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  قسمت زیر توسط کارآموز تکمیل شود:

  نام خانوادگی:      نام:

  تاریخ تحویل دفترچه:      شماره دانشجویی:

  امضاء کارآموز              

  (کارآموزان موظفند دفترچه را در آخرین روز کارآموزي به گروه تحویل دهند)

  

  

  د:قسمت زیر توسط عضو هیئت علمی ارزشیابی کننده، تکمیل گرد

  :تاریخ

  ارزشیابی کننده: خانم/آقاي دکتر

  :نتیجه ارزشیابی

  امضاء ارزشیابی کننده                                                                                                            

  

  

  قسمت زیر توسط مدیر تحصیالت تکمیلی تکمیل گردد:

  تاریخ:

کارآموزي هاي رشته در تمامی کارآموز دوره کارشناسی ارشد ....................ه خانم/ آقاي....................تائید می گردد ک
شرکت نموده و وظایف معین شده در دفترچه را انجام داده است. رفتار دانشجو در این مدت مطابق با  کودکان

  تعهدات حرفه مقدس پزشکی بوده است.

 امضاء مدیر گروه                                                                                                                    

  

  



LogbookLogbookLogbookLogbookLog
bookLogbookLogbookLogbookLogboo
kLogbookLogbookLogbookLogbookLo
gbookLogbookLogbookLogbookLogbo
okLogbookLogbookLogbookLogbookL
ogbookLogbookLogbookLogbookLogb
ookLogbookLogbookLogbookLogbook
LogbookLogbookLogbookLogbookLog
bookLogbookLogbookLogbookLogboo
kLogbookLogbookLogbookLogbookLo
gbookLogbookLogbookLogbookLogbo
okLogbookLogbookLogbookLogbookL
ogbookLogbookLogbookLogbookLogb
ookLogbookLogbookLogbookLogbook
LogbookLogbookLogbookLogbookLog
bookLogbookLogbookLogbookLogboo
kLogbookLogbookLogbookLogbookLo 

 

 

 

 

 

 :دمهمق
 صورت به ها فعالیت روند تا شود می سبب و کند می فراهم دانشجو براي مناسبی بازخورد ،آن ثبت وعملی  هاي فعالیت نگريباز

 طبیعتاً باشید، نداشته مربوطه اساتید طرف از خود پژوهشی و آموزشی فعالیت نحوه از مناسبی بازخورد اگر .باشد ارزیابی قابل مستند
 در بتوانید است امید ،دوره کارشناسی ارشد طی در قیتموف آرزوي ضمن .ماند خواهد مخفی شما پیشرفت هاي زمینه و کار نقائص
 .باشید کوشا خود عملی و علمی توانمندي ارتقاء جهت

  
  

 :آموزشی مقررات و قوانین
 .در ساعات کارآموزي در بیمارستان حضور یابید 
 دانشجویی اتیکت جین، وارشل از استفاده عدم سفید، روپوش تیره، شلوار و کفش " دانشکده مقرارت مطابق یونیفرم از استفاده " 

 ضروري است.
 نماید را اسالمی شئونات و اخالقی اصول رعایت بخش در درمانی -آموزشی وکادر همکاران آنها، همراهان بیماران، با برخورد در. 
 مربوطه اداست از مجوز کسب با فقط ... و جلسه در شرکت اداري، امور پیگیري مانند عناوینی تحت بیمارستان یا بخش از خروج 

 .باشد می میسر
 یک با همراه واحد یک ازاء به جلسه یک شامل موجه. تعداد غیبت است الزامی کارآموزي به مربوط جلسات تمام در دانشجو حضور 

 که است ذکر به الزم (جبرانی است. جلسه دو با همراه واحد یک ازاء به جلسه یک شامل موجه غیر غیبت و تعداد جبرانی جلسه
 تجدید دوره می گردد). دانشجو واحد، یک ازاء به جلسه یک از بیش غیبت صورت در

 نظر با کارآموزي طول در کارآموزي، موضوع با ارتباط در اینترنت و کتابخانه از استفاده به کارآموزي ساعت از بخشی اختصاص 
 .است پذیر امکان مربوطه استاد

 گروهی بحث در شرکت یادگیري، تکالیف ارائه بخش، در آموزشی مقررات و قوانین رعایت ، Case Reportدرمانی، یا آموزشی 
 در که هستند مواردي از یادگیري در فعال مشارکت و شده آموخته علمی اصول با مطابق مربی نظر زیر پروسیجرها اجراي

 .شود می لحاظ ارزشیابی
 دهید لتحوی خود مربوطه بالینی مربی به دوره پایان در را خود تکالیف کلیه. 
  
