادر و کودك

          

آشنایی با جداول  شناخت و
 مراجعات واکسیناسیون

 زنان در، سال6(کودکان زیر 
 درهاي  گروه سن باروري و
  معرض خطر)

          

زنان ، واکسیناسیون کودك
 باردار و طرح ملی

          

بررسی سالمت کودك قبل 
  ام واکسیناسیوناز انج

          

ثبت اقدامات انجام شده در 
ها  فرم، کارت واکسیناسیون

  دفاتر واکسیناسیون و

          

آموزش عوارض احتمالی 
 از الزم بعدي ها مراقبتو

  واکسیناسیون

          

  کودکان(مخصوص دانشجویان خانم)
برقراري ارتباط مطلوب با 

  کودك مادر و
          

هاي  فرم بررسی کارت و
ودك در پرونده مراقبتی ک

  خانوار
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  فرم ارزشیابی نهایی کارآموزي
  

  خاتمه:                                   تعداد غیبت:                                  شروع کارآموزي:                 
  

یف
رد

  

  نمره  موارد ارزشیابی  

    )  2ارزشیابی عمومی ( نمره از   1

    )  12ی ( نمره از حیطه روانی حرکت  2
    ) 2حیطه شناختی ( نمره از   3

    ) 2حیطه عاطفی ( نمره از   4

    )  2تکالیف ( نمره از   5

    ) 2امتیاز مدیر گروه ( نمره از   *

  
  (امتیاز دهی طبق چک لیست تخصصی) حیطه روانی حرکتی:

  ي مهارت یعنی اجرا 2و1رود مهارت در مرحله  می انتظار 4و3و2جهت دانشجویان ترم
  پس از تقلید و اجراي عمل بدون کمک مربی باشد. 

  یعنی اجراي بدون  3و2مهارت در مرحله  رود می انتظار 6و5جهت دانشجویان ترم
  کمک و اجرا بدون خطا و بدون کمک مربی باشد. 

  یعنی اجراي بدون  4و3مهارت در مرحله  رود می انتظار 8و7جهت دانشجویان ترم
طا و اجرا با مهارت واستادانه و متوالی با هماهنگی و تسلط کمک و اجراي بدون خ

  کامل باشد.
  : حیطه شناختی

  آزمون بالینی ابتداي دوره و پایان دوره  
 پرسش و پاسخ شفاهی در طی دوره  
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گروهی و هاي  داوطلب شدن در پرسش و پاسخ و شرکت فعال در بحث حیطه عاطفی:
  درون بخشیهاي  کنفرانس
)  از یکی از بیماران درپایان Case Studyرح مطالعه موردي بیمار ( : ارائه طتکالیف

 . ي داخلی جراحیها کارآموزيثبت پاراکلنیک در ، بیماري  دوره با بررسی کامل و معاینه
مورد تشخیص پرستاري همراه با اقدامات فرآیند پرستاري با ذکر منابع 4گزارش حداقل 

  ي هیئت علمی دانشکدهو یا تهیه پوستر جهت بخش زیر نظر اعضا
  نمره 2  در مواقع لزوم*امتیاز مدیر گروه: 

در صورت بررسی کل نمرات بالینی یا اعتراض دانشجویان به نمره و گزارش *توضیح: 
با بررسی مستندات و تکالیف طبق چک لیست عمومی و تخصصی امتیاز ، مربی مربوطه

   گردد. می آزمون بالینی با نظر مدیر گروه نمره نهایی
    

  
تاریخ و امضاء دانشجو:                                                                   تاریخ و امضاء مدرس بالینی: 

 تاییدیه مدیر گروه:
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  هاي مربوط به کارآموزي پرستاري سالمت  مهارت
 خانواده / محیط و جامعه / فرد

، خانه بهداشت، روستایی بهداشتی درمانی شهري و مراکز :آموزي کار محیط
 معادن، کارخانجات، منازل، مدارس

