
 بسمه تعالی

 Aکارشناسی پرستاری، بخش داخلی  6کارآموزی ترم 

  کارشناسی پرستاریرشته و مقطع تحصیلی :                             پرستاری کودکان کارآموزی نام درس:
   ژیال حیدرپور، هیات علمی گروه کودکان مربی:            98اول نیمسال نیمسال تحصیلی :         6ترم: 

  8-14ترم از ساعت روز سه شنبه ، چهارشنبه و پنج شنبه هر هفته در طول روز و ساعت برگزاری :   
                      جلسه 4-5تعداد جلسات:                  ، بیمارستان کودکانAبخش داخلی  محل برگزاری :

 و پاسخ.های گروهی و پرسش کار عملی در بالین، سخنرانی، بحث نحوه مدیریت جلسات: 

  ،به کارگیری مهارتهای بالینی در مورد کودك و خانواده با توجه به اصوووول اولیه بهداشوووتی و نیازهای مختلا کودکان دف کلی:ه

 و توانمندسازی آنها. سالمت و آموزش بیمار و خانواده در جهت ارتقاء ارائه مداخالت مناسب پرستاری

  :وظایف  دانشجو

گیری از بیمار، مطالعه پرونده پزشکی و پرستاری بیمار و انجام وظایا طبق موارد اعالم    حضور فعال در بالین، شرح حال   

 شده در الگ بوك.
 رعایت موارد ارائه شده در فرم ارزشیابی 

 تکالیف دانشجو:

 آماده کردن و اجرای دستورات دارویی و سرم تراپی با نظارت مربی و مشارکت فعال در انجام کارهای عملی. 

 جری فرایند پرستاری حداقل برای یک بیمارطراحی و ا 

 ارائه مطالب آموزشی در مورد بیماریهای رایج بستری در بخش )تشنج، دیابت، قلبی و ...( 
 ارائه اطالعات دارویی در مورد داروهای رایج مورد استفاده در بخش 

 قوانین مربوط به کارآموزی :

 حضور فعال و مرتب  

 داشتن یونیفرم مرتب 

 اتیکت شناساییداشتن  

 كبه همراه داشتن الگ بو 

 عدم استفاده از تلفن همراه در بخش 

 رفرنس برای مطالعه: معرفی

 درسنامه پرستاری کودکان ونگ.  

 ایرانژنریک فارماکولوژی داروهای 

 مهارتهای بالینی در پرستاری کودکان

 

 

 

 

 

 

 



 Log book  کارشناسی پرستاری، بخش داخلی  6کارآموزی ترمA 
 1398-99نیمسال اول تحصیلی 

 دانشکده پرستاری و مامایی تبریز ،علمی گروه کودکانمربی: ژیال حیدرپور، هیات 

 

 
 

 ارزیابی مربی اجرای مستقل اجرا با کمک  مشاهده سخنرانی و یا بحث گروهی کودکان Aهای یادگیری در بخش داخلی حداقل

      شناخت اصول کنترل عفونت در بخش و اجرای آن.

       WHOطبق گایدالین  Hand washingاجرای 

      شناخت اصول ایمنی در مراقبت از کودك بستری و اجرای آن. 

      شناخت تجهیزات مورد استفاده در بخش و نحوه کارکرد آنها.

شناخت اصول صحیح کنترل عالیم حیاتی در کودك و دانستن مقادیر      

 نرمال آنها و مراقبتهای پرستاری الزم در صورت غیر طبیعی بودن آنها.

     

عالیم حیاتی کودکان ) نبض ، تونفس ، درجوه حوورارت     و ثبت  کنترل

 .انجام پالس اکسیمتری( و  و فشوار خووون

     

      ارزیابی درد کودك و نحوه کنترل آن.

      آماده کردن وسایل اکسیژن درمانی و اجرای آن.

      آماده کردن وسایل نبوالیزر و اجرای آن.

بخش، کاربرد، عوارض و مهمترین توجهات   شوووناخت داروهای رایج در    

 پرستاری آنها.

     

شناخت اصول صحیح کاردکس خوانی، اصطالحات اختصاری و روشهای 

 تجویز دارویی. 

     

      نوشتن کاردکس دارویی.

      محاسبه دوزاژ دارویی و نحوه آماده کردن داروها.

      و اجرای آن. آماده کردن دستورات دارویی

      شناخت سرمهای رایج در بخش و کاربرد آنها.

آماده کردن دستور سرم درمانی و اجرای آن، نوشتن کارت سرم، تنظیم  

 قطرات سرم و نحوه کار با میکروست.

     

شووناخت وسووایل رگ گیری از کودك و مشوواهده نحوه انجام آن و در   

 صورت فراهم بودن شرایط اجرا.

     

سایل خون     شاهده    شناخت و شات، م گیری از کودك جهت تهیه آزمای

 نحوه انجام آن و در صورت فراهم بودن شرایط اجرا.

     

      CV Lineپانسمان 

      آموزش به بیمار و خانواده کودك بستری در بخش.

شووناخت مراقبتهای پرسووتاری در بیماریهای قلبی کودکان ، آموزش به  

 بیمار و خانواده.  

     

شوووناخت مراقبتهای پرسوووتاری در کودکان مبتال به دیابت نو  یک،            

 آموزش به بیمار و خانواده.  

     

شووناخت مراقبتهای پرسووتاری در تشوونج کودکان، آموزش به بیمار و   

 خانواده. 

     

      طراحی و اجرای فرآیند پرستاری در مورد بیماریهای رایج در بخش.



 نحوه ارزیابی دانشجو

 فرم ارزشیابی بالینی دانشجویان دوره کارشناسی 

 حرفه ای-رعایت مسائل اخالقیمعیار اول: 

 
 نظیر:  

 رعایت وقت شناسی 

 آراستگی ظاهری 

 رعایت لباس فرم دانشگاه و اتیکت 

 احساس مسئولیت 

  بیمار و ارتباط مناسب با اواحترام به 

 هااحترام به پرسنل و ارتباط مناسب با آن

3 2 1 

 های تخصصی بخش مربوطهمهارت معیار دوم:

 

 

 نظیر:

 های تخصووصووی بیماران واگشار شووده در راسووتای   توانایی انجام مراقبت

 اهداف کارآموزی مربوطه)ضمیمه در طرح درسی(

  مراقبت از بیماران بر اساس اصول پراکتیکالدقت در انجام 

 آموزش به بیمار و خانواده وی

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 مهارت های علمی و شناختی معیار سوم:
 

 :نظیر

 های گروهیشرکت فعال در بحث 

  های ارائه شوووده از    ها و گزارش ارائه کنفرانس

 طرف مدرس محترم مربوطه

 

5 4 3 2 1 

 

 ایاخالقی و حرفهمسائل  نام و نام خانوادگی دانشجویان ردیا

 (3تا  1)

 

 مهارت های تخصصی بخش مربوطه

 (12تا  1)

 

 

 های علمی و شناختیمهارت

 (5تا  1)

نمره 

 نهایی

 

1.     

 

  

 ارزیابی دانشجو پایان هر جلسه و ارزشیابی نهایی پایان هر دوره خواهد بود.