  

 :توجه قابل نکات
 برسانید مربوطه مربی تایید به و قسمت جدول را شخصا تکمیل نموده ،پس از کسب مهارت در هر مرحله.
 است الزامی کارآموزي دوره اولین شروع از بوك الگ تکمیل .

 ثبت از ترتیب این به شود، اقدام آن رد اطالعات ثبت به نسبت لزوم موقع در تا باشید داشته همراه به اوقات تمامی در را بوك الگ 
.شد خواهد پیشگیري باشد می توام خطا با که حافظه به رجوع طریق از اطالعات

 به نیاز مورد اطالعات تا شود داده تخصیص تکمیل به فعالیت انجام محل همان در کوتاهی زمان فعالیت هر پایان در است بهتر 
.باشد دسترس در سهولت

 بگیرد اختیار در برداري نسخه یا بررسی جهت را بوك الگ دهد تشخیص که زمان هر در است زمجا آموزشی گروه.
 برسد بالینی مربی مضاءا به باید بوك الگ.
 موضوع مهارت، یک یادگیري عدم صورت در گروه سوي از شده تعیین اختصاصی و عمومی اهداف به توجه با دورههر  اتمام از قبل 

.شود رساندهه مربوط مربی اطالع به
 باشد می شما عهده به آن مسئولیت و رفت خواهد بین از شما قبلی اطالعات دفترچه، شدن مفقود صورت در.
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  الگ بوك: کلی هدف
ده است و شامل لیست در مقطع کارشناسی ارشد طراحی ش کودکاناین الگ بوك به عنوان یک راهنما براي دانشجویان پرستاري 

به است. ارتقاء فرایند یاددهی و یادگیري و یاري رساندن  کودکانمهارت ها و روش هاي اساسی آموزش در واحدهاي مربوطه به دروس 
  دانشجو در پی گیري و ارتقاء برنامه هاي آموزش بالینی در جهت کسب توانمندي و شایستگی هاي حرفه اي هدف این الگ بوك است.

  
  

 :بیاموزد دوره طول در باید کارآموز که هایی تمهار
 شناختی هاي مهارت: 
 ها بخش مقررات و بیمارستان محیط با کارآموزان آشنایی -
 مددجویان شناخت و بررسی نحوه در دانش کسب -
مراقبتی استانداردهاي به توجه با مددجویان از مراقبت نحوه در دانش کسب -

تانداردهاي مراقبت در اصول مداخالت پرستاري مندرج در موسسه استاندارد و تحقیقات توجه: استاندارد مراقبت بر اساس اس
 صنعتی ایران می باشد.


 نگرشی هاي مهارت: 
 پرستاري هاي مسئولیت محدوده در مددجویان از مراقبت در تعهد و مسئولیت حس دادن نشان -
اجتماعی و روانی ،جسمی مراقبت ارائه نیازمند مددجوي عنوانه ب فرد پذیرش -

توانایی برقراري ارتباط با مددجو و خانواده وي -

توانایی برقراري ارتباط با تیم بهداشتی درمانی -

عالقمندي به ارائه آموزش به بیمار -

 
 حرکتی هاي مهارت: 
 موارد مندرج در الگ بوكاساس  بر -

  
  

  
  
  
  



»پروسیجرهاي عمومی«  

 بیش  پروسیجر
  انتظاراز

حد در
  انتظار

نیاز به 
  تمرین

غیرقابل 
  قبول

امضاء 
  کارآموز

امضاء 
  مالحظات  مربی

  شستن دست به روش طبی
  

              

در ظرف هاي کثیف و مواد دفع شده  ،لباس ،مراقبت از مالفه
  بیماران ایزوله

              

  مراقبت از بیماران ایزوله
  

              

 ،پوستی ،گوارشی ،تنفسی ،ن (معکوسانجام انواع ایزوالسیو
  خونی)

              

  پوشیدن گان و ماسک
  

              

  پوشیدن دستکش استریل
  

              

  اندازه گیري فشارخون با گوشی
  

              

  اندازه گیري فشارخون با نبض
  

              

