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 های مختلف و نيازهای متفاوت کودکانبه کارگيری مهارتهای بالينی در مورد کودك و خانواده با توجه به اصول اوليه بهداشتی، بيماری

 

 

 عرصه یادگیری اهداف رفتاری ردیف

Education setting 

 روش آموزش

Education 

method 

 سطح یادگیری

Learning 

level 

-هایفعالیت

 یادگیری

Learning 

activities 

های حداقل

 یادگیری

 روش ارزیابی

حقوق قااانونی کودك و خااانواده را در بخ   1

 داند.های ویژه میمراقبت

آموزش گروهی و   های بيمارستان کودکانبخ 

 چهره به چهره

شناختن، فهميدن، 

 بکار بستن، تحليل

کنفرانس درون 

 بخشی

ارزیابی شرکت  ارائه شفاهی

 فعاالنه در بحث



 عرصه یادگیری اهداف رفتاری ردیف

Education setting 

 روش آموزش

Education 

method 

 سطح یادگیری

Learning 

level 

-هایفعالیت

 یادگیری

Learning 

activities 

های حداقل

 یادگیری

 روش ارزیابی

مراحل مختلف اضااطراج جدایی از والدین را   2

دانساته و اررات آن را در سنين مختلف بيان  

 کند.

بيمارستان  PICU بخ 

 کودکان

آموزش گروهی و  

 چهره به چهره

شناختن، فهميدن، 

 بکار بستن، تحليل

کنفرانس درون 

 بخشی

ارزیابی شرکت  ارائه شفاهی

 فعاالنه در بحث

روشااهای صااحيس اکساايژن رسااانی  اصااول و 3

( بااه کودکااان را در انکوباااتور -هود -کااانوال)

 موارد لزوم بکار گيرد. 

آموزش گروهی و   های بيمارستان کودکانبخ 

چهره به چهره، 

 آموزش عملی

شناختن، فهميدن 

 و بکار بستن

 5انجام حداقل  انجام عملی

مورد بصورت 

 مستقل

ارزیابی بالينی 

 دانشجو

گذاشاتن سوند معده و راههای اطمينان  طرز  4

 از وجود سوند معده را در معده بکار گيرد.

های بيمارستان کودکان بخ 

 (PICU)بویژه بخ  

آموزش فردی، گروهی 

و  چهره به چهره، 

 آموزش عملی

شناختن، فهميدن 

 و بکار بستن

 2انجام حداقل  انجام عملی

مورد بصورت 

 مستقل

ارزیابی بالينی 

 دانشجو

طرز تعبيه اساتریل سوند ماانه و اطمينان از   5

فيکس کردن و اطمينان از محل صاااحيس آن 

 دهد.  را انجام می

های بيمارستان کودکان بخ 

 (PICU)بویژه بخ  

آموزش فردی، گروهی 

و  چهره به چهره، 

 آموزش عملی

شناختن، فهميدن 

 و بکار بستن

 2انجام حداقل  انجام عملی

مورد بصورت 

 مستقل

ارزیابی بالينی 

 دانشجو

عالئم حياتی کودکان را بطور صاااحيس اندازه  6

 گيری نمایيد  

شناختن، فهميدن  آموزش گروهی های بيمارستان کودکانبخ 

 و بکار بستن

 11انجام حداقل  انجام عملی

مورد بصورت 

 مستقل

ارزیابی بالينی 

 دانشجو



 عرصه یادگیری اهداف رفتاری ردیف

Education setting 

 روش آموزش

Education 

method 

 سطح یادگیری

Learning 

level 

-هایفعالیت

 یادگیری

Learning 

activities 

های حداقل

 یادگیری

 روش ارزیابی

اصااول صااحيس جمع آوری نمونه ها )ادرار، ،   7

تراشه، خون، مدفوع و ...( را به کار ترشاحات  

 گيرد.

