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 دفترچه ثبت عملکرد بالینی

 بررسی وضعیت سالمت کودککارورزی درس 

 

 نام و نام خانوادگی دانشجو:   

 شماره دانشجویی:   

 



  



 هدف کلی: 

فراگيری ارزيابی سيستمهای مختلف بدن کودکان جهت شناخت وضعيت سالمت  و مشکالت کودک ) انحراف از سالمت(، 

کودک و ارائه راهنمای های الزم به ارائه تشخيص های پرستاری بر آن اساس  و انجام مراقبت های پرستاری مرتبط با 

 خانواده

در پايان دوره انتظار ميرود که دانشجويان براساس اهداف و مبانی نظری اين درس و با هماهنگی شرح مختصر کارآموزی: 

 اساتيد فعاليت های مربوطه را در بخش ها و مراکز انجام داده و تجربه الزم را کسب نموده باشند. 

  



 بررسی وضعيت سالمت کودکصفات اختصاصی درس 

سطح شايستگی مورد نظر  برای هر  موارد  صفات اختصاصی رديف

 مهارت

 )انجام مستقل(

امضاء و 

تأييد 

استاد 

ضعيف و  مربوطه

نيازمند 

 کمک

متوسط  و 

 قابل قبول

باال و رضايت 

 بخش

      با کودک ارتباط صحيح برقرار نمايد.   .1

      برقرار نمايد. با خانواده کودک ارتباط صحيح  .2

تاريخچه را به نحو صحيح از کودک يا خانواده   .3

 اخذ نمايد. 

     

تکنيک های معاينه را به ترتيب صحيح جهت   .4

 کودک اجرا نمايد. 

     

معاينه پوست و مو را به نحو صحيح انجام   .5

 دهد. 

     

معاينه عضالت و مفاصل را به نحو صحيح   .6

 انجام دهد. 

     

معاينه سر و صورت را به نحو صحيح انجام   .7

 دهد.  

     

معاينه گردن و غدد لنفاوی را به نحو صحيح   .8

 انجام دهد.

     

      معاينه چشم را به نحو صحيح انجام دهد.  .9

      معاينه گوش را به نحو صحيح انجام دهد.  .10

معاينه دهان ، حلق و بينی را به نحو صحيح   .11

 انجام دهد.

     

معاينه قفسه سينه و ريه را به نحو صحيح   .12

 انجام دهد.

     

معاينه قلب و عروق را به نحو صحيح انجام   .13

 دهد.

     

      معاينه شکم را به نحو صحيح انجام  دهد.  .14

معاينه اعضای تناسلی در نوجوانان را به نحو   .15

 صحيح انجام دهد.

     

معاينه سيستم عصبی را به نحو صحيح انجام   .16

 دهد.

     



معاينه ستون فقرات را به نحو صحيح انجام   .17

 دهد.

     

      معاينه نوزاد را به نحو صحيح انجام دهد.  .18

      بررسی رفلکس را جهت نوزادان انجام دهد.  .19

نمونه گيری آزمايشات پاراکلينيک در بخش   .20

 های کودکان را انجام دهد. 

     خون 

     ادرار 

     مدفوع 

آزمايشات پاراکلينيک در بخش های کودکان   .21

 را به نحو صحيح تفسير نمايد. 

     خون 

     ادرار 

     مدفوع

عالئم حياتی کودک را به نحو صحيح بررسی   .22

 نمايد. 

درجه 

 حرارت 

    

     تنفس

ضربان 

 قلب

    

     فشارخون

 

 

 
 
 