  اندازه گیري فشارخون ارتواستاتیک
  

              

  کنترل تنفس
  

              

  ف بدنکنترل نبض نواحی مختل
  

              

به  ،لترال ،دادن وضعیت هاي مختلف در تخت (نیمه نشسته
  به شکم خوابیده) ،پشت خوابیده

              

  درست کردن تخت اورژانس (تصادفات)
  

              

  آماده کردن برانکار
  

              

  آماده کردن بیمار قبل از عمل جراحی
  

              

  کمپرس گرم
  

              



 بیش  پروسیجر
  ازانتظار

رحد د
  انتظار

نیاز به 
  تمرین

غیرقابل 
  قبول

امضاء 
  کارآموز

امضاء 
  مالحظات  مربی

  کمپرس سرد
  

              

  گذاشتن کیف یخ
  

              

  گذاشتن کیف آب گرم
  

              

  حفظ ایمنی بیمار و استفاده از میله کنار تخت
  

              

  پرونده نویسی
  

              

  پذیرش بیمار
  

              

  مراقبت از زخم فشاري
  

              

  آماده نمودن ترالی پانسمان
  

              

  تعویض پانسمان
  

              

  کشیدن بخیه
  

              

  بستن انواع باند
  

              

  ترخیص بیمار
  

              

  گرفتن تاریخچه پرستاري
  

              

  کاربرد وسایل استریل
  

              

  باز کردن انواع پک استریل
  

              

  ط استریلقرار دادن وسایل استریل در محی
  

              

                ریختن انواع مایع در محیط استریل



 بیش  پروسیجر
  ازانتظار

درحد 
  انتظار

نیاز به 
  تمرین

غیرقابل 
  قبول

امضاء 
  کارآموز

امضاء 
  مالحظات  مربی

  کنترل دستورات دارویی
  

              

  دارو دادن
  

              

  تزریق عضالنی
  

              

  تزریق وریدي
  

              

  ديتزریق زیر جل
  

              

  تزریق داخل جلدي
  

              

  تست پنی سیلین
  

              

 Zتزریق به روش 
 

              

  وارد کردن دارو به بدن از طریق مالش
  

              

  ریختن قطره چشمی
  

              

  ریختن قطره گوش و بینی
  

              

  مالیدن پماد چشمی
  

              

  گذاشتن شیاف
  

              

 (PRN)یمار و تشخیص پرستار دارو دادن بنا به تقاضاي ب
 

              

 (OCT)تجویز داروهایی که بدون نسخه مجازند 
 

              

دوپامین و  ،تنظیم و تزریق داروهاي قطره اي هپارین ،محاسبه
  دوبوتامین

              

  تنقیه دارویی
  

              



 بیش  پروسیجر
  ازانتظار

درحد 
  انتظار

نیاز به 
  تمرین

غیرقابل 
  قبول

امضاء 
  کارآموز

مضاء ا
  مالحظات  مربی

  تهیه سرم با غلظت هاي مختلف
  

              

  وصل کردن سرم
  

              

  تعویض سرم
  

              

  آماده سازي بیمار جهت انجام گرافی
  

              

  وضعیت دادن بیمار در تخت عمل
  

              

  آماده کردن اتاق عمل
  

              

  اسکراب کردن
  

              

  پرستار سیار بودن
  

              

  اریخ در تمامی ستون ها الزامی است.ذکر ت

 

 

 

 

 



»تخصصیپروسیجرهاي «  

 بیش  پروسیجر
  ازانتظار

درحد 
  انتظار

نیاز به 
  تمرین

غیرقابل 
  قبول

امضاء 
  کارآموز

امضاء 
  مالحظات  مربی

  برقراري ارتباط درمانی با کودك و خانواده
  

              

  روانی)-(ایجاد آمادگی هاي روحی پذیرش کودك
  

              

  مراقبت ها بر اساس مدل هاي پرستاري انجام
  

              

  ارزشیابی مراقبت
  

              

  سالم سازي و ایمنی فیزیکی و روانی محیط
  

              

گزارش عوارض  و انجام محاسبه و اجراي دستورات دارویی
  دارویی

              

  آموزش
  

              

  کنترل جذب و دفع الکترولیت ها
  

              

  درمانی کنترل تغذیه و رژیم هاي
  

              

  بررسی و مدیریت درد (تحت نظر پزشک)
  