  )بیشتر تمرین نیازبه :C  - متوسط :B  - مطلوب :A :مهارت ارزیابی(
  

  نحوه اقدام و ارزیابی 
  مربی

    مهارت

با   مستقل
کمک 
  مربی

فقط 
  مشاهده

 دتعدا
پروسیجرهاي 

  انجام شده

نمره 
  ارزیابی

  بهداشت خانواده
 راجعهبراي خانوار جدید م

کننده به مرکز پرونده 
  خانوار تشکیل دهد

          

هاي مربوط به هر  فرم
مراقبت بهداشتی را 

تشخیص داده و آن را به 
  درستی تکمیل نماید

          

وزن کودك زیر شش سال 
را با استفاده از ترازوي 
رومیزي یا ایستاده و با 

گیري  کمک والد اندازه
  نماید

          

قد کودك زیر شش سال 
ه صورت خوابیده یا را ب

ایستاده و با کمک والد 
  گیري نماید اندازه

          

          دور سر کودك زیر شش 
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  نحوه اقدام و ارزیابی 
  مربی

    مهارت

با   مستقل
کمک 
  مربی

فقط 
  مشاهده

 دتعدا
پروسیجرهاي 

  انجام شده

نمره 
  ارزیابی

سال را با تشخیص محل 
دقیق قرار دادن ابزار و با 

گیري  کمک والد اندازه
  نماید

نمودارهاي رشد کودك را 
به درستی رسم و تفسیر 

کرده و نتیجه را به والدین 
  کودك توضیح دهد

          

انی را که توقف یا کودک
کاهش رشد دارند 

تشخیص داده و به پزشک 
  ارجاع دهد

          

هاي الزم را در  آموزش
مورد نحوه صحیح 
شیردهی و تغذیه 

 6انحصاري با شیر مادر تا 
دقیقه  10ظرف ، ماهگی

به مادر کودك ارائه داده و 
  بازخورد دریافت نماید

          

هاي الزم را در  آموزش
و مورد تغذیه تکمیلی 

 10ظرف ها  دریافت مکمل
دقیقه به مادر کودك ارائه 

داده و بازخورد دریافت 
  نماید
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  نحوه اقدام و ارزیابی 
  مربی

    مهارت

با   مستقل
کمک 
  مربی

فقط 
  مشاهده

 دتعدا
پروسیجرهاي 

  انجام شده

نمره 
  ارزیابی

هاي الزم را در  آموزش
ي جسمی ها مراقبتمورد 

  و حوادث به مادر ارائه دهد

          

تکامل کودك را بر حسب 
وسیله سوال از  سن و به

، مادر و بررسی کودك
  تشخیص دهد

          

هاي الزم را در  آموزش
ي تکاملی ها مراقبتد مور

  کودك به مادر ارائه دهد

          

نحوه تغذیه کودك را با 
  سواالت باز بررسی نماید

          

هاي الزم را در  آموزش
مورد تغذیه به والد ارائه 

  دهد

          

کودکانی را که به موقع 
ي ها مراقبتجهت انجام 

رشد و تکامل به مرکز 
اند به صورت  مراجعه نکرده

  ایدتلفنی پیگیري نم

          

عالیم حیاتی زن باردار را 
گیري  به درستی اندازه

کند و در صورت لزوم وي 
  را به پزشک ارجاع دهد
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  نحوه اقدام و ارزیابی 
  مربی

    مهارت

با   مستقل
کمک 
  مربی

فقط 
  مشاهده

 دتعدا
پروسیجرهاي 

  انجام شده

نمره 
  ارزیابی

عالئم خطر در حاملگی را 
  به زن باردار آموزش دهد

          

زن باردار را جهت انجام 
هاي بارداري به  آزمایش

  پزشک ارجاع دهد

          

در مورد انتخاب روش 
ز مناسب پیشگیري ا

 بارداري به زوجین مراجعه
  مشاوره ارائه دهد، کننده

          

در مورد نحوه استفاده از 
روش پیشگیري انتخاب 
شده به زوجین آموزش 

  دهد

          

هاي  در مورد انجام آزمایش
غربالگري سرطان پستان 
به مددجویان مشاوره و 
آموزش داده و بازخورد 

  دریافت نماید

          