آموزش گروهی و   های بيمارستان کودکانبخ 

چهره به چهره، 

 آموزش عملی

شناختن، فهميدن 

 و بکار بستن

 2انجام حداقل  انجام عملی

مورد بصورت 

 مستقل

ارزیابی بالينی 

 دانشجو

قوانين مربوط به محاسااابه دوز داروها و تهيه  8

 استفاده قرار دهد.سرم را مورد 

آموزش گروهی و   های بيمارستان کودکانبخ 

 چهره به چهره

شناختن، فهميدن 

 و بکار بستن

 11انجام حداقل  انجام عملی

مورد بصورت 

 مستقل

ارزیابی بالينی 

 دانشجو

اصاااول تاجویز داروهااا )خوراکی، رکتااالی،   9

عضاااالنی و ...( در سااانين مختلف بااه طور 

 صحيس به کار گيرد.

آموزش گروهی و   های بيمارستان کودکانبخ 

چهره به چهره، 

 آموزش عملی

شناختن، فهميدن 

 و بکار بستن

 5انجام حداقل  انجام عملی

مورد بصورت 

 مستقل

ارزیابی بالينی 

 دانشجو

اصول صحيس مراقبت از کودك بيمار در دوره  11

های  مختلف ساانی )نوزادی، شاايرخوارگی،  

را با توجه به نياز نوپایی و سااانين مدرساااه( 

 کودك دانسته و به کار گيرد.

های بيمارستان کودکان بخ 

های نوزادان، )بویژه بخ 

و  NICUانکولوژی، آورژانس، 

PICU) 

شناختن، فهميدن،  آموزش گروهی

 بکار بستن، تحليل

کنفرانس درون 

 بخشی

 انجام عملی

ارزیابی شرکت  ارائه شفاهی

 فعاالنه در بحث

پرستاری در موارد اورژانسی را بدون اقدامات  11

 خطا و اتالف وقت انجام دهد.

های بيمارستان کودکان بخ 

های )بویژه بخ 

 ( PICU و  NICUاورژان ،

آموزش گروهی و  

چهره به چهره، 

 آموزش عملی

شناختن، فهميدن، 

 بکار بستن، تحليل

انجام اقدامات در  انجام عملی

 کنار تيم درمان

ارزیابی بالينی 

، دانشجو

نظرخواهی از 

 پرسنل بخ 



 عرصه یادگیری اهداف رفتاری ردیف

Education setting 

 روش آموزش

Education 

method 

 سطح یادگیری

Learning 

level 

-هایفعالیت

 یادگیری

Learning 

activities 

های حداقل

 یادگیری

 روش ارزیابی

نمونه گيری خون جهت آزمایشات درخواستی  12

 را  بطور صحيس انجام دهد.

های بيمارستان کودکان بخ 

 )بویژه بخ  اورژانس(

آموزش فردی، گروهی 

و  چهره به چهره، 

 آموزش عملی

شناختن، فهميدن 

 و بکار بستن

 3انجام حداقل  انجام عملی

مورد بصورت 

 مستقل

ارزیابی بالينی 

 دانشجو

تعبيه  آنژیوکت به کودکان را بطور صاااحيس   13

 انجام دهد.

های بيمارستان کودکان بخ 

 )بویژه بخ  اورژانس(

آموزش فردی، گروهی 

و  چهره به چهره، 

 آموزش عملی

شناختن، فهميدن 

 و بکار بستن

 3انجام حداقل  انجام عملی

مورد بصورت 

 مستقل

ارزیابی بالينی 

 دانشجو

اقدامات پرستاری را بر حسب اولویت در موقع  14

 مراجعه  کودك با تشنج را دانسته و بکارگيرد.

آموزش گروهی و   های بيمارستان کودکانبخ 

چهره به چهره، 

 آموزش عملی

شناختن، فهميدن، 

 بکار بستن، تحليل

کنفرانس درون 

 بخشی

 انجام عملی

انجام اقدامات در 

 کنار تيم درمان

ارزیابی بالينی 

 دانشجو

در تهيه نمونه های مختلف جهت آزمایشااات  15

در صاااورت لزوم همکاااری  و یااا  بااه مااادر 

 آموزشهای الزم را بدهد

آموزش گروهی و   های بيمارستان کودکانبخ 

 چهره به چهره

شناختن، فهميدن 

 و بکار بستن

 1انجام حداقل  انجام عملی

مورد بصورت 

 مستقل

 ارزیابی بالينی

 دانشجو

از دستگاه اشتنشاق درمانی )نبوالیزر و دميار(  16

 در صورت لزوم به روش صحيس استفاده کند.