              

  تهیه طرح پژوهش و اجراي آن
  

              

  نگارش و نقد مقاالت علمی
  

              

  تهیه گزارشات اخالقی
  

              

  ثبت و گزارش اقدامات انجام شده
  

              



 بیش  پروسیجر
  ازانتظار

درحد 
  انتظار

نیاز به 
  تمرین

غیرقابل 
  قبول

امضاء 
  کارآموز

امضاء 
  مالحظات  مربی

انتخاب یا طراحی راهنماي مبتنی بر شواهد براي اقدامات 
  پرستاري 

              

  گزارش و ثبت موارد کودك آزاري 
  

              

  اجراي روش هاي علمی مهارت کار با کودك
  

              

  انجام معاینه فیزیکی
  

              

  استحمام کودك و نوزاد
  

              

  ئم حیاتی (پیشگیري از هیپوترمی)کنترل عال
  

              

  پایش رشد و تکامل کودك
  

              

  اندازه گیري قندخون
  

              

  دستور پزشک استفاده از فراورده هاي خونی طبق
  

              

  مراقبت از زخم ها و سوختگی ها
  

              

  انجام دستورات شیمی درمانی تحت نظارت پزشک
  

              

  كتغذیه نوزاد و کود
  

              

  گرفتن خون از پاشنه و عروق محیطی
  

              

  پایش گازهاي خونی
  

              

  کمک در احیاء قلب ریوي 
  

              

                مراقبت از چست تیوپ



 بیش  پروسیجر
  ازانتظار

درحد 
  انتظار

نیاز به 
  تمرین

غیرقابل 
  قبول

امضاء 
  کارآموز

امضاء 
  مالحظات  مربی

  فیزیوتراپی تنفسی
  

              

  برقراري راه وریدي (در سنین مختلف کودکان)
  

              

کاتتریزاسیون (معده بینی و ادراري) و انجام مراقبت هاي 
  مربوطه

              

  اجراي دستور اکسیژن درمانی
  

              

  جمع آوري نمونه هاي مختلف آزمایشگاهی
  

              

  طرز کار با دستگاه هاي موجود در بخش هاي کودکان و نوزادان
  

              

  گرفتن نوار قلب و مانیتورینگ قلبی
  

              

  مراقبت از انواع کشش
 

              

  مراقبت از انواع گچ و آتل
  

              

  گرفتن خون شریانی
  

              

  رعایت مقررات کنترل عفونت و ایزوالسیون
  

              

  کاربرد مسکن ها طبق نظر پزشک
  

              

  ایمن سازي
  

              

  اسپیرومتري
 

              

  و مراقبت از آن CVPپایش 
 

              

  شوك DCکاربرد 
  

              



 بیش  پروسیجر
  ازانتظار

درحد 
  انتظار

نیاز به 
  تمرین

غیرقابل 
  قبول

امضاء 
  کارآموز

امضاء 
  مالحظات  مربی

  مراقبت از کودك داراي پیس میکر
  

              

دوپامین و  ،تنظیم و تزریق داروهاي قطره اي (هپارین ،محاسبه
(...  

              

  ساکشن کودکان و نوزادان و مراقبت هاي مربوطه
  

              

  کمک به لوله گذاري تراشه و برگزاري آن در تیم احیاء
  

              

  مراقبت از تراکئوستومی
  

              

  پایش پالس اکسیمتري
  

              

  پایش تهویه و کلیه مراقبت هاي مربوط
  

              

  جداسازي از ونتیالتور طبق نظر پزشک
  

              

  مراقبت از استوما و کلستومی
  

              

  انجام انواع پانسمان
  

              

  کاربرد همووگ (تخلیه و شارژ)
  

              

  اجراي دیالیز و دیالیز صفاقی و مراقبت هاي الزم
  

              

  شستشوي چشم
  

              

  تامپوناد بینی
  

              

  لمس و ماساژ درمانی
  

              



 بیش  پروسیجر
  ارازانتظ

درحد 
  انتظار

نیاز به 
  تمرین

غیرقابل 
  قبول

امضاء 
  کارآموز

امضاء 
  مالحظات  مربی

  تنقیه دارویی
  

              

  استفاده از نبوالیزر
  

              

  ذکر تاریخ در تمامی ستون ها الزامی است.

  

  مالحظات و توصیه ها:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  