در مورد انجام آزمایش 
ربالگري پاپ اسمیر به غ

مددجویان مشاوره و 
آموزش داده و بازخورد 

  .دریافت نماید
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  نحوه اقدام و ارزیابی 
  مربی

    مهارت

با   مستقل
کمک 
  مربی

فقط 
  مشاهده

 دتعدا
پروسیجرهاي 

  انجام شده

نمره 
  ارزیابی

  واکسیناسیون
 در را سرما زنجیره اصول
 نگهداري و تزریق

  کند رعایت ها واکسن

          

را بر حسب ها  انواع واکسن
ماده تشکیل دهنده 

 بندي کند دسته

          

بررسی هاي قبل از تلقیح 
 دهد واکسن را انجام

          

مددجویانی را که واجد 
شرایط تلقیح نیستند به 

 درستی شناسایی کند 

          

واکسیناسیون کودکان 
مراجعه کننده را طبق 

برنامه و به روش استاندارد 
در جلسات اولیه با کمک 
مربی و در جلسات پایانی 
 با نظارت مربی انجام دهد

          

عوارض هر واکسن و 
یح ي بعد از تلقها مراقبت

را به والدین کودك 
آموزش داده و بازخورد 

 دریافت نماید 

          

          انجام واکسیناسون را در 
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  نحوه اقدام و ارزیابی 
  مربی

    مهارت

با   مستقل
کمک 
  مربی

فقط 
  مشاهده

 دتعدا
پروسیجرهاي 

  انجام شده

نمره 
  ارزیابی

کارت واکسن و دفاتر 
مربوطه به درستی ثبت 

 نماید 
  یابیبیمار

تفکیک  و BSEآموزش 
موارد طبیعی از غیر 

  طبیعی

          

مشاوره وارجاع در ، آموزش
مورد پاپ اسمیر و 

  ردمشاهده حداقل یک مو

          

بیمار یابی مشکالت دهان 
  دندان و

          

           بیماریابی پدیکولوزیس
           بیماریابی عیوب انکساري

بیماریابی مشکالت 
 اسکلتی عضالنی

          

بازدید از طرح بیماریابی 
، PKU، هایپوتیروئیدي

ارائه  کاهش شنوایی و
  گزارش کامل

          

ي ي پا خونگیري از پاشنه
 نوزاد

          

    وره ازدواجمشا
فراگیر مرکز مشاوره قبل 
  از ازدواج را معرفی نماید
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  نحوه اقدام و ارزیابی 
  مربی

    مهارت

با   مستقل
کمک 
  مربی

فقط 
  مشاهده

 دتعدا
پروسیجرهاي 

  انجام شده

نمره 
  ارزیابی

پس از شرکت در کالس 
آموزش قبل از ازدواج 

مشکالت موجود در جلسه 
  آموزشی را لیست نماید

          

جهت عینی نمودن 
پرسشنامه ، مشکالت

بررسی مشکالت آموزشی 
  تهیه نماید

          

Post test   وpre test  
  هدرا انجام د

          

نتایج حاصل را پس از 
آنالیز بصورت درصد 

توضیح دهد و یا با نمودار 
  نشان دهد

          

جهت رفع مشکالت مطرح 
شده روش آموزشی جدید 

  را طراحی نماید

          

    اي بهداشت حرفه
بررسی وضعیت بهداشت 

  ، تهویه محیط کار از نظر
 و... سرما، گرما

          

نحوه  وها  آشنایی با فرم
 کارگران واي  ینات دورهمعا

شناسایی مشکالت و 
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  نحوه اقدام و ارزیابی 
  مربی

    مهارت

با   مستقل
کمک 
  مربی

فقط 
  مشاهده

 دتعدا
پروسیجرهاي 

  انجام شده

نمره 
  ارزیابی

مخاطرات بهداشتی در 
  محیط کار

برگزاري حداقل یک 
کالس آموزشی فردي یا 

گروهی در زمینه بهداشت 
 حرفه اي

          

ارائه گزارش کتبی بازدید 
از کارخانه به همراه لیست 

نکات مثبت ومنفی 
 بهداشتی آن مرکز

          

    بهداشت محیط
اي بهداشت ه پرونده

محیط خانه بهداشت را 
 بررسی و پیگیري کند 

          

هاي جغرافیایی و  ویژگی
زیست محیطی روستا را 

  تعیین کند.