آموزش گروهی و   های بيمارستان کودکانبخ 

چهره به چهره، 

 آموزش عملی

شناختن، فهميدن 

 و بکار بستن

 3انجام حداقل  انجام عملی

مورد بصورت 

 مستقل

ارزیابی بالينی 

 دانشجو



 عرصه یادگیری اهداف رفتاری ردیف

Education setting 

 روش آموزش

Education 

method 

 سطح یادگیری

Learning 

level 

-هایفعالیت

 یادگیری

Learning 

activities 

های حداقل

 یادگیری

 روش ارزیابی

تجهيزات احيا نظير بگ و ماسااا  و ترالی  با 17

 احيا و داروها آشنا باشد.

آموزش گروهی و   های بيمارستان کودکانبخ 

چهره به چهره، 

 آموزش عملی

شناختن و 

 فهميدن 

کنفرانس درون 

 بخشی

 

ارزیابی شرکت  ارائه شفاهی

 فعاالنه در بحث

های تهویه مکانيکی را اصااول کار با دسااتگاه  18

 به طرز صحيس انجام دهد.دانسته و 

های بيمارستان کودکان بخ 

 NICUهای )بویژه بخ 

 ( PICUو

آموزش گروهی و  

چهره به چهره، 

 آموزش عملی

شناختن، فهميدن، 

 بکار بستن، تحليل

کنفرانس درون 

 بخشی

 انجام عملی

 3انجام حداقل 

مورد بصورت 

 مستقل

ارزیابی بالينی 

 دانشجو

های ساارساااک  )اندازهبا تجهيزات ساااک   21

دساتگاه سااکشان( و اصاول صحيس آن آشنا     

باشااد و بتواند ساااکشاان لوله تراشااه، دهان و 

 بينی را به درستی انجام دهد.

های بيمارستان کودکان بخ 

 NICUهای )بویژه بخ 

 ( PICUو

آموزش فردی، گروهی 

و  چهره به چهره، 

 آموزش عملی

شناختن، فهميدن 

 و بکار بستن

درون کنفرانس 

 بخشی

 انجام عملی

 3انجام حداقل 

مورد بصورت 

 مستقل

ارزیابی بالينی 

 دانشجو

های سارم و سرنگ را  اصاول کار با انواع پم   21

 بداند و بکار گيرد.

های بيمارستان کودکان بخ 

 NICUهای )بویژه بخ 

 ( PICUو

آموزش فردی، گروهی 

و  چهره به چهره، 

 آموزش عملی

شناختن، فهميدن 

 بکار بستنو 

 3انجام حداقل  انجام عملی

مورد بصورت 

 مستقل

ارزیابی بالينی 

 دانشجو

اصااول ایمنی مانند نحوه انتقال، اسااتفاده از   22

وساااایل محدود کننده، و بازی را بر حساااب 

های بيمارستان کودکان بخ 

های نوزادان، )بویژه بخ 

آموزش گروهی و  

چهره به چهره، 

 آموزش عملی

شناختن، فهميدن، 

 بکار بستن، تحليل

کنفرانس درون 

 بخشی

 انجام عملی

ارائه شفاهی و  

انجام اقدامات در 

 کنار تيم درمان

ارزیابی بالينی 

دانشجو، 

نظرخواهی از 

 پرسنل بخ 



 عرصه یادگیری اهداف رفتاری ردیف

Education setting 

 روش آموزش

Education 

method 

 سطح یادگیری

Learning 

level 

-هایفعالیت

 یادگیری

Learning 

activities 

های حداقل

 یادگیری

 روش ارزیابی

مرحله سانی کودك دانسته و در صورت لزوم  

 به نحوه صحيس انجام دهد.

و  NICUانکولوژی، آورژانس، 

PICU) 

بااا نحوه کااار تجهيزات مخصاااوا نوزادان  23

 Nasalبخصاااوا نوزادان نااارس )بلناادر، 

CPAP دساااتگاه نئوپاف، فتوتراپی( آشااانا ،

 باشد.

های بيمارستان کودکان بخ 

های نوزادان و )بویژه بخ 

NICU) 

آموزش گروهی و  

چهره به چهره، 

 آموزش عملی

شناختن و 

 فهميدن

کنفرانس درون 

 بخشی

 

ابی شرکت ارزی ارائه شفاهی

 فعاالنه در بحث

اطالعاات مرتب  باا اساااتانداردهای مراقبتی    24

ویژه نوزادان بخصاااوا نوزادان نااارس نظير 

مراقبت کانگرویی، ماسااژ، شيردهی و نيدک   

 بتواند توضيس دهد.

