دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول
دانشکده پرستاری و مامایی
فرم ارزشیابی دانشجویان جهت کارآموزی اصول و فنون پرستاری
تعداد واحد:
تاریخ شروع و اتمام کارآموزی:
غیبت موجه و غیرموجه:
نهره نهایی:

نام و نامخانوادگی دانشجو:
امضاء دانشجو:
نام و نامخانوادگی مربی:
امضاء و مهر مربی:
مواد

شرح موارد

ارزشیابی

عمومی

وضع ظاهری

وضع ظاهری کامالً پاکیزه و مرتب و مطابق ظاهر اسالمی و حرفهای
پرستاری رعایت کدپوشش

وقتشناسی

ورود و خروج منظم در موعد معین

1

پرستاری احساس مسئولیت در انجام تدابیر

1

انتقادپذیری ،حضور ذهن و هوشیاری ( Alertnessو )Orientation

1

توانایی برقراری ارتباط صحیح

1

تأمین بهداشت و نظافت بیمار (مو ،ناخن)... ،

1

شستن دستها قبل و بعد از اتمام هر پروسیجر

1

مرتب کردن تحت و دادن حالت راحت به بیمار در بستر

1

برآوردن نیازهای
روانی ارتباطی و
آموزشی بیمار

برآوردن آسایش
و نیازهای حرکتی توجه به تغییر  Positionبیمار و انتقال بیمار بر روی ویلچر و برانکارد به
بیمار
طور صحیح
برآوردن نیازهای
کمک به بیمار در پایین آمدن و باال رفتن در تخت و پیشگیری از سقوط
ایمنی بیمار
فنون پرستاری

مهارتهای
تخصصی

نمره

دانشجو

1

معیارهای رفتاری
براساس مبانی
پرستاری
مهارتهای

میزان

نمره

بررسی عالئم
حیاتی

1
1

شناخت انواع پروسیجرها و اقدامات پرستاری قبل و بعد از آنها

2

آمادهسازی وسایل الزم را برای انجام هر پروسیجر

2

آمادهسازی وسایل مورد نیاز برای گرفتن عالئم حیاتی

2

دقت ،صحت عملکرد و سرعت عمل در گرفتن عالئم حیاتی و ثبت عالیم

2

گزارش تغییرات غیرطبیعی عالئم حیاتی

1

شناخت انواع رژیم غذایی و توجه به کمیت و کیفیت مواد غذایی

2

پیگیری بیماران دچار استفراغ یا اسهال بوده و یا مشکالت دیگر گوارشی

1

شناخت انواع سرم و تنظیم قطرات
2
تهیه و انجام

ذکر کامل و منظم مشاهدات براساس چارچوب آموزش داده شده
1

1

گزارش کتبی
و شفاهی

فرآیند پرستاری

تکالیف
محوله

استفاده از واژههای مناسب علمی و درست

2

توانایی اخذ شرح حال صحیح از بیمار

1

آشنا به تشخیصهای پرستاری صحیح و اهداف مناسب برای هر کدام

1

اجرا و ارزشیابی

1

تکالیف بالینی شامل :تکمیل الگ بوک ،کنفرانس ،آموزش به بیمار و گزارش موردی(حداقل 3
مورد)
تذکر:کنفرانس باید به صورت جمعی و نباید در یک کارآموزی بیش از 3کنفرانس جمعی باشد.

5

تذکر  :نمره آموزش به بیمار طبق چک لیست آموزش به بیمار در نظر گرفته میشود.

مهارتهای عمومی  11:نمره

تکالیف 5:نمره

مهارتهای اختصاصی21:

2

نظر مربی 5:نمره

جمع نمرات01:
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شناخت انواع پروسیجرها و اقدامات پرستاری قبل و بعد از آنها

1

آمادهسازی وسایل الزم را برای انجام هر پروسیجر

1

تسلط بر دستههای دارویی موجود در بخش

5

تسلط بر مراقبتهای پرستاری مربوط به داروها شامل عوارض،تداخالت
دارویی

3

اطالعات

تسلط بر شناخت ظاهری داروها شامل نام ،دوز و شکل ظاهری داروها

3

دارویی

آمادهسازی داروها با استفاده از روش بیمار صحیح ،راه صحیح ،زمان صحیح،
دوز صحیح.......

4

چیدن و حمل صحیح داروها

2

کنترل عالئم حیاتی یا موارد خاص قبل از تجویز داروهای خاص

1

فنون پرستاری

مهارتهای
تخصصی

نمره

دانشجو

1

معیارهای رفتاری
براساس مبانی
پرستاری
مهارتهای

میزان

نمره

تکالیف

3

محوله
تکالیف بالینی شامل :تکمیل الگ بوک ،کنفرانس ،آموزش به بیمار و گزارش موردی(3مورد)
تذکر:کنفرانس باید به صورت جمعی و نباید در یک کارآموزی بیش از 3کنفرانس جمعی باشد.
کنفرانس داروها فقط به صورت دسته دارویی ارائه گردد و از کنفرانس دارویی تک دارویی اجتناب
گردد.

5

تذکر  :نمره آموزش به بیمار طبق چک لیست آموزش به بیمار در نظر گرفته میشود.
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مهارتهای اختصاصی21:
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نظر مربی 5:نمره جمع نمرات01:

