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  :هدف کلی درس 

ا به تدابير پرستاری الزم رهت رفع مشکالت مبتنی بر شواهد در انتهای این دوره دانشجو بتواند اختالالت مرتبط با بروز بحران و همچنين کليه مشکالت سالمتی کودک و خانواده را تشخيص داده و در ج

 اجرا در آورد.

 

 

 

 



 عرصه یادگيری اهداف رفتاری ردیف

Education setting 

 روش آموزش

Education 

method 

 سطح یادگيری

Learning 

level 

 یادگيریفعاليتهای

Learning 

activities 

حداقل های 

 یادگيری

 روش ارزیابی

اصوووص صووحيا مراابت از کودک د ار  1

دوره های  مختلف سنی را با  حادثه در

توجه به نياز کودک دانسوووته و به کار 

 گيرد.

های اورژانس، داخلی و بخش

 گوش حلق و بينی کودکان

آموووزش عوويوونووی و 

 گروهی

 -شووناختی و روانی

 حرکتی

 کنفرانس درون بخشی

 انجام عملی

ارائه شفاهی موضوع 

های و انجام مراابت

مقتضی برای حداال 

 کودک 2

ارزیابی شرکت فعاالنه در 

بحوو ، ارزیووابی بووالينی 

 دانشجو 

اادامات پرستاری در موارد اورژانسی را  2

 بدون خطا و اتالف وات انجام دهد.

آمووزش گووروهووی و   اورژانس بخش

 تمرین بالينی

انوجووام مورااوبوتهووای      حرکتی -روانی

 پرستاری رایج در بخش

انجووام یووا حوودااوول 

ااودامات  مشووواهوده  

 در بخش    انجام شده

 ک ليست و نظرخواهی 

 از پرسنل بخش

کودک د ار سانحه یا حوادث و خانواده  3

 او  را بررسی کند.

های اورژانس، داخلی و بخش

 گوش حلق و بينی کودکان

آمووزش گووروهووی و  

 تمرین بالينی

شوووناختی و روانی 

 حرکتی

بررسی کودک و 

-خانواده بر اساس فرم

 های ارزیابی موجود

گزارش  مورد 2ارائه 

 کتبی

ارزیووابی محتوی گزارش 

 ارائه شده

راهکارهای مناسب برای حل مشکالت  4

کودک د ار سانحه را مبتنی بر فرآیند 

 پرستاری تعيين و طراحی نماید.

های اورژانس، داخلی و بخش

 گوش حلق و بينی کودکان

و  آمووزش گووروهووی 

 تمرین بالينی

شوووناختی و روانی 

 حرکتی

در کونوفرانس گزارش   

بالينی فعاالنه شووورکت 

 نماید

مورد  5ارائوه حداال  

 مناسباز راهکارهای 

ارزیابی شرکت فعاالنه در 

 گزارش  و محتویبح  

اادامات پيشووريرانه در انواع سوووانا و   5

حوادث را به مادران کودکان بسوووتری 

 آموزش دهد.

های اورژانس، داخلی و بخش

 گوش حلق و بينی کودکان

آمووزش گووروهووی و  

 بالينیتمرین 

شوووناختی و روانی 

 حرکتی

بحوو  گروهی، آموزش 

 حضوری به مددجو

آموووزش گووروهی و 

 ووهووره بووه  ووهووره 

 مادر 5حداال برای 

ارزیابی نحوه ارائه آموزش 

بوه موددجویان و گرفتن   

 بازخورد از آنان



 عرصه یادگيری اهداف رفتاری ردیف

Education setting 

 روش آموزش

Education 

method 

 سطح یادگيری

Learning 

level 

 یادگيریفعاليتهای

Learning 

activities 

حداقل های 

 یادگيری

 روش ارزیابی

در مورد مشوووکوول مربوک بووه کودک  6

انتخاب شوده، مطالب آموزشی منسج   

 طراحی نماید.

داخلی و  های اورژانس،بخش

 گوش حلق و بينی کودکان

آمووزش گووروهووی و  

 تمرین بالينی

شوووناختی و روانی 

 حرکتی

ارائه گزارش شووفاهی و 

 کتبی

طراحی یوک پمفلت  

آموزشووی برای مورد 

 انتخابی

 ارزیابی محتوی پمفلت

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بسمه تعالی

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز



 پرستاری و مامایی دانشکده 

  پزشکیعلوم  توسعه آموزشدفتر 

 فرم ارزشيابی بالينی دانشجویان کارشناسی ارشد 

 نمره معيار

 معيار اول:

 حرفه ای/نقش مدل بودن-رعایت مسائل اخالقی

 نظير:

 رعایت وات شناسی -

 لباس فرم دانشراه، اتيکت-آراستری ظاهری -

 احساس مسئوليت در اباص وظایف محوله -

 به پرسنل / بيمار و ...احترام  -

 

 

 

 نمره1

1 4 5 

 معيار دوم:

 :نقش هدایت گری

 نظير:

 طی دوره با مشارکت دانشجویان کارشناسیبالينی راند آموزشی  2برگزاری حداال -

 نظارت مداوم بر فعاليت دانشجویان -

 گزارش به مواع خطا دانشجویان به مدرس -

 ارتباک و هماهنری مداوم با مدرس بخش مربوطه -

 

 

 

 نمره                              1

1 4 5 

 معيار سوم:

 مهارت های شناختی

 نظير:

 گيری از تفکر انتقادیبهره -

 پاسخ به سواالت دانشجویان -

 

 

 نمره                              2

2 1 4 5 



 نمره معيار

 معيار چهارم:

 استفاده از مدل در بالين:مهارتهای عملی و 

 (مهارت)توانایيانجاممراابتهایتخصصيواگذارشده -5

از  بر اساس بکارگيری یکیآماده سازی و تحویل پروژه بالينی به صورت کتبی،  -2

در بالين)انتخاب مدص با استاد محترم مربوطه و نظر )اورم، روی، ..( مدص ها 

 دانشجو(

  :شامل 

 بررسی بر اساس فرم گوردن -

 انتخابیبررسی بر اساس فرم بررسی مدص  -

 تنظي  تشخيص های پرستاری بر اساس مدص مربوطه -

 

 

 

 نمره                               50

50 9 8 7 1 1 2 1 4 5 

 

نام و نام خانوادگی  ردیف

 دانشجویان

حرفه -رعایت مسائل اخالقی

 ای/نقش مدل بودن

 نمره 3

 نقش هدایت گری

 نمره 1

مهارت های 

 شناختی

 نمره 2

استفاده از مدل در مهارتهای عملی و 

 بالين

 نمره 50

نمره 

 نهایی

1.        

2.        

3.        

4.        

 

 

باشد. همچنین، 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

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

 

 استاد بالینی              مدیر گروه                     معاونت آموزشی دانشکده

 

 رونوشت به معاونت آموزشی بیمارستان

 