          

هاي بهداشت آب  شاخص
روستا را بررسی کرده و در 
صورت امکان مداخله موثر 

  ارائه دهد. 

          

هاي بهداشت  شاخص
فاضالب روستا را بررسی و 

اخله در صورت امکان مد
  موثر ارائه دهد.
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  نحوه اقدام و ارزیابی 
  مربی

    مهارت

با   مستقل
کمک 
  مربی

فقط 
  مشاهده

 دتعدا
پروسیجرهاي 

  انجام شده

نمره 
  ارزیابی

هاي بهداشت زباله  شاخص
روستا را بررسی و در 

صورت امکان مداخله موثر 
  ارائه دهد.

          

بهداشت اماکن عمومی 
روستا را بررسی و در 

صورت امکان مداخله موثر 
  ارائه دهد.

          

    بهداشت سالمندان  و میانساالن
  ها  تکمیل فرم

 مربوطههاي  و پرونده
          

برقراري ارتباط مناسب با 
 سالمند / میانسال

          

 ارجاع سالمند / میانسال و
الزم در هاي  پیگیري

 صورت نیاز

          

           الزمهاي  تجویز مکمل
برگزاري یک کالس 

گروهی یا فردي در جهت 
  ارتقاء سالمت 

 سالمند / میانسال

          

    بازدید منزل
یک خانواده آسیب پذیر را 

بی و بهورز با کمک مر
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  نحوه اقدام و ارزیابی 
  مربی

    مهارت

با   مستقل
کمک 
  مربی

فقط 
  مشاهده

 دتعدا
پروسیجرهاي 

  انجام شده

نمره 
  ارزیابی

خانه بهداشت شناسایی 
 کند.

با خانواده موردنظر آشنا 
شده و رضایت سرپرست و 

اعضاي خانواده را براي 
  انجام فرآیند جلب کند.

          

براي اولین مالقات با 
مشورت خانواده تعیین 

  وقت کند.

          

قبل از مراجعه اول پرونده 
بهداشتی خانواده را 

ت بررسی کرده و اطالعا
ضروري (ترکیب سنی و 

حضور ، جنسی خانواده
عضوي از گروه هاي آسیب 

سابقه ، پذیر در خانواده
پزشکی و اجتماعی 

وضعیت اقتصادي ، خانواده
و پیشینه فرهنگی 

خانواده) را از بهورز جمع 
  آوري کند.

          

به محل زندگی خانواده 
مراجعه کرده و بر اساس 

فرآیند پرستاري به بررسی 
  انواده بپردازد.مشکالت خ
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  نحوه اقدام و ارزیابی 
  مربی

    مهارت

با   مستقل
کمک 
  مربی

فقط 
  مشاهده

 دتعدا
پروسیجرهاي 

  انجام شده

نمره 
  ارزیابی

مشکالت خانواده را بر 
اساس فرآیند پرستاري 

  تشخیص دهد.

          

مشکالت خانواده را بر 
اساس فرآیند پرستاري 

  اولویت بندي کند.

          

مداخالت الزم را براي هر 
مشکل برنامه ریزي و 

 هدف گذاري کند.

          

مداخالت الزم را براي هر 
  مشکل اجرا کند.

          

ان دستیابی به اهداف میز
مورد نظر در هر مداخله را 

  بررسی کند.

          

کارایی و اثربخشی اجراي 
فرآیند پرستاري در 

خانواده را ارزشیابی نهایی 
  کند.

          

از خانواده بازخورد دریافت 
  نماید.

