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 عملکرد پایش دفترچه طبق پرستاري فرایند براساس پرستاري مداخالت انجام و مراقبتی هاي پروسیجر تمرین به دانشجو: کودکان هاي بخش درهدف کلی: ا
  نماید می ارائه درس استاد به دانشجو عملکرد پایش دفترچه در مندرج شده انجام پروسیجرهاي تکمیل جهت کتبی تاییدیه و پردازد می

روش   اهداف رفتاري  ساعت  جلسه  تاریخ
  تدریس

ارزیاب
  ي

  مکان  مدرس  حیطه 

دانشجوقادر به آموزش نوجوان درخصوص مراحل رشدجنسی و بهداشت   12-8  1  2/2/96
  جنسی باشد

  داخوندزاده  شناختی  بالینی   پرسش پاسخ
  خ شمسایی

  مدرسه 

دانشجوقادر به آموزش مراقبت هاي استرس و مهارت هاي زندگی به   12-8  2  9/2/96
  نوجوانان باشد

سخنرانی و 
  بحث

پرسش 
  پاسخ

-شناختی

  عاطفی
  داخوندزاده

  
  مدرسه 

سخنرانی و   رفتارهاي پرخطر باشددانشجوقادربه آموزش نوجوانان در خصوص اعتیادو   12-8  3  16/2/96
  بحث

پرسش 
  پاسخ

  داخوندزاده  شناختی
  

  مدرسه 

دانشجوقادر به مراقبت هاي خانواده محور درنوجوانان مبتال به اختالالت   12-8  4  28/2/97
  خونی هموفیلی وتاالسمی باشد.

سخنرانی و 
  بحث

پرسش 
  پاسخ

بیمارستان   خ شسایی  شناختی
  طالقانی

دانشجوقادربه مراقبت هاي پرستاري براساس الگوي فرآیند پرستاري در   12-8  5  4/3/97
  نوجوان  مبتال به اختالالت مزمن باشد

سخنرانی و 
  بحث

پرسش 
  پاسخ

-شناختی

  عاطفی
  بیمارستان  خ شمسایی 

  طالقانی
دانشجوقادر به ارائه مراقبت هاي خانواده محور و مراقبت پرستاري از   12-8  6  11/3/97

  اختالالت قلبی باشد. نوجوان داراي
سخنرانی و 

  بحث
پرسش 
  پاسخ

بیمارستان   خ شمسایی   شناختی
  طالقانی

دانشجوقادر به محاسبه دوز دارو و مراقبت هاي پرستاري بالینی در نوجوانان   12-8  7  17/3/97
  بستري در بیمارستان را باشد.

سخنرانی و 
  بحث

پرسش 
  پاسخ

بیمارستان   خ شمسایی   شناختی
  طالقانی

دانشجو قادر به مراقبت از نوجوان مبتال به اختالل اندوکرین  و تنظیم دارو و   12-8  8  18/3/97
  کنترل قندخون نوجوان باشد

سخنرانی و 
  بحث

پرسش 
  پاسخ

بیمارستان   خ شمسایی   شناختی
  طالقانی

دانشجوقادر به تمرین و تکرار مهارت هاي اموخته شده در طول کاراموزي   12-8  9  25/3/97
  باشد

سخنرانی و 
  بحث

پرسش 
  پاسخ

بیمارستان   خ شمسایی   شناختی
  طالقانی

  ارزشیابی : براساس الگ بوك وازمون عملی آسکی 
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