های بيمارستان کودکان بخ 

های نوزادان و )بویژه بخ 

NICU) 

آموزش گروهی و  

 چهره به چهره

فهميدن، شناختن، 

 تحليل

کنفرانس درون 

 بخشی

ارزیابی شرکت  ارائه شفاهی

 فعاالنه در بحث

مسااائل اخالقی و قانونی مراقبت از کودك در  25

 حال احتضار را بداند.

های بيمارستان کودکان بخ 

های ، انکولوژی، )بویژه بخ 

NICU  وPICU) 

آموزش گروهی و  

 چهره به چهره، 

شناختن، فهميدن، 

 تحليل 

کنفرانس درون 

 بخشی

ارزیابی شرکت  ارائه شفاهی

 فعاالنه در بحث

ا هبا داروهای کموتراپی و اصول کلی تهيه آن 26

 آشنا یاشد.

های بيمارستان کودکان بخ 

 )بویژه بخ  انکولوژی(

آموزش گروهی و  

 چهره به چهره

شناختن، فهميدن، 

 تحليل 

کنفرانس درون 

 بخشی

ارزیابی شرکت  ارائه شفاهی

 فعاالنه در بحث



 عرصه یادگیری اهداف رفتاری ردیف

Education setting 

 روش آموزش

Education 

method 

 سطح یادگیری

Learning 

level 

-هایفعالیت

 یادگیری

Learning 

activities 

های حداقل

 یادگیری

 روش ارزیابی

های خونی و اصاااول تزریق صاااحيس فرآورده 27

 مراقبتی آن را دانسته و بکار گيرد.

های بيمارستان کودکان بخ 

های ، انکولوژی، )بویژه بخ 

NICU  وPICU) 

آموزش گروهی و  

چهره به چهره، 

 آموزش عملی

شناختن، فهميدن 

 و بکار بستن

کنفرانس درون 

 بخشی

 انجام عملی

شفاهی و ارائه 

 1انجام حداقل 

مورد بصورت 

 مستقل

ارزیابی شرکت 

 فعاالنه در بحث

 

 بسمه تعالی

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

 پرستاری و مامایی دانشکده 

  پزشکیعلوم  توسعه آموزشدفتر 

 فرم ارزشیابی بالینی دانشجویان دوره کارشناسی 

 

 

 معیار اول:

 حرفه ای-مسائل اخالقیرعایت 

 

 نظیر: 

 رعایت وقت شناسی 

1 2 3 

 معیار دوم:

 های تخصصی بخش مربوطهمهارت

 

 نظیر:

32 33 31 0 8 7 3 1 4 1 2 3 

 معیار سوم:

 مهارت های علمی و شناختی

 

1 4 1 2 3 



 آراستگی ظاهری 

 رعایت لباس فرم دانشگاه و اتيکت 

 احساس مسئوليت 

 احترام به بيمار و ارتباط مناسب با او 

 هااحترام به پرسنل و ارتباط مناسب با آن

 های تخصصی بيماران واگذار شده در راستای اهداف توانایی انجام مراقبت

 کارآموزی مربوطه)ضميمه در طرح درسی(

 دقت در انجام مراقبت از بيماران بر اساس اصول پراکتيکال 

 آموزش به بيمار و خانواده وی

 نظیر:

 گروهی هایشرکت فعال در بحث 

 های ارائه شده از ها و گزارشارائه کنفرانس

 طرف مدرس محترم مربوطه

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایمسائل اخالقی و حرفه نام و نام خانوادگی دانشجویان ردیف

 

 (1تا  3)

 

 مهارت های تخصصی بخش مربوطه

 (32تا  3)

 

 

 های علمی و شناختیمهارت

 (1تا  3)

 نمره نهایی

 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

 



یان باشد. همچنین، دانشجور 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

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

 

 استاد بالينی              ناظر بالينی                                   مدیر گروه                     معاونت آموزشی دانشکده

 

 

 رونوشت به معاونت آموزشی بيمارستان

 

 