          

در صورت لزوم خانواده را 
یک هفته بعد از پایان 

پیگیري حضوري ، بازدیدها
  .نماید
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  نحوه اقدام و ارزیابی 
  مربی

    مهارت

با   مستقل
کمک 
  مربی

فقط 
  مشاهده

 دتعدا
پروسیجرهاي 

  انجام شده

نمره 
  ارزیابی

    بهداشت مدارس

چهره به هاي  ارائه آموزش
 چهره به دانش آموزان

          

گروهی هاي  ارائه آموزش
والدین و ، به دانش آموزان

 معلمان 

          

بررسی مدرسه مورد نظر 
از ابعاد مختلف طبق چک 

 لیست استاندارد

          

لیست کردن مشکالت 
موجود در مدرسه طبق 

  پرستاريهاي  تشخیص

          

شتن فرایند پرستاري نو
  براي یکی از مشکالت 

 موجود مدرسه و اجراي
راهکار مورد نظر در صورت 

  امکان
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 فرم ارزشیابی نهایی کارآموزي
  

  خاتمه:                                   تعداد غیبت:                                 شروع کارآموزي:                 
  

یف
رد

  

  نمره  رزشیابی  موارد ا

    )  2ارزشیابی عمومی ( نمره از   1

    )  12حیطه روانی حرکتی ( نمره از   2
    ) 2حیطه شناختی ( نمره از   3

    ) 2حیطه عاطفی ( نمره از   4

    )  2تکالیف ( نمره از   5

    ) 2امتیاز مدیر گروه ( نمره از   *

  
  (امتیاز دهی طبق چک لیست تخصصی) حیطه روانی حرکتی:

  یعنی اجراي  2و1رود مهارت در مرحله  می انتظار 4و3و2جهت دانشجویان ترم
  مهارت پس از تقلید و اجراي عمل بدون کمک مربی باشد. 

  یعنی اجراي بدون  3و2مهارت در مرحله  رود می انتظار 6و5جهت دانشجویان ترم
  کمک و اجرا بدون خطا و بدون کمک مربی باشد. 

  یعنی اجراي بدون  4و3مهارت در مرحله  رود می انتظار 8و7جهت دانشجویان ترم
کمک و اجراي بدون خطا و اجرا با مهارت واستادانه و متوالی با هماهنگی و تسلط 

  کامل باشد.
  : حیطه شناختی

  آزمون بالینی ابتداي دوره و پایان دوره  
 پرسش و پاسخ شفاهی در طی دوره  
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گروهی و هاي  شرکت فعال در بحث داوطلب شدن در پرسش و پاسخ و حیطه عاطفی:
  درون بخشیهاي  کنفرانس
)  از یکی از بیماران درپایان Case Study: ارائه طرح مطالعه موردي بیمار (تکالیف

. ي داخلی جراحیها کارآموزيثبت پاراکلنیک در ، بیماري  دوره با بررسی کامل و معاینه
ت فرآیند پرستاري با ذکر منابع مورد تشخیص پرستاري همراه با اقداما4گزارش حداقل 

  و یا تهیه پوستر جهت بخش زیر نظر اعضاي هیئت علمی دانشکده
  نمره 2  در مواقع لزوم*امتیاز مدیر گروه: 

در صورت بررسی کل نمرات بالینی یا اعتراض دانشجویان به نمره و گزارش *توضیح: 
ی و تخصصی امتیاز با بررسی مستندات و تکالیف طبق چک لیست عموم، مربی مربوطه

  گردد.  می آزمون بالینی با نظر مدیر گروه نمره نهایی
    

  
تاریخ و امضاء دانشجو:                                                                   تاریخ و امضاء مدرس بالینی: 

 تاییدیه مدیر گروه:
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  اصول  هاي مربوط به کارآموزي مهارت
  پرستاريمدیریت خدمات 

 بالینیهاي  کلیه بخش، دفتر پرستاري محیط کار آموزي:
  :نیازبه تمرین بیشتر)C  - :متوسط B  - :مطلوبA(ارزیابی مهارت: 

  

نحوه اقدام و ارزیابی 
  مربی

  مهارت

با   مستقل
کمک 
  مربی

فقط 
  مشاهده

   دتعدا
پروسیجرهاي 

  انجام شده

نمره 
  ارزیابی

هاي  اجراي مسئولیت
 سوپروایزر آموزشی

          

مدیر هاي  اجراي مسئولیت
 خدمات پرستاري

          

آشنایی با نحوه برنامه ریزي 
، کارانه، وپرداخت اضافه کار

 ارزشیابی بخش و پرسنل

          

