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 عرصه یادگيری اهداف رفتاری ردیف

Education 

setting 

 روش آموزش

Education 

method 

 سطح یادگيری

Learning 

level 

 فعاليتهای یادگيری

Learning 

activities 

 روش ارزیابی حداقل های یادگيری

 مشکالت تنفسی مراقبت پرستاری از نوزاد با 1

سننندرم ،پنومونی،سننندرم دیسننترس تنفسننی)

هیپوپالزی ریه،آپنه ،نشننت هوا،نونریزی ریوی

 سایر بیماری های تنفسی(

 ، عینی آموزش NICUبخش 

Case method 

هننای انننمننام مننراقننبننت  حرکتی -روانی

 مبتال بهاز نوزاد پرستاری 

 بیماری تنفسی

های بالینی از انمام مراقبت

مبتال بننه مشنننکنن  نوزاد 

 تنفسی

ارزیننابننی بننالننینننننی 

 دانشمو

 مراقبت پرستاری از نوزاد تحت تهویه مکانیکی 2

)اصول تهویه کمکی،اصول اکسیژن تراپی،روش 

تننهننویننه مننکننانننیننکننی،انننوا      هننای راینن 

 (weaningسورفکتانت،داروهای استنشاقی،

 آموزش عینی،  NICUبخش 

Case method 

هننای انننمننام مننراقننبننت  حرکتی -روانی

پرسنننتناری از نوزاد تحت  

 تهویه مکانیکی

ی انمام یا حداق  مشنناهده

های بالینی از نوزاد مراقبت

 تحت تهویه مکانیکی

ارزیننابننی بننالننینننننی 

 دانشمو

پرسننتاری از نوزاد با بیماری های قلبی  مراقبت 3

و عروقی)انوا  نناهنماری های قلبی،برنورد با  

ننوزاد بننا بیمنناری قلبی،آمنناددی نوزاد برای  

جراحی قلب،مراقبت از نانواده نوزاد با بیماری 

 قلبی و...(

 آموزش عینی،  NICUبخش 

Case method 

هننای انننمننام مننراقننبننت  حرکتی -روانی

ی بیمار باپرستاری از نوزاد 

 قلبی

ی انمام یا حداق  مشنناهده

های بالینی از نوزاد مراقبت

 با بیماری قلبی

ارزیننابننی بننالننینننننی 

 دانشمو

مراقبت پرستاری از نوزاد با مشکالت مربوط به  1

 دستگاه ایمنی و بیماری های عفونی

 آموزش عینی،  NICUبخش 

Case method 

هننای انننمننام مننراقننبننت  حرکتی -روانی

پرستاری از نوزاد با بیماری 

 عفونی و دستگاه ایمنی

ی انمام یا حداق  مشنناهده

 های بالینی از نوزادمراقبت

با بیماری عفونی و دستگاه 

 ایمنی

ارزیننابننی بننالننینننننی 

 دانشمو



 عرصه یادگيری اهداف رفتاری ردیف

Education 

setting 

 روش آموزش

Education 

method 

 سطح یادگيری

Learning 

level 

 فعاليتهای یادگيری

Learning 

activities 

 روش ارزیابی حداقل های یادگيری

ی انوا  عفونت های شنننایع دوره نوزادی،نحوه)

 عفونتی کنترل انتقنال عفوننت به نوزاد،نحوه  

 در بخش(

ارائننه یننا مننقننالننه       شنانتی دانشمو محور NICUبخش  بردزاری ژورنال کالب 5

Evidence based 

practice 

در حداق  یا مقاله بالینی 

پرسنننتاری نوزادان  حیطه

 ارائه نماید

ارزیننابننی مننحننتوی، 

تسنننلر بر مطلننب، 

اسننتفاده از وسننای   

 کما آموزشی

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 بسمه تعالی

 

 درمانی تبریزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 پرستاری و مامایی دانشکده 

  پزشکیعلوم  توسعه آموزشدفتر 

 فرم ارزشيابی بالينی دانشجویان کارشناسی ارشد 

 نمره معیار

 معیار اول:

 حرفه ای/نقش مدل بودن-رعایت مسائ  انالقی

 نظیر:

 رعایت وقت شناسی -

 لباس فرم دانشگاه، اتیکت-آراستگی ظاهری -

 قبال وظایف محولهاحساس مسئولیت در  -

 احترام به پرسن  / بیمار و ... -

 

 

 

 نمره3

3 2 1 

 معیار دوم:

 نقش هدایت دری:

 نظیر:

 راند آموزشی بالینی طی دوره با مشارکت دانشمویان کارشناسی 2بردزاری حداق  -

 نظارت مداوم بر فعالیت دانشمویان -

 دزارش به موقع نطا دانشمویان به مدرس -

 مداوم با مدرس بخش مربوطهارتباط و هماهنگی  -

 

 

 

 

 نمره                              3

3 2 1 



 نمره معیار

 معیار سوم:

 مهارت های شنانتی

 نظیر:

 دیری از تفکر انتقادیبهره -

 پاسخ به سواالت دانشمویان -

 

 

 

 نمره                              1

1 3 2 1 

 معیار چهارم:

 بالین:مهارتهای عملی و استفاده از مدل در 

 (مهارت)تواناییانماممراقبتهایتخصصیوادذارشده -1

آماده سازی و تحوی  پروژه بالینی به صورت کتبی، بر اساس بکاردیری یکی از  -2

مدل ها )اورم، روی، ..( در بالین)انتخاب مدل با استاد محترم مربوطه و نظر 

 دانشمو(

  : شام 

 بررسی بر اساس فرم دوردن -

 ل انتخابیبررسی بر اساس فرم بررسی مد -

 تنظیم تشخیص های پرستاری بر اساس مدل مربوطه -

 

 

 

 نمره                               12

12 9 1 7 8 5 1 3 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

حرفه -رعایت مسائل اخالقی نام و نام خانوادگی دانشجویان ردیف

 ای/نقش مدل بودن

 نمره 3

 نقش هدایت گری

 نمره 3

 مهارت های شناختی

 نمره 4

 

 مهارتهای عملی و استفاده از مدل در بالين

 نمره 01

 نمره نهایی

1.     

 

   

2.     

 

   

3.     

 

   

 

 

باشد. همچنین، دانشجویان حق ر استفاده میالزم به ذکر است که دانشجویان موظف به رعایت لباس فرم بوده و داشتن اتیکت شناسایی اجباری بوده و نمره در نظر گرفته شده برای دقت د

 غیبت از بخش را نداشته و این موارد کسر نمره منظور نبوده و باید طبق مقررات آموزشی عمل گردد.

 

 استاد بالینی              مدیر گروه                     معاونت آموزشی دانشکده

 

 رونوشت به معاونت آموزشی بیمارستان

 