شرکت درتحویل وتحول 
 بخش

          

پیگیري اقدامات 
 پاراکلینیکی

          

کنترل ترالی اورژانس 
 وقفسه داروها

          

           کنترل دستگاه الکترو شوك
           کنترل یخچال دارو

           گزارش بیماران بد حال
بررسی موازین کنترل 

 عفونت در بخش
          

هاي  پیگیري موارد عفونت
بیمارستانی وعوارض 

 ناخواسته دارویی
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نحوه اقدام و ارزیابی 
  مربی

  مهارت

با   مستقل
کمک 
  مربی

فقط 
  مشاهده

   دتعدا
پروسیجرهاي 

  انجام شده

نمره 
  ارزیابی

نوشتن دفتر گزارش روزانه 
 بخش

          

تدوین برنامه کاري پرسنلی 
 ودانشجویان

          

           یانجام ممیزي منابع انسان

تحلیل موقعیت استراتژیک 
 بخش وبیمارستان

          

حل یک مشکل بخش با 
 استفاده از روش حل مشکل

          

           نقد تجربیات یادگیري
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  فرم ارزشیابی نهایی کارآموزي
  

  تعداد غیبت:      خاتمه:                                                              شروع کارآموزي:                 
  

یف
رد

  

  نمره  موارد ارزشیابی  

    )  2ارزشیابی عمومی ( نمره از   1

    )  12حیطه روانی حرکتی ( نمره از   2
    ) 2حیطه شناختی ( نمره از   3

    ) 2حیطه عاطفی ( نمره از   4

    )  2تکالیف ( نمره از   5

    ) 2امتیاز مدیر گروه ( نمره از   *

  
  (امتیاز دهی طبق چک لیست تخصصی) حیطه روانی حرکتی:

  یعنی اجراي  2و1رود مهارت در مرحله  می انتظار 4و3و2جهت دانشجویان ترم
  مهارت پس از تقلید و اجراي عمل بدون کمک مربی باشد. 

  یعنی اجراي بدون  3و2مهارت در مرحله  رود می انتظار 6و5جهت دانشجویان ترم
  ی باشد. کمک و اجرا بدون خطا و بدون کمک مرب

  یعنی اجراي بدون  4و3مهارت در مرحله  رود می انتظار 8و7جهت دانشجویان ترم
کمک و اجراي بدون خطا و اجرا با مهارت واستادانه و متوالی با هماهنگی و تسلط 

  کامل باشد.
  : حیطه شناختی

  آزمون بالینی ابتداي دوره و پایان دوره  
 پرسش و پاسخ شفاهی در طی دوره  
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گروهی و هاي  داوطلب شدن در پرسش و پاسخ و شرکت فعال در بحث فی:حیطه عاط
  درون بخشیهاي  کنفرانس
)  از یکی از بیماران درپایان Case Study: ارائه طرح مطالعه موردي بیمار (تکالیف

. ي داخلی جراحیها کارآموزيثبت پاراکلنیک در ، بیماري  دوره با بررسی کامل و معاینه
د تشخیص پرستاري همراه با اقدامات فرآیند پرستاري با ذکر منابع مور4گزارش حداقل 

  و یا تهیه پوستر جهت بخش زیر نظر اعضاي هیئت علمی دانشکده
  نمره 2  در مواقع لزوم*امتیاز مدیر گروه: 

در صورت بررسی کل نمرات بالینی یا اعتراض دانشجویان به نمره و گزارش *توضیح: 
تندات و تکالیف طبق چک لیست عمومی و تخصصی امتیاز با بررسی مس، مربی مربوطه

  گردد.  می آزمون بالینی با نظر مدیر گروه نمره نهایی
    

  
تاریخ و امضاء دانشجو:                                                                   تاریخ و امضاء مدرس بالینی: 

 تاییدیه مدیر گروه:

  



 
   وك و امضاي دانشجو:تاریخ تحویل الگ ب

  
  
  

  نظر استاد مشاور تحصیلی:
  
  
  
  

  امضا: تاریخ و
  
  
  
  

  نظر مدیر گروه:
  
  
  

  تاریخ و امضا:
  


